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• Bulgarian homes network •

прЕДизБорЕн ЩаБ на 
коалиция "ниЕ, граЖДаниТЕ"

	 Коалиция	 „Ние,	 Гражда-
ните“	 стартира	 своята	 пре-
дизборна	 кампания.	 Кан-
дидат	 за	 кмет	 на	 Габрово	
и	 водач	 на	 листата	 е	 Пепа	
Сомлева.	Кандидатите	за	об-
щински	 съветници	 са	 адв.	
Иван	Христов,	Цветомир	Цан-
ков,	адв.	Иван	Жалков,	Вик-
тор	 Спасов,	 Мая	 Петрова,	
Радостина	Лесева,	Милен	Ни-
колов,	 Евгени	 Мичев,	 Юлия	
Жданова,	Иван	Гутев,	Росица	
Николова,	Бонка	Тихова,	Петя	
Гатева,	Росица	Гатева,	Любен	
Добрев,	 Красимира	 Стояно-
ва,	Валентин	Иванов,	Ренета	
Трифонова,	Димитър	Райнов,	
Павлина	 Пенчева,	 Николай	
Петков	и	Боян	Станев.

Граждаíитå 
откриха 
кампаíията ñи

Ивåта Пåтрова - íа първо мяñто в 
клаñираíåто за "Поп и джаз пååíå"

Бояна Пенчева

	 Невероятно	 талантли-
вата	 и	 трудолюбива	 Иве-
та	 се	 представи	 бляскаво	
на	 изпитите	 в	 Национал-
ната	 музикална	 академия	
„Проф.	Панчо	Владигеров“	
и	вече	е	студентка	в	класа	
на	Владо	Димов.
	 Любимата	 на	 габров-
ската	 публика	 млада	 из-
пълнителка	се	е	справила	
отлично	 със	 задачите	 в	
трите	изпитни	дни	и	влиза	
в	 специалността	 „Поп	 и	
джаз	 пеене“	 с	 най-висок	
успех.

	 „Приемният	 изпит	
беше	 на	 няколко	 етапа	 и	
ако	 не	 се	 справиш,	 не	
те	 допускат	 до	 следва-
щия	 конкурсен	 изпит,	 на	
принципа	 на	 отпадането	
-	разказа	как	е	преминало	
кандидатстването	 в	 Ака-
демията	 Ивета	 Петрова.	
-	Първия	ден	трябваше	да	
изпълним	по	три	песни.	Аз	
изпях	 „Докога“,	 „Lullaby	 of	
birdland“	 (джаз	 стандарт)
и	 „Mamma	 knows	best“	 на	
Джеси	 Джей.	 Втория	 ден		
още	три	песни	-	„Пътят“	на	
Стелияна	 Христова,	 „Love	
on	top“	на	Бионсе	и	„And	i	

am	telling	you	i'm	not	going“	
на	 Дженифър	 Хъдсън.	 Съ-
щия	 ден	 имаше	 изпит	 по	
актьорско	 майсторство	 и	
пластика	-	представих	се	с	
латино	танц.	На	последния	
етап	 -	 изпитът	 беше	 сол-
феж	 и	 теория.	 Вече	 съм	
в	 София,	 в	 класа	 на	 г-н	
Владо	Димов.	Имаме	 лек-
ции	 всеки	 ден.	 Изпитвам	
лека	 носталгия	 за	 моето	
училище	 -	 Априловската	
гимназия...	 тя	 винаги	 ще	
има	 специално	 място	 в	
сърцето	 ми.	 Желая	 успех	
на	 всички	 приятели,	 на	
учителите!“

	 Ивета	 Петрова	 е	 въз-
питаничка	 на	 вокалния	
педагог	 Ценка	 Горалова,	
художествен	 ръководител	
на	„Upstream	voices“.
	 Успешната	 габровска	
певица	 Ивета	 Петрова	 е	
носител	 на	 десетки	 на-
гради	 от	 национални	 и	
международни	 конкурси	 -	
първо	 място	 на	 поп-рок	
фестивала	в	Несебър	през	
2017	 г.,	 първо	място	в	на-
ционалния	 конкурс	 „Нека	
да	 е	 лято!“	 (същата	 го-
дина),	 първа	 награда	 от	
VIII	Международен	конкурс	
„Neghiniţă”,	Румъния	и	др.

	 Игумен	 на	 Тетевен-
ския	манастир	 „Св.	Илия”	
(1820	 -	 началото	 на	 1821	
г.),	на	Гложенския	„Св.	Ве-
ликомъченик	Георги	Побе-
доносец”	 (1821-1822	 г.),	 на	
Калоферския	 мъжки	 ма-
настир	 „Свето	 Рождество	
Богородично”	 (1826-1832	
г.),	 основател	 на	 два	 ма-
настира	(1833,	1836	г.),	ра-
детел	 за	 духовното	 изди-
гане	на	българите,	Йосиф	
Соколски	 има	 определе-
на	 роля	 в	 развитието	 на		
възрожденското	 българ-
ско	общество.

на страница 3

Оáразът íа архимаíдрит Соколñки - 
замоíашåíия Иваí Марков от колиáи 
Нова махала, ñпорåд тоãавашíата прåñа

140 години от смъртта на Йосиф Соколски

	 От	 1	 октомври	 в	 Дря-
ново	 започна	 безплатно	
обучение	 по	 компютърна	
грамотност	 за	 възрастни	
хора.	 Инициативата	 за	
този	 специализиран	 курс	
е	 на	 компанията	 А1	 Бъл-
гария,	която	помага	на	хо-
рата	 да	 използват	 новите	
технологии	и	интернет	пра-
вилно	 и	 безопасно,	 като	
А1	 развива	 програмата	
си	 „Интернет	 за	 всички“	
с	нова	серия	от	обучения.	
Обученията	 се	 провеждат	
в	 партньорство	 с	 Асоциа-
ция	 „Съвременни	 читали-
ща“.													на стр. 2

  Женина денчева
 
 Едно	 от	 любимите	 на	
габровските	 деца	 и	 тех-
ните	родители	места	-	зо-
опаркът	 на	 Градище,	 не	
работи	 вече	 няколко	 ме-
сеца.	
	 Със	заповед	от	25	юни	
на	 кмета	 на	 Общината	 е	
преустановен	 достъпът	 на	
посетители	в	зоопарка	по-
ради	 изтеклия	 лиценз	 за	
дейността.	 Друга	 причина	
е,	 че	 в	 зоопарка	 няма	
ветеринарен	 кабинет,	 в	
който	 да	 се	 извършват	
прегледи	на	животните.	
	 	 	 Кога	ще	 бъде	 отворен	

зоопаркът	 за	 посетители,	
как	 ще	 бъде	 възстановен	
лицензът	 му,	 потърсихме	
отговор	от	Община	Габро-
во.	 Стана	 ясно,	 че	 е	 из-
вършена	 комплексна	 про-
верка	 от	 Министерството	
на	 околната	 среда	 и	 во-
дите	и	е	издадено	разпо-
реждане	от	министъра	зо-
опаркът	в	Габрово	да	бъде	
затворен	 за	 посетители.	
Зоопаркът	иначе	функцио-
нира,	 служителите	 му	 се	
грижат	за	животните.
	 Съобразно	 закона	 е	
необходимо	 да	 предприе-
мат	конкретни	действия	за	
нормално	 функциониране	

на	зоопарка.	
	 Трябва	 да	 се	 изготви	
концепция	 на	 какви	 ус-
ловия	 трябва	 да	 отговаря	
той.	
	 Провеждат	 се	 срещи	
с	 експерти	 от	 Министер-
ството	 на	 околната	 сре-
да	 и	 водите,	 уточнени	 са	
действията,	 които	 тряб-
ва	 да	 се	 извършат,	 за	
да	 може	 да	 се	 поиска	
възстановяване	 на	 лицен-
за.	 Не	 става	 дума	 само	
за	 липсата	 на	 ветерина-
рен	 кабинет,	 има	 и	 други	
неща,	включително	и	раз-
работване	 на	 въпросната	
концепция.	 Трябва	 да	 се	

предвидят	 образователни	
програми	 за	 работа	 на	
зоопарка.	
	 Основната	задача	сега	
е	 да	 се	 възстанови	 дей-
ността	 му,	 да	 се	 осигу-
ри	 възможност	 най-вече	
на	 децата	 да	 получават	
знания	 там.	 Целта	 е	 зоо-
паркът	 в	 Габрово	 да	 из-
глежда	 привлекателно,	 да	
се	 подобрят	 условията	 за	
отглеждане	 на	животните.	
С	 допълнителен	финансов	
ресурс,	 който	 ще	 бъде	
включен	в	следващия	бю-
джет	на	Общината,	ще	мо-
гат	 да	 се	 решат	 всички	
проблеми	на	зоопарка.

	 	 	 Оказва	 се,	 че	 габров-
ският	 зоопарк	 е	 един	 от	
многото	 в	 страната	 със	
спрян	 лиценз	 след	 про-
верките	 на	 министерство-
то.
	 	 Животните	 са	 в	 добро	
състояние,	 те	 се	 обгриж-
ват	 от	 работниците	 в	 зо-
опарка.	 Всяка	 седмица	
ветеринарен	лекар	ги	пре-
глежда.
			Не	бе	уточнено	кога	се	
очаква	да	отвори	врати	за	
посетители	 зоопаркът,	 но	
предвид	 многото	 работа,	
която	 трябва	 да	 се	 свър-
ши,	едва	ли	ще	стане	тази	
година.

Зоопаркът затворåí, животíитå ñа доáрå

Учат възраñтíи 
от Дряíово íа 
компютърíа 
ãрамотíоñт

	 Днес	от	 14:30	до	18:00	часа	в	 Габрово	ще	се	про-
веде	мероприятие	във	връзка	с	Национална	информа-
ционна	 кампания	 на	 Министерство	 на	 отбраната	 под	
надслов	 „Бъди	 войник“.	 Във	 връзка	 с	 организирането	
и	провеждането	на	кампанията	ще	бъде	наложено	вре-
менно	ограничение	на	движението	на	моторни	превоз-
ни	средства,	както	следва:	По	време	на	мероприятието	
общественият	 градски	 транспорт	 ще	 бъде	 пренасочен	
по	 улица	 „Юрий	 Венелин“.	 На	 площад	 „Възраждане“	
ще	 бъде	 разположена	 военна	 техника,	 въоръжение	 и	
информационна	 борса,	 поради	 което	 за	 времето	 от	
13:00	до	20:00	часа	в	този	участък	и	в	отсечката	улица	
„Възраждане“	–	ул.	„Лазар	Донков“	няма	да	се	движат	
моторни	превозни	средства.		Военната	техника	ще	бъде	
пилотирана	до	пл.	„Възраждане“	от	два	служебни	авто-
мобила	на	Областна	дирекция	на	МВР	–	Габрово,	които	
ще	се	движат	с	включен	светлинен	и	звуков	сигнал.

Кампаíията "Бъди войíик" - дíåñ íа пл. "Възраждаíå", 
заради воåííата тåхíика промåíят движåíиåто íа МПС 
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• АВАРИИ - 066/816-130;
• ИНфОРМАцИОНЕН ОфИС 
           - 066/816-113;
• ИНфОРМАцИОНЕН ОфИС 
  ИНКАСО - 066816117.

www.vik-gabrovo.com
„Вик” ооД - габрово, бул. „Трети март” № 6

2 октомври 2019 г.

• съобщения за ремонтни дейности
• Проверка на сметка
• УслУгите,	които предлагаме

водоснабдяване и канализация
 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com

Вик ооД - габрово, бул. „Трети март” 6
office@vik-gabrovo.com

възПоменание
85 години от 
рождението и 
40 дни без 

Инж. АнкА 

ГАтевА 

нИколовА
Дългогодишен	 ръководи-
тел	на	отдел	„Архитектура	
и	благоустройство“	на	Ок-
ръжния	народен	съвет	в	Габрово.

И ни липсваш, и всяка минута си с нас...
 Обичаме те!
	 Възпоменанието	 ще	 бъде	 на	 3	 октомври	 (чет-
въртък)	 от	 11	 часа	 на	 старите	 гробища	 в	 Севли-
ево. 

Семейство Николови

оиЦ - ГаБрово

	 28	 български	 общини	
ще	 имат	 достъп	 до	 14,5	
млн.	 лв.	 за	 енергийна	
ефективност	 на	 многофа-
милни	жилищни	и	общест-
вени	 сгради.	 Средствата	
се	 отпускат	 от	 Министер-
ството	 на	 регионалното	
развитие	 и	 благоустрой-
ството	 (МРРБ)	 чрез	 Опе-
ративна	 програма	 „Реги-
они	 в	 растеж“	 (2014-2020	
г.)	 по	 мярката	 „Енергийна	
ефективност	 в	 перифер-
ните	райони-3“.	Насоки	 за	
кандидатстване	 по	 проце-
дурата	за	предоставяне	на	
безвъзмездна	 финансова	
помощ	 са	 публикувани	 за	
обществено	 обсъждане,	
заедно	 с	 проекти	 на	 до-
кументи	 по	 процедурата	
чрез	 подбор	 на	 проектни	
предложения	 по	 Приори-
тетна	 ос	 2	 „Подкрепа	 за	
енергийна	 ефективност	 в	
опорни	 центрове	 в	 пери-
ферните	райони“.	Проектът	
на	 насоки	 за	 кандидат-
стване	 включва	 условията	
за	 кандидатстване,	 усло-
вия	за	изпълнение	на	про-
ектните	предложения.

	 Основна	 цел	 е	 с	 ин-
вестицията	 да	 се	 повиши	
енергийната	 ефективност	
на	 обществените	 сгра-
ди	 и	 жилищния	 сектор	
в	 опорните	 центрове	 от	
4-то	 ниво,	 съгласно	 На-
ционалната	 концепция	 за	
пространствено	 развитие	

на	 България	 за	 периода	
2013-2025	 г.	Това	са	 градо-
вете:	 Ботевград,	 Беркови-
ца,	 Белоградчик,	 Генерал	
Тошево,	 Девин,	 Елхово,	
Златоград,	 Ивайловград,	
Крумовград,	 Козлодуй,	
Карнобат,	 Мездра,	 Малко	
Търново,	 Никопол,	 Нови	

пазар,	 Нова	 Загора,	 По-
морие,	 Попово,	 Пещера,	
Провадия,	Разлог,	Сандан-
ски,	Свиленград,	Самоков,	
Севлиево,	Троян,	Тутракан,	
Червен	бряг.
	 Процедурата	 „Енергий-
на	ефективност	в	перифер-
ните	райони-3“	е	с	индика-

тивен	общ	бюджет	от	14,5	
млн.	 лв.,	 като	 окончател-
ният	размер	на	средствата	
ще	 бъде	 определен	 при	
публикуване	 на	 Насоките	
за	кандидатстване.	
	 Безвъзмездната	 фи-
нансова	помощ	ще	се	пре-
доставя	 на	 база	 подбор	

на	проектни	предложения,	
класирани	 по	 критерии,	
които	 отчитат	 намалява-
нето	на	емисиите	на	СО2,	
ефективност	 и	 целесъо-
бразност	 на	 инвестицията	
за	 енергийна	 ефективност	
и	 др.	Основните	 дейности	
са	насочени	 към	изпълне-
ние	на	мерки	за	енергийна	
ефективност	 в	 допустими	
за	 финансиране	 публични	
сгради	 на	 държавната	 и	
общинската	 администра-
ция,	както	и	към	общински	
сгради	 от	 образователна-
та,	 културната	 и	 социал-
ната	 инфраструктура	 и	 в	
многофамилни	 жилищни	
сгради.	
	 Общините	ще	могат	да	
кандидатстват	 с	 проекти	
към	края	на	годината.	Ще	
се	 финансират	 мерки	 за	
повишаване	 на	 енергий-
на	 ефективност	 на	 сгра-
дите,	 като	 целта	 е	 да	 се	
постигне	 60%	 спестяване	
на	енергия,	намаляване	на	
разходите	 за	 отопление,	
обновяване	 фасадите	 на	
сградите	и	повишаване	на	
срока	 на	 експлоатация	 и	
др.
	 Предложения	и	 комен-

тари	по	проектите	на	доку-
менти	 могат	 да	 се	 изпра-
щат	 в	 срок	 до	 17:30	 часа	
на	 18	 октомври	 2019	 г.	
(включително)	 по	 официа-
лен	 път	 или	 на	 следната	
електронна	 поща:	 oprd@
mrrb.government.bg,	 както	
и	в	модула	за	електронно	
кандидатстване	 на	 инфор-
мационната	система	ИСУН	
2020:	 https://eumis2020.
government.bg,	 в	 меню	
„Процедури	за	БФП“,	под-
меню	 „За	 обществено	 об-
съждане“.
	 Проектът	на	Насоки	за	
кандидатстване,	 заедно	 с	
приложенията	 към	 него,	
е	 публикуван	 на	 интернет	
сайта	на	програмата	www.
bgregio.eu,	 в	 меню	 	 Опе-
ративна	 програма	 „Реги-
они	 в	 растеж	 2014-2020“,	
„Актуални	процедури“,	про-
цедура	 BG16RFOP001-2.003	
„Енергийна	 ефективност	 в	
периферните	райони-3”,	на	
Единния	 информационен	
портал	 на	 европейските	
структурни	и	инвестицион-
ни	фондове	-	www.eufunds.
bg,	 както	 и	 на	 сайта	 на	
МРРБ.

