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Левицàтà откри предизáорнàтà си кàмпàния 
под мотото "Зà по-доáър живот в Гàáрово!"2 

	 „Заветът”	 на	 Априлов	 ще	 бъде	 офи-
циално	 представен	 на	 2	 октомври	 от	 14	
часа	 в	Актовата	 зала	 на	 Национална	Ап-
риловска	гимназия.	Изданието,	съвместен	
проект	на	НБКМ	и	„Абагар“,	представлява	
фототип	на	оригиналното	„Духовное	заве-
щанiе	Василiя	Евстатьева	сына	Априлова”,	
писано	 от	 възрожденеца	 през	 1844	 г.	 в	
Одеса.	 Книгата	 включва	 и	 най-ранното	
печатно	издание	на	Завещанието	от	1849	г.
	 Събитието	 е	 част	 от	 „Възпоменание 
за Априлов“,	организирано	от	Национална	
библиотека	„Св.	Св.	Кирил	и	Методий“,	На-
ционална	Априловска	 гимназия,	 Национа-
лен	музей	на	образованието	и	Регионална	
библиотека	„Априлов	-	Палаузов“.	
	 „Възпоменанието“	 е	 по	 повод	 172	 го-
дини	 от	 смъртта	 на	 Васил	 Априлов,	 122	
години	от	пренасяне	на	тленните	му	остан-
ки	от	Галац	в	Габрово	и	170	години	от	най-
ранното	 издание	 на	 Завета.	 Програмата	
на	2	октомври	ще	започне	в	10.30	часа	с	
поднасяне	на	цветя	на	гроба	на	Априлов.	

Предстàвят "Зàветът" нà Вàсил 
Априлов нà 2 октомври в НАГ

светозар Гатев

	 17-годишната	състезателка	на	габровския	Атлетиче-
ски	клуб	„Орловец	93“	Ния	Вичева	спечели	убедително	
конкурса	 за	 красота	 при	 дамите,	 в	 който	 участваха	
само	 картотекирани	 състезатели	 в	Българска	федера-
ция	по	лека	атлетика	на	възраст	над	16	години.	Чаров-
ната	Ния	събра	1317	гласа	от	читателите	на	BGathletic.
com	във	финалния	етап,	почти	двойно	повече	от	втора-
та	-	Таня	Кадиева	от	Русе.	
	 Габровската	лекоатлетка	ще	бъде	официално	награ-
дена	като	Мис	BGathletic.com	2019		на	церемония	в	хо-
тел	„Мейсън“	в	София	на	14	октомври.	Тя	ще	бъде	едно	
от	лицата	в	специален	календар.																		стр. 8

	 На	 4	 октомври,	 петък,	
от	19	часа	в	зала	„Възраж-
дане“	 в	 юбилейния	 кон-
церт	 на	 Габровския	 каме-
рен	 оркестър	 ще	 гостуват	
цигуларите	 Минчо	 Минчев	
и	Николай	Минчев.	
	 Програмата	 включва:	
Й.	 С.	 Бах	 –	 Концерт	 за	
две	 цигулки	 и	 оркестър	 в	
ре	минор,	В.	А.	Моцарт		 -	
Симфония	 3	 и	 Концертна	
симфония	за	цигулка,	вио-
ла	и	оркестър,	от	Антонио	
Салиери	 -	 Венецианска	
симфония,	 Йозеф	 Хайдн	
-	 увертюра	 към	 операта	
„Необитаемият	 остров“	 и	
финал	на	симфония	№	39.
	 Поради	 големия	 инте-
рес	към	концерта	не	само	

в	 Габрово	 се	 налага	 да	
се	пуснат	в	продажба	би-
лети	 с	 фиксирани	 места,	
съобщават	 от	 Габровски	
камерен	 оркестър.	 „Пора-
ди	 тези	 обстоятелства	 не	
е	възможно	да	важат	без-
платните	карти	за	ученици,	
студенти	 и	 лица	 над	 65	
години.	 Съветваме	 Ви	 да	
си	 закупите	 предварител-
но	 билети	 с	 места,	 които	
ще	 бъдат	 пуснати	 в	 про-
дажба	от	30	септември	до	
4	октомври	в	кафе	„Конки-
лев“.	 В	 деня	 на	 концерта	
(4	 октомври,	 петък)	 от	 17	
до	 19	 часа	 билети	 ще	 се	
продават	 и	 на	 касата	 на	
зала	 „Възраждане“.	 Цена-
та	на	билета	е	5	лева.“

Днес пускàт áилетите зà 
юáилейния концерт нà ГКО
50 години Габровски камерен оркестър

	 На	 27	 септември	 в	
Технически	 университет	 -	
Габрово	 беше	 отбелязана	
Европейската	нощ	на	уче-
ните.	 Фоайето	 на	 Универ-
ситетската	 библиотека	 се	
превърна	в	място	за	праз-
ник	на	науката	с	щандове	
за	 демонстрации	 и	 експе-
рименти,	 обединени	 под	
наименованието	 „Наука	 в	
града	 REFRESH“.	 Ученици	
от	 СУ	 „Райчо	 Каролев“,	

ПМГ	„Акад.	Иван	Гюзелев“,	
ПТГ	„Д-р	Никола	Василиа-
ди“	и	възпитаниците	на	ДГ	
„Мики	 Маус“	 за	 няколко	
часа	 се	 потопиха	 в	 света	
на	 науката	 чрез	 демон-
стрирани	научни	изследва-
ния	 и	 експерименти.	 Тър-
сеха	 отговори	 на	 въпро-
сите:	откога	и	за	какво	се	
използва	 морзовата	 азбу-
ка	 и	 как	 се	 разшифроват	
точките	и	тиретата	на	тази	

азбука?	 Баба	 ми	 слушала	
ли	 е	музика	 изобщо?	Как	
е	 ставало	 това?	 Коя	 тех-
нология	е	първа	-	магнето-
фонна	 лента,	 касета,	 дис-
кета,	телефон	с	шайба	или	
грамофон?	Дали	задачите,	
които	ни	поставят	учените	
на	ТУ,	въобще	имат	някак-
во	решение?	Какво	е	вир-
туална	реалност?	Колко	ли	
е	 сложно	 да	 управляваш	
дрон?	и	др.

Ния Вичевà е Мис 
BGathletic.com 2019

Европейскà нощ нà 
учените 2019 в ТУ

Янислава Янева

	 От	 5	 до	 20	 октомври	
България	ще	празнува	по-
добрата	литература	и	ней-
ните	 най-виртуозни	 пре-
въплъщения	 на	 големия	
екран!	 Петото,	 юбилейно	
издание	 на	 единствения	
кино-литературен	 фести-
вал	CineLibri	ще	се	прове-
де	 в	 София	 и	 още	 седем	
града	 в	 страната	 -	 Габро-
во,	 В.	 Търново,	 Пловдив,	
Варна,	 Бургас,	 Търговище	
и	Стара	Загора,	под	мото-
то	„Петото	измерение”.
	 Домакин	на	фестивала	
в	 Габрово	 ще	 бъде	 зала	
„Възраждане“.	 CineLibri	

Габрово	започва	на	12	ок-
томври	 от	 18:00	 ч.	 с	 коп-
родукцията	 на	 Италия,	
Белгия	 и	 Франция	 „5	 е	
съвършеното	 число”.	 Един	
естетски,	 ироничен	 и	 из-
ключително	 забавен	 кри-
минален	 трилър,	 адапта-
ция	по	култовия	комикс	на	
Игор	Тувери,	който	събира	
на	екран	две	от	най-ярки-
те	 звезди	 на	 съвременно-
то	италианско	кино	–	Тони	
Сервило	 и	 Валерия	 Голи-
но.																			стр. 2

Бляскàви премиери в 
проãрàмàтà нà CineLibri 
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силните избират 
силни партньори!

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

�    

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 

Дистрибутор 
на “Жити” аД

оГрадна МрЕжа и оГрадни пана: плетени 
и заварени, поцинковани и с PVC; колове, 
аксесоари; рабица, кокошкарска мрежа; сита, 
подложни мрежи. ГВоздЕи: 70 модела на 
склад, 15 размера стоманени; за пневматични 
пистолети. ТЕлоВЕ: меки, твърди; поцинкова-
ни, помеднени; пчеларски, пломбажни; бодли-
ва 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

клуБ на пЕнсионЕра „ВЕсЕлиЕ“ при спорТна зала 
„орлоВЕц“ - Гр. ГаБроВо 

ПоздраВяВа 
всички пенсионери, членовете на клуба

и неговите симпатизанти 
с Международния ден 

на възрастните хора - 1 октоМври, 
като им пожелава здраве и дълголетие. 

Тържествено отпразнуване на деня - на 6 октомври 
от 12.30 часа в Спортна зала „орловец” - Габрово. 

заповядайте! 
Председател на клуба: К. Колев

Левицàтà откри предизáорнàтà си кàмпàния 
под мотото "Зà по-доáър живот в Гàáрово"

 РБ „АПРИЛОВ - ПАЛАУЗОВ“
ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ „ПАМЕТ ГАБРОВСКА“

Ви канят
на представяне на новата книга 

на иван ненов
„Габрово преди всичко. 

Четири години на един дъх... и след това“
1 октомври 2019 г., 17.00 часа

Зала за срещи и събития, 
РБ „Априлов - Палаузов“

 ОБЛАСТНА ДИРЕКцИя НА 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВъТРЕшНИТЕ РАБОТИ 

(ОДМВР)- ГАБРОВО 

ОБяВяВА 
прием на документи на кандидати за участие в 

конкурс за назначаване на държавна служба за 2 
вакантни длъжности 

„МЛАДшИ РАЗСЛЕДВАщ ПОЛИцАй – 
СТАРшИ РАЗСЛЕДВАщ ПОЛИцАй В 

РАйОННО УПРАВЛЕНИЕ“ 
КъМ ОТДЕЛ „РАЗСЛЕДВАНЕ“.

 Получаването	на	комплекти	с	документи	и	подава-
нето	им	за	участие	в	конкурса	ще	се	извършва	в	срок	
до 10 октомври 2019 г. включително	 в	 сградата	 на	
ОДМВР	-	Габрово	с	адрес:	гр.	Габрово,	ул.	„Орловска“	
№	50,	в	дните	от	понеделник	до	петък	от	09,00	до	17,00	
часа.
	 Подробна	информация	относно	изискванията,	до-
кументите	и	конкурсните	етапи	ще	се	обяви	на	табло-
то	за	съобщения	в	сградата	на	ОДМВР	-	Габрово	и	на	
страницата	на	МВР	в	Интернет,	раздел	„Конкурси“.

Местната	 коалиция	
„БСП	 за	 България“	 (БСП	
за	 България,	 АБВ),	 която		
е	 с	 №	 68	 в	 интегралната	
бюлетина,	 откри	 предиз-
борната	 си	 кампания	 под	
мотото	 „За	 по-добър	 жи-
вот	в	Габрово“.

В	 събота	 преди	 обяд	
на	 пешеходната	 улица	
„Радецка“	 бяха	 официално	
представени	 кандидатите	
за	 общински	 съветници,		
кандидатът	 за	 кмет	 на	
Габрово	Ивелин	Николов	и	
кандидатите	за	кметове	на	
населени	места,	издигнати	
от	левицата.

Листата	 с	 кандидати-
те	 на	 Коалиция	 „БСП	 за	
България“	 е	 съставена	 от	
професионалисти,	 доказа-
ли	се	във	всички	сфери	на	
обществения	живот.

Те	обявиха,	че	в	рабо-
тата	 си	 ще	 бъдат	 водени	
от	принципите	на	прозрач-

ност,	откритост,	честност	и	
солидарност	с	хората	при	
управлението	 на	 Община	
Габрово	и	общинските	дру-
жества.	

„Всички	 важни	 реше-
ния	за	Габрово	и	габровци	
ще	 бъдат	 вземани	 след	
широка	 обществена	 дис-
кусия“,	 каза	 общинският	
председател	 на	 БСП	 -	
Габрово	Здравко	Кънчев.

В	 посланията	 си	 кан-
дидатите	 за	 общински	 съ-
ветници	Велислав	Василев	
(Трола)	 и	 Донка	 Колева	
поставиха	 акцента	 върху	
реализацията	 на	 младите	
хора	в	Габрово.

„Тук	 съм	 -	 каза	 Васи-
лев,	 -	 защото	 искам	 мла-
дите	 хора	 да	 останат	 в	
Габрово.	 Моите	 съученици	
и	 приятели	 да	 се	 върнат.	
Ние	трябва	да	поемем	от-
говорността	за	нашия	град	
и	 тази	отговорност	започ-

ва	с	вота	на	27	октомври	с	
номер	68!“

Донка	 Колева	 от	 кво-
тата	 на	 АБВ,	 която	 е	 за-
вършила	 университета	
„Уестминстър“	 в	 Англия,	
каза:	 „Представлявам	 хо-
рата,	 които	 се	 върнаха	 в	
Габрово,	 развиваме	 се	 в	
Габрово	и	възпитаваме	де-
цата	си	в	Габрово.	Поемам	
ангажимент	заедно	с	БСП	
да	 създадем	 условия	 на	
габровските	 деца	 да	 ос-
танат	 и	 да	 живеят	 добре	
тук“.

Д-р	 Анелия	 Толева		
обяви,	че	за	нея	е	огромна	
чест	включването	в	листа-
та	за	общински	съветници.	
„Защото	 здравето	 е	 най-
важно	за	хората	-	каза	д-р	
Толева.	 -	 Здравето	 е	 фи-
зическо,	психическо	и	со-
циално	благополучие.	Това	
благополучие	 искаме	 да	
създадем	 в	 нашата	 общи-

на.	 Да	 създадем	 мобилни	
лекарски	 екипи,	 екипи	 от	
медицински	сестри,	акуше-
ри,	 социални	 работници;	
мобилни	 аптеки...	 всеки	
един	от	нас	да	има	достъп	
до	здравеопазване.“

Водачът	 на	 листата	 и	
кандидат	за	кмет	на	Габро-
во	Ивелин	Николов	заяви,	
че	 ще	 продължи	 започна-
тото	в	Габрово	с	мисъл	за	
бъдещето,	 борейки	 се	 за	
по-добри	 доходи	 на	 граж-
даните	 и	 връщане	 на	 тях-
ното	достойнство:

„Да	 си	 габровец,	 не	
е	 лесно.	 В	 нашия	 хубав	
град,	 с	 неговата	 красива	
природа	и	исторически	за-
бележителности	 се	 живее	
трудно.	Това,	 което	 искам	
заедно	 да	 направим	 през	
следващите	 години,	 е	 да	
продължим	започнатото	за	
Габрово	и	да	го	направим	
с	мисъл	за	бъдещето.

Когато	 поддържаме	 -	
да	 поддържаме	 това,	 кое-
то	 е	 останало	 от	 минало-
то.	 Когато	 работим	 –	 да	
се	 радваме	 на	 дните	 от	
настоящето,	а	когато	стро-
им	 (независимо	 по	 какви	
проекти)	 –	 да	 строим	 с	
мисъл	 за	 бъдещето.	 Да	
строим	такива	нови	места	
в	Габрово,	които	да	водят	
хората	насам.

Знам,	 че	 заедно	 мо-
жем	да	направим	така,	че	
на	хората	да	им	е	хубаво	
в	 Габрово.	 Да	 имат	 само-
чувствие.	Да	показват	дос-
тойнството	си	на	габровци	
и	да	няма	някой	отритнат.	
Да	 няма	 някой,	 който	 да	
не	 може	 да	 се	 излекува,	
да	 не	 може	 да	 си	 купи	
лекарства.	Да	няма	някой,	
който	да	не	може	да	стиг-
не	от	едно	място	до	друго,	
защото	градът	ни	е	дълъг.

Трябва	 ни	 малко	 по-

вече	 воля,	 малко	 повече	
чувство	 за	 съпричастност	
и	 солидарност	 към	 про-
блемите	на	другия.

И	аз	вярвам,	че	на	27	
октомври	 ще	 бъдем	 заед-
но.	 След	 това	 ще	 бъдем	
заедно	 още	 4	 години	 и	
ще	го	направим	за	всички	
габровци	с	номер	68“,	зая-
ви	 кандидатът	 за	 кмет	 на	
Габрово	Ивелин	Николов.

Стартът	 на	 предиз-
борната	 кампания	 на	 ле-
вицата	 беше	 съпроводен	
с	 концерт	 на	 младата	 и	
талантлива	 певица	 Ивета	
Петрова.

* * *
Публикуваният материал 

е предоставен от пресцен-
търа на Местна коалиция 
„БсП за България“ (БсП за 
България, аБв). 

Местни избори 2019. ку-
пуването и продаването на 
гласове е престъпление.

	 През	месец	септември	
младежи	 от	 Габрово,	 Со-
фия,	 Стара	 Загора,	 Тете-
вен,	 Кърджали	 и	 Варна	
станаха	част	от	каузата	за	
опознаване	и	съхраняване	
на	 българската	 култура	 и	
история	в	инициативата	на	
Община	Габрово	Академия	
„Приеми	ме	на	село“.
	 Седма	 поредна	 годи-
на	 „Приеми	 ме	 на	 село“	
дава	 възможност	 на	 деца	
и	младежи	от	цялата	стра-
на	 да	 се	 докоснат	 до	 на-
ционалните	 ни	 традиции,	
обичаи	 и	 занаяти	 там,	
където	 те	 са	 съхранени	
в	 най-автентичен	 вид	 –	 в	
българското	село.	
	 През	 2019	 г.	 домакин	
на	 Академия	 „Приеми	 ме	
на	 село“	 бе	 малкото	 сел-
це	 Съботковци,	 в	 което	
„внучетата	назаем“	живяха	
една	седмица	и	споделяха	
селския	живот	с	местните	
жители.	Но	освен	неповто-
римата	селска	атмосфера,	
Академията	 предложи	 на	

участниците	 разнообраз-
ни	 предизвикателства,	
свързани	 с	 нови	 знания	
и	с	практически	дейности,	
в	 които	 всичко	 премина	
през	ръцете	и	сърцата	на	
младите	хора.
	 В	програмата	на	Акаде-
мия	 „Приеми	 ме	 на	 село“	
2019	много	неща	се	случи-
ха	за	първи	път.
	 За	първи	път	в	 „Прие-
ми	ме	на	село“	бе	включе-
на	 темата	 „Българска	 ис-
тория“.	 По	 покана	 на	 Об-
щина	 Габрово	 млади	 хора	
от	 Сдружение	 „Българска	
история“	 предадоха	 на	
участниците	 своите	 вдъх-
новяващи	 „Уроци	 по	 ро-
долюбие“.	 Защото,	 наред	
с	 културното	 наследство,	
нашата	 история	 от	 близ-
кото	и	далечно	минало	ни	
дава	 много	 поводи	 да	 се	
гордеем,	че	сме	българи!	
	 Една	 народна	 мъдрост	
гласи:	„Дай	на	човек	една	
риба	 и	 той	 ще	 яде	 един	
ден.	 Научи	 го	 да	 лови	

риба	и	той	винаги	ще	има	
храна“.	 За	 първи	 път	 в	
„Приеми	ме	на	село“	бяха	
включени	и	уроци	по	рибо-
лов	 на	 рибарника	 в	 село	
Кметовци.	И	 то	 с	 въдици,	
които	сами	си	изработиха	
младежите	 в	 Академията!	
И	защото	е	за	първи	път,	
риболовът	 бе	 изключител-
но	успешен!
	 Българският	 фолклор	
бе	едно	от	направленията	
в	Академия	„Приеми	ме	на	
село“,	 което	 предизвика	
голям	 интерес	 у	 млади-
те	 хора,	 благодарение	 на	
интригуващата	 лекция	 на	
доц.	д-р	Ангел	Гоев	за	вяр-
ванията,	 обредите	 и	 сим-
воликите,	свързани	с	бъл-
гарския	 бит	 и	 традиции;	
емоционалните	 уроци	 по	
народни	 танци	 с	 Лъчезар	
Захариев	и	потапящата	ни	
в	 друго	 време	 възстанов-
ка	 на	 обичая	 „Седянка“	 с	
бабите	 от	 село	 Съботко-
вци.
	 За	 поредна	 година	

една	 от	 най-атрактивните	
дейности	в	„Приеми	ме	на	
село“	 бе	 свързана	 с	 пър-
вите	уроци	на	участниците	
за	 усвояване	 на	 тради-
ционни	български	занаяти.	
	 В	 Етнографския	 музей	
на	открито	„Етър“,	под	ве-
щото	ръководство	на	май-
сторите,	младежите	стана-
ха	занаятчии	за	един	ден.	
	 По	 свой	 избор	 всеки	
участник	 имаше	 възмож-
ността	 да	 опита	 занаят	 в	
автентичните	 работилници	
по	 дърворезба,	 грънчар-
ство,	иконопис,	изработка	
на	 музикални	 инструмен-
ти,	 гайтанджийство,	 му-
тафчийство,	плъстене.	
	 А	 с	 подкрепата	 на	
възрастните	 хора	 в	 село	
Съботковци	 младите	 хора	
направиха	 домашна	люте-
ница,	кисели	краставички,	
браха	 грозде,	 запознаха	
се	с	процеса	на	производ-
ство	 на	 домашни	 млечни	
продукти	от	крави	и	овце	
във	 ферма	 „Боженски	 чи-

флик“,	някои	дори	поязди-
ха	и	кон…
	 И	 отново	 за	 първи	
път	 –	Община	 Габрово	 се	
довери	 на	 младите	 родо-
любци	 от	 проект	 „Около-
българско“	 и	 повери	 на	
тях	задачата	да	открият	и	
покажат	добрите	примери,	
да	вдъхновят	и	мотивират	
младите	 хора	 да	 останат	
в	 България,	 като	 запеча-
тат	 на	 лента	 емоцията	 на	
Академия	 „Приеми	 ме	 на	
село“	2019!	
	 В	последната	вечер	на	
Академия	 „Приеми	 ме	 на	
село“	 пред	 жителите	 на	
село	 Съботковци	 и	 кмета	
на	 Община	 Габрово	 учас-
тниците	 представиха	 с	
много	 вдъхновение,	 кре-
ативност	 и	 любов	 своята	
„селска	 седмица“	 –	 това,	
което	 са	 видели	 и	 научи-
ли,	това,	което	е	докосна-
ло	сърцата	и	душите	им,	и	
това,	 заради	 което	 са	 се	
почувствали	 горди,	 че	 са	
българи.

Приключи седмàтà пореднà ãодинà „Приеми ме нà село"

продължава от стр. 1
Веднага	 след	 него,	 от	
20:00	 ч.,	 ще	 бъде	 излъ-
чена	 съвременната	 япон-
ска	драма	„Сладка	бобена	
паста”	 -	 красива	 адапта-
ция	 на	 отличената	 в	 Кан	
режисьорка	 Наоми	 Кава-
се	 по	 романа	 на	 Дури-
ан	 Сукегава.	 Тази	 творба	
е	 вълшебно	 обяснение	 в	
любов	 към	 сетивата,	 към	
радостта	от	живота	и	към	
изцелителната	 сила	 на	
приятелството,	 въпреки	
многобройните	 обрати	 на	
съдбата.	 Не	 я	 пропускай-
те!
	 За	 радост	 на	 любите-
лите	 на	 чувствени	 исто-
рии,	 в	 програмата	 при-
съства	 новият	 филм	 на	
прочутия	 френски	 кино-
режисьор	 и	 сценарист	
Беноа	 Жако	 -	 „Казанова,	
последна	 любов”,	 вдъхно-
вен	 от	 „История	 на	 моя	
живот”	 на	 Джакомо	 Ка-
занова,	 която	 вече	 има	
превод	на	български	език.	
Не	 е	 за	 изпускане	 и	 ис-
панският	 филм	 „Послед-
ствията	 на	 гнева”,	 който	
разказва	една	необичайна	
любовна	 връзка	 със	 съд-
боносен	развой.	В	програ-
мата	 фигурира	 и	 филмът	
„Жената	 от	 Йерусалим”,	
великолепна	 екранизация	
на	едноименния	роман	на	
А.	 Б.	 Йехошуа,	 един	 от	
най-изтъкнатите	автори	на	
Израел.	 Габровската	 пуб-
лика	 ще	 може	 да	 види	 и	
южнокорейския	 шедьовър	
„Изпепеляване”	 (39	 награ-
ди	и	над	120	номинации!),	
адаптация	 по	 разказ	 от	

прекрасния	 сборник	 „Из-
чезването	 на	 слона”	 на	
Харуки	 Мураками.	 Про-
жекцията	 е	 на	 13	 октом-
ври,	неделя,	от	20:00	ч.
	 „Не	 се	 надявам	 на	
нищо,	 не	 се	 страхувам	
от	 нищо,	 аз	 съм	 свобо-
ден.”	Това	е	Никос	Казан-
дзакис!	 Зрителите	 ще	 го	
разпознаят	в	едноименния	
филм	 на	 режисьора	 Янис	
Смарагдис,	 създаден	 по	
мотиви	 от	 автобиографич-
ния	 роман	 „Рапорт	 пред	
Ел	Греко”.	Спиращият	дъха	
филм	„Сирано”	се	уповава	
на	 истинската	 история	 на	
„бащата”	 на	 Сирано	 дьо	
Бержерак	–	Едмон	Ростан.	
Прожекцията	 в	 Габрово	 е	
на	 19	 октомври,	 събота,	
от	 20:00	 часа.	 Програма-
та	 включва	 и	 елегантната	
мистерия	 „Загадката	Анри	
Пик”	по	романа	на	Давид	
Фоенкинос,	 която	 ще	 ви	
предложи	 храна	 за	 раз-
мисъл	и	изненадваща	раз-
връзка.	 С	 „Аз,	 Леонардо”	
отбелязваме	500	години	от	
смъртта	 на	 ренесансовия	
гений	Леонардо	да	Винчи.	
Габровци	 ще	 могат	 да	 се	
потопят	в	това	хипнотично	
филмово	 преживяване	 на	
18	октомври!
	 Ако	сте	почитатели	на	
първокласните	 трилъри,	
гледайте	 непременно	 но-
вия	 филм	 на	 режисьора		
Даниел	Алфредсон	 „Смър-
тта	 на	 един	 автор”.	 Бен	
Кингсли	изпълнява	 главна	
роля	в	 този	зашеметяващ	
разказ	за	вина	и	отмъще-
ние,	 вдъхновен	 от	 сбор-
ника	 с	 разкази	 и	 новели	

Intrigo	 на	 Хокан	 Несер,	
един	 от	 знаковите	 крими-
нални	 автори	 на	Швеция.	
Зрителите	 на	 Габрово	 ще	
могат	 да	 се	 насладят	 и	
на	 ексцентричната	 скан-
динавска	 комедия	 „Брит-
Мари	 беше	 тук”	 по	 рома-
на	на	Фредрик	Бакман.	С	
трепет	се	очаква	и	 „Клер	
Дарлинг”	 по	 романа	 на	
Линда	 Рътлидж	 „Послед-
ната	дворна	разпродажба	
на	 Фейт	 Бас	 Дарлинг”	 с	
Катрин	 Деньов,	 както	 и	
екранизацията	 по	 романа	
на	Роберт	Зееталер	„Про-
давачът	на	вестници	и	ци-
гари”	-	сърцераздирателна	
история	 за	 нравственото	
и	 емоционално	 съзряване	
на	 един	 младеж	 и	 него-
вото	приятелство	със	Зиг-
мунд	Фройд	 по	 време	 на	
нацистката	 окупация	 на	
Виена.
	 Секцията	 с	 докумен-
тални	 филми	 обхваща	
много	 силни	 заглавия:	
сензационния	 филм	 „Мъ-
жът,	 който	 си	 играеше	 с	
огъня”,	 посветен	 на	 авто-
ра	на	култовата	поредица	
„Милениум”	 Стиг	 Ларшон,	
разтърсващата	 продукция	
„Чернобилска	молитва”	 по	
книгата	 на	 Светлана	Але-
ксиевич,	 която	 даде	 жи-
вот	 и	 на	 телевизионната	
серия,	 и	 френския	 филм	
„Карл	 Лагерфелд:	 Да	 бъ-
деш	 и	 да	 изглеждаш”,	
вдъхновен	от	личността	на	
мистериозния	 кайзер	 на	
модата	 Карл	 Лагерфелд!	
Не	 пропускайте	 и	 доку-
менталния	 филм	 „Да	 се	
изгубиш	 нарочно”,	 който	

разказва	 историята	 на	
трима	 приятели,	 решили	
да	 прекарат	 последното	
си	лято	като	тийнейджъри,	
пътувайки	 без	 план	 из	
най-затънтените	 кътчета	
на	 България.	 Приключе-
ние,	в	което	губейки	себе	
си	 по	 пътя,	 пак	 се	 нами-

раш	у	дома...
	 Билети	 за	 прожекции-
те	 от	 12-20	 октомври	 мо-
жете	да	закупите	от	каса-
та	 на	 зала	 „Възраждане“.	
Цена	на	билетите:	5/4	лв.	
за	пенсионери	и	студенти.	
Присъединете	 се	 към	 съ-
битието	във	Фейсбук!

 
 

Бляскàви премиери в проãрàмàтà нà CineLibri Гàáрово



30 септември 2019 г. 360 години Държавен архив - Габрово

Цветомира Койчева 
– началниК на отдел 
„държавен архив” - 

Габрово

На	1	октомври	Държа-
вен	 архив	 –	 Габрово	 на-
вършва	60	години.	

Архивът	 е	 създаден	
през	 1959	 г.	 в	 резултат	
от	 административно-тери-
ториалната	 реформа	 като	
отдел	 на	 Окръжно	 упра-
вление	 на	 МВР	 –	 Габро-
во.		

От	1961	г.	е	на	админи-
стративно	 подчинение	 на	
Окръжен	 народен	 съвет	
–	 Габрово,	 от	 1988	 г.	 е	
в	 структурата	 на	 Община	
–	 Габрово.	 През	 1992	 г.	
преминава	на	пряко	адми-
нистративно	 подчинение	
на	 Главно	 управление	 на	
архивите	при	Министерски	
съвет.	От	 1978	 г.	 получава	
статут	 на	 дирекция.	 През	
2010	 г.	 е	 преструктуриран	
в	отдел	към	Дирекция	„Ре-
гионален	държавен	архив”	
–	Велико	Търново	на	Дър-
жавна	агенция	„Архиви”.	

Архивът	 осъществява	
подбора,	комплектуването,	
регистрирането,	 обработ-
ването,	 съхраняването	 и	
предоставянето	за	използ-
ване	 на	 определените	 за	
постоянно	запазване	доку-
менти	на	областната	адми-
нистрация,	на	общините	на	
територията	 на	 Габровска	
област,	 на	 териториалните	
структури	 на	 държавните	
органи	и	на	други	държав-
ни	и	общински	институции,	
организации	 и	 значими	
личности	от	местно	значе-
ние,	 както	 и	 научно-мето-
дическото	 ръководство	 и	
контрол	 на	 организацията	
на	работата	с	документите	
в	 деловодствата	 и	 учре-
жденските	архиви,	тяхното	
опазване	и	използване.	

Архивът	 е	 награден	 с	
орден	„Кирил	и	Методий“	–	
ІІ	степен,	Наградата	на	Об-
щина	 Габрово	 –	 статуетка	
„Златният	 Хирон	 –	 2003“,	
и	 Грамота	 за	 принос	 в	
развитието	на	 града,	а	за	
своя	 50-годишен	 юбилей	
–	с	Почетен	знак	на	Общи-
ната	за	доказан	принос	в	
съхраняването	на	докумен-
тално	богатство,	свидетел-
ство	 за	 историята	 на	 Га-
бровска	 област,	 като	 част	
от	културната	и	стопанска	
история	на	България.

През	 годините	 ръково-
дители	 са	 били:	 Младен	
Цанев	 Радков	 (1960-1991),		
Румяна	 Петрова	 Денчева	
(1991–1997),	 Донка	 Недял-
кова	 Ботева	 (1997–1999),	
Юлия	 Петрова	 Бързакова	
(1999–2000),	 Стефка	 Ива-
нова	Василева	 (2000-2018).	
Георги	 Цанев	 е	 първият	
служител,	 назначен	 на	 1	
октомври	1959	г.	

Шестдесетгодишната		
възраст,	съизмерима	с	ак-
тивността	на	един	човешки	
живот,	е	само	миг	за	хода	
на	 историята.	 Възраст	
младенческа,	 сравнена	 с	
годините	 на	 европейските	
и	част	от	българските	хра-
нителници	 на	 човешката	
история	и	памет.	

Както	 всеки	 човек	 на	
своя	 годишнина	 си	 прави	
равносметка	за	стореното	
от	 него,	 така	 и	 една	 дър-
жавна	 институция	 прави	
това,	 защото	 след	 като	
служиш	 на	 държавата	 и	
обществото,	 си	 длъжен.	
Длъжен	 си	 да	 работиш	
професионално	и	 отговор-
но,	 за	 да	 заслужиш	дове-
рие	и	подкрепа	от	всички.