Източник: МРРБ

БЪрзи произВоДсТВа
	 На	 30	 септември	 в	 РУ	 -	
Габрово	е	започнато	бързо	про-
изводство	 срещу	 25-годишен	
жител	 на	 града,	 за	 кого	 е	 ус-
тановено,	че		около	03:25	часа	
на	 същата	 дата	 е	 управлявал	
лек	автомобил	под	въздействие	
на	 алкохол.	 Мъжът	 е	 спрян	 от	
полицейски	 екип	 в	 района	 на	
улица	„Ген.	Никола	Рязков“	и	му	
е	 извършена	 проверка	 за	 упо-
треба	 на	 алкохол	 с	 техническо	
средство.	При	 теста	е	отчетена	
концентрация	 на	 алкохол	 в	 из-
дишания	въздух	над	1,2	на	 хи-
ляда	–	1,32	промила.	На	водача	
е	съставен	акт	за	установяване	
на	 административно	 нарушение	
и	му	е	издаден	талон	за	меди-
цинско	изследване,	като	той	се	
е	възползвал	от	правото	си	да	
откаже	да	даде	кръв	за	анализ.	
След	 приключване	 на	 работата	
по	 цялостното	 документиране	
на	случая	материалите	ще	бъдат	
изпратени	 в	 прокуратурата	 с	
мнение	за	предаване	на	съд.
	 На	 27	 септември	 около	
19:05	часа	чрез	ЕЕН	112	в	де-

журната	част	на	РУ	-	Габрово	е	
получено	съобщение	за	домаш-
но	насилие.	Сигналът	е	подаден	
от	 60-годишна	 жена	 от	 града,	
която	 заявява,	 че	 29-годиш-
ният	 й	 син	 е	 нарушил	 съдебна	
заповед	за	защита	от	домашно	
насилие,	 издадена	 от	 Районен	
съд	 –	 Габрово.	 Пристигналият	
на	 място	 полицейски	 екип	 е	
установил	 и	 извел	 нарушителя	
от	 жилището.	 Той	 е	 задържан	
по	 реда	 на	 Закона	 за	 МВР	 за	
срок	до	24	часа	и	срещу	него	е	
образувано	бързо	производство	
по	чл.	296,	ал.	1	от	Наказател-
ния	кодекс.
	
ТЕлЕсни поВрЕДи
	 На	 30	 септември	 в	 резул-
тат	 на	 проведени	 оперативно-
издирвателни	 мероприятия	 и	
процесуално-следствени	 дейст-
вия,	 предприети	 във	 връзка	 с	
образувано	 наказателно	 про-
изводство,	 криминалисти	 от	
РУ	 -	 Габрово	 са	 установили	 и	
задържали	 двама	 23-годишни	
мъже,	 жители	 на	 Бургас	 и	 на	
Симеоновград,	 за	 които	 са	 на-

лице	данни,	че	са	извършители	
на	побой	над	22-годишен	жител	
на	Република	Украйна,	 нанесен	
му	около	00:00	часа	на	27	сеп-
тември	в	една	от	стаите	на	сту-
дентско	 общежитие	 „Партийна	
школа“.	 След	 приключване	 на	
работата	 по	 цялостното	 доку-
ментиране	на	случая	материали-
те	 по	 разследването	 ще	 бъдат	
предадени	 на	 прокуратурата	 в	
Габрово.

пЪТноТранспорТно произ-
ШЕсТВиЕ
	 На	 30	 септември	 около	
22:55	 часа	 на	 улица	 „Юрий	
Венелин“	в	Габрово	е	настъпило	
пътнотранспортно	 произшест-
вие	 с	 лек	 автомобил.	 Пристиг-
налият	 на	 място	 автопатрулен	
екип	 е	 установил,	 че	 водачът	
на	 моторното	 превозно	 сред-
ство,	 20-годишна	 жена,	 жител	
на	 Габрово,	 е	 изгубил	 контрол	
над	 управляваното	 моторно	
превозно	 средство	 при	 движе-
ние	 в	 посока	 централна	 град-
ска	 част	 и	 се	 е	 ударил	 челно	
в	 дърво,	 в	 дясно	 на	 пътното	

платно.	 Жената	 е	 тествана	 за	
употреба	на	алкохол	с	техниче-
ско	 средство,	 като	 проверката	
е	 отрицателна.	 Вследствие	 на	
инцидента	 един	 от	 пътниците	 в	
автомобила,	 33-годишен	 мес-
тен	жител,	е	с	черепно-мозъчна	
травма.	 Настанен	 е	 в	 тежко	
състояние,	с	опасност	за	живо-
та	 в	МБАЛ	–	 Габрово.	На	мес-
топроизшествието	 е	 извършен	
оглед	и	е	образувано	досъдебно	
производство.	 Разследването	
на	 причините	 за	 възникване	 и	
механизма	 на	 пътния	 инцидент	
продължава	 под	 надзора	 на	
прокуратурата.

произВоДсТВо 
на наркоТици
	 На	30	септември	в	резултат	
на	 проведени	 оперативно-из-
дирвателни	 мероприятия	 кри-
миналисти	от	РУ	-	Севлиево	са	
установили	 и	 задържали	 31-го-
дишен	 жител	 на	 село	 Петко	
Славейков,	за	когото	са	налице	
данни,	 че	 държи	 без	 надлеж-
но	 разрешително	 в	 жилището	
си	 в	 същото	 село	 наркотични	

вещества.	 При	 проведени	 про-
цесуално-следствени	 действия	
в	 гараж,	 прилежащ	 към	 имота,	
са	намерени	и	иззети	20	стръка	
растения,	 окачени	 на	 канап,	
които	 при	 проведен	 полеви	
наркотест	 са	 дали	 характерна	
реакция	 на	 наркотичното	 ве-
щество	 „канабис“.	 В	 двора	 на	
имота	 са	 намерени	 засадени	 в	
почвата	 30	 растения	 от	 рода	
на	 конопа	 с	 височина	 между	
2,5	 и	 3	 метра.	 При	 извършен	
на	 място	 наркотест	 проба	 от	
листната	 маса	 дала	 характерна	
реакция	 на	 наркотичното	 ве-
щество	 „канабис“.	По	случая	 е	
образувано	 досъдебно	 произ-
водство	по	два	от	съставите	на	
Наказателния	 кодекс,	 свързани	
с	 наркотични	 вещества.	 Раз-
следването	 се	 провежда	 под	
надзора	на	прокуратурата	в	Се-
влиево.	 След	 приключване	 на	
цялостното	 документиране	 по	
случая	 материалите	 по	 наказа-
телното	производство	ще	бъдат	
изпратени	на	Районна	прокура-
тура	с	мнение	за	предаване	на	
съд.

С ощå 14,5 млí. лåва щå ñаíират оáщåñтвåíи и жилищíи 
ñãради в 28 áълãарñки ãрада, ñрåд които Сåвлиåво

силвана стоянова
главен	експерт	в	„Отдел	статис-
тически	 изследвания	 –	 Габро-
во“,	 Териториално	 статистиче-
ско	бюро	-	Север

	 През	 2018	 г.	 в	 област	
Габрово	 са	 приключили	
делата	 за	 633	 извършени	
престъпления.	 От	 тях	 194	
са	завършили	с	ефективно	
осъждане,	354	–	с	условно	
осъждане,	12	–	с	оправда-
ване,	 1	 –	 с	 прекратяване,	
а	72	–	с	освобождаване	от	
наказание.
	 С	 ефективни	 и	 услов-
ни	присъди	са	приключили	
делата	 за	 548	 извършени	
престъпления,	 което	 е	 с	
2.4%	повече	в	сравнение	с	
2017	година.
	 През	2018	г.	обвиняеми	
са	били	595	лица,	от	които:
	 -	 с	 ефективна	 осъди-
телна	присъда	са	приклю-
чили	 делата	 на	 182	 лица,	
или	 30.6%	 от	 общия	 брой	
на	обвиняемите;
	 -	 условно	 осъдени	 са	
328	лица	(55.1%);
	 -	 освободени	 от	 нака-
зателна	отговорност	са	72	
лица	(12.1%);
	 -	 оправдани	 са	 12	 об-
виняеми	лица	(2.0%);
	 -	прекратени	са	делата	
на	1	лице	(0.2%).
	 Броят	 на	 осъдените	
лица	с	влезли	в	сила	при-
съди	 през	 2018	 г.	 е	 510,	
което	 е	 с	 0.2%	 повече	 в	
сравнение	с	2017	година.

	 Осъдените	 непълнолет-
ни	 лица	 (14	 –	 17	 години)	
са	29,	или	5.7%	от	всички	
осъдени.
Общоопасни престъпления
	 През	 2018	 г.	 най-голям	
е	 броят	 на	 общоопасните	
престъпления	 в	 областта	
–	351,	или	64.1%	от	общия	
брой	 на	 престъпленията,	
завършили	 с	 осъдителни	
присъди.	Осъдените	за	из-
вършването	 на	 този	 вид	
престъпления	 са	 303,	 или	
59.4%	 от	 общия	 брой	 на	
осъдените	лица.	В	сравне-
ние	 с	 предходната	 година		
през	 2018	 г.	 се	 наблюда-
ва	увеличение	на	броя	на	
престъпленията	 (с	 17.8%),		
и	 на	 броя	 на	 осъдените	
лица	с	15.6.	В	структурата	
на	 общоопасните	 престъ-
пления	 най-голям	 е	 бро-
ят	 на	 престъпленията	 по	
транспорта	и	съобщенията	
–	282,	или	80.3%	от	общия	
им	брой.	За	извършването	
им	 са	 осъдени	 252	 лица,	
или	 83.2%	 от	 осъдените	
за	извършени	общоопасни	
престъпления.	 Престъпле-
нията,	 свързани	 с	 нарко-
тици,	през	2018	г.	в	област	
Габрово	са	52,	а	наказани-
те	за	тях	лица	са	40.
Престъпления против 
собствеността
	 На	 второ	 място	 в	
структурата	 на	 престъпле-
нията,	 завършили	 с	 осъж-
дане	през	2018	 г.,	са	 тези	
против	 собствеността.	 С	

осъдителна	 присъда	 са	
приключили	делата	за	111	
извършени	 престъпления	
(20.3%	 от	 всички,	 завър-
шили	с	осъждане),	което	е	
с	2.6%	по-малко	в	сравне-
ние	с	предходната	година.	
Осъдените	 лица	 са	 131,	
или		25,7%	от	общия	брой	
на	 осъдените	 през	 2018	
година.
	 Сред	 престъпленията	
против	собствеността	най-
разпространени	 са	 краж-
бите	на	имущество	–	71.2%	
от	 престъпленията	 против	
собствеността	 и	 14.4%	 от	
общия	 брой	 на	 всички	
престъпления,	 завършили	
с	 осъждане.	 С	 осъдител-
на	присъда	са	приключили	
делата	 на	 79	 извършени	
кражби,	 а	 осъдените	 за	
извършването	им	са	104.
	 По	своята	правна	кри-
минална	 характеристика	
грабежите	 са	 сред	 най-
тежките	престъпления	про-
тив	 собствеността	 –	 през	
2018	 г.	 за	 5	 грабежа	 са	
осъдени	4	лица.
	 На	 територията	 на	 об-
ластта	 са	 извършени	 18	
измами	 и	 са	 осъдени	 16	
лица,	 или	 12.2%	от	осъде-
ните	за	престъпления	про-
тив	собствеността.	
 Престъпления про-
тив стопанството
	 През	 2018	 г.	 с	 осъди-
телна	присъда	са	приклю-
чили	 делата	 за	 26	 извър-
шени	престъпления	против	

стопанството,	 или	 4.7%	от	
общия	брой	на	наказаните	
престъпления,	 като	 за	 тях	
са	 осъдени	 24	 лица,	 или	
4.7%	от	всички	осъдени.
 Престъпления про-
тив личността
	 През	2018	г.	са	наказа-
ни	25	престъпления	против	
личността	 (4.6%	от	всички	
престъпления,	 завършили	
с	 осъждане).	 За	 извърш-
ването	 им	 са	 осъдени	 24	
лица,	 или	 4.7%	 от	 общия	
брой	на	лицата	с	влезли	в	
сила	присъди	през	година-
та.
	 Сред	 престъпленията	
против	личността	най-мно-
го	са	причинените	телесни	
повреди,	 като	 с	 осъдител-
на	 присъда	 са	 завършили	
делата	 за	 11	 престъпле-
ния.	 Броят	 на	 осъдените	
лица	 за	 извършването	 на	
този	 вид	 престъпления	 е	
11,	 или	 45.8%	 от	 общия	
брой	 на	 осъдените	 за	 из-
вършени	 престъпления	
против	личността.
	 С	 изключително	 висо-
ка	 обществена	 опасност	
сред	 престъпленията	 про-
тив	 личността	 са	 умишле-
ните	 убийства.	 С	 осъди-
телна	 присъда	 са	 завър-
шили	делата	за	2	опита	за	
убийство	 в	 условията	 на	
опасен	 рецидив,	 като	 за	
извършването	 им	 са	 осъ-
дени	2	лица.
	 С	 осъждане	 са	 при-
ключили	 9	 наказателни	

дела	за	разврат,	 а	осъде-
ните	лица	са	8.
	 Наказаните	 през	 2018	
г.	 изнасилвания	 (довърше-
ни	 и	 опити)	 са	 3,	 като	 за	
тях	са	осъдени	3	извърши-
тели.
	 Осъдени	лица	за	други	
видове	престъпления
	 През	 2018	 г.	 в	 област	
Габрово	са	осъдени	за	из-
вършването	на:
	 -	 документни	 престъ-
пления	 –	 6	 лица	 (1.2%	 от	
всички	осъдени);
	 -	 престъпления	 против	
брака,	семейството	и	мла-
дежта	–	11	лица	(2.2%);
	 -	 престъпления	 против	
дейността	 на	 държавни	
органи,	 обществени	 орга-
низации	 и	 лица,	 изпълня-
ващи	 публични	 функции	 –	
7	лица	(1.4%);
	 -	 престъпления	 против	
реда	и	общественото	спо-
койствие	–	2	лица	(0.4%).
Осъдени лица по пол и 
възраст
	 Разпределението	 на	
осъдените	 през	 2018	 г.	
лица	 по	 пол	 и	 възраст	 е	
следното:
	 Броят	 на	 осъдените	
мъже	 е	 471,	 или	 92.4%	 от	
всички	осъдени	лица.	Най-
голям	 е	 делът	 на	 мъжете	
с	 влязла	 в	 сила	 присъда	
във	възрастова	група	18-24	
години	 –	 22.5%	 от	 общия	
брой	на	осъдените	мъже.
	 Осъдените	жени	 са	 39	
(7.6%).

Статиñтика: Прåñтъплåíия, оáвиíяåми и оñъдåíи 
лица прåз 2018 ãодиíа в оáлаñт Гаáрово

Продължава от стр. 1
	 Тя	 притежава	 лиценз	
на	 Център	 за	 професио-
нално	обучение	и	разпола-
га	с	квалифицирани	препо-
даватели,	 специализирани	
в	работата	с	възрастовата	
група	55+.	
	 В	 Дряново	 ще	 бъдат	
обучени	 20	 курсисти	 в	
продължение	 на	 20	 учеб-
ни	 часа,	 като	 занятията	
са	 адаптирани	 съобразно	
потребностите	и	уменията	
на	по-възрастното	поколе-

ние.	
	 Учебната	програма	по-
крива	 следните	 основни	
модули:	 въведение	 в	 ком-
пютърната	техника,	работа	
с	интернет,	използване	на	
мобилни	 устройства	 и	 он-
лайн	безопасност.	
	 Преподавател	 на	 въз-
растните	 хора	 е	 Даниел	
Петков,	а	Народно	читали-
ще	 „Развитие-1869”	 подпо-
мага	 успешното	 реализи-
ране	 на	 международната	
инициатива.	

Учат възраñтíи от Дряíово íа 
компютърíа ãрамотíоñт
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даниела Цонева

	 Активна	 и	 колоритна	
личност,	 с	 простотата	 и	
добродушието	 си	 Йосиф	
Соколски	 често	 създава	
около	 себе	 си	 атмосфера	
с	отрицателен	ефект.		
	 Физическият	 и	 нрав-
ствен	образ	на	Йосиф	Со-
колски	 е	 предаден	 много	
конкретно	 от	 Найден	 Ге-
ров.	 Според	 описанието	
му	от	1858	г.	той	е	„седем-
десетгодишен	 старик”,	 но	
отличаващ	се	 със	 здраве-
то	и	крепкостта	на	юноша.	
Необразован,	 предприем-
чив	 и	 лековерен,	 готов	 е	
на	всичко,	което	му	кажат,	
че	 е	 полезно	 за	манасти-
ра,	 без	 да	 мисли	 за	 по-
следствията.

Роденият	 (различните	
източници	 сочат	 различни	
рождени	 години	 –	 1765,	
1780,	 1792)	 в	 колиби	Нова	
махала	 (днес	 квартал	 на	
Габрово),	 Габровско,	 Иван	
Марков	 е	 замонашен	 под	
името	Йосиф	на	14	август	
1806	 г.	 в	Троянския	 мана-
стир,	 където	 е	 послушник	
от	 1802	 г.	 Вероятно	 през	
1808	 г.	 е	 ръкоположен	 в	
чин	 йеродякон.	В	 края	 на	
1819	 г.	 Йосиф	 пристига	 в	
Света	 гора	 и	 година	 след	
това	 получава	 йеромона-
шески	 сан.	 В	 Хилендар-
ския	 манастир	 йеромонах	
Йосиф	 преписва	 „Житие”-
то	 на	 великомъченик	 св.	
Онуфрий	 Габровски.	 Кога-
то	през	май	1820	г.	се	за-
връща	 за	 кратко	 в	 Габро-
во,	 той	 донася	 преписите	
на	 службата	 и	 житието	
на	 канонизирания	 за	 све-
тец	 габровец.	 По	 пътя	 на	
духовното	 му	 израстване	
в	 края	 на	 същата	 или	 в	
началото	 на	 следващата	
1821	 г.	 е	 удостоен	в	архи-
мандритско	 достойнство.	
Важен	етап	в	неговата	ду-
ховна	 дейност	 е	 създава-
нето	 на	 двата	 габровски	
манастир	–	Соколския	„Св.	
Успение	 Богородично”	 и	
Девическия	 „Благовеще-
ние	 Богородично”,	 за	 на-
предъка	 на	 които	 посве-
щава	 близо	 30	 години	 от	
живота	си.