Днес	с	гордост	можем	
да	 заявим,	 че	 Държавен	
архив	–	Габрово	се	ползва	
с	авторитет	и	с	уважение-
то	на	обществото	и	инсти-
туциите.

Наше	 право	 е	 да	 ка-
жем,	 че	 сме	 институция	
на	XXI	 век	 и	 имаме	свое-
то	 място	 във	 виртуалното	

пространство.	 Информа-
ционната	 система	 на	 дър-
жавните	 архиви	 (ИСДА)	 е	
попълнена	 с	 информация,	
своевременно	се	допълват	
сведения	 за	 новообрабо-
тени	 фондове	 и	 частич-
ни	 постъпления.	 От	 нея	
ежедневно	 се	 възползват	
потребителите	 на	 архивна	
информация.	

Особено	 търсени	 са	
документите	 и	 снимките,	
включени	 в	 дигиталния		
архив.	Освен	познатите	на	
потребителите	 теми,	 свър-
зани	 с	 войните	 за	 нацио-
нално	 обединение	 и	 Вто-
рата	 световна	 война,	 фо-
тоархив	и	арт	архив,	про-
токоли	на	Общинско	град-
ско	 управление	 –	 Габрово	
до	 1944	 г.,	 особено	 ценни	
и	 уникални	 документи,	
които	 ежегодно	 се	 допъл-
ват,	през	последните	годи-
ни	 бяха	 разкрити	 и	 нови	
теми.	Това	 са	 „140	 години	
Шипченска	 епопея”,	 „До-
кументи	в	Държавен	архив	
–	 Габрово	 по	 проекта	 за	
прокарване	 на	 трансбал-
канската	жп	линия	с	тунел	

под	 вр.	Шипка”,	 „Мемори-
ал	Яд	Вашем”.	

През	 настоящата,	
празнична	 за	 нас	 година	
работихме	по	новите	теми	
-	 „100	 години	 габровски	
футбол”	 и	 „30	 години	 от	
падането	 на	 комунизма	
в	 България”.	 От	 началото	
на	 2019	 г.	 до	 настоящия	
момент	 имаме	 над	 2300	
използвания	 на	 дигитални	
обекти	 в	 ИСДА	 от	 потре-
бители,	показател,	с	който	
Габровският	 архив	 се	 на-
режда	 на	 едно	 от	 първи-
те	места	 сред	 архивите	 в	
страната.	 Това	 е	 доказа-
телство,	 че	 с	 увеличава-
не	 обема	 на	 дигиталния	
архив	 интересът	 към	 съх-
раненото	 от	 нас	 докумен-
тално	 богатство	 нараства.	
През	 следващата	 година	
ще	 продължим	 да	 разши-
ряваме	 обхвата	 на	 диги-
тализираните	 документи	
чрез	 включването	 им	 в	
нови	 и	 интересни	 теми.	
Освен	 във	 виртуалното	
пространство,	където	вече	
сме	 много	 търсени	 и	 по-
лезни	на	хора	с	различни	
професии,	 възраст,	 социа-
лен	 статут	 и	 дори	 с	 раз-
лична	география,	ние	про-
дължаваме	да	се	срещаме	
с	 тях	 и	 в	 действителност.	
Посещенията	 в	 читалнята	
на	 Архива	 са	 неоспори-
мо	 доказателство,	 както	
броят	 на	 регистрираните	
посещения	 всяка	 година	
от	2014	г.	насам	нараства.	
През	последните	5	години	
се	 извършиха	 редица	 ро-

дови	 и	 краеведски	 проуч-
вания,	 множество	 научни	
изследвания.	 Предостави-
хме	 илюстративен	 мате-
риал	за	издания,	статии	и	
публикации	 в	 електронни	
и	 печатни	 издания.	 Раз-
нообразието	 от	 теми	 ва-
рира	 в	 широки	 граници	
от	научни	изследвания	за:	
Дружество	 на	 запасните	
подофицери	 „Ангел	 Кън-
чев”	 –	 Трявна,	 дейността	
на	 тревненския	 учител	 и	
краевед	 Богомил	 Даска-
лов,	Национален	събор	на	
народното	 творчество	 в	
Копривщица;	 изселването	
на	 селата	Топлеш,	 Спасе-
та,	 Тодорчета,	 Социална	
политика	 на	 Община	 Се-
влиево	1877	–	2014,	Обра-
зованието	през	Възражда-
нето,	Проучване	на	облика	
на	 Габрово	 –	 архитектура	
и	общи	изгледи	до	1960	г.,	
Поминък	 на	 населението	
по	 горното	 течение	 на	 р.	
Янтра,	 Присъствието	 на	
български	 морски	 сговор	

в	 Габрово,Ф	 Старопита-
лищата	 на	 Габрово,	 Исто-
рия	 в	 снимки	 на	 Държа-
вен	инструментален	завод	
„Болшевик“	 –	 „Цератицит	
–	 България“	 АД	 -	 Габро-
во,	 Отечествения	 фронт	
в	 Габрово	 1944	 –	 1948	 г.,	
Дарителите	на	Априловска	
гимназия	 (1852-1944),	 Кон-
дика	на	храма	„Св.	Дими-
тър“	 -	с.	Скорците,	Банки-
те	 в	 Габрово	 1879-1950	 г.,	
Проучване	 на	 църковната	
мрежа	 в	 Централна	 Се-
верна	 България	 XIX	 и	 на-
чалото	на	XX	век,	Истори-
ята	на	Шести	участък,	Ху-
дожествено	наследство	от	
Възраждането	в	храм	„Св.	
Йоан	Предтеча“	в	Габрово,	
Градоустройствен	 план	 за	
Габрово	 на	 арх.	 Мусман	
до	Патиланци	през	калей-
доскопа	на	времето	-	про-
следяване	 на	 изданията	
„Патиланци“	 и	 „Патилан-
ско	царство“	от	1925	г.	до	
днес,	 Габровски	 зевзеци,	
Любовни	картички,	Готвар-
ски	рецепти	на	писателите	
ни	и	др.

Осъществиха	 се	 реди-
ца	 родови	 проучвания	 -	
Родословие	на	Васил	Сте-
фанов	 от	 Чуково,	 Родово	
изследване	 на	 род	 Деш-
кови;	 Родово	 проучване	
на	 родовете	 Пашови,	 Бе-
неви-Пенчеви	 (с.	 Гъбене)	
и	Станеви	(с./кв.	Гачевци),	
Рода	Халачеви	и	др.	

През	 годините	 колеги	
от	 другите	 културни	 ин-
ституции	в	областта	рабо-
тиха	 най-много	 по	 теми,	

свързани	 с	 индустрията	
в	 Габрово,	 празниците	 и	
обичаите	в	Габровско.	Из-
вършиха	 проучвания	 за:	
занаятчийските	 традиции	
и	народна	култура,	разви-
тие	 на	 курортното	 дело	 в	
Трявна,	 облика	 на	 Габро-
во	 –	 архитектура	 и	 общи	
изгледи	 до	 1960	 година,	
история	 на	 музейното	
дело	 в	 Габрово,	 габров-
ските	 фабрики	 1900-1948	
г.,	дарителство	и	дарители	
в	 Трявна	 –	 ХІХ	 век,	 до-
кументи	 за	 село	 Божен-
ци,	 куюмджийския	 занаят	
в	 Габрово,	 поминъка	 на	
населението	 по	 горното	
течение	 на	 река	 Янтра,	
първия	 печат	 на	ААД	 „Ус-
пех“	 -	 Габрово,	 Кожарска	
фабрика	„Братя	Иван	Кал-
пазанови“,	 изграждането	
на	 ЕМО	 „Етър“,	 25	 годи-
ни	 от	 възстановяване	 на	
ЖБД	„Майчина	грижа“;	за-
наяти,	 поминък	 в	 Трявна,	
имена	в	Трявна	и	района,	
история	 на	 занаятите	 тъ-
качество,	кожарство	и	др.,	
общинска	политика	за	кул-
турното	наследство	-	края	

на	XIX	-	първата	половина	
на	XX	век	и	т.	н.	

	През	настоящата	2019	
година	 разнообразието	 от	
теми	за	използване	на	до-
кументи	в	Архива	е	отново	
впечатляващо.	 Фондация	
„Габрово	 –	 преди	 и	 сега“	
прави	 изследвания	 за	 ре-
дица	 бележити	 габровци,	
оставили	 своя	 почерк	 в	
историята	 на	 града,	 както	
и	за	строежа	и	функциите	
на	 редица	 емблематични	
сгради	 и	 др.	 Г-жа	 Анка	
Цончева	 -	 пенсионер,	 из-
вършва	 родово	 проучване	
за	рода	Цончеви	с	цел	из-
даване	на	книга	за	Цончо	
Петров	 Цончев.	 Студентът	
Борис	Генчев	изследва	бе-
лежити	личности	и	събития	
от	 Габрово	 и	 техните	 па-
метници.	 Галина	 Иванова	
-	 администратор	 на	 уеб	
сайт,	 подготвя	 биографич-
но	 издание	 за	 живота	 на	
Борис	Павлов	от	Трявна.

	 Петко	Недялков	-	
пенсионер-краевед	и	писа-
тел	 от	 Севлиево,	 извърш-
ва	 краеведско	 проучване	

за	 опълченеца	 Гаврил	 Ра-
чев.	Юлия	Дабкова	 -	 екс-
курзовод	 от	 Исторически	
музей	–	Дряново,	извърш-
ва	издирване	на	докумен-
ти	 за	 рода	 Гайдарски	 от	
колиби	Марча,	Дряновско.	
Боряна	Христова	–	секре-
тар	на	Народно	читалище	
„Зора	 1872“	 –	 кв.	 Нова-
та	 махала,	 издирва	 до-
кументи	 за	 създаване	 на	
войнишки	 паметник	 в	 кв.	
Шумели,	 Габрово.	 Георги	
Генчев	-	журналист	от	БТА	
-	Варна,	работи	по	темата	
„Фотографиите	 и	 градът	
оттогава	 до	 днес“	 за	 до-
кументално	 издание.	 Доц.	
Панайотова	 от	Технически	
университет	-	Габрово	про-
учва	 документалния	 фонд	
на	художника	Недялко	Ка-
ранешев	за	 участие	в	на-
учна	конференция,	Силвия	
Стоянова	и	Пенка	Петрова	

–	 учители	 по	 История	 и	
цивилизация	 в	 Национал-
на	 Априловска	 гимназия,	
работят	 по	 историята	 на	
Априловска	 гимназия	 в	
периода	 след	 1988	 годи-
на.	Всеки	ден	в	читалнята	
идват	 или	 се	 обаждат	 по	
телефона	 граждани,	 които	
търсят	 частица	 от	 своето	
или	 на	 семейството/рода	
минало	 било	 за	 решава-
не	 на	 имуществен	 въпрос	
(за	 целта	 им	 предоста-
вяме	 данъчни	 регистри	 и	
граждански	 дела	 за	 дел-
ба),	 било	 за	 издаване	 на	
Удостоверение	 за	 пенси-
ониране	–	документ,	който	
се	издава	от	работодателя	
или	НОИ,	но	за	което	ние	
непрекъснато	даваме	акту-
ална	информация,	или	пък	
за	 издаване	 на	 дубликат	
за	свидетелство	за	завър-
шена	 степен	 на	 образо-
вание	 –	 документ,	 който	
се	издава	от	учебното	за-
ведение	 или	 от	 неговия	
правоприемник,	 ако	 то	
е	 закрито.	 И	 тук	 фактите	
говорят,	 от	 началото	 на	

годината	 посещенията	 в	
читалнята	са	вече	 500.	За	
справките	 по	 телефона	 и	
за	 дистанционните	 обуче-
ния	за	работа	в	информа-
ционната	 ни	 система	 не	
водим	статистика,	но	и	тук	
цифрата	би	била	впечатля-
ваща.

Друг	повод	за	радост	и	
удовлетворение	са	срещи-
те	ни	с	младите	габровци,	
които	 провеждаме	 като	
открити	 уроци	 в	 Архива,	
от	 2015	 година	насам	сме	
провели	 80	 срещи	 на	 26	
различни	 теми	 с	 деца	 от	
всички	 габровски	 учили-
ща,	имали	сме	 гости	и	от	
Севлиево	и	Дряново.	Едни	
от	 най-интересните	 теми	
през	 годините	 са	 „Габро-
во	 в	 снимки	 и	 картички	
от	 края	 на	 миналия	 век	
до	 днес”,	 „140	 години	 Ап-
рилско	въстание”,	„Модата	

от	Възраждането	до	наши	
дни”,	 „Коледни	 и	 Велик-
денски	 картички”	 и	 др.,	
поднесени	 като	 мултиме-
дийна	 презентация.	 Пред-
ставяли	сме	в	оригинални	
документи	 темите	 „Исто-
рия	 на	 моето	 училище”,	
„Опълченците	 от	 Габрово”,	
„Що	 е	 архив,	 как	 се	 ра-
боти	 в	 него”,	 „Зрелостни	
свидетелства,	издавани	от	
Априловската	 гимназия”	 и	
др.

През	 годините	продъл-
жихме	 и	 с	 класическите	
форми	 на	 популяризация	
на	 архивното	 богатство	
чрез	 експонирането	 му	 в	
изложби.	 За	 последните	
10	 години	 сме	 подготвили	
24	 самостоятелни	 излож-
би,	 33	 дигитални	изложби,	
17	 витрини,	 съвместните	
ни	 изложби	 са	 39.	 Освен	
традиционните	 изложби	
за	 дарителите,	 които	 ор-
ганизираме	 всяка	 година	
по	 повод	 професионалния	
ни	 празник,	 реализирах-
ме	 и	 редица	 други	 раз-
нообразни	 изложби.	 Част	

от	самостоятелните	ни	са:	
„100	 години	 Габровски	 па-
мукотекстил”	 (2012),	 „Ген.	
Никола	Петров	–	Балкане-
ца“	 (2014),	 „Първата”,	 пос-
ветена	 на	 160	 години	 от	
рождението	 на	 д-р	 Тота	
Венкова	 –	 първата	 лекар-
ка	 в	 България”,	 „Съдеб-
ните	 институции	 в	 Габро-
во	 след	 Освобождението”	
(2015),	 „Шипка	 –	 символ	
на	 върховен	 устрем	 към	
свобода”,	 „Габрово	 и	 га-
бровци	в	архивната	съкро-
вищница”	 –	 в	 гр.	 Резекне,	
Латвия	(2016),	„Село	Гости-
лица	–	в	миналото	и	днес	
(2017)“,	 „Александър	 Кер-
ков	 –	 вечният	 музикант“	
-	 посветена	 на	 първия	
български	 композитор	 на	
фанфарна	 музика	 (2018).														
Съвместните	 ни	 изложби	
през	годините	също	са	из-
ключително	разнообразни:	

„Родът	 на	 Дилма	 Русеф“	
–	 за	 президента	 на	 Бра-
зилия	 с	 габровски	 корен,	
с	 Регионален	 исторически	
музей,	 „Габровските	 зана-
яти”	 –	 съвместно	 с	 ЕМО	
„Етър”,	 „Габровски	девиче-
ски	 манастир	 „Св.	 Благо-
вещение“	 –	 в	 рамките	 на	
Националните	 чествания	
и	 135	 години	 от	 Шипчен-
ската	 епопея,	 „85	 години	
Основно	училище	„Неофит	
Рилски”	 –	 Габрово	 (2012),	
„Дарителите	 на	 Габрово“	
-	 съвместно	 с	 Ротаракт	
(младежкия	Ротари	клуб)	в	
Габрово	 (2013),	 „50	 години	
Технически	 университет	 –	
Габрово“,	съвместно	с	Тех-
нически	 университет,	 „200	
години	 Часовникова	 кула	
в	Трявна”	–	съвместно	със	
Специализирания	 музей	
за	резбарско	и	зографско	
изкуство	 –	 Трявна	 (2014),	
„155	 културни	 ценности	 от	
155-годишната	 история	 на	
Габрово	като	град”,	 „Науч-
ните	 чудеса	 на	 Габрово”,	
„Паралели.	Памет	минало,	
настояще,	бъдеще”	-	посве-
тена	на	 70	 години	от	 съз-
даването	 на	 Драматичен	
театър	 „Рачо	 Стоянов”	 -	
Габрово	-	с	Народно	чита-
лище	„Христо	Смирненски”	
–	 Габрово	 (2015),	 „Габров-
ските	 родове	 -	 дарители	
и	 будители”	 -	 съвместно	
с	 Националния	 музей	 на	
образованието	 -	 Габрово,	
„100	 години	 габровски	 ху-
мор“	–	съвместно	с	Музей	
„Дом	на	хумора	и	сатира-
та“,	 „140	 години	 народна	
признателност“	 -	 посвете-
на	 на	 140-годишнината	 на	
Шипченската	епопея	-	съв-
местно	 с	 Областна	 адми-
нистрация	-	Габрово	(2016),	
„Роден	 в	 Габрово“	 -	 пос-
ветена	 на	 Христо	 (Крис-
то)	Явашев	–	съвместно	с	
Музей	 „Дом	 на	 хумора	 и	
сатирата“	(2017),

продължава на стр. 4

Без àрхивите светът ще е свят áез пàмет, културà, 
зàконност, áез рàзáирàне зà корените нà историятà

Писмо до индустриалеца иван добрев калпазанов, сен Гален, Швейцария (дарение 
на да - Габрово през 2019 г. от Милка Пурел )

свидетелство за народна 
признателност (дарение 
на да - Габрово през 2019 
г. от христо Мандев)

сертификат от академията в нанси, Франция, изда-
ден на адвоката от Габрово Петър Цоков, в уверение 
на това, че е положил изпити по Международно публич-
но право и индустриална собственост. (от фонда на 
Манол Цоков (1940-2013)
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Без àрхивите светът ще е свят áез пàмет, културà, 
зàконност, áез рàзáирàне зà корените нà историятà

продължава от стр. 3
„Българският	 архитектурен	
модернизъм	 в	 Габрово“	 -	
съвместна	 със	 Съюза	 на	
архитектите	 в	 България	
–	 Регионална	 колегия	 -	
Габрово	(2018)	и	др.

През	настоящата	годи-
на	реализирахме	следните	
изложби:	 „Министрите	 от	
Габрово	 и	 региона	 5	 юли	
1879	 –	 2	 септември	 1944	
г.“,	 съвместно	 с	 Областен	
управител,	 „100	 години	
габровски	 футбол“,	 съв-
местно	с	Община	Габрово,	
„Паметта	 за	 Шипченската	
епопея“,	 дигитална	 самос-
тоятелна	 изложба,	 публи-
кувана	на	сайта	на	Нацио-
нално	 честване	 на	 Шип-
ченска	 епопея.	 Предста-
вихме,	заедно	с	Областна	
администрация	 –	 Габрово,	
изложбата	 на	 Държавна	
агенция	 „Архиви”	 „Всичко	
се	 състои	 в	 нашите	 сдру-
жени	 сили	 -	 140	 години	
Търновска	 конституция“,	
която	 беше	 експонирана	
в	 Национална	Априловска	
гимназия	 и	 беше	 разгле-
дана	 от	 голяма	 част	 от	
габровските	ученици.

По	 повод	 60-та	 ни	 го-
дишнина	 организираме	
представянето	 в	 Габрово	
на	 изложбата	 на	 Държав-
на	 агенция	 „Архиви“	 „По-
беда	 и...	 погром.	 Величие	
и...	 падение“.	 Тя	 ще	 бъде	
експонирана	в	Регионален	
исторически	музей	в	пери-
ода	8-31	октомври.

И	 още	 малко	 цифри	
за	 60	 години:	 обработили	
сме	 2538	 архивни	 фонда	
с	 2751.76	 линейни	 метра	
документи.	 От	 тях	 191	
фонда	 са	 от	 личен	 про-
изход,	 като	 по-голямата	
част	 са	 дарения.	 Това	 е	
израз	 на	 доверието	 към	
институцията	 и	 работата	
на	 архивистите.	 Зад	 сухи-
те	 цифри	 стои	 упоритият	
и	 професионален	 труд	 на	
десетки	 архивисти,	 които	
комплектуват	 и	 въпреки	
трудностите	полагат	грижи	
за	 опазване	 и	 съхранява-
не,	популяризиране	и	пре-
доставяне	за	ползване	на	
съхраненото	документално	
богатство.	 И	 през	 всич-
ките	 60	 години	 това	е	ра-
бота	 за	 утвърждаване	 на	
Държавен	архив	-	Габрово	
като	 хранителница	 на	 до-
кументалното	богатство	на	
Габровския	 край,	 а	 архи-
вистите	 заслужено	 могат	
да	се	нарекат	„Пазителите	

на	златния	ключ	на	памет-
та	на	народа”.	

Заслужено	на	този	ден	
да	 си	 спомним	 за	 всички	
тях,	 отдали	 професиона-
лизма	и	сърцето	си	на	ар-
хивното	дело	в	България.

2019	 е	 една	 интерес-
на	 за	 Държавен	 архив	 -	
Габрово	 година.	 След	 се-
риозните	 кадрови	 проме-
ни	 от	 края	 на	 миналата,	
2018-та	 и	 до	 средата	 на	
настоящата	 година	 екипът	
на	 Архива	 се	 състои	 от	
млади	 и	 отговорни	 про-

фесионалисти	 в	 състав	
от	 двама	 главни	 експер-
ти,	 един	 старши	 експерт	
и	 началник	 на	 отдел.	Ние	
сме	 убедени,	 че	 опирайки	
се	 на	 опита	 и	 мъдрост-
та	 на	 своите	 предшестве-
ници,	 ще	 продължаваме	
да	 утвърждаваме	 доброто	
име	 и	 авторитета	 на	 ин-
ституция	 Архив	 и	 ще	 се	
справяме	 с	 трудностите,	
превръщайки	 ги	в	предиз-
викателства.	

Надяваме	 се	 на	 след-
ващите	ни	годишнини	труд-
ностите,	 свързани	 с	 ма-
териалната	 ни	 база	 (пре-
насянето	 на	 всички	 доку-
менти	 в	 едно	 архивохра-
нилище)	 и	 завършване	 на	
ремонта	 на	 новия	 ни	 дом	
на	 ул.	 „Николаевска”	 №	
53,	 да	 бъдат	 разрешени	 и	
да	заемем	своето	подоба-
ващо	 място	 в	 сърцето	 на	
родния	ни	и	обичан	град.	

В	 чест	 на	 професио-

налния	 ни	 празник	 орга-
низираме	 тържество,	 на	
което	 любезен	 домакин	
ще	 бъде	 Библиотеката	 на	
Техническия	 университет.	
Акцентът	 на	 празника	 ще	
бъдат	 нашите	 дарители,	
на	които	сме	посветили	и	
празничната	 си	 изложба	
„Дарителство	и	памет”.	

В	изложбата	ще	бъдат	
представени	 част	 от	 да-
ренията,	 направени	 през	
последните	10	години	от	50	
личности	 и	 организации.	
Това	 далеч	 не	 е	 всичко,	

постъпило	при	нас	за	този	
период.	

Поименно,	 на	 отделно	
табло	в	експозицията,	сме	
благодарили	 на	 всичките	
ни	115	дарители,	които	не	
са	 представени	 в	 излож-
бата.	

Трудно	бихме	могли	да	
споменем	 всички	 важни	
и	 ценни	 дарения,	 които	
сме	 имали	 честта	 да	 по-
лучим	за	този	период.	Ето	
част	 от	 тях.	 Благодарение	
на	 съзнанието	 на	 наши-
те	 дарители	 за	 опазване	
на	 персоналната,	 родова-
та	 и	 национална	 памет,	 в	
архива	 вече	 са	 личните	
документи	 на	 почетните	
граждани	 на	 Габрово	 арх.	
Карл	Кандулков,	доц.	Сте-
фан	 Арменски	 и	 маестро	
Манол	 Цоков,	 както	 и	 на	
музикантите	Илко	Илиев	и	
Николай	Антонов,	на	доай-
ена	на	габровските	индус-
триалци	 Райко	 Райков,	 на	

журналистите	Ганчо	Танев,	
Борис	 Данков	 и	 Стефан	
Димитров,	 на	 писателя	
Стоян	Цонев,	на	хората	на	
науката	 и	 изобретатели-
те	 Георги	Костов	и	 Георги	
Метев,	 на	 заслужилия	 ав-
томобилен	 деятел	 Нико-
ла	 Казаков,	 на	 спортиста	
Константин	Берберов	и	на	
неговата	 съпруга	 –	 също	
изявен	 спортист,	 краевед	
и	 автор	 на	 книги	 Милка	
Берберова,	на	спортистите	
Христо	Радев	и	Таня	Гора-
нова,	 на	 художника	Нико-

лай	 Ръждашки,	 на	 гости-
ловеца	 Йордан	 Чуховски,	
на	народния	представител	
и	известен	политик	Цоньо	
Ботев,	 на	 тревненските	
общественици	 Екатерина	
Георгиева	 и	Цаньо	Митев,	
на	 дългогодишния	 дирек-
тор	на	Дома	на	 хумора	и	
сатирата	 Татяна	 Цанкова	
и	нейната	колега-преводач	
Венета	 Козарева,	 на	 изя-
вения	театрален	режисьор	
и	 директор	 на	 ДТ	 „Рачо	
Стоянов”	 Невена	 Митева	
и	др.	Свои	документи	към	
личните	 си	 фондове	 про-
дължават	да	даряват	Мил-
ка	Пурел,	 Христо	Мандев,	
Николай	Попов,	Илко	Или-
ев,	 Любомир	 Бахчеванов.	
Проф.	Михаил	Тодоров	до-
пълни	с	лични	и	творчески	
документи	фонда	на	баща	
си	 Димо	 Тодоров.	 Други	
интересни	 дарения	 постъ-
пиха	 от	 д-р	 Игнат	 Цанков	
от	 Севлиево,	 свързани	 с	

историята	 на	 Севлиев-
ската	 болница,	 от	 Христо	
Мянков,	 който	 дари	 до-
кументи	 от	 дейността	 на	
Хора	 на	 запасните	 офи-
цери	 -	 Габрово,	 от	 изтък-
натия	 хореограф	 Геньо	 Ге-
нев,	 който	 освен	 лични	
документи,	 дари	 и	 малко	
запазени	документи	на	из-
вестния	дарител	и	почетен	
гражданин	на	Габрово	Бо-
тьо	 Бараков.	 Наши	 дари-
тели	 са	 и	 Емил	 Михов	 и	
Милен	 Василев	 -	 автори	
на	документалния	филм	за	

индустриалеца	 Иван	 Хад-
жиберов	 „Дързостта	 да	
бъдеш	 пръв”.	 Те	 ни	 свър-
заха	 и	 с	 наследници	 на	
великия	 габровец	 -	 него-
вата	 правнучка	 Микаела	
Енгел,	която	дари	семейни	
снимки,	както	и	с	наслед-
ничката	на	Мушановия	род	
–	 Диана	Арнаудова,	 която	
след	 даренията	от	 2018	 г.,	
през	 настоящата	 година	
дари	дигитални	снимки	на	
картини	на	своята	майка	–	
художничката	Дора	Муша-
нова.	 Също	 така	 продъл-
жават	 да	 даряват	 и	 Иван	
Шишков,	 Петър	 Ганчев,	
Мирела	Костадинова,	Вела	
Лазарова,	Бояна	Пенчева,	
Ангел	Илиев,	 отец	Стефан	
Стефанов,	 Веселин	 Дими-
тров.	 На	 съхранение	 при	
нас	 постъпиха	 и	 докумен-
ти	на	организациите	Жен-
ско	 благотворително	 дру-
жество	 „Майчина	 грижа”,	
Ротари	 клуб,	 както	 и	 на	

Политическа	партия	„Съюз	
на	 демократичните	 сили”	
и	 на	 Движение	 „Корона”	
към	 Федерация	 „Царство	
България”,	а	наследниците	
на	 г-жа	 Милка	 Берберова	
предадоха	документите	на	
създадената	 от	 нея	 Фон-
дация	 „Константин	 Бербе-
ров”.	

Активно	 работим	 и	
с	 читалища	 в	 областта,	
които	 съгласно	 Закона	
за	 Националния	 архивен	
фонд	 не	 са	 задължени	 да	
предават	 документите	 си	
в	 Държавния	 архив,	 а	 го	
правят	 доброволно.	 Сред	
тези	 читалища	 са	 „Пен-
чо	 Славейков”	 -	 Трявна,	
„Наука”	 -	 с.	 Зая,	 „Пробу-
да”	 -	 с.	 Енчовци,	 „Св.	Св.	
Кирил	 и	 Методий”	 -	 кв.	
Бичкиня,	 Габрово,	 „Бъде-
ще”	–	с.	Славейково	и	др.	
Радваме	 се,	 че	 дарители	
стават	и	хора,	които	полз-
ват	 документи	 първо	 като	
читатели:	Петко	Недялков,	
Василена	 Станева,	 Гали-
на	Иванова,	Тошко	Пантев,	
Илиян	 Дончев	 и	 др.	 Сред	
най-новите	 ни	 дарители	 е	
и	 Христо	 Митев	 -	 човек,	
доброволно	 възстановя-
ващ	 чешми	 в	 Габровско	
и	 радеещ	 за	миналото	 на	
родното	 си	 село	Тодорче-
тата	 и	 опазване	 паметта	
за	 загиналия	 там	револю-
ционер	Тотю	 Иванов.	 Той,	
заедно	с	кметския	намест-
ник	 на	 село	 Зелено	 дър-
во	 г-жа	 Тодорка	 Мирчева	
събират	части	от	миналото	
на	този	планински	край	и	
ги	даряват	на	архива.	

През	 настоящата	 го-
дина	 работим	 с	 наслед-
ниците	 на	 Евтим	 Дабев	
-	проф.	д-р	Мариана	Дабе-
ва,	д-р	по	медицина	Даби	
Дабев,	 които	 при	 след-
ващото	 си	 завръщане	 в	
България	ще	предадат	още	
документи	 на	 своя	 дядо.	
Осъществили	 сме	 контак-
ти	 и	 с	 Димитър	 Васин	 и	
Минчо	 Г.	 Минчев,	 които	
също	 имат	 намерение	 да	
даряват	 свои	 документи	
при	нас.	През	изминалите	
години	 особено	 успешно	
работим	 и	 с	 друга	 знако-
ва	 институция	 за	 Габрово	
и	 България	 –	 Национална	
Априловска	 гимназия.	 Ос-
вен	многобройните	ни	съв-
местни	инициативи	и	парт-
ньорства,	те	също	станаха	
наши	 дарители.	 В	 архива	
вече	 се	 съхраняват	 диги-
тални	 копия	 на	 водените	

в	първото	ни	светско	учи-
лище	Паметна	книга	(книга	
за	впечатленията),	в	която	
са	 писали	 личности	 като	
Иван	 Вазов,	 Книга-албум	
на	 учителите	 със	 снимки	
на	Тодор	Бурмов,	Иван	Гю-
зелев,	 Григор	 Пърличев,	
Христо	 Цокев	 и	 др.,	 как-
то	и	Книга	на	дарителите.	
Директорът	 на	 гимназия-
та	 г-жа	 Снежана	 Рачевиц	
дари	и	изключително	цен-
ни	 оригинални	 снимки	 от	
откриването	на	Паметника	
на	 свободата	 през	 1934	
г.	 и	 Паметника	 на	 Васил	
Априлов	през	1935	г.,	както	
и	от	посещението	на	пред-
ставители	 на	 Британския	
легион	 през	 1936	 г.	Тя	 ни	
предостави	 за	 постоянно	
съхранение	и	Главни	книги	
и	Лични	картони	на	учени-
ците	 за	периода	 1944-1968	
г.	Те	ще	бъдат	ценен	извор	
за	 родови,	 краеведски	 и	
други	проучвания.	

Изявите,	 свързани	
с	 нашата	 годишнина,	 ще	
продължат	 и	 през	 ноем-
ври,	 когато	 съвместно	 с	
Женско	 благотворител-
но	 дружество	 „Майчина	
грижа”,	 което	 отбелязва	
своята	 150-та	 годишнина,	
подготвяме	 юбилейна	 из-
ложба	 и	 издание,	 които	
ще	 бъдат	 представени	 на	
21	 ноември	 в	 Художест-
вена	 галерия	 „Христо	 Цо-
кев”.	В	изложбата	с	недви-
жими	 културни	 ценности	
ще	 участва	 и	 Национален	
музей	 на	 образованието.	
Уверени	 сме,	 че	 тези	 из-
яви	 ще	 се	 превърнат	 в	
празник	 не	 само	 за	 нас,	
но	 и	 за	 нашите	 прияте-
ли,	 спомоществователи	
и	 дарители,	 както	 и	 за	
всички	 наши	 съграждани,	
милеещи	за	опазването	на	
документалното	 богатство	
на	 региона	 и	 държавата.	
Накрая	 ще	 си	 позволя	
да	 завърша	 с	 думите	 на	
проф.	Адриана	Нейкова	за	
важността	 на	 институци-
ята	 Архив:	 „Без	 архивите	
светът	 би	 бил	 свят	 без	
памет,	 култура,	 законност	
и	 разбиране	 за	 корените	
на	 историята	 и	 науката,	
свят,	 нямащ	 колективно	
лице.	 Оттук	 и	 огромната	
отговорност	 на	 служителя	
в	 архива:	 да	 осигури	 на	
обществото	 възможност	
за	 дълбоко	 самопознание	
чрез	 достъп	 до	 архивите	
си,	 до	 своята	 обществена	
памет...”.