Каноничното	право	за-
бранява	 участието	 на	 ду-
ховни	лица	в	 политически	
акции.	Но	вярата,	чувство-
то	за	дълг	към	отечеството	
и	нуждите	на	българина	са	
основанията	на	архиманд-
рит	Йосиф	с	 благословия-
та	му	в	Соколската	Света	
обител	да	проведат	своите	
заседания	 съзаклятниците	
от	Велчовата	завера	през	
1835	 г.	А	 в	 1856	 г.	 Никола	
Филиповски	(Дядо	Никола)	
нарежда	 въстаниците	 от	
околните	 габровски	 села	
да	 се	 съберат	 в	 манасти-
ра,	откъдето	с	покровител-
ството	на	игумена	изисква	
и	 голямо	 количество	 хра-
нителни	продукти.

Йосиф	 Соколски	 съ-
действа	 за	 развитие	 на	
българската	 духовност	 и	
като	спомоществовател	на	
училищна	книжнина.	

Дава 500 гроша за 
българската църква 
в цариграД
Той	 предоставя	 волна	

помощ	 от	 500	 гроша	 за	
българската	 църква	 в	 Ца-
риград;	подкрепя	с	пари	и	
храна	български	младежи;	
издейства	стипендии,	 под-
помага	 за	 настаняване	 в	
учебни	 заведения;	 улесня-
ва	дякона	си	Тодор	Иконо-
мов	 да	 завърши	 духовно	
образование,	 а	 Райчо	 Ка-
ролев	 през	 1863	 г.	 да	 по-
стъпи	в	Киевската	духовна	
семинария,	а	след	това	да	
завърши	 Духовната	 ака-
демия.	 Йосиф	 Соколски	 е	
инициатор	 за	 изпращане	
на	 монахините	 от	 габров-
ския	 девически	 манастир	

Зиновия	 Константинова	 и	
Елисавета	 Паскалева	 да	
се	 обучават	 на	 ръкоделие	
и	нотно	пеене	в	Киев,	къ-
дето	 пристигат	 в	 края	 на	
1869	година.

Освен	 стремежа	 му	
да	 подпомага	 младите	 да	
продължат	 образованието	
си	в	Русия,	около	средата	
на	30-те	години	на	ХIХ	век	
създателят	 на	 Габровския	
мъжки	 манастир	 открива	
в	 светата	 обител	 килийно	
училище	за	подготовка	на	
послушници.	 Замислено	
като	 етап	 от	 създаването	
на	 духовна	 семинария,	 в	
него	 е	 привлечен	 за	 учи-
тел	йеромонах	Неофит	Хи-
лендарски	 Бозвели.	 През	
лятото	 на	 1837	 г.	 той	 на-
пуска	Соколския	манастир	
и	 много	 скоро	 училището	
замира	поради	липсата	на	
добре	подготвени	учители.		
	 През	 1848	 г.	 у	 него	 се	
оформя	нова	идея	да	под-
чини	 Соколския	 манастир	
на	 руското	 правителство,	
а	 то	 да	 организира	 бо-
гословско	 училище.	 Ар-
химандрит	 Йосиф	 търси	
най-напред	 съдействието	
на	Николай	 Хр.	Палаузов,	
срещу	 което	 му	 обещава,	
че	 ще	 го	 провъзгласи	 за	
първи	 ктитор	 на	 манасти-
ра,	 ако	 училището	 бъде	
уредено.

Със	 същата	 молба	 се	
обръща	и	към	руския	вице-
консул	 в	 Пловдив	 Найден	
Геров,	 с	 когото	 се	 запоз-
нава	 в	 края	 на	 1856	 г.	
по	 повод	 възложената	 му	
от	 руското	 правителство	
мисия	 да	 събере	 сведе-
ния	 за	 Габровския	 мъжки	
манастир.	 С	 особености-
те	на	неуравновесения	му	
характер	 Геров	 обяснява	
и	 „несъстоятелността	 на	
сделката”,	 чрез	 която	 на-
стоятелят	 на	 манастира	
има	 желание	 да	 го	 „при-
несе	 в	 дар	 на	 Господаря	
Император”,	 надявайки	 се	
на	 някакъв	 доход	 от	 Ру-
сия.	 Упорито	 продължил	
да	действа	по	въпроса	за	
предаване	 на	 манастира	
под	 руско	 покровител-
ство,	 архимандрит	 Йосиф	
повторно	 се	 обръща	 към	
руския	 вицеконсул	 за	 съ-
действието	 му	 да	 отиде	 в	
Русия,	 за	 да	 се	 поклони	
на	светите	места	в	Киев	и	
Москва.	 Такова	 разреше-
ние	е	получено	и	през	но-
ември	1860	г.	той	тръгва	с	
дякона	си	Висарион,	мина-
вайки	през	Цариград.	Точ-
но	тогава	Йосиф	Соколски	
е	 спечелен	 от	 униатските	
дейци,	 които	 разчитат	 на	
папската	 намеса	 за	 раз-
решаване	 на	 българския	
църковен	въпрос.	

Относно	 процесите	 на	
униатското	 движение	 и	
участието	 на	 габровеца	 в	
опита	 за	 приобщаване	 на	
българите	към	Римокатоли-
ческата	 църква,	 детайлна	
информация	 предоставят	
публикации	 в	 „Цариград-
ски	 вестник”,	 във	 вестни-
ците	 „България”	 и	 „Дунав-
ски	 лебед”,	 в	 сп.	 „Българ-
ски	 книжици”	 за	 периода	
ноември	1859	–	септември	
1862	 г.	 В	 тях	 се	 засягат	
различни	теми	–	от	обща-
та	 характеристика	 и	 зна-
чение	 на	 униатството	 до	
причините	за	зараждането	
и	 края	 му;	 Актът	 за	 при-
съединяване	 към	 унията	и	
тържествата	 по	 ръкопола-
гането	 на	 архиепископ	 и	
свещеноначалник	 на	 бъл-
гарската	 униатска	 църква;	
физическият	 и	 нравствен	
образ	на	Йосиф	Соколски;	
мотивите	 му	 за	 приемане	
и	 последвалия	 отказ	 от	
унията;	версии	за	бягство-
то	и	съдбата	му,	обществе-
ната	оценка	на	действията	
му.		

Пишат "ДяДо", ряДко 

"архиманДрит" 
Какъв	е	Йосиф	Сокол-

ски	според	публицистични-
те	характеристики?	„Цари-
градски	вестник”	и	„Дунав-
ски	 лебед”,	 в.	 „България”	
и	сп.	„Български	книжици”	
най-често	го	наричат	„дядо	
Йосиф”.	 Прави	 впечатле-
ние,	че	твърде	епизодично	
е	споменаването	на	духов-
ния	му	сан	„архимандрит”,	
впоследствие	–	„архиепис-
коп”,	или	ако	е	направено,	
то	 не	 е	 свързано	 с	 име-
то,	 но	 то	 се	 подразбира	
от	 контекста.	 Във	 всички	
публикации	 единодушно	 е	
определян	 като	 „человек	
прост,	 който	 още	 лесно	
се	 излъгвал”,	 „чистосърде-
чен	и	простодушен”,	който	
лесно	може	„да	припознае	
лошото	за	добро”,	но	усе-
тил	измамата,	бяга	от	нея	

„с	 всичката	 незлобливост	
на	 едно	 дете”.	Той	 е	 още	
„стар	 и	 изумен	 калугер”,	
„изумен	 старец”,	 „съвсем	
безкнижник	 и	 нито	 една	
молитва	 умей	 да	 проче-
те	 право”.	 Вестник	 „Бъл-
гария”,	 печатен	 орган	 на	
униатите,	 е	 категоричен	 и	
в	 кратката	 си	 оценка	 за	
личностните	 качества	 на	
Йосиф	 Соколски:	 „човек	
добър”,	 но	 „безчестен”	 и	
„лош	 свещеник”,	 който	
„два	 пъти	 досега	 ту	 като-
лик	 става,	 ту	 в	 правосла-
вието	се	връща”.	

Доста крайни оценки 
за избора му за 
глава на униатите
Според	 „Цариградски	

вестник”	 изборът	 му	 за	
„глава”	 на	 българската	
униатска	 църква	 е	 обус-
ловен	 от	 факта,	 че	 той	
„не	 отбира	 твърде-твърде	
от	 работите,	 не	ще	им	се	
меси,	ще	ги	остави	да	вър-
шат	както	знаят,	по	волята	
си”.	Първоначално	за	неин	
„свещеноначалник”	е	опре-
делен	 архимандрит	 Мака-
рий,	но	предусетили,	 че	е	
„доста	хитър	и	ще	разумее	
намеренията”	 им,	 униат-
ските	водачи	се	пренасоч-
ват	към	друг	избраник.		
	 Версията	на	„Дунавски	
лебед”	 да	 бъде	 предпоче-
тен	Йосиф	Соколски	е,	че	
„католическата	пропаганда	
като	не	можа	да	привлече	
ни	 един	 чист	 и	 съвестен	
българин,	събра	неколцина	
от	 кол	 и	 въже	и	 чрез	 тях	
иска	 да	 въведе	 вероиз-
поведний	 раздор	 между	
народа	 ни”,	 а	 „невинният	
и	простият	старец,	смътен	
от	 разни	 обещания,	 волю	
неволю	 завлече	 се	 в	 Рим	
да	се	патричи”.

Списание	 „Български	
книжици”	 прави	 опит	 да	
смекчи	крайните	преценки	

за	характера	му.	Позиция-
та	на	изданието	е,	че	Со-
колски	„не	беше	прост,	не	
беше	с	лошава	слава,	 ко-
гато	беше	при	тях.	Той	но-
сеше	всичките	необходими	
качества,	за	да	се	заведе	
в	 Рим	 и	 да	 се	 представи	
на	папата	като	най-достой-
ния,	 за	 да	 бъде	 наречен	
архиепископ	 и	 апостоли-
чески	наместник	на	негово	
святейшество	 за	 всичките	
българо-католици”.	 „Ца-
риградски	 вестник”	 също	
опонира	 на	 униатския	 пе-
чатен	 орган,	 заявявайки	
мнението	 си,	 че	 той	 „не	
е	 лош	 свещеник”,	 защото	
„с	 простотата	 си	 толко-
ва	 години	 испълнява	 све-
щеническата	 си	 длъжност	
толкова	 добре,	 колкото	 е	
възможно	 в	 неговото	 по-
ложение.	Той	не	е	безчес-
тен	 човек,	 защото	 никоя	

работа	 до-
сега	 не	 го	
е	показала	
за	 такъв.	А	
отричането	
му	от	Уния-

та	още	и	чест	му	дава”.	
Тържествата	 по	 ръко-

полагане	 на	 българския	
архиепископ	 са	 най-под-
робно	 описани	 във	 в.	
„България”	и	„Цариградски	
вестник”.	 Докато	 в.	 „Ду-
навски	лебед”	прави	само	
кратко	обобщение	 като	 го	
нарича	 „папищашко	 вели-
колепие”,	 а	 пропагандата	
за	него	-	„една	чиста	ита-
лианска	пантомима”,	двете	
издания	се	стремят	да	бъ-
дат	 детайлни	 в	 информа-
циите	си	за	събитието	като	
публикуват	и	статии	-	пре-
печатки	от	чуждестранната	
преса.	 Кореспонденция,	
поместена	 във	 френския	
„Журнал	 де	 Константино-
пол”	 и	 изпратена	 на	 „Ца-
риградски	вестник”	от	Рим	
на	4	(н.	ст.	16)	април	1861	
г.,	 представя	 подробнос-
ти	 за	 „осветлението”	 на	
Йосиф	 Соколски.	 Според	
католическия	църковен	об-
ряд	 „латините	 не	 ръкопо-
лагат,	 а	 само	посвещават,	
когато	 един	 свещеник	 е	
имал	 ръкоположение”.	 И	
тъй	 като	 той	 не	 е	 „прост”	
поп,	му	е	дадено	„само	на-
именование	владика”	заед-
но	 с	 „владишки	 одежди”.	
Информацията	 от	 Рим	 съ-
общава	 за	 пребиваването	
в	древния	град	на	българ-
ската	 делегация,	 пристиг-
нала	в	началото	на	април.	
Дядо	 Йосиф	 е	 придружен	
от	 дякон	 Рафаил	 Попов,	
апостолическия	 префект	
(папски	 административен	
началник)	 на	 лазаристи-
те	 в	 Цариград	 Боре,	 два-
мата	 „мирски”	 български	
водачи	 Драган	 Цанков	 и	
д-р	Георги	Миркович.	Чрез	
слово	 на	 дякон	 Рафаил,	
четено	 след	 това	 на	 ла-
тински	 от	 Боре,	 от	 името	
на	 „архимандрита,	 депу-
татите	 и	 соотечественици-
те”	 се	 отправя	 молба	 да	
бъдат	 приети	 в	 „лоното	

на	църквата”.	На	14	април	
сутринта	 в	 сикстинската	
църква	 Йосиф	 Соколски	
получава	 епископски	 чин	
и	 наименованието	 „архи-
епископ	 и	 викарий	 апос-
толически	 за	 българите”.	
Заобиколен	 от	 кардина-
лите	 Барнабо	 и	 Кипалди,	
пред	 папския	 престол	 той	
тържествено	 произнася	
съединението	 с	 римската	
църква	 и	 благодарствено	
слово,	 изтълкувано	 на	 ла-
тински	 от	 Боре.	 „Освет-
лението”,	 ръководено	 от	
Светия	Отец		папа	Пий	IХ,	
е	 изпълнено	 най-напред	
на	 славянски	 от	 новоиз-
брания	 владика.	 Следва	
церемония	 за	 смяна	 на	
православните	с	католиче-
ските	църковни	атрибути	 -	
одежди,	митра	и	патерица,	
предадени	 му	 по	 източен	
обичай.	Тържеството	е	ува-

жено	 още	 от	 Не-
аполитанския	 крал	
и	 кралицата,	 чле-
нове	 на	 царската	
фамилия,	 прокура-
тора	(управител)	на	
Полония,	 ученици	
от	 колежите	 „Св.	
Атанасий”	 в	 Рим	 и	

гръцкия	 -	 „Рутен”,	 мехи-
таристи	 (членове	 на	 ар-
менски	 монашески	 орден,	
наричани	така	по	името	на	
основателя	 му	 Петър	 Ма-
нук	Мехитар)	от	Венеция	и	
Виена	и	др.	

Берат	(султански	указ),	
издаден	 от	 „Император-
ското	 правителство”,	 при-
познава	 Йосиф	 Соколски	
за	 „Български	 Патрик”,	
който	 „да	 управлява	 ду-
ховните	 работи	 на	 ония	
от	 българите,	 [...]	 приели	
католическата	вяра”.	В	те-
кста	му,	цитиран	в	 „Цари-
градски	вестник”	от	10	юни	
1861	 г.,	 името	 на	 патрика	
не	 се	 споменава,	 а	 дядо	
Йосиф	 е	 наречен	 „Архи-
епископ”	 (баш-епископ)	 и	
без	 никакви	 титли,	 които	
са	 притурени	 в	 униатския	
превод	на	Царския	берат”.	
В	 същия	 брой	 вестникът	
съобщава,	 че	 той	 е	 избя-
гал	„от	Униатската	църква”	
и	 „не	се	знае	де	е”.	Като	
добавя,	 че	 „след	 ръкопо-
ложението	си,	събрал	мно-
го	 дарове,	 пари	 и	 други	
неща”,	 Йосиф	 „прибрал	
всичко”	 и	 „избягал	 като	
злодеец”,	 „Цариградски	
вестник”	счита,	че	по	този	
начин	 той	 е	 „махнал	 тия	
белези	 на	 неволното	 му	
покатоличване”.	 „Печален	
и	голям	скандал”,	„постъп-
ка	 злодейна,	 безчестна”	
е	 наречено	 бягството	 му	
„от	 капана,	 в	 който	 беше	
го	 уловила	 Католическа-
та	 пропаганда”.	 Мотивите	
за	 отказа	 му	 от	 унията	
са	 формулирани	 от	 „Ца-
риградски	 вестник”	 мно-
го	 ясно:	 „От	 ръкоположе-
нието,	 от	 принуждението,	
което	 му	 направили	 да	
изповядва	 католическия	
символ	на	вярата	и	от	ли-
тургията,	 която	 го	 накара-
ли	 да	 служи,	 дядо	 Йосиф	
се	 уверил,	 че	 го	 правят	
същий	 католик	 и	 оттогава	
още	 подкачил	 да	 мисли,	
с	кой	начин	да	се	избави	
от	 тая	 измама	 [...].	 За	 да	
не	 подведе	 народа	 под	
тоя	тежък	ярем	и	да	не	го	
уплете	 с	 тия	 неразривни	

вериги	и	с	това	да	заслу-
жи	 вечно	 проклятие,	 дядо	
Йосиф	 се	 възползва	 от	
правата	 дето	 намери	 сво-
бодна	минута	да	бяга”.	

Вестник	 „Дунавски	 ле-
бед”	 също	 бърза	 да	 ко-
ментира	 слуховете	 и	 под-
будите	 за	 бягството	 му:	
„С[ъс]	 [в]сичката	 си	 пря-
мота	 той	 сам	 от	 себе	 си	
дохожда	 в	 съзнание,	 като	
видял	 откровенно	 в	 Рим,	
че	 на	 стари	 години	 мену-
ва	вярата	си”.	И	заключа-
ва,	 че	 щом	 се	 завърнали	
от	 древния	 град,	 „старе-
цът	 изявил	 публично,	 че	
него	го	няма	в	тая	работа,	
защото	 се	 излъгал.	 Това	
даде	 причина	 да	 се	 зап-
рети	[забрани]	свободното	
влизане	при	дяда	Йосифа”,	
а	 според	 мнение	 на	 не-
приятелите	 „йеузуитите	му	
развалили	ума”.