вестник	 „Земеделско	 зна-
ме“	-	орган	на	БЗНС	(1932-
1933).	Член	е	на	Върховно-
то	 постоянно	 присъствие	
на	БЗНС.
	 Народен	 представител	
в	24-то	Обикновено	народ-
но	събрание	и	се	обявява	
против	 едноличния	 режим	
на	цар	Борис	III.	
	 От	 лятото	 на	 1945	 го-
дина	 е	 лидер	 на	 БЗНС	
Никола	 Петков	 и	 антико-
мунистическа	 опозиция.	
През	 декември	 1945	 годи-
на	САЩ	и	Великобритания	
поставят	 като	 условие	 за	
признаване	 на	 българско	
правителство	 включването	
в	 състава	 му	 на	 двама	
представители	на	опозици-
ята.	
	 По	 указание	 на	 Й.	
Сталин	 на	 5	 януари	 1946	
година	 министрите	 Кимон	
Георгиев,	 Дамян	 Велчев	 и	
Антон	 Югов	 се	 срещат	 с	
лидерите	 на	 опозицията	
Никола	 Петков	 и	 Коста	
Лулчев	 (социалдемократ),	
но	 те	 категорично	 отказ-
ват	да	влязат	в	правител-
ството,	 отхвърляйки	 леги-
тимността	 на	 изборите	 от	
ноември	 1945	 г.	 и	 насто-
явайки	 за	 прекратяване	

на	комунистическия	терор.	
На	 10	 януари	 1946	 годи-
на	 в	София	 те	 се	 срещат	
със	 съветския	 зам.-минис-
тър	 на	 външните	 работи	
Андрей	 Вишински,	 но	 те	
не	променят	позицията	си.	

Никола	Петков	отказва	да	
се	 срещне	 с	 Вишински	 в	
2.30	часа	през	нощта,	зая-
вявайки,	че	по	това	време	
посещава	само	приятелки-
те	си.
	 От	 26	 октомври	 1946	

г.	 е	 народен	 представи-
тел	 в	 VI	 Велико	 Народно	
събрание	 (1946-1949).	 На	
5	юни	 1947	 година	 е	 снет	
депутатският	 имунитет	 на	
Никола	 Петков	 и	 още	 от	
сградата	на	Народното	съ-
брание	 е	 арестуван,	 при	
което	 заявява:	 „Ще	 дам	
свободата	 си,	 ако	 е	 не-
обходимо	и	живота	си,	за	
свободата	 на	 българския	
народ“.	 Касирани	 са	 23	
депутати	 от	 опозицията,	 с	
което	неговото	представи-
телство	в	законодателната	
власт	 е	 разгромено.	 От	 6	
юни	до	15	юли	1947	година	
Никола	 Петков	 е	 разпит-
ван	в	Държавна	сигурност	
за	 подготовка	 на	 държа-
вен	 преврат.	 Процесът	 е	
следен	лично	от	диктатора	
Георги	 Димитров.	 В	 пока-
занията	си	Никола	Петков	
отхвърля	 всички	 обвине-
ния.
	 От	5	до	14	август	1948	
година	протича	режисиран	
политически	процес	срещу	
Никола	Петков	и	на	16	ав-
густ	 1947	 година	 е	 осъден	
на	смърт	чрез	обесване	и	
глоба	 от	 половин	 милион	
лева.
	 На	 13	 септември	 1947	

година	 Васил	 Коларов	
поставя	 писмено	 въпро-
са	 пред	 намиращия	 се	 в	
Москва	 Георги	 Димитров,	
излагайки	 опасенията	 си	
от	 отрицателния	 отзвук	 в	
страната	 и	 предлагайки	
присъдата	 да	 бъде	 заме-
нена	 с	 доживотен	 затвор.	
На	 17	 септември	 1947	 г.	
Димитров,	който	смята	по-
добна	 стъпка	 за	 опасна	
проява	 на	 слабост	 на	 ре-
жима,	 нарежда	 да	 бъде	
изпълнен,	 позовавайки	 се	
на	мнението	на	сталински-
те	власти.
	 Смъртната	 присъда	 на	
Никола	 Петков	 е	 изпъл-
нена	 в	 1.00	 часа	 на	 23	
септември	 1947	 г.	 в	 Цен-
тралния	 софийски	 затвор.	
Той	е	убит	с	чук	и	полужив	
е	 качен	 на	 бесилото.	Жи-
вотът	 и	 смъртта	 на	 Нико-
ла	 Петков	 символизират	
борбата	 за	 свобода	 и	 на-
родовластие	 и	 съпротива	
против	всички	тоталитарни	
режими.	Затова	трябва	да	
почетем	 не	 само	 него,	 но	
и	 всички	 български	 поли-
тици,	 дали	 живота	 си	 за	
демокрацията	в	България.	
	 Българийо,	 за	 тебе	 те	
умряха...!

72 ãодини от уáийството нà Николà Петков

Никола Петков (БЗНС), вляво, след участие в засе-
дание на второто ОФ правителство, 1946 г.

васил стефанов, 
член на бзнс

	 Никола	 Петков	 (1893	
–	 23	 септември	 1947	 г.)	 е	
български	 политик,	 лидер	
на	 БЗНС	 и	 обединената	
демократична	 опозиция,	
убит	 от	 комунистическия	
режим.	 В	 политическия	
живот	 Никола	 Петков	 на-
влиза	в	началото	на	30-те	
години	 на	 миналия	 век.	

Син	е	на	Димитър	Петков	
и	 Екатерина	 Ризова.	 Брат	
на	 Петко	 Д.	 Петков,	 убит	
от	наемен	убиец	през	1924	
година.
	 Никола	 Петков	 за-
вършва	 юридическото	 си	
образование	през	1922	го-
дина	в	Сорбоната	–	Фран-
ция.	Работи	в	българската	
легация	 в	 Париж.	 През	
1929	 година	 се	 завръща	
в	 България.	 Редактор	 на	
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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
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., център, 65 м2, ет. 5/5, за ремонт дог.
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 лв
2-ст., Младост, 57 м2, етаж 4/8, панел, ТЕЦ, по 
БДС 34 500 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, 5/6, тухла, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Градище, 66 м2, ет. 3/5, ново строителство, 
обзаведен 62 000 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 62 000 лв
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., Младост, ет. 1, 76 м2, панел дог.
3-ст., ул. Акация, 75 м2, 4/8 65 000 лв
3-ст., център, 1/4, за ремонт 60 000 лв

3-ст., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 55 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, етаж 3/5, обзаведен, 
газово отопление 75 000 eu
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 ре-
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел, PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж 
и маза 70 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 62 500 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Драгомани, 87м2 ЗП, стара, двор 1329м2 17 500 лв
Черневци, 2-етажна, 138 м2 РЗП, реновирана, 
двор 572 м2 146 900 лв.

Беленци, 270 м2 РЗП, механа, лятна кухня, два 
гаража, двор 787 м2 102 995 eu
Шиваров мост,118 м2 РЗП, гараж, двор 556 м2  

 33 900 лв
Шенини, 44м2 ЗП, двор 1/4 идеална частч от 911м2  
 26 500 лв
местност Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, 
автентична                              17 101 еu 
Баевци, 70 м2 ЗП, двор 883 м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, два навеса, плевня, 
4 спални, двор 1400 м2 41 500 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 59 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 31 500 eu
Гайтани, 78 м2 ЗП, стара, с плочи, плевня, двор 
2513 м2 17 500 лв
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 46 900 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140 м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 60 000 лв
Ид. център,137 м2 ЗП, отст. пр. строеж, за осно-
вен ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2 11 800 eu

Етъра, етаж от къщи, 120 м2 ЗП, приземен етаж 
48 м2, 1/2 част от двор 324 м2 35 900 eu
Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Войново, 2-ет., 142 м2 РЗП, 1078 м2 гараж, 
стопанска постройка 66 000 лв
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Иванили, с плочи, стопанска постройка, 956 м2  
     5 600 eu
Шенини, груб строеж, 229 м2 РЗП, два гаража 
570 м2   73 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 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 55 000 лв.
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 280 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 91 500 eu
Стойковци, локално парно, 102 м2 РЗП, юг 49 960 
eu
ПРОДАВА ЕТАЖИ

Плачковци, 88 м2, 1/2 етаж + гараж 45 600 лв
Велчевци, 80 м2, 2/2 етаж 30 900 лв
Баждар, 97 м2, 1-ви/3 етаж, PVC 64 000 лв
КЪЩА ЗА ГОСТИ

Сейковци, 372 м2 РЗП, 2 къщи, стопански по-
стройки, двор 9180 м2 147 000 лв

ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
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 119 000 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
Идеален център, нощен клуб 80 м2 33 000 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, 164 м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Младост, 1-ст., 3 ет., частично обзавеждане 150 
лв
Административен 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
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EДНОСТАЙНИ:
БОКСОНИЕРА В ЦЕНТЪРА ЗАМЕНЯ ЗА ГАРСОНИЕРА
Дядо Дянко, 28м2, монолит, отлична 15 500 лв
Трендафил-1, ет. 5, панел 20 000 лв
Голо бърдо, тухла, 77м2 35 000 лв
Севлиево, 55м2, ет. 1,подходящ за офис 35 000 лв
Ид. център, 47 м2, ново строителство  40 000 лв

ДВУСТАЙНИ:
Център, тухла, ет. 5 (последен) 50 000 лв
Маркотея, ет. 2, тухла, 72м2 35 000 лв
Трендафил-2, панел, уширен, 74м2 45 000 лв
Младост, ет. 4, монолит, 70м2 40 000 лв
Тлъчници, ет. 5, тухла 32 000 лв
Бул. „Априлов“, тухла, ет. 3  45 000 лв
Трявна, ет. 1, 66м2, тухла 25 000 €
Младост, ет. 5, 50 м2, монолит 30 000 лв

ТРИСТАЙНИ:
ул. „Градище“, ет. 1, тухла, 90м2 35 000 €
Колелото, тухла, ет. 6  50 000 лв
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
До ст. „Априлов“, тухла, 74м2, ет. 1 50 000 лв
Борово, тухла, ет. 5, 120м2 35 000 €
Младост, монолит, 83м2, ет. 8 51 000 лв
Трендафил 2, панел, 76 м2, ет. 7  31 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 45 000 €
ИЦ, ново строителство, 123 м2, тухла 65 000 €

КЪЩИ:
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 лв
Музга, ЗП 170м2, 1 дка двор, отлична 45 000 €

Ябълка, двуетажна, 1 дка двор 21 000 лв
Шиваров мост, двуетажна 32 000 лв
Стомонеци, стара къща, 600м2 двор 5 000 лв
Рачевци, 2-ет., ЗП 104м2, 2.5 дка двор 45 000 €
Шиваров мост, ЗП 50м2, двор 265м2 27 000 лв
Сенник, двуетажна, с дюкян, РЗП 130м2 45 000 лв
с. Съботковци, ЗП 80 м2, 2 дка двор 15 000 €
Жълтеш, 2 къщи, РЗП 140м2,830м2 двор 60 000 лв
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв
Музга, двуетажна, масивна РЗП 220м2  35 000 €
„Свищовска“,ет. 2,ЗП 100м2, двор 925м2 25 000 лв
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 6 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
Енев рът, двуетажна, 6 дка двор 12 000 лв
Костадините, ЗП 70м2, 1500м2 двор 14 000 лв
Широк център, двуетажна, с магазин, ЗП 60м2, 
230м2 двор 80 000 лв
Шив. мост, 2-ет., подобрения, РЗП 94м2 65 000 €
Агатово, двуетажна, полумасивна 16 500 лв
Търхово, 2-ет., РЗП 140 м2, 3 дка двор 20 000 лв
Трапесковци, ЗП 70 м2, двор 500 м2 25 000 лв
Банковци, РЗП 74м2, масивна,1.3 дка двор 6 000 €
Яворец, двуетажна, 640 м2 двор 8 500 лв

ДРУГИ:
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
Търговско пом. в Търговска база, 43м2 договаряне
„Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Инд. зона, 1606 м2, 18929 м2 двор 230 000 €
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 6 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, гарсониера, обзаведена 180 лв
Ид. център, тристаен, обзаведен 250 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  60 лв., 80 лв., 100 лв.

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

КУПУВА:
ГАРСОНИЕРА ДО 17 000 ЛВ., ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса до 23 000 лв
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН до 33 000 лв
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово до 5 000 лв
Малка къща, широк център
2-, 3-с та ен в цен тъ ра, гар со ни е ра - цен тъ р 
Гар со ни е ра или двус та ен на Еса
Бок со ни е ра Колелото-Дядо Дянко 
Гар со ни е ра с ТЕЦ; Тух ле на гар со ни е ра
Двус та ен, па не лен, Еса/Младост
3-с та ен, тух лен, в Лъ ка та; Трис та ен тух ла с га раж
2-с та ен, тух ла, Ав то га ра 
2-с та ен/Трис та ен-Ко ле ло то; Двус та ен тух ла 
Гар со ни е ра/двус та ен апар та мент в Лъ ка та

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

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Трендафил, двустаен, ет. 3 28 500 лв
К-с „Хр. Ботев“, 61м2, ет. 2, н. стр. 72 000 лв
ИЦ, мезонет, ново стр., ет. 2/3 125 000 лв
Донино, вила, 70м2, 600 м2 двор 55 000 лв
ИЦ, тристаен, 100м2, ет. 3 78 000 лв
Смиловци, вила, 2 етажа, 1600 м2 28 000 лв
Бичкиня, 112м2, тухла 48 000 лв
Баждар, 115м2, ет. 2, двор 65 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 85м2, ет. 3, тухла 46 000 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: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Ид. център, двустаен, тухла, ет. 2 51 500 лв
Баждар, 99м2, таванска стая, ет. 2 65 000 лв
Трендафил, 76м2, ет. 3, PVC 52 000 лв
Падало, PVC, 96м2 55 000 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
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 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
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
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 380 лв
До OMV, двустаен, обзаведен 200 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Трендафил 2, ТЕЦ, 
ПВЦ, за 42 000 лева се 
продава на тел. 0898/691-
301. [22, 21]
ГарсониЕра на Еса се 
продава на тел. 0887/944-
993. [5, 4]
парцЕл - 1000 кв. м, 
в Русевци се продава на 
тел. 0886/272-758. [22, 
19]
парцЕл В село Лесичар-
ка - 1500 кв. м, за 2500 
лв. се продава на тел. 
0897/02-05-31. [11, 11]
къща В село Кметовци се 
продава на тел. 0884/848-
323. [22, 17]
парцЕл В регулация с 
ток, вода, 1184 кв. м,  се 
продава на тел. 066/865-
340, 0898/615-453. [11, 
10]
апарТаМЕнТ, цЕнТър, 
над кафе „Зодиак“, 2 стаи 
и кухня, тухла, се прода-
ва на тел. 0896/448-939 
[11, 9]

МасиВна къща В 
сЕло сТойчоВци, 
жилищна сГрада 
- 202 кВ. М, сЕл-
скосТопански по-
сТройки - 147 кВ. 
М, оБща площ - 542 
кВ. М, се продава на 
тел. 0888/974-845. [4, 
1]

парцЕл В регулация, око-
ло 2 дка, село Чавеи, по-
чистен, се продава на тел. 
0896/641-053. [11, 7]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в Трендафил-2 се прода-
ва на тел. 0879/65-38-03. 
[6, 6]
иМоТ оТ две къщи, два 
декара, на 5 км от цен-
търа се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 6]
къща, 353 кв. м двор, на 
100 метра от ОУ „Ран Бо-
силек“ се продава на тел. 
0898/773-775. [5, 5]
дВуЕТажна къща с 
дворно място - 150 кв. 
м, ВиК, ток, телефон, чист 
въздух, изглед, стопански 
постройки, в село Гости-
лица, община Дряново, 
област Габрово, се прода-
ва на тел. 0895/14-44-66. 
[6, 3]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ, 
тухлен, непреходен, 86 кв. 
м, две тераси, таванска 
стая - 19 кв. м, маза - 7 
кв. м, гараж - 24 кв. м, 
обзаведен, етаж 3/4, сре-
ден, газифицирана сграда, 
над Шиваров мост се про-
дава на тел. 0893/83-04-
02. [5, 3]
парцЕл за строеж от 
1000 кв. м на главния път 
в кв. Гачевци за 15 000 
лв. се продава на тел. 
0898/477-390. [5, 3]
ВТори ЕТаж от къща на 
бул. „Трети март“ се про-
дава на тел. 0876/054-
158. [2, 1]
къща - 58 кв. м, с 327 
кв. м двор, над Хлебоза-
вода, за 19 000 лева се 
продава на тел. 0889/218-
879. [2, 1]
къща - 14 кв. м, с. Тръ-
нито, с парцел - 1 дка, за 
9000 лв. се продава на 
тел. 0889/218-879. [2, 1]
ЕТаж оТ къща - 47 кв. 
м, идеален център, за 27 
000 лв. се продава на тел. 
0889/218-879. [2, 1]
къща - ново строител-
ство, 165 кв. м, на три 
етажа, за 88 888 лв. се 
продава на тел. 0888/450-
180. [11, 1]

къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [24, 8]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
иМоТ с тежести (идеал-
ни части) - 0898/985-828 
[33, 31]
къща на село до 6000 
лв. се купува на тел. 
0883/367-513. [19, 18]
къща В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [17, 16]

иМоТи даВа под наЕМ
ноВи и реновира-
ни офиси в сградата на 
ОББ отдава под наем тел. 
0888/907-666.
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 19]
Гараж под наем се дава 
на тел. 0884/878-930. 
[11, 10]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент се дава под наем 
на тел. 0887/621-225. 
[11, 7]
поМЕщЕниЕ на Еса, 100 
кв. м, се дава под наем на 
тел. 0886/922-388. [11, 7]

оТдаВаМ напълно 
оБорудВана дърВо-
дЕлска раБоТилни-
ца. МноГо изГодЕн 
наЕМ - 600 лв. на 
месец! Справки на тел. 
0898/574-848. [11, 
10]

дВусТаЕн апарТаМЕнТ в 
центъра се дава под наем 
на тел. 0876/935-844. [6, 
6]
ноВооТкриТ салон за 
красота предлага работ-
но място за маникюр под 
наем. Справки на тел. 
0899/98-75-35. [11, 9]
дВусТаЕн оБзаВЕдЕн 
апартамент зад Осмо ос-
новно училище - цена: 250 
лв., се отдава под наем на 
тел. 0897/084-022. [12, 8]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 066/86-59-
43, 0885/642-467. [5, 4]
ГарсониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0899/084-
615. [4, 4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ в 
центъра се дава под наем 
на тел. 0885/371-700. [3, 
1]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0879/085-
844. [2, 2]

дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
полуобзаведен, основен 
ремонт, 250 лв., кв. Сир-
мани, се дава под наем на 
тел. 0898/939-303. [4, 4]
ФирМа оТдаВа магазин 
за хранителни стоки в кв. 
Етъра под наем. Магазинът 
е оборудван и има всички 
необходими документи за 
работа. Справки на тел. 
0888/674-133. [6, 2]
апарТаМЕнТ срЕщу „Ка-
уфланд“ дава под наем 
тел. 0898/860-861. [2, 1]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
се дава под наем на тел. 
0888/818-756. [5, 1]
жилищЕ В идеален цен-
тър се дава под наем на 
тел. 0895/116-105. [6, 1]

унаслЕдяВанЕ
къща срЕщу гледане 
предлагат двама стари 
хора - справки на тел. 
066/992-244. [11, 1]

нощуВки
нощуВки В топ център - 
15 лв. - 0876/731-419. 
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [19, 19]
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625. [22, 6]

даВа заЕМ
крЕдиТ до 2 часа - тел. 0897/219-833. 
пари В брой. Веднага. Тел. 0886/395-
242. [6, 1]
пари В брой при нужда. Веднага. Тел. 
0878/390-788. [6, 1]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ 
- счетоводни услуги, годишно приключване, 
данъчни декларации - 066/804-066

рЕГисТрация на ФирМи и счЕТо-
Водно оБслужВанЕ - 0898/480-821

Отопление 
нà пелети
Представител на  
GOLDEN FIRE

инж. ИВАН 
ГОСПОДИНОВ 

КОНСУЛТИРА, 
ДОСТАВя, 
МОНТИРА, 

ПУСКА, 
ПОДДъРЖА
Справки на тел. 
0887 611 753, 
066 810 410. 

Офис Габрово, 
ул. „Отец Паисий“ 2,  
ет. 4, в. „100 вести“

зЕМи

зЕМЕдЕлски зЕМи 
В ГаБроВска и ВЕ-
л и к о Т ъ р н о В с к а 
оБласТ сЕ изкупу-
ВаТ - справки на тел. 
0889/977-881. [22, 
21]

зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 6]
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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

АПАРТАМЕНТИ:
Бичкиня, 56м2, ет. 4 15 000 € 
Трендафил-2, 130м2, обз., н.с. 49 999 €
Ш. мост, н. стр., 3-стаен, обз. 55 000 лв
Радичевец, тухла, 3-стаен 55 000 лв
Голо бърдо, тухла, 3-стаен 51 000 лв
Автогара, тухла, 1 ет. 46 500 лв

Трендафил-2, 74м2 40 000 лв
Център, многостаен + гараж 80 000 лв

КЪЩИ:
Чукилите, 35м2, 1000 м2 двор 21 500 лв
Цвятковци, 112м2, 883м2 двор дог.
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
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Торбалъжи,УПИ,ъглов,650м2 20 000лв
Радичевец,панорамен,600м2 25 000 €
Думници, УПИ, 950 м2  10 500 €
Поповци, 500м2 2 900 €
Шенини, 488м2 3 000 €
Златевци, УПИ, 2360м2 9 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, боксониера, обзав. 140 лв
Център, фризьорски салон, 35м2 дог.
Център, търг. обект, 56м2 190 €
Център, многостаен,обзаведен 500 лв
Център, офис, лукс, 120м2 480 лв
КУПУВА: Двустаен в кв. Младост

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

15/07

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; работа предлага/търси; продава-купува

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

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Ид. център, ет. 4 75 000 лв.
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

ЕДНОС ТАЙ НИ:
Идеален център, ет. 6, 24 500 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 65 000 €

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

29/05

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
раБоТник за автосервиз 
се търси на тел. 0883/354-
280. [27, 27]
заВЕдЕниЕ Търси серви-
тьори/сервитьорки. Справ-
ки на тел. 0899/962-124. 
[13, 12]
заВЕдЕниЕ Търси сер-
витьори/ки, помощник гот-
вач/ка - справки на тел. 
0894/764-706. [22, 9]
раБоТници за топлои-
золация и шпакловка се 
набират на тел. 0877/44-
51-99. [11, 8]
ТранспорТна ФирМа за 
международен превоз тър-
си шофьор с опит, катего-
рия „С+Е“. Справки на тел. 
0896/499-039. [11, 8]
МаГазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0895/521-858. [24, 
12]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно - справки на тел. 
0897/889-001. [22, 11]

ТранспорТна ФирМа 
наБира шоФьори на 
Гондоли, каТЕГория 
„с+Е“. Отлично запла-
щане. Справки на тел. 
0889/717-497. [12, 3]

ФирМа Търси багерист, 
може пенсионер или по 
съвместителство. Справки 
на тел. 0887/646-330. [7, 
7]
„инна Транс“ ООД - гр. 
Севлиево търси да назна-
чи международни шофьори 
за вътрешен транспорт в 
Европа. За контакти и ин-
формация: тел. 0888/585-
170. [10, 10]
БЕнзиносТанция Търси 
служители. Справки на тел. 
0885/292-801. [11, 10]
склад Търси складов ра-
ботник. Справки на тел. 
0883/222-290. [11, 10]
склад за строителни ма-
териали търси работник. 
Справки на тел. 0896/870-
867. [6, 6]
БиТоВо заВЕдЕниЕ тър-
си да назначи помощник-
готвач. Справки на тел. 
0888/310-981 и 0887/002-
030. [11, 9]
МЕхана Търси да на-
значи сервитьор. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 9]

ФирМа наБира ра-
БоТници за пЕрал-
но сТопансТВо. От-
лични условия на труд. 
Заплащане от 700 до 
900 лв. - тел. 0892/24-
67-67. [10, 5]

ТаксиМЕТроВ шоФьор 
търси на тел. 0896/644-
577. [11, 9]
заВЕдЕниЕ за обедно 
хранене търси помощник 
готвачка с опит. Справ-
ки на тел. 0897/93-01-92, 
след 14 часа. [12, 4]
БолноГлЕдач за кв. 
Етъра се търси на тел. 
0888/631-789. [11, 8]
рЕсТоранТ „ЕдЕлВайс“ 
търси сервитьор/ка - тел. 
0899/889-897. [11, 5]
Миячка на 4 часа - от 
17.00 до 21.00 часа, за 
кафе „Vanilla“ се търси на 
тел. 0882/15-15-16. [4, 4]
дюнЕрджия, МожЕ и 
без опит, изключително 
добро заплащане, се тър-
си на тел. 0988/901-166, 
0899/818-962. [5, 4]
МаГазин за хранителни 
стоки набира продавач-
консултанти. Справки на 
тел. 0876/419-494. [3, 3]
пицария „ТЕМпо“ тър-
си работник/ка на студе-
на кухня. Справки на тел. 
0879/988-010. [11, 4]

наБираМ хора за топло-
изолация, може без опит. 
Справки на тел. 0877/44-
51-99. [11, 3]
ФирМа Търси работници 
за шприцавтомати. Оси-
гурен транспорт. Справки 
от 14.00 до 18.00 часа на 
тел. 0888/378-036. [14, 4]
МайсТор закуски и 
продавачка се търси на 
тел. 0879/40-40-53. [4, 3]
сТолъТ под Община 
Габрово търси готвач, по-
мощник-готвач. Справки на 
тел. 0894/62-23-67. [7, 3]
аВТоМонТьор сЕ търси 
на тел. 0878/43-87-98. 
[11, 2]
рЕсТоранТ Търси шо-
фьор за доставка на храна 
със служебен автомобил. 
Справки на тел. 0883/501-
986. [5, 3]
сТроиТЕлна БриГада 
набира персонал. Справ-
ки на тел. 0895/424-308. 
[22, 2]
жЕна за гледане на болна 
почасово, събота и неделя 
се търси на тел. 0892/043-
992. [2, 2]

жЕна за почистване 
на офис, 4-часов рабо-
тен ден, се търси на тел. 
0888/810-208. [4, 2]
ФирМа Търси да назначи 
пакетировачка на готова 
продукция. Трисменен ре-
жим на работа. Добро за-
плащане. Справки на тел. 
066/801-355. [6, 2]
ФирМа Търси да назначи 
оператор производствена 
линия с техническо об-
разование. Трисменен ре-
жим на работа. Добро за-
плащане. Справки на тел. 
066/801-355. [6, 2]
ФирМа Търси да назначи 
общ работник за товаро-
разтоварна дейност. Днев-
на смяна. Справки на тел. 
066/801-355. [6, 2]

БизнЕс и инВЕсТиции
продаВаМ разраБоТЕн 
бизнес. В помещение-
то има каса на  ЕasyPay. 
Справки на тел. 0879/212-
325. [22, 5]

Грижа за Болни 
ГлЕдаМ Болни хора - 
тел. 0876/581-549. [5, 4]
ГлЕдаМ Болни хора - 
тел. 0988/739-938. [4, 2]
ГлЕдаМ Болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 1]

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Голо бърдо, 90м2, тухла   договаряне
Варовник, двустаен, тухла, ет. 2                              23 000 eu
Дядо Дянко, тристаен, тухла                                   16 000 eu
Център, 74м2                                                     24 000 eu
Бичкиня, 80м2, тухла, таванска стая                       договаряне

КЪЩИ:  
Ловнидол, двор над 6 дка   5 000 eu 
Сейковци, 2 къщи, отлични, двор, панорама               38 000 eu
Гарата                                                          договаряне
Иванковци, след ремонт                                        4 000 eu

МАГАЗИНИ:
Колелото                                                      договаряне

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ:  
До Младежки дом, парцел, 3 дка  договаряне
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
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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

ВТора упоТрЕБа

качЕсТВЕна Марко-
Ва нЕМска ТЕхника 
ВТора упоТрЕБа оТ 
ГЕрМания с Гаран-
ция - гр. Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ № 
7, бившата фурна, тел. 
0884/234-003. [4, 4]

ВраТи
продаВаМ МосТри ин-
териорни врати. Ниски 
цени. Тел. 0879/21-23-25. 

продаВа Машини
Машина за сънна апнея 
- нова, от Германия, фреза 
за оране се продават на 
тел. 0899/366-740. [3, 3]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.

МраМорни  пло -
чи се продават на тел. 
0893/200-978. [22, 15]
циМЕнТоВи колоВЕ се 
продават на тел. 0888/39-
00-82. [7, 7]
покриВна лаМарина 
- употребявана, продава  
тел. 0886/777-990. [12, 6]
каМЕнни плочи от сел-
ски къщи се продават на 
тел. 0886/777-990. [12, 6]
палЕТи - индустриални, 
30 бр. х 5 лв., плочки - 
фаянс, бели, 15х15, 30 кв. 
м х 5.00 лв., продава тел. 
0878/24-05-06. [11, 2]
циГли - двуканални - 
0.25 лв./брой, и еднока-
нални - 0.20 лв./брой - 
тел. 066/885-783, вечер. 
[3, 2]

паВилиони
паВилион - 9 кв. м, се 
продава на тел. 0895/710-
934. [11, 9]

продаВа оБзаВЕжданЕ
пЕчка „диана“, ползва-
на 1 година, продава тел. 
066/800-502. [3, 2]
коТЕл „Голдън файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност тел. 0878/884-
241 [33, 14]
ВълнЕн пЕрсийски 
килим и холова мебел - 
масивно дърво, два фо-
тьойла, дивани - двойка 
и тройка, се продават на 
тел. 0887/255-165. [5, 2]

продаВа разни
чуГунЕн коТЕл на твърдо 
гориво продава 0878/504-
337 - Ангелов. [4, 4]
ФилаТЕлни Марки с 
историческа стойност се 
продават на тел. 0894/94-
63-57. [20, 11]

раница „Alpin“ - неиз-
ползвана, 60+10 l, за 80 
лв. се продава на тел. 
0885/530-109. [22, 7]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 4]
каМина с водна риза - 
10 kW, юпиес, помпа към 
нея, за 400 лева се прода-
ва на тел. 0887/098-451. 
[6, 3]
МЕТални парапЕТи 
с размери 2.70 м/0.70 
м, цена за брой - 39 
лв., се продават на тел. 
0896/727-350. [5, 4]
часоВник „ориЕнТ“ - 
автоматик, херметик, за 
55 лв. се продава на тел. 
0878/40-83-83. [4, 2]
каМини „приТи“ - 45 х 
38 х 76, се продават на 
тел. 0896/29-58-33. [20, 
2]

радиаТор - панел, нов, 
600/1200, за 60 лв. се 
продава на тел. 0877/297-
749. [6, 1]

жиВоТни продаВа
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0898/575-123 [33, 14]
оВцЕ за клане се прода-
ват на тел. 0895/787-715. 
[3, 1]

продаВа Тор
БиоТор оТ калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249. [28, 25]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 19.10./26.10./23.11, 40 лв.
ОДРИН-ЧОРЛУ с 1 нощувка, 12.10., 125 лв.
ИСТАНБУЛ - 10.10./31.10., от 172 лв.
БУКУРЕЩ ТЕРМЕ - 26.10./23.11., 43 лв.                                                                             
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 11.10/13.12, 159 лв. 
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 1 нощувка, 05.10., 125 лв. 
СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.10., 2 нощувки, 215 лв.
ОХРИД - 17.10., 2 нощувки, 180 лв. 
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ,                                                   
БЕРОВО - 2 нощувки, закуски и вечери, 210/360 лв.
НОВА ГОДИНА В ИСТАНБУЛ - от 306 лв. 
НОВА ГОДИНА В АНТАЛИЯ - от 337 лв.
НОВА ГОДИНА В КУШАДАСЪ - от 364 лв.
НОВА ГОДИНА В НИШ - 30.12, 2 нощувки, 399 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
НОВА ГОДИНА В КОРФУ - 29.12., 3 нощ., 340 лв.