От	 своята	 позиция	 на	
униатски	 печатен	 орган	
вестник	 „България”	 счита,	
че	 „интригите	 на	 нашите	
неприятели	 удариха	 и	 на-
шия	 свещеноначалник”,	
които	 като	 „зломисленици	
на	Съединената	българска	
община	 намислили	 да	 съ-
борят	 и	 унищожат	 това	
здание”,	а	

„ДяДо йосиф 
измамен остави 
Патриаршеския 
стол”, 

с	 което	 си	 поведение	
Соколски	 „най-много	 пов-
дига	негодуванието	на	все-
ки	честен	човек”.	В	несъг-
ласието	 си	 с	 действията	
на	 новоизбрания	 българ-
ски	 архиепископ,	 изразе-
но	много	убедително,	вест-
никът	 посочва	 недвусмис-
лено	 последиците	 от	 тях.	
Според	 обстоятелствата,	
предоставили	 му	 „толкова	
слава”	и	„толкова	почести”,	
когато	 „делото,	 на	 което	
беше	 глава,	 наближаваше	
напълно	 да	 възтържеству-
ва”,	 той	 определя,	 че	 чо-
векът,	 извършил	 „такова	
нечувано	нещо”,	трябва	да	
бъде	 „най-недостойният,	
най-лошият	на	света”.	Като	
„обезчестяване”	на	народа	
ни	„пред	очите	на	Европа,	
пред	 очите	 на	 честното	
правителство	 и	 на	 рим-
ския	свещеноначалник”,	се	
оценява	 от	 униатите	 от-
стъпничеството	 на	 Йосиф	
Соколски	от	интересите	на	
делото.

Отказът	 му	 от	 уния-
та	 и	 последиците	 от	 него	
са	 темата,	 върху	 която	се	
акцентира	 във	 всички	 пе-
риодични	издания.	Според	
сп.	 „Български	 книжици”	
вследствие	 на	 погрешно	
направения	избор	на	пътя	
за	 разрешаване	 на	 „цър-
ковно-народните	 ни	 рабо-
ти”	 делото	 на	 унията	 „се	
разклати	в	темелите	си”.		
	 А	 „Цариградски	 вест-
ник”	 обобщава,	 че	 след	
като	

„избраха ДяДо 
йосиф за глава 
без очи и уста”, за 
„Пастир без стаДо”, 
„ в и н о в а т и ”	 з а	

„развала[та]”	 на	 униатско-
то	движение	са	ония,	кои-
то	„несмислено”	в	този	път	
го	 „тикнаха”.	 В	 оценката	
си	 за	 постъпката	 на	 Йо-
сиф	 Соколски	 в.	 „Дунав-
ски	лебед”	също	определя	
резултатите	 от	 случилото	
се	 като	 „загуба	 на	 като-
лицизма”.	 Съвсем	 логич-
но	 е	 следствията	 да	 се	
свързват	 и	 с	 версиите	 за	
съдбата	 на	 дядо	 Йосиф.	
Мнения	за	участта	му	спо-
делят	 всички	 посочени	

заглавия	 от	 печатната	 ни	
възрожденска	 периодика,	
но	 най-заинтересован	 за	
разкриване	 на	 обстоятел-
ствата	 е	 в.	 „България”.	
Редакторите	 му	 излагат	
няколко	 възможни	 вер-
сии:	„прибягнал	у	гръцката	
патрикана”,	 намира	 се	 в	
„българската	църква	в	Ба-
лат”	или	е	„паднал	в	някое	
капанче”.	 Предоставят	 се	
и	подробности	от	неговите	
преживелици.	След	напус-
кането	 на	 резиденцията	
си	 в	 понеделник	 вечерта	
той	 стига	 до	 руската	 ле-
гация	в	Буюкдере,	а	оттам	
престоява	през	целия	ден	
във	 вторник	 в	 руския	 ко-
раб	 „Инкерман”.	 Вечерта	
по	 мръкнало	 е	 заведен	 в	
устието	 на	 Босфора,	 къ-
дето	 го	 чакал	 одеският	
кораб	 „Елбурс”.	 За	 негов	
съучастник	 или	 подбуди-
тел	 за	 действията	 му	 е	
посочен	 Петко	 Р.	 Славей-
ков.	 Вестникът	 отбелязва,	
че	 „беганието	 му,	 открад-
ването	 му	 са	 приготвени,	
спомогнати,	 размислени	
от	 много	 време”.	 Извър-
шеното	 е	 окачествено	
като	 „политическа	 интри-
га”.	 Според	 „Цариградски	
вестник”	 случилото	 се	 с	
Йосиф	Соколски	 „прилича	
на	 бягство	 от	 злодейци	
насилници,	които	 го	мъче-
ха,	ще	 не	ще	 да	 промени	
вярата	си	и	да	стане	пре-
дател	на	народа”.

Година	 по-късно,	 през	
1862	 г.	 в.	 „България”	 отно-
во	 се	 връща	 към	 сюжета	
за	съдбата	на	първия	бъл-
гарски	 католически	 вла-
дика.	 Според	 анализа	 на	
писмо	 от	 Петербург	 (из-
точник	 на	 информацията)	
Йосиф	Соколски	„никак	не	
щял	да	се	върне	в	пазвата	
на	 гръцката	 православна	
черква”	 и	 според	мълвата	
се	намирал	„в	съвършенно	
здраве	в	един	манастир	от	
околностите	на	Киев	и	бил	
расположен	да	се	върне	в	
Турско	 като	 му	 позволят	
турските	 власти”.	 Въпре-
ки	верните	доказателства,	
авторите	 на	 писмото	 не	
са	 „уверени”,	 че	 Йосиф	
Соколски	„се	е	убедил	до-
сега,	 че	 Русия	 го	 измами	
да	 го	 жертва,	 за	 да	 тури	
на	 цял	 български	 народ	
едно	леке”.

Обезпокоена	 от	 успе-
хите	 и	 бързината	 на	 раз-
пространение	 на	 униат-
ското	 движение,	 руската	
дипломация	 се	 активизи-
ра.	 Като	 насочва	 колеба-
нията	 на	 архиепископа	 в	
своя	 полза,	 тя	 предприе-
ма	 действия	 за	 отстраня-
ването	 му	 от	 сцената	 на	
току-що	 провъзгласената	
униатска	църква.	Наказана	
за	 равнодушието	 си	 към	
стремежа	на	българите	за	
самостоятелна	църква,	Ру-
сия	 се	 опитва	 да	 преодо-
лее	събитията	от	декември	
1860	 -	 юни	 1861	 г.	 Затова	
и	вестникът	прави	извода,	
че	 „руско-гръцките	 агенти	
се	 ползват	 в	 България	 от	
православието,	 за	 да	 ни	
държат	 в	 примката	 си”.	
Униатското	движение	в	не	
малка	степен	повлиява	за	
постепенната	еволюция	на	
руската	 политика	 в	 полза	
на	 българските	 църковно-
национални	стремежи.		
	 Примерът	 „Йосиф	 Со-
колски	 и	 униатското	 дви-
жение”,	 интерпретиран	 от	
тогавашния	 периодичен	
печат,	 упражнява	 своето	
влияние	 върху	 изясняване	
на	правилните	или	спорни	
позиции	на	възрожденско-
то	 ни	 общество	 относно	
тактиката	 за	 реализация	
на	 тази	 общонародна	 ле-
гална	 борба.	 А	 архиманд-
рит	 Йосиф	 Соколски	 уми-
ра	на	30	септември	1879	г.	
далеч	 от	 родното	 Габрово	
в	Киево-Печорската	лавра,	
където	 прекарва	 послед-
ните	 18	 години	 от	 живота	
си,	 но	 никога	 не	 забравя	
своите	съотечественици.	

ПРИМЕРЪТ	 ЙОСИФ	СОКОЛСКИ	 И	 УНИАТСКОТО	 ДВИЖЕНИЕ	 ВЪВ	 ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ	
ПЕЧАТ

														(140	години	от	смъртта	му)		
         

140 години от смъртта на Йосиф Соколски

Оáразът íа архимаíдрит Соколñки - замоíашåíия Иваí 
Марков от колиáи Нова махала, ñпорåд тоãавашíата прåñа
Необразован, предприемчив и лековерен, готов е на всичко, което му кажат, че е полезно за манастира, без да мисли за последствията. (Найден Геров)
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раБоТа прЕДлага
заВЕДЕниЕ ТЪрси сер-
витьори/сервитьорки .	
Справки	на	тел.	0899/962-
124.	[13,	13]
заВЕДЕниЕ ТЪрси сер-
витьори/ки,	помощник	гот-
вач/ка	 -	 справки	 на	 тел.	
0894/764-706.	[22,	10]
раБоТници за топлои-
золация	 и	 шпакловка	 се	
набират	 на	 тел.	 0877/44-
51-99.	[11,	9]
ТранспорТна фирМа за	
международен	превоз	тър-
си	шофьор	с	опит,	катего-
рия	„С+Е“.	Справки	на	тел.	
0896/499-039.	[11,	9]
Магазин за хранителни	
стоки	в	кв.	Палаузово	тър-
си	продавачка.	Справки	на	
тел.	 0895/521-858.	 [24,	
14]

заВЕДЕниЕ за хранене	
търси	 ПРОДАВАЧКИ	 на	
топли	закуски,	кафе	и	без-
алкохолно	 -	 справки	 на	
тел.	0897/889-001. [22, 13]
БиТоВо заВЕДЕниЕ 
търси	 да	 назначи	 по-
мощник-готвач.	 Справки	
на	 тел.	 0888/310-981	 и	
0887/002-030.	[11,	11]
МЕхана ТЪрси да	 на-
значи	 сервитьор.	 Справки	
на	 тел.	 0888/310-981	 и	
0887/002-030.	[11,	11]
ТаксиМЕТроВ Шо-
фьор се	 търси	 на	 тел.	
0896/644-577.	[11,	11]

фирМа наБира ра-
БоТници за пЕрал-
но сТопансТВо.	 От-
лични	условия	на	труд.	
Заплащане	 от	 700	 до	
900	 лв.	 Справки	 на	
тел.	 0892/24-67-67.	
[10,	6]

заВЕДЕниЕ за	 обедно	
хранене	 търси	 помощник	
готвачка	 с	 опит.	 Справ-
ки	на	тел.	0897/93-01-92,	
след	14	часа.	[12,	6]

БолноглЕДач за кв.	
Етъра	 се	 търси	 на	 тел.	
0888/631-789.	[11,	10]
рЕсТоранТ „ЕДЕлВайс“ 
търси	 сервитьор/ка.	
Справки	на	тел.	0899/889-
897.	[11,	6]

ТранспорТна фирМа 
наБира Шофьори 
на гонДоли, каТЕ-
гория „с+Е“.	Отлично	
заплащане.	 Справки	
на	 тел.	 0889/717-497.	
[12,	4]

пицария „ТЕМпо“	 тър-
си	 работник/ка	 на	 студе-
на	кухня.	Справки	на	 тел.	
0879/988-010.	[11,	6]
наБираМ хора за	топло-
изолация,	 може	 без	 опит.	
Справки	 на	 тел.	 0877/44-
51-99.	[11,	4]
фирМа ТЪрси работници	
за	 шприцавтомати.	 Оси-
гурен	 транспорт.	 Справки	
от	14.00	до	18.00	часа	на	
тел.	0888/378-036.	[14,	6]
сТолЪТ поД Община	
Габрово	 търси	 готвач,	
помощник-готвач	 -	 тел.	
0894/62-23-67.	[7,	5]

рЕсТоранТ ТЪрси шо-
фьор	за	доставка	на	храна	
със	 служебен	 автомобил.	
Справки	на	тел.	0883/501-
986.	[5,	5]
сТроиТЕлна БригаДа 
набира	 персонал.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 0895/424-308.	
[22,	3]
ЖЕна за почистване	
на	 офис,	 4-часов	 рабо-
тен	 ден,	 се	 търси	 на	 тел.	
0888/810-208.	[4,	3]
фирМа ТЪрси да	 назна-
чи	пакетировачка	на	гото-
ва	 продукция.	 Трисменен	
режим	 на	 работа.	 Добро	
заплащане.	 Справки	 на	
тел.	066/801-355.	[6,	3]
фирМа ТЪрси да	 назна-
чи	 оператор	 производ-
ствена	линия	с	техническо	
образование.	 Трисменен	
режим	 на	 работа.	 Добро	
заплащане.	 Справки	 на	
тел.	066/801-355.	[6,	3]
фирМа ТЪрси да	 назна-
чи	 общ	 работник	 за	 то-
варо-разтоварна	 дейност.	
Дневна	смяна.	Справки	на	
тел.	066/801-355.	[6,	3]

аВТоМонТьор сЕ търси	
на	 тел.	 0878/43-87-98.	
[11,	3]
пицария „глаДници“ 
търси	 сЕрВиТьори, пи-
цари, гоТВачи.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 0899/319-114.	
[11,	2]
пицария „Мания“ търси	
сервитьори.	 Справки	 на	
тел.	 0877/44-55-82.	 [11,	
2]
гоТВач - дневна	 смяна,	
за	 кулинарен	 магазин,	 се	
търси	 на	 тел.	 0887/825-
534.	[17,	2]
Магазин за хранителни	
стоки	 в	 кв.	 Дядо	 Дянко	
търси	 продавачка.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 0887/825-534.	
[22,	2]

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

работа предлага, търси; продава-купува разни; автопазар; превози

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	 тона,	
16	 куб.	 м	 	 -	 0899/377-
924
прЕВоз с бус	 -	
0877/555-708.
ТранспорТни услуги 
с	 микробус	 до	 2	 тона	 в	
страната	и	чужбина	-	тел.	
0896/076-279.	[33,	23]
услуги с багер	и	самос-
вал	 -	 тел.	 0893/511-154.	
[24,	23]

ТранспорТ - 0.45	 лв.	 -	
тел.	 0894/00-40-45.	 [22,	
4]
ТранспорТ с каМион 
До ДВа Тона, саМос-
Вал, ДокЕрски услуги 
-	 изнасяне,	 	 пренасяне,	
изхвърляне	 на	 мебели,	
пренасяне	 на	 строител-
ни	 и	 други	 тежки	 това-
ри,	извозване	на	ненужна	
покъщнина,	 строител-
ни	 отпадъци	 до	 смети-
щето	 -	 справки	 на	 тел.	
0898/780-448

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

БизнЕс и инВЕсТиции
проДаВаМ разраБоТЕн 
бизнес.	 В	 помещение-
то	 има	 каса	 на	 	 ЕasyPay.	
Справки	на	тел.	0879/212-
325.	[22,	6]

проДаВа МаШини
ТрифазЕн циркуляр се	
продава	на	тел.	0895/720-
254.	[3,	1]
насТолна БорМаШи-
на се	 продава	 на	 тел.	
0876/479-404.	[3,	1]

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

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,	16]
покриВна лаМарина -	
употребявана,	 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0886/777-990.	
[12,	8]
каМЕнни плочи от	сел-
ски	 къщи	 се	 продават	 на	
тел.	0886/777-990.	[12,	8]
палЕТи - индустриални,	
30	 бр.	 х	 5	 лв.,	 плочки	 -	
фаянс,	бели,	15х15,	30	кв.	
м	х	5.00	лв.,	се	продават	
на	 тел.	 0878/24-05-06.	
[11,	4]

циМЕнТоВи колоВЕ се	
продават	на	тел.	0888/39-
00-82.	[13,	1]

проДаВа оБзаВЕЖДанЕ
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,	16]
ВЪлнЕн пЕрсийски 
килим	 и	 холова	 мебел	 -	
масивно	 дърво,	 два	 фо-
тьойла,	 дивани	 -	 двойка	
и	 тройка,	 се	 продават	 на	
тел.	0887/255-165.	[5,	4]

проДаВа МЕсо
прясно оВчЕ месо	 -	 7	
лв.	за	килограм,	се	прода-
ва	 на	 тел.	 0896/544-474.	
[22,	1]

проДаВа разни
филаТЕлни Марки с	
историческа	 стойност	 се	
продават	на	тел.	0894/94-
63-57.	[20,	13]
раница „Alpin“ -	 неиз-
ползвана,	 60+10	 l,	 за	 80	
лв.	 се	 продава	 на	 тел.	
0885/530-109.	[22,	9]
казани за ракия	се	про-
дават	на	тел.	0886/92-81-
01.	[12,	5]
каМина с водна	 риза	 -	
10	 kW,	юпиес,	 помпа	 към	
нея,	 за	400	лева	продава	
тел.	0887/098-451.	[6,	4]
каМина „приТи“ -	 45	
х	 38	 х	 76,	 продава	 тел.	
0896/29-58-33.	[20,	4]
раДиаТор - панел,	 нов,	
600/1200,	 за	 60	 лв.	 се	
продава	на	тел.	0877/297-
749.	[6,	3]
каМина с водна	 риза	
+	 помпа	 продава	 изгодно	
тел.	0887/57-90-36.	[20, 1]

алуМиниЕВи раДиаТо-
ри за	парно	-	4	бр.,	200	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0898/217-270.	[2,	1]
яМБолска чукоВа яр-
момелка,	 фризер	 „Снай-
ге“,	 винкел	 -	 Т-образен,	
20/20,	 50	 метра,	 за	 50	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0889/019-785.	[3,	1]

ВраТи
проДаВаМ МосТри ин-
териорни	 врати.	 Ниски	
цени.	Тел.	0879/21-23-25.	
[22,	6]

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	 ку-
пува	 всякакви	 железа	 -	
справки	на	тел.	0896/183-
637.

аВТоМоБили проДаВа
REnAUlT SCEniC, в	 от-
лично	 състояние,	 цена	 по	
договаряне,	се	продава	на	
тел.	 0889/981-103.	 [20,	
17]
фолксВагЕн поло, 1,4	
TDI,	 2005	 г.,	 се	 продава	
на	тел.	0885/52-93-43.	[3,	
2]
pEUgEoT 206, 2.0	 HDI,	
2003	г.,	нов	внос,	се	про-
дава	 на	 тел.	 0879/60-42-
06.	[14,	3]
MiTSUbiShi SpACE runner	
-	бензин-газ,	4х4,	в	много	
добро	 състояние,	 се	 про-
дава	 на	 тел.	 0895/787-
715.	[2,	2]
opEl oMEgA 2.2,	 в	 от-
лично	състояние,	за	1400	
лева	 се	 продава	 на	 тел.	
0899/59-24-39.	[5,	2]
форД фокус -	 2003	 г.,	
бял,	 1.8	 TD,	 комби,	 пла-
тени	такси,	се	продава	на	
тел.	0899/094-170.	[5,	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)	-	0999/009-008.