О. КОРФУ - 5 нощ., 30.09 ./07.10., 420 лв./394 лв.
МЕТЕОРА-КАВАЛА-СОЛУН - 09.10., 3 нощ., 255 лв.
КАПАДОКИЯ - 15.10., 4 нощувки, 430 лв.
ПЛ.ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-Ч.ГОРА -16.10.,4 нощ.,480лв.
ПРАГА-ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 08.10., 4 нощ., 450 лв.
ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 
11.12., 345 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-РУПИТЕ-МЕЛНИК-БАНСКО - 
01.11., 2 нощувки, 140 лв.
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА - САМОЛЕТ - РАННИ 
ЗАПИСВАНИЯ
АНТАЛИЯ - от 557 лв., РИМ  - 849 лв., ВИЕНА - 930 
лв., КОСТА ДЕЛ СОЛ - 1049 лв., СИЦИЛИЯ - 1220 лв., 
МАЛТА - 850 лв., АНТАЛИЯ - 829 лв., ТУНИС - 1172 
лв., МАРОКО - 1484 лв., ДУБАЙ - 1950 лв., ИЗРАЕЛ И 
ЙОРДАНИЯ - 1848 лв., ТАЙЛАНД, МАЛДИВИ, СИНГАПУР
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ - с две нощувки - 03.10 - 179 лв.
ИСТАНБУЛ - с три нощувки - 
05.09/20.09/17.10 - 240 лв.
ОДРИН, ЧАНАККАЛЕ, ТРОЯ - 27.09.2019 
- 195 лв.
БУКУРЕЩ-СПА РЕЛАКС ТЕРМИТЕ - 05.10.19 
- 99 лв.
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-ТЕРМИТЕ НА БУКУРЕЩ - 
19.10 - 125 лв.
БРАШОВ-СИГИШОАРА-АЛБА ЮЛИЯ - 11.10 
- 205 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 14.09/19.10 - 135 лв.
БУДАПЕЩА-ЕСТЕРГОМ-БРАШОВ - 16.10.19 
- 369 лв.
ДЪРВЕН ГРАД, КАМЕН ГРАД - 10.10 - 250 лв.

ОХРИД - 17.10.19 - 190 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 10.10. - 215 лв.
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 11.12.19 - 389 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-ЧЕРНА ГОРА 
- 16.10 - 480 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО
КОРФУ - 05.09, 315 лв.; 19.09 - 290 лв. - 3 
нощувки
КОРФУ - 13.09/20.09 - 470 лв., 7 нощувки
КОРФУ - 27.09 - 380 лв., 5 нощувки
ЛЕФКАДА - 03.09, 3 нощувки - 310 лв.; 26.09 
- 4 нощувки - 355 лв.
ПОЧИВКА В КЕРАМОТИ - ТАСОС - 20.09 - 3  
нощувки - 339 лв.

ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И        
АВТОБУСНИ БИЛЕТИ 20/08



730 септември 2019 г. отопление; строителство, ремонти, изолации, услуги; автопазар; превози; лекари

сТроиТЕлсТВо
ФирМа съБаря, почиства 
за сметка на материалите - 
спарвки на тел. 0896/183-
637.
кърТи, зида, ВиК, ел., 
фаянс  - справки на тел. 
0878/943-895.
ФирМа изГражда, ре-
монтира или събаря - обез-
опасява всякакви покриви. 
Изгражда навеси, огради 
и други на най-ниски цени 
и с високо качество. Тел. 
0895/752-838.
услуГи с мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.
рЕМонТ на ВСЯКАКВИ 
покриви, улуци и с пло-
чи се извършва на тел. 
0896/859-701 [25, 21]
сТроиТЕлна ФирМа 
извършва всякакъв вид 
строителни дейности - 
0879/93-24-34. [18, 18]
рЕМонТ и направа на 
покриви, комини, капаци, 
дренажи, бетони, хидрои-
золации - тел. 0888/020-
187. [23, 11]

хидро- и топлоизолации, 
направа на нови и ремонт 
на стари покриви, дренаж 
- тел. 0882/279-749. [17, 
2]
подпорни сТЕни, хи-
дроизолации, саниране, 
покриви - тел. 0886/762-
434. [23, 11]
покриВи, дрЕнаж, сани-
ране, гипсокартон - справ-
ки на тел. 0897/390-194. 
[23, 11]
покриВи, подМазВанЕ 
на капаци, топлоизолация 
- тел. 0899/21-77-46. [6, 
5]
рЕМонТ на стари по-
криви и подмяна на улу-
ци. Варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [11, 4]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топлоизолация, въ-
трешни ремонти - справки 
на тел. 0888/86-30-01. 
[22, 2]
ГруБ сТроЕж. Покриви. 
Тел. 0897/765-110. [6, 2]
изВършВаМЕ проФЕси-
оналЕн ремонт на по-
криви, навеси, санирване 
на къщи. Ние сме фирма, 
работим с договор – фир-
ма „Койчеви“ - 0899/60-
99-69. [2, 1]
съБаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дворо-
ве, мази - 0899/601-444.

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дюшЕМЕ, лами-
нат - циклене, монтаж, ла-
киране - 0886/249-906
шпаклоВка и боядис-
ване - справки на тел. 
0878/580-333.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.
МонТаж на ламинат - 
тел. 0899/754-147. [18, 
16]
МонТаж ГипсокарТон, 
шпакловка и боя - тел. 
0895/72-86-68. [12, 5]
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, тера-
кота, монтаж ламинат, кар-
тон - тел. 0885/015-666. 
[8, 8]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.

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

оГрадна МрЕжа про-
изВЕжда, ГВоздЕи и 
ТЕлоВЕ на заВодски 
цЕни се предлагат на 
тел. 066/80-85-39.

МЕТални консТрукции, 
парапети, огради, врати, 
навеси - тел. 0882/407-
493. [11, 9]
израБоТВа оТ мрамор и 
гранит - прагове, первази, 
парапети, стъпала и дру-
ги - тел. 0886/777-990. 
[12, 6]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроус-
луГи по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. услуГи - тел. 
0888/049-378. [33, 26]
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 1]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.

коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

коМиночисТач - 30 
лВ. - тел. 0894/525-
258.

чисТи коМини, То-
плоизолации - тел. 
0898/538-938. [22, 7]

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик и отопление - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0898/460-988, 0898/461-
774.
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 16]

доГраМа
ФирМа „ди Ти пласт“ 
предлага AL и PVC дограма 
и щори - тел. 0878/67-
61-61.

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- 0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 
12]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 22]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [30, 7]
рЕМонТ на печки, перал-
ни, миялни, бойлери, хла-
дилници по домовете - тел. 
0887/53-50-88. [22, 2]
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.
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - тел. 
0885/274-443, 0894/921-
663.
почисТВанЕ на дивани, 
мокети и прозорци - тел. 
0893/834-708. [22, 21]

косЕнЕ
поддръжка на зелени 
площи. Почистване на дво-
рове. Тел. 0877/919-006. 
[24, 18]
косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[17, 13]

косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [17, 8]
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0876/47-99-10. [11, 4]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини - 
тел. 0886/308-017. [11, 1]

Градински услуГи
Градински услуГи - 
тел. 0899/140-254.
ФрЕзоВанЕ на градини - 
тел. 0899/140-254. [30, 4]
рязанЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване на дворове - тел. 
0899/140-254. [30, 4]

услуГи
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
коВач, кВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
съБарянЕ на дървета, ря-
зане, кастрене - 0889/177-
737.
заВаръчни услуГи, ре-
монт и подмяна на по-
криви от ламарина - тел. 
0898/77-23-08. [22, 14]
заВаръчни услуГи - 
справки на тел. 0885/72-
46-71. [11, 7]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [15, 8]

ЕроТика
жиГоло -  т е л . 
0884/992-066. [11, 6]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 1]
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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
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.

пЕлЕТи - справки на 
0897/97-44-77, www.
alexfloor.com.

дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
БукоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
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.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
„МГ-лЕс“ продаВа 
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 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.

проМоция! дъБоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. Тел. 
0899/137-896. [27, 27]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. Тел. 
0893/511-154. [24, 21]
ГрЕди и дъски - наря-
зани, 50 лв./куб. - тел. 
0893/511-154. [24, 21]
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
оод продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481. [12, 
11]
дърВа за огрев - метро-
ви - 75 лв./куб. м, 85 лв./
куб. м нарязани и наце-
пени, с включен транс-
порт, се продават на тел. 
0896/741-763. [18, 10]
дърВа за огрев - салкъм 
- 75 лв./куб. м нарязан и 
нацепен, топола - 70 лв./
куб. м, и 80 лв./куб. м 
бук и меше, продава тел. 
0897/765-901. [18, 10]
дърВа за огрев - метро-
ви - 75 лв., и нарязани 
- 85 лв., се продават на 
тел. 0896/73-58-59. [18, 
10]

дърВа за огрев - наце-
пени и нарязани, салкъм 
- 75 лв., топола - 70 лв., 
и бук и меше на 80 лв., се 
продават на тел. 0879/56-
27-33. [18, 10]
„ФлинТ-ГайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [26, 16]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - 0899/155-386. [17, 
13]
дъБ, МЕшЕ се продава 
на тел. 0878/15-93-61. [6, 
6]
изГодно продаВа 
и доставя пелети - тел. 
0886/320-155. [11, 8]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
справки на тел. 0899/050-
080. [11, 7]
паркЕТ за разпалки (чу-
валчета) се продава на 
тел. 0896/702-367. [11, 2]
рЕжа дърВа - тел. 
0899/278-396. [12, 2]
ГоТоВи дърВа за огрев. 
Нарязани и нацепени. Тел. 
0896/80-76-88. [21, 2]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - справки на тел. 
0899/377-924
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-

телни отпадъци до смети-
щето - 0898/780-448
ТранспорТни ус-
луГи с микробус до 2 
тона в страната и чуж-
бина - справки на тел. 
0896/076-279. [33, 22]
услуГи с багер и самос-
вал - тел. 0893/511-154. 
[24, 21]
ТранспорТ - 0.45 лв. - 
тел. 0894/00-40-45. [22, 
2]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73. лЕкари

д-р ГЕорГи ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи - 
понеделник до петък - от 
9 до 18 ч.; събота и не-
деля - след уговорка на 
тел. 066/80-32-37 [0, 0]
психиаТър и НЕВРО-
ЛОГ. Д-р Трифонов, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.
д-р Марина санкЕ-
Ва, спЕциалисТ кож-
ни и ВЕнЕричЕски 
БолЕсТи, ЕсТЕТична 
дЕрМаТолоГия, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записва-
не на тел. 066/800-140

066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание
аВТоМоБили продаВа
REnAUlT SCEniC, в от-
лично състояние, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0889/981-103. [20, 
15]
пЕжо 307 - 2005 г., 175 
000 км, се продава на 
тел. 0889/99-87-08. [5, 5]
ТойоТа аВЕнсис - пер-
фектна, се продава на тел. 
0886/073-691. [3, 3]
ФолксВаГЕн поло, 1,4 
TDI, 2005 г., се продава 
на тел. 0885/52-93-43. [3, 
1]
pEUgEoT 206, 2.0 HDI, 
2003 г., нов внос, се про-
дава на тел. 0879/60-42-
06. [14, 2]

оТлични оТ Германия: 
Мерцедес Вито, Мерцедес 
А 160, Ауди 80, Голф 4 
- тониран, Рено Туинго 
1.2, Опел Комбо - пикап - 
справки на тел. 0898/878-
548. [2, 2]
MiTSUbiSHi SpACE runner 
- бензин-газ, 4х4, в много 
добро състояние, се про-
дава на тел. 0895/787-
715. [2, 1]
MAzdA 3 1.6 HDI, 2009 
г., дизел, мощност 109 
к.с., Евростандарт - Евро 
4, Хечбек, цвят мета-
лик се продава на тел. 
080885762 000

сядаш и караш
аВТоМоБили до 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - справки на тел. 
0999/009-008.

ГуМи
4 Бр. джанти за „Опел“ - 
отлични, се продават на 
тел. 0886/459-426. [5, 5]

МоТори продаВа
скуТЕр - китайски, с до-
кументи, се продава на 
тел. 0877/495-839. [3, 3]
скуТЕр „пиаджо“ - 50 
кубика, за 800 лева се 
продава на тел. 0899/935-
151. [11, 6]

аВТочасТи/МаГазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.
рЕно ЕспЕйс, 2.2, TD, 
113 к., на части се прода-
ва на тел. 0899/35-91-14. 
[11, 2]

аВТоуслуГи
кърпЕж на автомобили - 
тел. 0882/407-493. [11, 9]

аВТоТЕнЕкЕджийски и 
автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. Тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

скрап, сТари коли
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, излез-
ли от употреба и катастро-
фирали автобуси и микро-
буси - 0999/009-008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 6]
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 4]

КУхНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за проФЕсио-
нално оБучЕниЕ - 
ГаБроВо, орГанизира 
лицЕнзирани курсоВЕ 
за: огняр, кранист,  мо-
токарист, машинист на 
пътно-строителни маши-
ни, готвач, барман-серви-
тьор, козметик, фризьор, 
лечебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 

Обучение с ваучер за без-
работни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 ч., 0887/361-
876.
спорТЕн клуБ „алФа-
МЕТал“ проВЕжда кур-
соВЕ за БЕзопасно Бо-
раВЕнЕ с оГнЕсТрЕлно 
оръжиЕ. Тел. 066/80-69-
62.
подГоТоВка за ВУЗ и 
матура - биология - тел. 
0884/197-939. [11, 2]

запознансТВа
Търся си приятелка от 40 до 50 години - тел. 
0876/37-39-59. [4, 3]

доМашни люБиМци
подаряВаМ Малки, 
красиви и добре гледани 
кученца, родени на 12 
август. Венка Петрова - 
0877/845-945. [11, 3]

купуВа

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
падни и социалис-
ТичЕски МоТопЕди 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с липси - 
0999/009-008.

аВТоМоБили под наЕМ
аВТоМоБили под наем - 
0878/929-080. [19, 19]



8 30 септември 2019 г.

светозар Гатев

	 Отборът	 на	 „Левски“	
нанесе	 травмиращо	 теж-
ко	 поражение	 на	 „Янтра	
2019“	 в	 среща	 от	 8-я	 кръг	
на	 първенството	 в	 Елит-
ната	юношеска	 група	U19.	
На	 стадион	 „Христо	 Бо-
тев“	 „сините“	се	наложиха	
с	 унизителното	 0:11,	 като	
това	 е	 и	 най-голямата	
домакинска	 загуба	 на	 га-
бровския	 тим	 до	 момента	
в	Елитната	група.	
	 Първият	 точен	 удар	 в	
мача	беше	към	вратата	на	
гостите	още	в	3-та	минута.	
Отправи	 го	 Мартин	 Ботев	
от	 пряк	 свободен	 удар,	
но	 вратарят	 на	 „Левски“	
Цветелин	 Ставрев	 улови	
топката.	 След	 това	 въз-
питаниците	 на	 треньора	
Йордан	 Петков	 наложиха	
тотално	надмощие	и	 голо-
вете	 не	 закъсняха.	 В	 6-та	
минута	Александър	Макрис	
изведе	Кирил	Киров	в	на-
казателното	 поле	 и	 той	 с	
диагонален	 шут	 откри	 го-
ловата	сметка	за	столича-
ни.	 В	 15-та	 минута	 врата-
рят	на	„Янтра	2019“	Валери	
Маринов	 отрази	 удар	 от	
близо	 на	 Ремзи	 Неджип,	
а	в	23-та	Киров	реализира	

второто	 си	 попадение	 в	
мача,	 като	 засече	 с	 гла-
ва	 центриране	 от	 корнер.	
Последваха	 още	 две	 до-
бри	 намеси	 на	 Маринов	
и	 трети	 гол	 за	 „Левски“	
в	 38-та	 минута	 след	 удар	
от	 дистанция	 на	 Виктор	
Викторов.	
	 След	 почивката	 дома-
кините	рухнаха	психически	
и	 бяха	 разпердушинени	
от	 столичани.	 Две	 минути	
след	подновяването	на	иг-
рата	Неджип	покачи	на	0:4	
и	 отново	 той	 в	 51-та	 на-
прави	 резултата	 0:5.	 Още	
шест	 гола	 паднаха	 във	
вратата	 на	 „Янтра	 2019“	
в	 последните	 20	 минути	
от	 мача.	 Богдан	 Костов	

се	 разписа	 за	 0:6	 в	 70-та	
минута,	 в	 76-та	Айвън	Ан-
гелов	 също	 записа	 името	
си	 сред	 голмайсторите,	 а	
секунди	 по-късно	 асисти-
ра	 на	 Киров	 за	 0:8.	 В	
81-та	 минута	 играчът	 с	№	
22	 от	 състава	 на	 гости-
те	 заби	 четвъртия	 си	 гол	
в	 мача,	 в	 83-та	 Ангелов	
отбеляза	 за	 0:10,	 а	 край-
ното	 0:11	 фиксира	 Джан	
Хасан	 четири	 минути	 пре-
ди	края.		Домакините	 има-
ха	две	възможности	за	по-
четно	 попадение.	 В	 59-та	
минута	 Цветомир	 Станев	
получи	 добър	 извеждащ	
пас	от	Данаил	Куцилев,	но	
беше	 изпреварен	 от	 вра-
таря	на	гостите,	а	в	самия	

край	 на	 срещата	 Ивелин	
Георгиев	 от	 чиста	 пози-
ция	 стреля	 над	 вратата,	
отново	 след	 подаване	 на	
Куцилев.
	 През	 втората	 част	 в	
игра	за	 „Левски“	беше	 га-
бровският	 талант	 Ивайло	
Иванов,	 по-малкият	 брат	
на	 титуляря	 в	 мъжкия	 от-
бор	на	„сините“	Станислав	
Иванов.	
	 Във	временното	класи-
ране	 „Янтра	 2019“	 остава	
на	 12-та	 позиция	 с	 актив	
от	 6	 точки.	 В	 следващия	
кръг	 воденият	 от	 Веселин	
Антонов	състав	ще	гостува	

на	„Ботев“	в	Пловдив.
	 Резултати	от	8	кръг:
„Монтана	1921“	(Монтана)	-	
„Лудогорец	1945“	(Разград)	
0:4	
„Черно	 море“	 (Варна)	 -	
„Ботев“	(Пловдив)	3:5	
„Янтра	 2019“	 (Габрово)	 -	
„Левски“	(София)	0:11	
„Царско	 село	 2015“	 (Со-
фия)	 -	 „Славия	 1913“	 (Со-
фия)	1:8	
„Локомотив	 1926“	 (Плов-
див)	-	„Дунав“	(Русе)	1:0
„Берое“	 (Стара	 Загора)	 -	
ЦСКА	(София)	2:3	
„Септември“	(София)	-	„Пи-
рин“	(Благоевград)	5:0

светозар Гатев

	 Михаел	Митев	предста-
ви	страната	ни	в	турнир	от	
Световната	 купа	 по	 ско-
кове	 на	 батут	 за	 мъже	 и	
жени	 в	 Хабаровск,	 Русия,	
който	беше	и	поредна	ква-
лификация	за	Олимпийски-
те	игри	в	Токио	през	след-
ващата	 година.	 18-годиш-
ният	 състезател	 на	 клуб	
„Акро-арт“	зае	41-во	място	
в	 надпреварата	 индивиду-
ално	 при	мъжете,	 в	 която	
участваха	 общо	 70	 спор-

тисти	 от	 всички	 точки	 на	
планетата.
	 Другият	 български	
представител	 -	 Мариян	
Михалев	от	Стара	Загора,	
се	класира	43-ти.	Двамата	
участваха	 и	 в	 дисципли-
ната	батут	 синхрон,	 но	не	
успяха	 да	 завършат	 съче-
танието	си	от	волната	про-
грама	 и	 останаха	 извън	
финала.
	 Участието	в	Хабаровск	
беше	 част	 от	 подготовка-
та	 на	 Михаел	 и	 Мариян	
за	предстоящото	Световно	
първенство	по	 скокове	на	
батут,	 което	 е	 в	 края	 на	
ноември	и	началото	на	де-
кември	в	Токио.
 

 - Габровският театър 
започна силно този теа-
трален сезон, заложихте 
на две много добри по-
становки, коренно раз-
лични, как се приеха от 
публиката?
				-	Много	добре,	и	„Све-
кърва“,	 и	 „Жана	 Д'арк“	
имат	 своите	 почитатели.	
Започнахме	 не	 само	 сил-
но,	но	и	празнично,	с	едно	
истинско	 пиршество	 на	
изкуствата.	 Посрещнахме	
и	 изпратихме	 публиката	
при	откриване	на	театрал-
ния	 сезон	 с	 музикални	
изпълнения	пред	сградата	
на	 театъра.	 Живеем	 във	
време,	 когато	 изкуството	
започва	да	се	обединява,	
да	си	партнира.	
	 За	 мен	 е	 много	 ва-
жно	да	се	случват	такива	
неща,	 защото	 публиката	
трябва	 да	 усети,	 че	 те-
атърът	 е	 не	 само	 място	
за	 представления,	 но	 и	
място,	където	може	да	се	
прекара	 много	 приятно,	
да	се	забавлява.	Леко	си	
глезим	публиката,	ухажва-

ме	я.
	 Приятно	 впечатление	
ми	направи,	че	хора,	кои-
то	не	бяха	дошли	на	 теа-
тър,	 се	 спираха,	 наслади-
ха	се	на	музиката.
 - Какво предстои за 
екипа на габровския теа-
тър?
	 -	 Режисьорът	 Васил	
Дуев	 започва	 репетиции	
на	 нова	 постановка,	 каз-
ва	 се	 „Фолклорен	 ероти-
кон“.	Това	е	един	мащабен	
проект,	 ще	 участва	 почти	
целият	състав	на	театъра.	
Сценограф	ще	бъде	Дани-
ела	Николчева.	
	 Текстът	 е	 по	 сборник	
от	 автентични	 истории	 от	
българския	 фолклор.	 Те	
са	събирани	от	възрастни	
хора	 из	 цялата	 страна.	
Оказва	 се,	 че	 в	 българ-
ския	 фолклор	 има	 доста	
еротика.	 Този	 спектакъл	
ще	 бъде	 едно	 продълже-
ние	на	линията,	която	пре-
дишният	 директор	Невена	
Митева	 бе	 изградила	 да	
се	 правят	 постановки	 по	
фолклорни	 произведения	

в	нашия	театър.
	 Отсега	 започва	 под-
готовката	 за	 фестивала	
BGMOT,	който	ще	се	със-
тои	през	май	идната	годи-

на.
	 Предстои	ни	още	една	
постановка,	 която	 ще	 на-
прави	 варненският	 режи-
сьор	 и	 актьор	 Стоян	 Ра-

дев	по	текстове	на	Уилям	
Шекспир.	 Спрели	 сме	 се	
на	„Дванадесета	нощ“.
	 Режисьорът	 Петринел	
Гочев	 догодина	 ще	 запо-
чне	 репетиции	 на	 спекта-
къл	по	повод	годишнините	
на	 Иван	 Вазов	 -	 от	 рож-
дението	му	и	съответно	от	
смъртта	 му.	 Много	 ни	 се	
иска	да	почетем	патриар-
ха	 на	 българската	 лите-
ратура	 със	 спектакъл	 по	
негови	произведения.
 - Имате ли нови по-
пълнения в театъра през 
този сезон?
	 	 	 	 -	 Нови	 актьорски	 по-
пълнения	 този	 сезон	 ня-
маме,	но	затова	пък	има-
ме	 попълнения	 в	 адми-
нистративно-творческия	
екип.	 Става	 дума	 за	 Ана	
Батева	и	Стефан	Здравев-
ски,	млади	 творци,	родом	
от	Македония.	
	 Вече	 10	 години	 рабо-
тят	 в	 България.	Ана	 Бате-
ва	 е	 режисьор,	 занимава	
се	 още	 с	 организация	 на	
фестивали,	 поддържа	 до-
бри	 творчески	 контакти	 с	
други	 държави.	 Стефан	 е	
музикант	 и	 композитор,	
той	 от	 години	 работи	 с	
български	 театри.	Той	е	и	
най-новият	ни	озвучител	в	
театъра.	Мисля,	че	това	е	
едно	страхотно	попадение	
за	габровския	театър.

 - Предвиждате ли гас-
троли, гостувания в други 
градове?
		 -	 На	 8	 октомври	 за-
минаваме	 за	 Украйна,	
където	 ще	 участваме	 в	
международен	 фестивал	
с	 представлението	 „Све-
кърва“.	 Участват	 страни	
от	бившия	Съветски	блок,	
провежда	 се	 в	 град	 Ни-
колаев,	 близо	 до	 Одеса.	
В	Николаев	има	огромна	
общност	 от	 бесарабски	
българи.	 Техническият	
университет	в	Габрово	от	
години	 поддържа	 връзки	
с	този	град,	случайно	тук,	
в	Габрово,	се	запознахме	
с	директора	на	николаев-
ския	 театър.	 Подписахме	
договор	 за	 партньорство	
за	 взаимни	 гостувания,	
размяна	 на	 творци,	 ак-
тьори,	режисьори.
				На	26	октомври	по	по-
кана	на	българския	посла-
ник	в	Гърция	ще	предста-
вим	пиесата	„Михал	Миш-
коед“	в	Атина	на	тамошна-
та	българска	диаспора.
	 На	12	ноември	габров-
ският	 театър	 ще	 предста-
ви	 пиесата	 „Свекърва“	 на	
сцената	на	Народния	теа-
тър.	Продължава	традици-
ята	за	взаимни	гостувания	
на	двата	театъра.
 - По някакви проекти 
и програми предвижда 

ли се да работите?
			-	Довършват	се	сцените	
в	Етъра	по	проекта	„Хумо-
рът	 -	живото	 наследство“,	
с	 автор	 и	 ръководител	
Светослав	Славчев.	
	 Проектът,	 който	 се	
реализира	 с	 финансова-
та	 подкрепа	 на	 Минис-
терство	 на	 културата,	 ще	
бъде	стартиран	в	най-ско-
ро	време.	
	 Надявам	 се	 да	 зарад-
ваме	 габровци	 и	 гостите	
на	 града	 с	 нови,	 инова-
тивни	 идеи.	 Става	 дума	
за	 холограми,	 които	 ще	
се	появяват	в	определени	
места	 и	 време	 в	 музеите	
-	 Интерактивния,	 Етъра	 и	
Дома	 на	 хумора.	 Разхож-
даш	се	примерно	в	Дома	
на	 хумора,	 изненадващо	
пред	 теб	 се	 появява	 хо-
лограма	 и	 се	 разиграва	
габровска	шега.
	 Това	 не	 е	 първото	
участие	 на	 театъра	 в	 по-
добен	 проект.	 Актьори	 от	
театъра	 снимахме	 в	 Деч-
ковата	 къща	 проект	 за	
виртуална	 реалност.	 По-
сетителите	 си	 слагат	 спе-
циални	очила	и	попадат	в	
дома	на	собствениците	му,	
стават	 свидетели	 на	 един	
ден	от	техния	живот.	Про-
ектът	 е	 на	 Историческия	
музей,	 от	 нас	 са	 актьор-
ските	изпълнения.	

Петко Койчев: „Теàтърът ще ãостувà в Укрàйнà и Гърция
“

женина денчева

 За началото на новия театрален сезон, за пред-
стоящи гостувания в Гърция и Украйна, за спек-
таклите, които предстоят, за новите творчески 
попълнения в Драматичен театър „Рачо Стоя-
нов“ разказва неговият директор Петко Койчев.

Михàел Митев учàствà в кръã от 
Световнàтà купà по скокове нà 
áàтут в Õàáàровск „Левски

“
 преãàзи „Янтрà 2019

“
 в Елитнàтà U19

Класиране
1.	„Левски“	(София)		 25:4				19															
2.	ЦСКА	(София)		 24:4				18															
3.	„Лудогорец	1945“	(Разград)		 18:7				16
4.	„Берое“	(Стара	Загора)		 18:9				16
5.	„Черно	море“	(Варна)		 19:9				16
6.	„Ботев“	(Пловдив)		 25:10			15															
7.	„Славия	1913“	(София)		 17:6				13															
8.	„Локомотив	1926“	(Пловдив)		 7:8				12															
9.	„Царско	село	2015“	(София)		 13:21			10
10.	„Дунав“	(Русе)		 16:16			10
11.	„Септември“	(София)		 12:15				6	
12.	„Янтра	2019“	(Габрово)		 8:33				6	
13.	„Монтана	1921“	(Монтана)		 6:16				4	
14.	„Пирин“	(Благоевград)		 1:22				1															
15.	„Верея“	(Стара	Загора)	 5:34				0	
–	„Марек	1915“	(Дупница)	 	2:46	-	изваден

рродължава от стр. 1
	 Той	 ще	 покаже	 краси-
вата	 страна	 на	 спорта	 и	
ще	популяризира	активния	
начин	 на	 живот.	 Във	 фо-
тосесията	 ще	 участват	 и	
победителите	в	конкурсите	
за	 Мистър	 BGathletic.com	
2019,	 както	 и	Мис	 и	Мис-
тър	за	2019	г.	на	сайтовете	
BGbasket.com,	BGvolleyball.
com	и	BGswim.com.
	 Любопитен	е	фактът,	че	
Ния	 е	 третият	 състезател	
на	АК	„Орловец	93“,	който	
печели	конкурса	за	красо-
та	на	BGathletic.com.	През	
2014-та	Гала	Чалъкова	ста-
на	 първата	 носителка	 на	
приза	 Мис	 BGathletic.com,	
а	 през	 2015-та	 Николай	
Ненов	 спечели	 гласуване-
то	 за	 Мистър	 BGathletic.
com.
	 „Очевидно	 е,	 че	 атле-
тиката	 помага	 на	 красо-

тата.	 Радвам	 се	 за	 Ния,	
защото	 тя	 освен	 отличен	
спортист,	е	и	много	умно	и	
ерудирано	момиче“,	комен-
тира	 треньорът	 Веселин	
Георгиев.	 Ето	 и	 крайното	
подреждане	 в	 Топ	 5	 на	
Мис	 BGathletic.com	 2019:	
Ния	 Вичева	 –	 1317	 гласа;	
Таня	 Кадиева	 –	 684	 гла-
са;	 Ванеса	 Янкова	 –	 596	
гласа;	 Мартина	 Писачева	
–	582	гласа;	Йорданка	Сто-
янова	–	407	гласа.

Ния Вичевà е 
Мис BGathletic.
com 2019

светозар Гатев

	 Състезателите	 на	 ДК	
„Габрово“	 завоюваха	 три	
медала	 от	международния	
турнир	 „Дунавска	 купа“	 в	
Русе.	Един	от	първите	тур-
нири	по	джудо	в	България	
се	проведе	за	седемнаде-
сети	 път	 с	 международно	
участие.	 Организатор	 на	
проявата	 беше	 местният	
клуб	 „Локомотив“	 (Русе),	
а	 в	 надпреварата	 взеха	
участие	 210	 деца	 на	 въз-
раст	от	8	до	16	 години	от	
14	 клуба	 от	 България	 и	
Румъния.
	 ДК	 „Габрово“	 се	 пред-
стави	 с	 четирима	 състе-
затели.	В	 категория	до	 34	
килограма	 Виктор	 Рачев	
след	 три	 победи	 си	 оси-
гури	 участие	 във	 финала,	
в	който	отстъпи	на	съпер-
ник	 от	 „Десант“	 (Варна)	

и	 се	 окичи	 със	 сребро.	
Атанас	 Рачев	 в	 категория	
до	27	килограма	също	за-
писа	 три	 победи	 и	 една	
загуба	и	завоюва	бронзов	
медал.	Бронз	взе	и	Владо	
Фукаров.	 Йоан	 Шанов	 с	
една	 победа	 и	 две	 загуби	
не	 успя	 да	 се	 намеси	 в	
битката	за	отличията.	
	 „Всички	 момчета	 по-
казаха	 много	 добра	 игра	
и	 най-важното	 е,	 че	 се	
предпазихме	 от	 конту-
зии.	 Предстои	 ни	 участие	
на	 турнир	 в	 Тополовград	
следващата	 седмица,	 а	
на	 12	 октомври	 (събота)	
е	 турнирът,	 който	 органи-
зира	 нашият	 клуб	 в	 зала	
„Орловец“.	 Каним	 всич-
ки	 любители	 на	 спорта	
в	 Габрово	 да	 подкрепят	
нашите	 деца“,	 сподели	
треньорът	 на	 габровските	
джудисти	Георги	Колев.

Мàлките ãàáровски джудисти с три медàлà от 
междунàродния турнир "Дунàвскà купà" в Русе