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.

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,	3]

аВТоуслуги
аВТоТЕнЕкЕДЖийски и 
автобояджийски	 услуги.	
Качествено,	 експедитив-
но,	 атрактивни	 цени.	 Тел.	
066/821	 566,	 0888	 321	
692.
кЪрпЕЖ на автомобили	-	
тел.	0882/407-493.	[11, 10]

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

МоТори/проДаВа
скуТЕр „пиаДЖо“ -	 50	
кубика,	 за	 800	 лева	 се	
продава	на	тел.	0899/935-
151.	[11,	8]

МоТори/ВЕлосипЕДи

изкупуВаМ сТари 
и сЪВрЕМЕнни, за-
паДни и социалис-
ТичЕски МоТопЕДи 
и МоТоциклЕТи	
-	 здрави	 и	 повреде-
ни,	 може	 и	 с	 лип-
си	 -	 справки	 на	 тел.	
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМоБили
фирМа „Вайкар“ изку-
пува	 стари	 и	 нови,	 из-
лезли	 от	 употреба	 и	 ка-
тастрофирали	 автобуси	 и	
микробуси	 -	 0999/009-
008.
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[22,	8]
коли за скрап	на	добри	
цени	се	изкупуват	на	тел.	
0899/810-766.	[15,	5]

поД наЕМ

„VAiKAR REnTACAR“ 
аВТоМоБили поД 
наЕМ,	 ул.	 „Еману-
ил	 Манолов“	 28,	 тел.	
0999/009-008.

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-Метал“	 провежда	 курсове	
за	 безопасно	 боравене	 с	 огнестрелно	 оръжие.	 Тел.	
066/80-69-62.
поДгоТоВка за ВУЗ	 и	 матура	 -	 биология	 -	 тел.	
0884/197-939.	[11,	3]

Цен тЪР ЗА ПРо Фе СИ о нАл но оБУ Че нИе - ГАБ Ро во
оР гА нИ зИ РА лИ цен зИ РА нИ куР со Ве зА: 

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

из Да Ва ДЪр Жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соБ носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ чЕ БЕн Ма саЖ
 Маникюр, пЕДикюр,  
 нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

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

О	Б	Я	В	А
за приЕМанЕ на оркЕсТранТи ВоЕнна слуЖ-

Ба на лица, заВЪрШили граЖДански 
срЕДни или ВисШи училиЩа 

	 Със	 Заповед	 №	 ОХ	 –	 823/04.09.2019	 г.	 на	 министъра	 на	
отбраната	на	Република	България	е	разкрита	процедура	по	обя-
вяване	на	4	вакантни	длъжности	(за	сержанти)	–	за	ВОЕННИ	ОР-
КЕСТРАНТИ:	във		военно	формирование	28000	–	Граф	Игнатиево
от	състава	на	Военновъздушните	сили.
	 	 Длъжностите,	които	могат	да	се	заемат,	са:
„оркестрант ІІІ група” - инструмент „Тромпет”
„оркестрант ІІІ група” - инструмент „Баритонхорн”
	 Кандидатите	да	са	на	възраст	до	33	години,	а	ли-
цата,	отговарящи	на	чл.	141,	ал.	6	от	ЗОВСРБ,	да	не	
са	по-възрастни	от	50	години. 
	 ДОКУМЕНТИ	 СЕ	 ПРИЕМАТ	 до	 25.10.2019	 г.	 ВЪВ	 	 ВОЕННО	
ОКРЪЖИЕ	-	ГАБРОВО,		ул.	„Софроний	Врачански”	1А.
	 Подробна	 информация	 на	 тел.	 0888210283;	
066/805531;	066/800257;	справка	www.comd.bg

ДаВа заЕМ
крЕДиТ До 2	 часа	 -	 тел.	
0897/219-833.	[22,	15]
пари В брой.	 Веднага.	
Тел.	0886/395-242.	[6,	3]
пари В брой	 при	 нужда.	
Веднага.	 Тел.	 0878/390-
788.	[6,	3]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“	 -	 сче-
товодни	 услуги,	 годишно	
приключване,	 данъчни	 де-
кларации	-	справки	на	тел.	
066/804-066

рЕгисТрация на 
фирМи и счЕТо-
ВоДно оБслуЖВа-
нЕ	 -	 справки	 на	 тел.	
0898/480-821

счЕТоВоДсТВо на	 фир-
ми	 -	 тел.	 0886/82-62-47.	
[11,	1]

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

 
         

ЖиВоТни проДаВа
оВцЕ сЕ продават	на	тел.	
0898/575-123	[33,	16]
прЪчоВЕ - 2	бр.,	и	овен	
-	 1	 бр.,	 се	 продават	 на	
тел.	0893/427-611.	[8,	6]
оВцЕ за клане	се	прода-
ват	на	тел.	0895/787-715.	
[3,	2]
оВцЕ за клане	се	прода-
ват	на	тел.	0896/544-474.	
[22,	1]
оВцЕ за отглежда-
не	 се	 продават	 на	 тел.	
0896/544-474.	[22,	1]
ДЪлгокосМЕсТи кало-
фЕрски кози	 и	 женски	
ярета	за	разплод	се	про-
дават	 на	 тел.	 0896/544-
474.	[22,	1]
ТЕлЕ сукалчЕ се	прода-
ва	на	тел.	0876/545-440.	
[4,	2]

заплоДЕни ярЕТа -	 до	
25	кг	-	5	лв.	живо	тегло,	
от	 26	 кг	 -	 4	 лв.	 живо	
тегло,	се	продават	на	тел.	
0892/989-718.	[12,	1]
МлаД прЪч, яре	и	млада	
коза	 се	 продават	 на	 тел.	
0897/950-337.	[5,	1]
кокоШки носач-
ки се	 продават	 на	 тел.	
0887/265-095.	[3,	1]
БрЕМЕнни краВи и	
юници	се	продават	на	тел.	
0899/18-18-14.	[8,	1]

проДаВа Тор
БиоТор оТ калифор-
нийски	 червеи	 за	 гра-
дини,	 овошки	 и	 оранже-
рии	 се	 продава	 на	 тел.	
0898/630-249.	[28,	26]
угнила оВча тор	се	про-
дава	 на	 тел.	 0896/544-
474.	[21,	1]

 ВоДораВно:	 Сабатини	 (Рафаел).	 Гренобъл.	 Газобетон.	 Каната.	
„Караман”.	Пело-понес.	Нор.	Родонит.	Рени.	Дом.	Ривал.	Кемал	(Ор-
хан).	Елец.	Керала.	Ива.	Катеначо.	Атика.	Лъка.	Атака.	„Атала”.	Гири.	
Скара.	 Ереван.	 „Тата”.	 Инан.	 Нити	 (Франческо).	 Рак.	 Полен.	 Билет.	
Витим.	Лалова	(Ивет).	Аша.	Палисада.	Академик.	Лок	(Джон).	„Нани-
на”.	„Алина”.	Биметал.	Вето.	О`Нил	(Юджин).	Ери.	Инар	(Максимен).	
Мароко.	Лат.	Ранет	(Егон).	Талаз.	Тъпан.	Текето.	Ака.	Геанило.	Енина.	
Таба.	 Арад.	 Кора.	Шило.	 Анорак.	Девон.	Николова	 (Пепа).	 Еверест.	
Маки.	Исабал.	Масаи.	
	 оТВЕсно:	Нагано.	Алида	Вали.	Атерина.	Барометър.	Километър.	
Лик.	Пазар.	Лекит.	Тикер.	Патоки.	Том.	Рена.	Апис.	Тирана.	Рибарица.	
Стомана.	Анибали	(Доменико).	Ненов	(Димитър).	Чакал.	Далин	(Мар-
тин).	„Ланос”.	Мит.	Дакота.	„Елан”.	Нето.	Ова.	Ополе.	Арина.	Ивате.	
Араб.	Огнен.	Ракан	(Оноре	де).	Ланер	(Йозеф).	Кера.	Ликата.	Абокат.	
Тенакел.	 Мекотели.	 Енива.	 Оматид.	 НАП.	 Макар	 („Макар	 Чудра”).	
„Лада”.	 Алон	 (Игал).	 Дем.	 Понора.	 „Атене”.	 Елора.	 Акера.	 Банели.	
Авитаминоза.	Овес.	Тътен.	Валат.	Шиник.	Кароса”.	Ласила.	Ани	Бака-
лова.	Анти.

отговори на сканди от бр. 187, вторник
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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

�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ 
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 
15733 �СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ 
НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ 
ОТДАВАНЕ НА ИМОТ 
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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 

066/80-35-36

(срещу старата часовникова кула)

30/03

 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225

 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225

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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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,	22]
парцЕл - 1000	 кв.	 м,	 в	
Русевци	 се	 продава	 на	
тел.	 0886/272-758.	 [22,	
21]
кЪЩа В село	Кметовци	се	
продава	на	тел.	0884/848-
323.	[22,	19]
парцЕл В регулация	 с	
ток,	вода,	1184	кв.	м,		се	
продава	на	 тел.	066/865-
340,	0898/615-453. [11, 11]
апарТаМЕнТ, цЕнТЪр, 
над	кафе	„Зодиак“,	2	стаи	
и	 кухня,	 тухла,	 продава	
тел.	0896/448-939	[11, 10]
кЪЩа В кв.	 Шумели	 се	
продава	на	 тел.	0887/60-
77-61.	[24,	9]
ДВуЕТаЖна кЪЩа с	
дворно	 място	 -	 150	 кв.	
м,	ВиК,	ток,	телефон,	чист	
въздух,	 изглед,	 стопански	
постройки,	 в	 село	 Гос-
тилица,	 община	 Дряново,	
област	Габрово,	се	прода-
ва	на	тел.	0895/14-44-66.	
[6,	4]

парцЕл В регулация,	око-
ло	2	дка,	село	Чавеи,	по-
чистен,	се	продава	на	тел.	
0896/641-053.	[11,	8]
иМоТ оТ две	 къщи,	 два	
декара,	 на	 5	 км	 от	 цен-
търа	 се	 продава	 на	 тел.	
0897/569-027.	[11,	7]
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,	5]
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,	5]
кЪЩа - ново	 строител-
ство,	 165	 кв.	 м,	 на	 три	
етажа,	 за	 88	 888	 лв.	 се	
продава	на	тел.	0888/450-
180.	[11,	2]
МасиВна кЪЩа в	 село	
Стойчовци,	жилищна	сгра-
да	-	202	кв.	м,	селскосто-
пански	 постройки	 -	 147	
кв.	 м,	 обща	 площ	 -	 542	
кв.	м,	се	продава	на	тел.	
0888/974-845.	[8,	1]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на	 бул.	 „Столетов“	 80	 се	
продава	на	тел.	0884/619-
412.	[3,	2]

ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент	 -	85	кв.	м,	на	 ул.	
„Градище“	 се	 продава	 на	
тел.	 0885/689-411.	 [11,	
1]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент	се	продава	на	тел.	
0887/621-225.	[11,	1]
апарТаМЕнТи и други	
-	 ново	 строителство,	 в	
идеален	 център	 се	 прода-
ват	на	тел.	0888/447-096.	
[22,	1]
кЪЩа В село	Орловци	се	
продава	на	тел.	0889/019-
785.	[4,	1]
кЪЩа с гараж	в	село	Ян-
ковци	 се	 продава	 на	 тел.	
0889/019-785.	[2,	1]
ЕТаЖ оТ къща	 на	 ул.	
„Свищовска“	 се	 продава	
за	 20	 000	 лева	 на	 тел.	
0894/21-66-30.	[11,	1]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в	 кв.	 Бичкиня	 се	 прода-
ва	на	тел.	0895/086-267.	
[3,	1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
ноВи и реновирани	
офиси	 в	 сградата	 на	 ОББ	
отдава	 под	 наем	 тел.	
0888/907-666.
гараЖ поД наем	се	дава	
на	 тел.	 0884/878-930.	
[11,	11]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент	 се	 дава	 под	 наем	
на	 тел.	 0887/621-225.	
[11,	8]

поМЕЩЕниЕ на Еса,	100	
кв.	м,	се	дава	под	наем	на	
тел.	 0886/922-388.	 [11,	
8]
ноВооТкриТ салон за	
красота	 предлага	 работ-
но	място	за	маникюр	под	
наем.	 Справки	 на	 тел.	
0899/98-75-35.	[11,	11]
ДВусТаЕн оБзаВЕДЕн 
апартамент	 зад	 Осмо	 ос-
новно	 училище	 -	 цена:	
250	 лв.,	 се	 отдава	 под	
наем	 на	 тел.	 0897/084-
022.	[12,	10]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в	 центъра	 се	 дава	 под	
наем	 на	 тел.	 0885/371-
700.	[3,	2]
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,	3]
апарТаМЕнТ срЕЩу „Ка-
уфланд“	се	дава	под	наем	
на	тел.	0898/860-861.	[2,	
2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
се	 дава	под	наем	на	 тел.	
0888/818-756.	[5,	3]
ЖилиЩЕ В идеален	цен-
тър	 се	 дава	 под	 наем	 на	
тел.	0895/116-105.	[6,	2]
апарТаМЕнТ сЕ дава	под	
наем	на	тел.	0894/23-24-
25.	[5,	2]

кЪЩа В центъра	 се	 дава	
под	наем	на	тел.	0878/77-
12-13.	[2,	1]
гарсониЕра на ул.	
„Стефан	 Караджа“	 25	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0882/290-451.	[11,	1]

приЕМа прЕДлоЖЕния

рпк „райпо“ - гр. 
гаБроВо ,  соБ -
сТВЕник на пи 
14218.504.536 с 
плоЩ 1.802 кВ. М, 
граничЕЩ с гароВ 
плоЩаД,	 приЕМа 
прЕДлоЖЕния за 
проЕкТиранЕ и из-
пЪлнЕниЕ на сгра-
Ди за нЕЖилиЩно 
сТроиТЕлсТВо.	 За	
договаряне	се	свърже-
те	 на	 тел.	 0877/653-
000.	[6,	1]

унаслЕДяВанЕ
кЪЩа срЕЩу гледане	
предлагат	 двама	 стари	
хора	 -	 справки	 на	 тел.	
066/992-244.	[11,	3]

ТЪрси поД наЕМ
ЖЕна ТЪрси стая	 под	
наем	 в	 района	 на	 Шива-
ров	 мост	 -	 в	 апартамент	
с	хазяи.	Тел.	0893/83-04-
02.	[2,	1]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

 

Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Дежурен редактор: Димка Господинова - 066/810-416, 0889/227-805
Ре пор те ри:  Стефка Бурмова - 088/666-7532. Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 0889/517-920.  
Рек ла мен сътрудник: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. 
Сче то вод с т во: Светослав Константинов - 066/810-413. 
Юри д. съ вет ник: Ев ге ни По пов - 0888/339-070. 
Wеb ди зайн: Димитър Иванов Гос по ди нов. Печат: ПК ПО ЛИП РЕС - 066/810-920.

5300 Габ ро во, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info

Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

зЕМи
зЕМя В Габровска	 об-
ласт	 се	 купува	 на	 тел.	
0894/474-470.	[11,	11]
зЕМЕДЕлски зЕМи и	
гори	 се	 купуват	 на	 тел.	
0894/23-24-25.	[11,	7]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪЩа, може	 и	
полусъборена,	 се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
иМоТ с тежести	 (идеал-
ни	 части)	 -	 0898/985-828	
[33,	32]

кЪЩа на село	 до	 6000	
лв.	 се	 купува	 на	 тел.	
0883/367-513.	[19,	19]

ноЩуВки
ноЩуВки В топ	 център	 -	 15	 лв.	 -	
0876/731-419.	[22,	18]
ноЩуВки - тел.	 0879/272-528,	
0888/254-625.	[22,	8]
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ЕроТика
Жиголо -  т е л .	
0884/992-066.	[11,	7]
услуги за мъже	 -	
0885/885-279.	[3,	3]
ЕроТичЕн МасаЖ -	тел.	
0894/277-849.	[11,	3]

сТроиТЕлсТВо
сЪБаряМ и почиствам	от	
А	до	Я.	Извършвам	строи-
телни	 работи.	 Чистя	 дво-
рове,	 мази	 -	 0899/601-
444.
фирМа сЪБаря, почист-
ва	 за	 сметка	 на	 матери-
алите	-	тел.	0896/183-637.
кЪрТи, зиДа, ВиК,	 ел.,	
фаянс		-	0878/943-895.
фирМа изграЖДа, ре-
монтира	 или	 събаря	 -	
обезопасява	 всякакви	 по-
криви.	 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,	22]
рЕМонТ В строителството	
от	А	до	Я	-	тел.	0877/53-
16-20.	[16,	15]
рЕМонТ и направа	 на	
покриви,	 комини,	 капаци,	
дренажи,	 бетони,	 хидрои-
золации	 -	 тел.	 0888/020-
187.	[23,	13]

поДпорни сТЕни, хи-
дроизолации,	 саниране,	
покриви	 -	 тел.	 0886/762-
434.	[23,	13]
покриВи, ДрЕнаЖ, са-
ниране,	гипсокартон	-	тел.	
0897/390-194.	[23,	13]
рЕМонТ на стари	 по-
криви	 и	 подмяна	 на	 улу-
ци.	 Варови	 мазилки.	 Тел.	
0876/416-716.	[11,	6]
рЕМонТ на циглени	 по-
криви,	 топлоизолация,	
вътрешни	 ремонти	 -	 тел.	
0888/86-30-01.	[22,	4]
хиДро- и топлоизолации,	
направа	на	нови	и	ремонт	
на	 стари	 покриви,	 дре-
наж	 -	 тел.	 0882/279-749.	
[17,	4]
груБ сТроЕЖ. покриВи.	
Тел.	0897/765-110.	[6,	4]
БригаДа изВЪрШВа ре-
монт	 на	 циглени	 покриви,	
топло	 и	 хидроизолации,	
тенекеджийски	и	бояджий-
ски	 услуги	 –	 0895/295-
654.	[7,	2]
часТичЕн рЕМонТ на	
покриви	 -	 тел.	 0890/215-
177.	[10,	1]
каМЕнни зиДоВЕ. Обли-
цовка	каменни	плочи.	Тел.	
0893/253-755.	[2,	2]
поДМазВанЕ на капа-
ци,	 топлоизолации	 -	 тел.	
0899/21-77-46.	[5,	2]

ВЪТрЕШЕн рЕМонТ
МонТаЖ гипсокарТон, 
шпакловка	 и	 боя	 -	 тел.	
0895/72-86-68.	[12,	6]

паркЕТ, ДюШЕМЕ -	реде-
не,	 БЕЗПРАХОВО	 циклене,	
фино	шлайфане,	 лакиране	
-	 монтаж	 на	 ламиниран	
паркет	 -	 066/86-61-43,	
0889/286-025.
БЕзпраШно циклЕнЕ -	
0887/040-471.
ШпаклоВка и боядисва-
не	-	тел.	0878/580-333.
алпинисТи - тел.	
0887/131-381.
МонТаЖ на ламинат	 -	
тел.	0899/754-147.	[18, 17]
ШпаклоВка, Боя -	 тел.	
0896/70-69-39.	[11,	1]

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

ограДна МрЕЖа 
произВЕЖДа, гВоз-
ДЕи и ТЕлоВЕ на 
заВоДски цЕни	
се	 предлагат	 на	 тел.	
066/80-85-39.	

МЕТални консТрукции,	
парапети,	 огради,	 врати,	
навеси	 -	 тел.	 0882/407-
493.	[11,	10]
израБоТВа оТ мрамор	 и	
гранит	-	прагове,	первази,	
парапети,	 стъпала	и	 други	
-	тел.	0886/777-990.	

изолации
алпинисТи - тел.	
0899/321-190

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

Ел. инсТалации
ДрЕБни ЕлЕкТроуслу-
ги по	 домовете	 -	 тел.	
0899/145-802.
Ел. услуги -	 тел.	
0888/049-378.	[33,	27]
Ел. рЕМонТи и	 инстала-
ции	-	тел.	0899/359-114.	

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на	комини	-	от-
горе	 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,	9]

Вик
Вик МонТаЖ и	поддръж-
ка	-	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.	

ДограМа
фирМа „Ди Ти	 пласт“	
предлага	AL	и	PVC	дограма	
и	 щори	 -	 тел.	 0878/67-
61-61.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници	
и	 фризери	 по	 домовете	 -	
тел.	0897/425-313.	[30,	9]
рЕМонТ на печки,	 пе-
рални,	 миялни,	 бойлери,	
хладилници	по	домовете	 -	
тел.	0887/53-50-88.	[22, 3]
рЕМонТ на перални,	 съ-
домиялни,	 печки,	 бойле-
ри	 -	 тел.	 0988/815-645,	
0884/155-075.	[3,	3]

почисТВанЕ
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване	 на	 апартамен-
ти,	 къщи,	 мазета,	 гара-
жи	 -	 тел.	 0885/274-443,	
0894/921-663.
почисТВанЕ на дивани,	
мокети	 и	 прозорци	 -	 тел.	
0893/834-708.	[22,	22]
почисТВанЕ на апарта-
менти,	мази,	тавани,	гара-
жи.	 Със	 собствен	 превоз,	
изхвърля	 боклуци.	 Тел.	
0877/77-19-03.	[5,	1]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване	-	тел.	0894/602-
701.	[17,	9]

поДДрЪЖка на зелени	
площи.	 Почистване	 на	
дворове.	 Тел.	 0877/919-
006.	[24,	20]
косЕнЕ и почистване	 на	
места	-	0899/155-386.	
косЕнЕ с храсторез	-	тел.	
0876/47-99-10.	[11,	6]
косЕнЕ, почисТВанЕ на	
трева,	 храсти,	 къпини	 -	
тел.	0886/308-017.	[11,	3]

граДински услуги
граДински услуги -	
тел.	0899/140-254.
фрЕзоВанЕ на градини	-	
тел.	0899/140-254.	[30,	6]
рязанЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване	на	дворове	-	тел.	
0899/140-254.	[30,	6]

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 дърве-
та,	 рязане,	 кастрене	 -	
0889/177-737.
заВарЪчни услуги, ре-
монт	 и	 подмяна	 на	 по-
криви	 от	 ламарина	 -	 тел.	
0898/77-23-08.	[22,	15]
заВарЪчни услуги -		
0885/72-46-71.	[11,	8]
рязанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	 -	 тел.	
0894/602-701.	[15,	9]

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.
рЕЖа ДЪрВа на	 7	 лв.	 -	
тел.	0899/050-080.	[11,	9]

„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва	 за	 огрев	 -	 0887/547-
499,	0878/513-655.
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.
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.

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

нарязани и нацепени	
дърва	 -	 бърза	 достав-
ка,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/108-825.
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.“ВЕ-
лЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
ооД	 продава	 въглища,	
екобрикети,	пелети	и	бри-
кети	-	0897/922-481.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва	-	85	лв./куб.,	метро-
ви	-	75	лв.	Тел.	0893/511-
154.	[24,	23]
грЕДи и дъски	 -	 наря-
зани,	 50	 лв./куб.	 -	 тел.	
0893/511-154.	[24,	23]

„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
ооД продава	 въглища,	
екобрикети,	пелети	и	бри-
кети	-	0897/922-481.	[12,	
12]
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,	11]
ДЪрВа за огрев	-	салкъм	
-	75	лв./куб.	м	нарязан	и	
нацепен,	 топола	 -	70	лв./
куб.	м,	и	80	лв./куб.	м	бук	
и	 меше,	 се	 продават	 на	
тел.	 0897/765-901.	 [18,	
11]
ДЪрВа за огрев	-	метро-
ви	 -	75	лв.,	и	нарязани	-	
85	лв.,	се	продават	на	тел.	
0896/73-58-59.	[18,	11]
рЕЖа ДЪрВа на	 7	 лв./
куб.	 -	0899/155-386.	 [17,	
15]

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,	11]
„флинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“)	-	дон-
баски	 въглища;	 брикети,	
разпалки.	Осигурен	транс-
порт.	 Тел.	 0898/690-606,	
066/80-80-53.	[26,	18]
изгоДно проДаВа 
и	 доставя	 пелети	 -	 тел.	
0886/320-155.	[11,	10]
рЕЖа ДЪрВа -	 тел.	
0899/278-396.	[12,	4]
гоТоВи ДЪрВа за	 огрев.	
Нарязани	и	нацепени.	Тел.	
0896/80-76-88.	[21,	4]
рязанЕ на дърва	 -	 тел.	
0899/21-77-46.	[5,	2]
сух и суров	дъб	се	про-
дава	 на	 тел.	 0878/15-93-
61.	[5,	1]

ценИ за 2019 г. с ддс.Пелетна камина	 GF12	 суха	 -	 промо	 цена: 
1550 лв..Пелетна камина	GFN12	 -	промо	цена: 1650 
лв..Пелетна камина	 GF18промо	 цена:	 1750 
лева. GFN18 - 1850 лв..Пелетна камина GF24	промо	
цена:	1850 лева, GFN24 - 1950 
лв..Пелетна камина	 GFN30	 -	
промо	цена: 2250 лв..ПРоМо! GF 858 VIP пелетна 
горелка с	мощност	от	8	kw	до	
58	kw, керамична запалка,	два	

подаващи	 шнека	 и	 автоматич-
но	 механично	 самопочистване	 с	

нова	цена 1590 лева..Пакет „25 киловата“ 
Включва:	Пелетна	горелка	Gf	45	+	Во-
догреен	 котел	Gf	 25	 	+	подаващ	шнек	
+	бункер	за	210	кг	пелети	-	цена: 2560 
лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-

тел	Gf	35	+		подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - 2980 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf52	+	Водогреен	котел	Gf48	
+		подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	пелети..UPS зА ПелеТнИ кАМИнИ И гоРелкИ оТ GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За	всички	клиенти,	закупили	наш	продукт,	промоцио-
нална	цена	от	375	лева. с две години пълна гаранция!

Отоплåíиå íа пåлåти ñ цåíа и качåñтво áåз алтåрíатива
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАн госПодИноВ

Ик колонел оод
консулТИРА, досТАВя, МонТИРА, 
ПускА, ПоддъРжА. 
справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
офис габрово
ул. „отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

ВсИЧкИ ПРодукТИ се предлагат и на ИзПлАЩАне
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .Продуктите на GOLDEN FIRE се 

поръчват за изпълнение след попъл-
ване на заявка, която се изпълнява 
за срок от две седмици. В цената на 
базисните модели не влиза транс-
портът - цените са посочени по-долу. 
Пелетните камини са без помпа и 
разширителен съд. Монтажът може 
да се извърши от собственика при 
спазване изискванията на „голдън 
файър“. .Предлагаме проектиране и 
изграждане на цялостна система 
за отопление на пелети. .Транспорт - 60-80 лв. 
          Монтаж - 180 лв.

Само клиåíтитå, закупили продукт 
íа “Голдъí файър” от ИК „Колоíåл”,  
получават ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñтаíалитå при íужда от 
ãараíциоíåí ñåрвиз тряáва да íаправят 
заявка íа тåлåфоíитå íа доñтавчика. БезПлАТен Пуск

строителство, ремонти, изолации, услуги, косене; отопление; лекари; масажи

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	
неделя	 -	 след	 уговорка	
на	тел.	066/80-32-37
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

ДоМаШни люБиМци
поДаряВаМ Малки, 
красиви	 и	 добре	 гледа-
ни	 кученца,	 родени	 на	 12	
август.	 Венка	 Петрова	 -	
0877/845-945.	[11,	5]
поДаряВаМ пЕрсийска 
котка	 -	 възпитана	 и	 до-
машна.	 Справки	 на	 тел.	
0888/41-11-81.	[3,	2]

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
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В кíиãата “Старо Гаáрово и пътищата около íåãо” Кирил 
Койчåв - ñ íова хипотåза за възíикваíåто íа Гаáрово

 

Продължава от брой 184
	 Натурални	 по	 същност	 са	
и	 някои	 традиционни	 и	 унас-
ледени	от	 българското	 средно-
вековие	подаръци,	които	раята	
трябва	 да	 предаде	 на	 тимар-
ския	 владелец	 или	 управителя	
на	султанския	хас	по	време	на	
определени	 празници.	 Такива	
са	 например	 кокошка	 и	 хляб,	
погача,	висла	грозде	и	др.	
	 Джизие	 или	 харач	 (хара-
дж)	 е	 паричен	 данък	 в	 мю-
сюлманските	страни,	който	бил	
събиран	 от	 немюсюлманското	
население	–	християни	и	евреи.	
В	 облагателната	 практика	 на	
различни	 страни	 и	 в	 различни	
периоди	 джизието	 и	 хараджа	
били	 разглеждани	 като	 един	 и	
същ	или	като	два	отделни	данъ-
ка.	Описите	на	данъкоплатците	
при	събирането	на	джизието	са	
ценен	извор	за	демографската	
и	социално-икономическа	исто-
рия	на	немюсюлманското	насе-
ление	в	Османската	империя.
	 Смисълът	 на	 този	 данък	
според	 мюсюлманските	 пра-
воведи	 е,	 че	 за	 немюсюлма-
ните	 той	 представлява	 откуп	
срещу	 предоставената	 им	 въз-
можност	 да	 живеят,	 работят	 и	
изповядват	религията	 си	 върху	
територията	 на	 мюсюлманска-
та	 държава.	 Въпреки	 че	 този	
данък	 е	 шериатски,	 т.	 е.	 съо-
бразен	 с	 мюсюлманската	 пра-
вова	 норма,	 неговият	 размер	
не	 е	 строго	 установен,	 а	 се	
мени	в	посока	нарастване	през	
целия	 период	 на	 османското	
господство.	До	края	на	XVII	век	
джизието	се	събира	съобразно	
т.	 нар.	 джизе	 хане	 –	 няколко	
платци,	 обединени	 в	 една	 да-
нъчнооблагателна	 единица.	 В	
съвременните	проучвания	е	ус-
тановено,	 че	 средно	 тя	 обхва-
ща	 от	 двама	 до	 петима	 души.	
В	 края	 на	 XV	 –	 началото	 на	
XVI	 век	 се	 събират	 около	 60-
80	акчета	от	джизие	хане,	или	
равностойността	 на	 една	 злат-
на	 монета.	 Данъкът	 не	 е	 бил	
твърдо	 фиксиран	 и	 в	 еднакъв	
размер	за	различните	области.
	 През	управлението	на	сул-
тан	 Сюлейман	 I	 (1520	 –	 1566)	
сумата	 постоянно	 нараства,	
за	да	достигне	в	края	на	века	
до	 300	 акчета.	 До	 1690	 –	 1691	
година	този	данък	е	бил	изис-
кван	 от	 всички	 немюсюлман-
ски	 домакинства	 (ханета),	 а	
след	това	от	всички	пълнолет-
ни	мъже-немюсюлмани	според	
имущественото	 им	 състояние.	
Следователно,	 поголовният	
данък	 представлява	 най-зна-
чителното	 събиране,	 платимо	
изключително	в	пари.
	 По	 сведение	 на	 венециан-
ския	 търговец	 и	 един	 от	 вода-
чите	на	Първото	Търновско	въс-
тание	 Павел	 Джорджич	 една	
от	причините	за	недоволството	
на	българското	население	била	
увеличаването	 на	 размера	 на	
джизието.	В	1594	година	то	дос-
тигнало	400	–	500	акчета.	
	 При	 разпределянето	 на	
джизието	населението	се	е	де-
ляло	 на	 три	 категории	 според	
своето	 имуществено	 състояние	
–	 висша	 (аля),	 средна	 (евсат) 
и	низша (една).	В	 таблица	1	е	
показан	 размерът	 на	 данъка	
джизие	от	края	на	XVІІ	до	нача-
лото	на	ХІХ	век	в	грошове.
	 Не	е	трудно	да	се	види,	че	
за	113	 години	 този	данък	се	е	
увеличил	 за	 всички	 категории	
данъкоплатци	 почти	 еднакво	 –	
около	33%,	т.	е.	с	около	3%	на	
година	(!).

Таблица 1

В	един	 турски	регистър	от	ме-
сец	 август	 1678	 г.	 се	 посочват	
селата	 за	 облагане	 с	 джизие	
на	 домакинства	 в	 Габровския	
регион:	 с.	 Севлиево	 –	 9	 къщи	
(?),	 Градница	 –	 39,	 Батошево	
–	107,	Добромирка	–	50,	 Гости-
лица	–	40,	Ловнидол	-	38,	и	др.
	 При	 изплащането	 на	 по-
головния	 данък,	 както	 и	 на	
другите	 държавни	 събирания,	
съществува	 колективна	 отго-
ворност,	по	силата	на	която	на-
селението на дадено селище 
трябва да изплаща солидарно 
дяловете на забягналите свои 
съселяни или	пък	 задължения-
та	 на	 починали	 през	 текущата	
година	 платци.	 Можем	 да	 си	
представим	омразата	на	жите-
лите	от	дадено	населено	място	
към	 тези,	 които	 са	 били	 забя-
гнали	към	други	места.	Послед-
ните	би	трябвало	да	са	отивали	
в	 такива	 далечни	 и	 затънтени	
краища,	 където	 да	 са	 сигурни,	
че	 много	 години	 познат	 човек	
няма	да	ги	зърне.
	 Поголовният	данък	бил	един	
от	 най	 доходоносните	 налози.	
С	 неговото	 налагане	 и	 съби-
ране	 се	 занимавал	 специален	
отдел	 в	 Дефтерхането,	 наре-
чен	счетоводна канцелария за	
джизието.	Той	 бил	 събиран	 от	
държавни	чиновници	–	джизи-
едари (хараджари),	в	полза	на	
държавата	 и	 рядко	 –	 в	 полза	
на	 феодални	 владетели.	 През	
XV	век	с	джизие	били	облагани	
и	вдовици,	т.	е.	по	това	време	
той	бил	по-скоро	подворен	да-
нък.
	 От	заплащането	на	джизие	
са	освобождавани	немюсюлма-
ните,	 участващи	 в	 османската	
армия	 или	 охраняващи	 про-
ходите	 (войници,	 мартолоси,	
дервентджии),	 както	 и	 недъга-
ви,	немюсюлмански	духовници,	
лица	 или	 групи,	 натоварени	 с	
по-особена	 служба	 в	 полза	 на	
централната	власт,	родители	на	
деца,	събирани	за	еничари.	На-
малено	 джизие	 са	 заплащали	
жители	на	гранични	райони	по	
време	на	война	и	раята	от	зе-
мите,	близки	до	бойния	театър.
	 През	1856	 година	джизието	
е	 заменено	 от	 т.	 нар.	 военен	
данък	„бедел”	и	„аскерие”.
	 Другата	 основна	 съставка	
на	 централизираната	 парична	
рента,	 събирана	 от	 турската	
хазна	 по	 българските	 земи,	
е	 съвкупност	 от	 данъчни	 об-
лагания,	 известна	 под	 името	
извънредни	 данъци	 и	 събира-
ния	 (авариз	 –	 и	 диванийе	 ве	
текялиф-и	 йорфийе).	 Първите	
сведения	за	събирането	на	ава-
ризите	 се	 отнасят	 към	 упра-
влението	 на	 султан	 Мехмед	 II	
(1451–1481).	 Първоначално	 на-
селението	 плащало	 по	 20	 ак-
чета	 веднъж	 на	 4-5	 години.	 С	
времето	 извънредните	 данъци	
стават	ежегодни,	със	силно	из-
разена	тенденция	към	постоян-
но	 нарастване.	 Приходите	 от	
тях	служат	за	покриване	на	во-
енните	 разходи	 на	 държавата	
и	в	зависимост	от	конкретните	
нужди	на	момента	събиранията	
се	извършват	в	пари	или	нату-
рални	доставки	на	храни,	коли	
и	добитък	за	обоза,	строителни	
материали,	принудителна	рабо-
та	 по	 строежа	 на	 крепости	 и	
отбранителни	 съоръжения	 и	 т.	
н.
	 От	 авариза	 са	 освободе-
ни	 военнослужещите	 (спахии	
и	еничари),	служителите	на	ис-
лямския	култ	и	администрация-
та,	жителите	на	вакъфските	се-
лища	(християни	и	мюсюлмани)	
и	 някои	 категории	 население	
със	специални	задължения	към	
държавата	 като	 войници,	 дер-
вентджии	 (охрана	 на	 проходи-
те),	соколари	и	пр.
	 Към	края	на	XVI	век	Осман-
ската	 империя	 започнала	 да	
прави	 и	 използва	 огнестрелно	
оръжие.	 Тя	 започнала	 да	 въо-
ръжава	кавалеристи	и	пехотин-

ци	 с	 такова	 оръжие.	 Те	 били	
известни	 като	 „саръджа”	 или	
„секбан”	 и	 се	 състояли	 главно	
от	 млади,	 безимотни	 селяни,	
които	 били	 напуснали	 домове-
те	 си.	 Точно	 през	 този	 пери-
од	 правителството	 увеличило	
традиционните	 данъци	 –	 данък	
„джизие”	например,	бил	 увели-
чен	 четири	 или	 петкратно,	 но	
въпреки	 това	 приходите	 все	
още	 не	 били	 достатъчни.	 Да-
нъците,	 които	преди	 това	били	
събирани	 само	 като	 извънред-
ни,	 наречени	 „авариз”,	 били	
увеличени	 и	 превърнати	 в	 ре-
довни	годишни	налози,	платими	
в	брой.
	 Сумата,	 която	 трябвало	 да	
се	 събере	 от	 извънредния	 да-
нък,	 се	разпределяла	сред	на-
селението	 в	 империята,	 което	
за	данъчни	цели	било	разделе-
но	на	единици.	През	1576	г.	вся-
ка	единица	била	оценена	на	50,	
а	през	1600	г.	–	на	280	акчета.
	 Паричните	 данъци	 станали	
основен	източник	за	държавен	
приход,	 едно	 развитие,	 което	
революционизирало	 данъчната	
система.	 Замяната	 на	 данъци-
те,	плащани	в	натура,	с	данъци,	
плащани	 в	 брой,	 била	 прогре-
сивна	стъпка;	но	данъците	били	
тежко	 бреме	 за	 населението,	
особено	 за	 християнските	 по-
даници,	 и	 недоволството	 се	
ширело.	 През	 същия	 период	
тежките	 данъци,	 корупцията	 и	
несигурността	довели	до	първи-
те	големи	въстания	на	раята	и	
най-вече	 на	 разбойничеството,	
което	станало	широко	разпрос-
транено.
	 За	всеки	санджак	–	 главна	
административна	 единица	 на	
османската	империя,	съществу-
вал	 изследователски	 регистър	
от	времето	на	султан	Баязид	II	
(1481	–	1512	г.).	Станало	обичай-
на	практика	всеки	един	от	тези	
регистри	 да	 се	 предхожда	 от	
кануннаме	 (султански	 декрети)	
на	 същия	 санджак,	 съгласно	
което	 се	 уреждали	 местните	
спорове.	Тук	 основната	 идея	 е	
била	да	се	покажат	ставките	и	
начините	за	събиране	на	данъ-
ците	в	тимарите.
	 Съгласно	 кануннаметата	 от	
края	на	XV	век	основният	прин-
цип	е	 бил,	 че	 „раята	и	 земята	
принадлежат	 на	 султана”.	Така	
никой	нямал	правото,	нито	мо-
жел	 да	 упражнява	 каквато	 и	
да	 било	 власт	 над	 земята	 и	
селяните	 без	 изричен	 мандат	
на	 султана.	 Освен	 това	 в	 тях	
по	принцип	се	осъждал	прину-
дителния	 труд	 и	 служба,	 като	
в	 повечето	 случаи	 тези	 задъл-
жения	са	могли	да	се	заменят	
срещу	 плащане	 в	 брой.	 Така	
системата	за	облагане	с	данъ-
ци	 по	 принцип	 била	 по-проста	
и	по-малко	податлива	на	злоу-
потреби,	 отколкото	 по-ранните	
системи	на	феодална	служба.
	 През	 XVІІ	 и	 XVІІІ	 век	 по-
степенно	 се	 ограничили	 при-
вилегиите,	 с	 които	 се	 ползва-
ли	 някои	 категории	 население.	
Увеличили	се	и	случаите	на	из-
искване	 на	 джизие	 от	 старци,	
деца	 и	 дори	 от	 неработоспо-
собни.	В	съответствие	със	сис-
темата	на	илтизама	 (откупване	
на	 държавни	 данъци	 и	 други	
приходи),	 правото	 на	 събира-
не	 на	 джизието	 все	 по-често	
се	отстъпвало	и	преотстъпвало	
на	 българите,	 което	 водело	 до	
увеличаване	на	данъчното	бре-
ме	 и	 до	 засилване	 на	 съпро-
тивителното	 движение.	 Когато	
десятъкът	се	събирал	от	турски	
чиновници,	населението	винаги	
намирало	 начин	 да	 излъже	 и	
укрие	 част	 от	 храните.	 Но	 ко-
гато	десятъкът	(йошурът)	се	съ-
бирал	 от	 български	 закупчици,	
селяните	пропищявали.
	 С	 настъпилата	 стабилиза-
ция	 на	 Османската	 империя	
в	 края	 на	 XVI	 век	 паричното	
разменно	 стопанство	 започва	
да	 разлага	 старата	 съставна	
задруга,	 обединяваща	 прадя-
довци,	 дядовци,	 женени	 внуци	
и	 правнуци,	 в	 проста	 задруга,	
обединяваща	 само	 дядото	 с	
женените	му	синове	и	внуци.	А	
разпадането	 на	 простата	 зад-
руга	 и	 обособяването	 само	 на	
бащата	 и	 неженените	 му	 деца	
формира	 отделното	 семейство.	

Това	е	било	предпоставката	за	
изменението	на	данъчната	сис-
тема	в	Османската	империя.
	 Друга	 не	 по-маловажна	
причина	 за	 разпадането	 на	
задругата	 е	фактът,	 че	 годната	
за	 земеделие	 земя	 става	 не-
достатъчна	за	нарасналото	на-
селение,	което	трябва	да	мине	
към	 по-интензивни	 форми	 на	
труда	 като	 занаяти,	 индустрия	
и	свързаната	с	това	размяна.
	 Както	се	каза	в	глава	гл.	II,	
в	 регистъра	 на	 ленните	 владе-
ния	в	Никополския	санджак	от	
1479	 –	 1490	 г.	 Габрово	е	 тимар	
на	 Юнос	 с	 94	 домакинства	 с	
приход	 от	 4682	 акчета,	 като	
увеличението	през	тази	година	
е	 2882	 акчета	 в	 сравнение	 с	
първоначалната,	 с	 неизвест-
на	 регистрация.	Може	 би	 тази	
регистрация	 е	 била	 направена	
преди	15	–	20	години,	вероятно	
преди	1479	г.,	като	увеличение-
то	на	данъка	2,6	пъти	може	да	
се	обясни	с	обезценяването	на	
монетите	 или	 с	 увеличение	 на	
данъчното	 облагане.	 По	 това	
време	султан	Мехмед	 II	е	про-
веждал	 политика,	 свързана	 с	
това,	че	част	от	дервентджиите	
били	 прехвърлени	 в	 категори-
ята	 на	 обикновената	 рая,	 като	
по	 този	 начин	 те	 били	 нато-
варени	 с	 данъци	 в	 полза	 на	
тимариота.	 Към	 това	 трябва	
да	 се	 прибавят	 и	 намерените,	
укрити	 при	 предишната	 регис-
трация,	 хора.	 Влияние	 оказвал	
и	 естественият	 прираст	 на	 на-
селението,	както	и	притокът	на	
хора	от	други	места.	В	Габрово	
безспорно	са	идвали	преселни-
ци	и	от	други	селища,	макар	че	
при	съществуващата	крепостна	
система	 това	 не	 е	 можело	 да	
бъде	 масово	 явление.	 Почти	
всички	 села	 в	 днешната	 Га-
бровска	 област	 веднага	 след	
поробването	 били	 превърнати	
в	 тимари.	Само	някои	 станали	
хасове	и	вакъфи.
	 Към	 средата	 на	 XV	 век	
днешните	села	Бериево,	 Гости-
лица	 и	 Млечево	 били	 дадени	
за	владение	на	някой	си	Бали.	
Съобразно	 приходите,	 които	
този	 тимариот	 получавал	 (око-
ло	 18	 000	 акчета),	 му	 е	 било	
определено	в	случай	на	война	
да	се	яви	лично	и	с	още	6	въ-
оръжени	 бойци	 и	 една	 шатра.	
Селата	Крамолин	и	Сопот	(вече	
изчезнало)	били	 тимар	на	Аяс,	
от	които	той	получавал	приход	
от	около	8000	акчета.	По	време	
на	 военни	 действия	 той	 пък	
трябвало	 да	 се	 явява	 с	 двама	
войника,	 един	 прислужник	 и	
една	 шатра.	 Село	 Ловни	 дол	
заедно	 с	 едно	 друго	 изчезна-
ло	 сега	 село	 –	Малко	Козари,	
било	дадено	за	тимар	на	Сюнет	
с	общ	приход	от	4454	акчета.	
	 Със	 сравнително	 скромния	
(сравнено	 с	 горните	 данни)	
приход	 от	 4682	 акчета	 габров-
ският	 феодал	 е	 бил	 задължен	
да	се	явява	лично	въоръжен	на	
военни	 походи,	 да	 има	 собст-
вена	палатка,	както	и	да	наема	
за	 своя	 сметка	 допълнителен	
боец	и	един	прислужник.	
	 В	края	на	XVI	век	и	в	пър-
вите	 десетилетия	 на	 XVII	 век	
държавата	 започнала	 все	 по-
често	 да	 отнема	 тимарите	 на	
обикновените	 спахии	 и	 да	 ги	
присъединява	 към	 хасовете	 на	
султана	 или	 везирите.	 Зато-
ва	 когато	 през	 1662	 г.	 през	
Габрово	 преминал	 известният	
пътешественик	 Евлия	 Челеби,	
той	вече	е	заварил	селото	като	
хас	на	великия	везир.	Това	ве-
роятно	е	станало	през	първото	
десетилетие	на	XVII	век.
	 Османската	държава	групи-
рала	по	няколко	домакинства	в	
една	основна	единица,	нарече-
на	 „хане”,	 т.	 е.	 къща,	 домакин-
ство,	 които	 колективно	 били	
задължени	 да	 плащат	 опреде-
ления	 им	 данък.	 Съгласно	 за-
кон	от	1654	година	в	една	къща	
се	 приемало,	 че	 съжителстват	
средно	 по	 7	 човека.	 Текстът	
в	 този	 закон,	 че	 седем	 души	
се	 смятат	 за	 една	 къща,	 не	
означава,	 че	в	една	къща	има	
средно	по	седем	данъкоплатци,	
а	 че	 седем	 данъкоплатци	 са	
обединени	в	една	данъчна	еди-
ница,	наречена	хане	или	къща.
	 Тук	 трябва	 да	 отбележим,	

че	 благодарение	 на	 груповото	
посемейно	описване	на	данъко-
платците	 до	 началото	 на	 90-те	
години	на	XVII	век,	въпреки	из-
вестни	уговорки,	голяма	част	от	
историците	 приемат	 за	 средна	
численост	 на	 простото	 дома-
кинство	5	–	6	члена.
	 Превръщането	на	Габрово	в	
хас	на	великия	везир,	управле-
нието	 и	 събирането	 на	 данъци	
било	 поверено	 на	 един	 пълно-
мощник	 на	 везира,	 титулуван	
„ага	 на	 хаса”.	 Последният	 е	
имал	 на	 свое	 подчинение	 и	
други	служители,	които	го	под-
помагали	 при	 събирането	 на	
данъци	в	селото.
	 Както	 се	 спомена	 по-горе,	
тази	 форма	 на	 експлоатация	
е	просъществувала	до	края	на	
XVII	век.	В	края	на	този	период	
хасовите	 земи	 масово	 били	
предоставяни	 на	 арендатори.	
Тези	 държавни	 или	 везирски	
хасове,	 които	 се	 давали	 под	
откуп	 за	 2	 –	 3	 или	 повече	 го-
дини,	 се	 наричали	 „мукатаи”.	
Земите,	 предоставяни	 пък	 за	
пожизнена	 рента,	 се	 наричали	
„маликянета”.	През	1730	и	1731	
г.	 земите	 в	 Габрово	 и	 района	
му	под	формата	на	маликянета	
били	отдадени	като	пожизнена	
рента	на	някой	си	Исмаил	ага.
	 За	 Габрово	 и	 Габровския	
край	 липсват	 податки	 за	 сто-
панския	 живот	 през	 XVI	 –	 XVI	
век.	В	документите,	в	които	се	
споменава	Габрово	като	тимар,	
през	 последната	 четвърт	 на	
XV	 век	 липсват	 каквито	 и	 да	
било	 данни	 за	 това,	 като	 на-
пример	от	какви	пера	е	идвал	
доходът,	 каква	 част	 от	 сумата	
е	 от	 натурален	 данък,	 каква	
от	 испенча	 (поземленият	 да-
нък	 за	 християните)	 и	 каква	
от	 други	 събирания.	 Като	 се	
имат	 предвид	 изследванията	
на	Вера	Мутафчиева,	 може	 да	
се	предполага,	 че	 както	и	при	
другите	 тимари,	 главният	 при-
ход	 е	 идвал	 от	 десятъка	 и	 от	
земеделското	 стопанство.	Спа-
хията	и	неговите	хора	следели	
за	преминаването	на	земята	от	
едни	в	други	ръце	и	за	нейното	
редовно	 обработване.	 Габров-
ските	 данъкоплатци	 -	 раи,	 не	
били	в	равностойно	положение.	
Още	през	XVI	век	в	селото	вече	
е	 имало	 доста	 заможни	 люде,	
които	 очевидно	 не	 са	 забога-
тели	от	земеделие.	Това	съвпа-
да	 с	 времето,	 когато	 започва	
откъсването	 на	 занаятите	 от	
земеделието,	 като	 последното	
започнало	 да	 се	 превръща	 в	
допълнителен	поминък.
	 Определянето	 размера	 на	
данъците,	 разхвърлянето	 им,	
тяхното	 събиране	 и	 отчитане,	
Османската	държава	дала	това	
право	 на	 селските	 първенци,	
наричани	кметове,	кнезове	или	
коджабашии.	Освен	тези	задъл-
жения,	 първенците	 отговаряли	
за	 разпределението	 на	 дър-
жавните	 повинности,	 налагани	
от	 държавата,	 решавали	 някои	
селски	 спорове	 и	 представля-
вали	населението	пред	власти-
те.
	 Прави	впечатление	и	някол-
кото	прозвища	„харачери”,	кое-
то	 означава,	 че	 в	 селото	 вече	
е	имало	откупвачи	на	джезието	
(или	 харача),	 т.	 е.	 откупвачи	
на	 държавни	 данъци.	А	 това	 е	
свидетелство	за	натрупване	на	
търговско-лихварски	 капитал	 в	
селото,	както	и	на	„джелепи”	–	
прекупвачи	на	добитък.
	 През	1690	година	била	пре-
махната	 старата	 система	 на	
налагане	 на	 джизието	 върху	
целите	 домакинства,	 като	 за-
напред	 този	 данък	 трябвало	
да	 плащат	 отделните	 лица,	
като	 по	 този	 начин	 той	 се	
превърнал	в	поголовен.	Всички	
данъкоплатци	 в	 края	 на	 XVII	
век	 в	 Габрово	 били	 описани	
поименно,	 разделени	 на	 три	
категории	 според	 имотното	 им	
състояние.	 С	 джизие	 се	 обла-
гали	всички	мъже	„неверници”,	
годни	 да	 работят,	 на	 възраст	
от	 15	 до	 60	 години.	 По	 това	
време	 според	 един-	 единствен	
исторически	извор	в	Габрово	е	
имало	 613	 данъкоплатци.	 Ста-
ва	 въпрос	 за	 част	 от	 османо-
турски	 регистър	 на	 55	 селища,	
разположени	 на	 територията	

на	днешна	Централна	Северна	
България.	 В	 него	 са	 включени	
имената,	 броя	и	отличителните	
белези	на	християните	от	село	
Габрово,	които	плащат	джизие.	
Този	 документ	 се	 съхранява	 в	
ориенталската	 библиотека	 на	
Народната	библиотека	„Св.	Св.	
Кирил	 и	 Методий”	 –	 София.	
Един	 от	 първите	 изследовате-
ли	 на	 този	 документ	 -	 проф.	
Страхил	 Димитров,	 определя	
неговото	 създаване	 през	 по-
следното	 десетилетие	 на	 XVII	
век.	
	 Към	низшата	категория,	т.	е.	
най-бедните	 данъкоплатци,	 са	
се	числяли	430	души,	но	от	тях	
като	 „аргати”	 (ратаи,	 наемни	
черноработници)	 са	 записани	
308	 души.	 Обаче	 от	 613	 души	
данъкоплатци	близо	50%	да	бъ-
дат	 записани	 като	 наемници	 е	
твърде	 съмнително.	 Подобно	
е	 било	положението	 и	 в	 други	
населени	 места	 в	 Габровския	
район;	в	село	Дряново	от	всич-
ко	 352-ма	 данъчно	 задължени	
247	били	малоимотни,	от	които	
146	аргати,	а	в	Трявна	от	общия	
брой	274	души	129	били	малои-
мотни.	
	 Доста	 историци	 се	 мъчат	
да	 определят	 по	 какъв	 крите-
рий	 се	 е	 извършило	 подобно	
групиране	 на	 споменатите	 да-
нъкоплатци,	 за	 да	 попаднат	 в	
една	 или	 друга	 имуществена	
група.	За	Габрово	във	висшата	
категория	„аля”	от	50	имена	44	
се	 оказват	 чифчии	 (земедел-
ци)	 и	 нито	 един	 аргат	 (!),	 а	 в	
третата	-	„една”,	както	вече	се	
каза,	 всичките	 430	 са	 аргати.	
Последните	 съставляват	 близо	
70%	от	общия	брой	на	жителите	
в	 селото.	 Идеологически	 обре-
менените	историци	по	времето	
на	 социализма	 с	 лека	 ръка	
радостно	тълкуваха	тези	факти	
като	резултат	на	имуществено-
то	 разслоение	 сред	 жителите	
на	 Габрово.	 Те	 си	 затваряха	
очите	пред	факта,	че	в	селища	
като	 Габрово	 по	 това	 време	
не	е	 характерно	 такова	значи-
телно	 развито	 селскостопан-
ско	 производство.	 По	 силата	
на	своето	социално	положение	
„чифчиите”	и	„аргатите”	би	тряб-
вало	 да	 работят	 в	 по-едри	 зе-
меделски	 стопанства.	А	 такива	
в	района	на	Габрово	не	са	съ-
ществували	поради	планинския	
и	 полупланинския	 характер	 на	
релефа.	Едва	ли	е	било	допус-
тимо	 наличието	 на	 такова	 ко-
личество	 аргати	 (ратаи),	 заети	
със	 селскостопанска	 дейност	
в	 селище,	 разположено	в	 пла-
нински	район,	при	отсъствието	
на	 благоприятни	 агрометеоро-
логични	условия.
	 Д-р	Петър	Цончев	доказва,	
че	 още	 в	 началото	 на	 XVIII	
век	 Габрово	 е	 занаятчийски	
и	 търговски	 център,	 а	 не	 сел-
скостопански.	 Въпреки	 че	 той	
не	 определя	 началния	 период	
на	 поява	 на	 разширено	 зана-
ятчийско	 производство,	 доку-
ментираните	 от	 него	 повече	
от	 20	 занаята	 към	 средата	 на	
XVIII	 век	 имат	 своето	 начално	
развитие	 от	 един	 значително	
по-ранен	 период,	 по	 всяка	 ве-
роятност	към	края	на	предход-
ния	XVII	век.	Подразбира	се,	че	
щом	има	развита	занаятчийска	
дейност	по	това	време,	ще	има	
и	развита	търговия.
	 Напълно	 е	 възможно	 ли-
цата,	 включени	 във	 висшата	
категория	като	„чифчии”,	да	са	
били	габровски	търговци	и	част	
от	 занаятчийското	 съсловие,	 а	
т.	 нар.	 „аргати”,	 една	 част	 да	
са	 били	 помощници	 на	 едрите	
габровски	 търговци	 и	 занаят-
чии,	 а	 други	 -	 калфи	и	 чираци	
в	 занаятчийските	 работилници.	
В	този	ред	на	мисли	хората	от	
третата	 категория	 са	 притежа-
вали	определена	стопанска	са-
мостоятелност,	притежавали	са	
съответните	средства	и	условия	
за	нейното	поддържане	и	раз-
витие.	Това	обаче	не	означава,	
че	 регистрираните	 като	 „арга-
ти”	не	са	били	в	някаква	дого-
ворка	 с	 финансовия	 регистра-
тор,	 като	 се	 е	 имало	 предвид	
имуществените	възможности	на	
споменатите	 данъкоплатци	 от	
третата	група.

Продължава в четвъртък

Година	 Аля	 Евсат	 Една
          (висша	категория)	 (средна	категория)	 (низша	категория)
1691	г.	 9	 4,50	 2,25
1696	г	 10	 5,0	 2,25
1744	г.	 11	 5,50	 2,75
1804	г.	 12	 6,0	 3,0
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меГлена Златева

	 Началото	 на	 новия	
сезон	 за	 Габровския	 теа-
тър	 започва	 с	 интензивни	
участия	по	сцените	в	стра-
ната	 и	 чужбина.	 През	 ок-
томври	ДТ	„Рачо	Стоянов“	
ще	 представи	 най-новите	
си	постановки	на	три	фес-
тивала,	 единият	 от	 които	
е	 международен	 и	 ще	 се	
проведе	в	украинския	град	
Николаев.	
	 В	 края	 на	 месеца	
предстои	изява	на	трупата	
на	 театралната	 сцена	 в	
гръцката	столица	Атина.
	 На	 3	 октомври	 ДТ	
„Рачо	 Стоянов“	 ще	 се	
включи	в	11-то	издание	на	
фестивала	„Младите	в	теа-
търа	 2019“	 с	 постановката	
„Истината	 или	 се	 осмеля-
ваш“	 на	 режисьора	Васил	
Дуев.	 Събитието	 се	 про-
вежда	от	1	до	8	октомври	
в	Ловеч	и	е	организирано	
от	 Драматичен	 театър	 –	

Ловеч,	 с	 подкрепата	 на	
Министерството	 на	 култу-

рата	и	Община	Ловеч.	По	
думите	 на	 организатора	

това	 е	 единственият	 теа-
трален	 фестивал	 в	 Бълга-

рия,	 който	 е	 насочен	 към	
младата	режисура.	Габров-
ското	 представление	 ще	
започне	 в	 19.00	 часа	 на	
основната	 сцена	 на	 Дра-
матичен	театър	–	Ловеч.
	 Спектакълът,	 създаден	
по	 текста	 на	 младия	 ав-
стрийски	 драматург	 Ще-
фан	 Лак,	 е	 първото	 пред-
ставление	 на	 Васил	 Дуев	
като	 щатен	 режисьор	 на	
Габровския	 драматичен	
театър.	 Като	 режисьор	 и	
актьор	 той	 е	 многократно	
номиниран	 за	 наградите	
„Аскеер“	и	„Икар“.	Като	ак-
тьор	Васил	Дуев	е	познато	
лице	 от	 софийската	 теа-
трална	 сцена.	 Последните	
му	изяви	са	в	спектаклите	
на	Театрална	 работилница	
„Сфумато“.
	 В	„Истината	или	се	ос-
меляваш“	участват	актьор-
ите	Ангел	Калев	и	Адриана	
Димова,	 които	 ще	 търсят	
истината	 за	 копнежите	
и	 страховете	 на	 младите	

хора,	за	двубоя	между	по-
ловете,	 за	 смелостта	 да	
противостоиш	на	стереоти-
пите	и	 за	първите	избори	
в	 живота.	 Третият	 актьор,	
който	участва	само	с	 гла-
са	 си,	 е	 Живко	 Гущеров.	
Всички	те	са	от	габровска-
та	 трупа,	 изявени	 в	 мно-
го	 хитови	 представления	
от	 репертоара	 на	 театъ-
ра:	 „Свекърва“,	 „Начало	
на	 спектакъла“,	 „За	 Пър-
вото	 българско	 царство:	
Отшелника“,	 „Жана	 д’Арк“,	
„Мнимият	болен“,	„Чешити“,	
„Михал	Мишкоед“,	 както	и	
в	 много	 детски	 предста-
вления.
	 Сценографията	 и	 кос-
тюмите	 са	 изработени	 от	
Даниела	 Николчова	 и	 На-
талия	Андреева.	Хореогра-
фията	 е	 на	 Филип	 Мила-
нов	 и	 Валери	 Миленков,	
а	 помощник-режисьор	 е	
Гинка	 Дичева.	 Пиесата	 е	
преведена	 на	 български	
език	от	проф.	Владко	Мур-

даров.	С	„Истината	или	се	
осмеляваш“	 Габровският	
театър	 смело	 сваля	 свен-
ливостта	 и	 притеснението	
от	 темата	 за	 „първия	път“	
в	любовта.
	 Фестивалът	 „Младите	
в	 театъра”	 има	 за	 цел	 да	
открие,	 популяризира	 и	
подпомогне	 млади	 творци	
в	театралното	изкуство,	да	
покаже	 новите	 имена	 в	
българския	 театър,	 които	
работят	 в	 сферата	 на	 ре-
жисура,	сценография,	кос-
тюмография,	 плакат,	 музи-
ка.
	 Седмица	 след	 пред-
ставянето	 в	 Ловеч	 ДТ	
„Рачо	 Стоянов“	 заминава	
за	 украинския	 град	 Нико-
лаев,	 където	 ще	 участва	
в	 XI-я	 Открит	 театрален	
фестивал	 „Хомо	 луденс“.	
Там	 габровската	 трупа	ще	
представи	 най-новата	 си	
постановка	 -	 комедията	
„Свекърва“	 на	 режисьора	
Петринел	Гочев.

светоЗар Гатев

	 Първи	 два	 турнира	 за	
сезона	 изиграха	 моми-
четата	 от	 ДЮФК	 „Янтра	
2013“,	 водени	 от	 треньора	
Радомир	Николов.
	 Спортно-състезателна-
та	 година	 започна	 първо	
за	 момичетата	 до	 13	 го-
дини.	Те	 участваха	 в	 над-
превара	 на	 стадион	 „Ре-
публиканец“	 в	 Царева	 ли-
вада	заедно	с	отборите	на	
„Етър“	 (Велико	 Търново),	
ЖФК	 „Варна“	 и	 „Боруна“	
(Царева	ливада).
	 Четирите	 тима	 изигра-
ха	 по	 един	 мач	 помежду	
си.	 На	 старта	 момичетата	
на	Радо	Николов	прегази-
ха	 състава	на	 домакините	
от	„Боруна“	с	9:0.	Шест	от	
головете	 реализира	 капи-
танката	на	отбора	Кристи-
яна	Андреева,	по	един	до-
бавиха	 Християна	 Илиева	
и	 Катрин	 Колева.	 Своето	
дебютно	 попадение	 реа-
лизира	и	най-малката	фут-
болистка	на	„Янтра	2013“	-	
родената	2010	година	Вик-
тория	Иванова.	Във	втора-
та	 среща	 габровският	 тим	
отстъпи	 на	 ЖФК	 „Варна“	
с	 0:5.	 Отборът	 от	 тради-

ционно	силната	варненска	
женска	 футболна	 школа	
доминираше,	но	разликата	
в	 резултата	 не	 отговаря	
реално	 на	 показаното	 на	
терена.	Момичетата	от	мо-
рето	 бяха	 по-прецизни	 в	
завършващата	фаза	и	това	
им	 осигури	 изразителната	
победа.	Двубоят	на	„Янтра	
2013“	 срещу	 „Етър“	 завър-
ши	наравно.	Малките	 „бо-
лярки“	на	два	пъти	повеж-
даха	в	резултата,	но	Крис-
тияна	 Андреева	 връщаше	
попаденията	 за	 крайното	
2:2.		
	 С	 четири	 точки	 и	 по-
добра	 голова	 разлика	 от	
състава	 на	 „Етър“	 „Янтра	
2013“	зае	второто	място	в	
турнира.	Победител,	 с	 три	
победи,	 стана	 тимът	 на	
ЖФК	„Варна“.
	 „Искам	 да	 поздравя	
момичета	за	себераздава-
нето	 и	 за	 това,	 което	 по-
казаха	 на	 терена.	 Заради	
кадрови	 проблеми	 бяхме	
само	с	 5	момичета,	 които	
играха	90	минути	футбол	и	
въпреки	 горещото	 време,	
не	се	предадоха	и	дадоха	
всичко	 от	 себе	 си.	 Това,	
което	направиха,	аз	лично	
го	 определям	 като	 герой-

ство	и	е	достойно	за	ува-
жение	от	всички“,	сподели	
Радо	Николов.
	 Ден	 по-късно	 своите	
умения	 на	 стадион	 „Репу-
бликанец“	 демонстрираха	
и	 неговите	 възпитанички	
от	 възрастовата	 група	 на	
15-годишните.	 Те	 участва-
ха	 в	 турнир	 с	 шест	 тима,	
които	 бяха	 разделени	 в	
две	 предварителни	 групи.	
В	 група	 „А“	 „Янтра	 2013“	
записа	 равенство	 -	 1:1,	
със	 „Севлиево	 лейдис“	 и	
загуба	с	 0:3	от	ЖФК	„Ва-
рна“.	В	първата	среща	 га-
бровският	 състав	 поведе	
с	 гол	 на	 Йоана	 Борисо-
ва,	 доминираше	 и	 имаше	
сериозно	 териториално	
надмощие,	 но	 липсата	 на	
концентрация	 в	 завърш-
ваща	фаза	му	попречи	да	
вземе	 заслужена	 победа.	
Във	 втория	 мач	 варненки	
поведоха	с	2:0	още	до	10-
ата	 минута.	 „Янтра	 2013“	
хвърли	всички	сили	в	ата-
ка	и	създаде	голови	поло-
жения,	 но	 не	 съумя	 да	 ги	
реализира.	 Впоследствие	
ЖФК	„Варна“	победи	„Се-
влиево	 лейдис“	 с	 1:0	 и	
това	 остави	 „Янтра	 2013“	
на	 третата	 позиция	 в	 гру-

пата.	 В	 битката	 за	 5-6-
то	 място	 габровският	 тим	
надигра	 „Боруна“	 (Царева	

ливада)	 с	 2:0,	 с	 попаде-
ния	на	Преслава	Василева	
от	 около	 25	 метра	 и	 на	

малката	Виктория	Иванова	
през	второто	полувреме.
	 „Получи	 се	 хубав	 тур-

нир.	Вижда	се,	че	има	как-
во	да	се	желае	още.	Запи-
сахме	както	победа,	така	и	
равенство,	и	загуба.	Бяхме	
в	 по-трудната	 група	 и	 на	
фона	на	това	съм	доволен.	
Не	ме	радва	фактът,	 че	 и	
в	трите	мача	пропуснахме	
твърде	 много	 положения.	
Разбира	 се,	 хубаво	 е,	 че	
ги	 създаваме,	 но	 ако	 50	
процента	от	тях	бяхме	ре-
ализирали,	 то	 тогава	 щя-
хме	да	играем	минимум	за	
трето	място.	Но	както	зна-
ем,	 във	 футбола	 се	 бро-
ят	 головете.	 Ще	 работим	
много	 по	 отношение	 на	
концентрацията	 пред	 гола	
и	 мисля,	 че	 в	 следващия	
турнир	 нещата	 ще	 стоят	
по	друг	начин“,	 коментира	
младият	 наставник	 на	 де-
войките.
	 „Янтра	 2013“	 игра	 в	
състав:	 Радослава	 Геор-
гиева,	 Камелия	 Таукова,	
Преслава	 Василева,	 Гер-
гана	 Хубанова,	 Габриела	
Генчева,	Благовеста	Нено-
ва,	Александра	Маринова,	
Миглена	Георгиева,	Катрин	
Колева,	 Кристияна	 Андре-
ева,	 Християна	 Илиева,	
Виктория	Иванова	и	Йоана	
Борисова	-	капитан.

светоЗар Гатев

 Бронзовият	 медалист	
в	„А“	Републиканската	хан-
дбална	 група	 „Чардафон“	
стартира	с	домакинско	ра-
венство	 сезон	 2019/2020.	
В	 среща	 от	 първия	 кръг	
на	 първенството	 габров-
ският	тим	прие	състава	на	
„Локомотив“	 (Горна	 Оря-
ховица)	в	зала	„Орловец“,	
а	 двубоят	 приключи	 при	
голово	реми	-	30:30.
	 След	 равностойни	 на-

чални	 минути	 „Чардафон“	
записа	 серия	 от	 четири	
поредни	попадения	в	сре-
дата	 на	 първото	 полувре-
ме	и	запази	този	аванс	до	
почивката.	
	 Тя	дойде	при	резултат	
17:13.	 През	 втората	 част	
младият	 състав	 на	 „Локо-
мотив“	 започна	 постепен-
но	да	топи	пасива	и	след	
три	 последователни	 гола	
между	50-та	и	 52-та	мину-
та	 успя	 да	 изравни	 и	 да	
излезе	 напред	 при	 24:25,	

а	след	това	да	направи	и	
два	гола	разлика	(26:28).	
	 Последните	пет	минути	
от	срещата	бяха	доста	ин-
тригуващи.	
	 В	 57-та	 „Чардафон“	 си	
върна	лидерството	с	попа-
дение	на	Димитър	Петков	
за	29:28,	но	горнооряховци	
отново	направиха	обрат	и	
в	последната	минута	воде-
ха	с	29:30.	
	 Важно	 попадение	 на	
Мирослав	 Денчев	 малко	
преди	 финалната	 сирена	

донесе	точката	на	обнове-
ния	 и	 все	 още	 необигран	
състав	 на	 „Чардафон“	 -	
30:30.
	 Повторен	 дебют	 за	
габровския	 клуб	 направи	
Павел	 Данаилов.	 Първия	
си	 мач	 с	 фланелката	 на	
„Чардафон“	 изиграха	 вра-
тарят	Пламен	Иванов,	Да-
ниел	Димитров,	Станислав	
Йорданов	 и	 Мариян	 Кир-
магов.	
	 Най-резултатен	 за	 до-
макините	 с	 8	 точни	 по-

падения	 беше	 Димитър	
Петков,	по	6	пъти	се	раз-
писаха	 Мирослав	 Денчев	
и	 Христо	 Данаилов.	 За	
„Локомотив“	 (ГО)	 6	 гола	
наниза	Петър	Николов,	по	
5	вкараха	Николай	Генов	и	
Тодор	Калчев.
 
 * * * 
 ХК „Чардафон“: Павел Да-
наилов-4, Мирослав Денчев-6, 
Даниел Димитров-4, Христо 
Данаилов-6, Станислав Йор-
данов, Димитър Петков-8, 

Мариян Кирмагов, Пенчо Пен-
чев, Марио Янчев-2, Даниел 
Грозданов, Пламен Иванов, 

Николай Цветков.
 
 Водач: Милена Иванова.  

светоЗар Гатев

	 Състезатели	 от	 над	
22	 клуба	 от	 страната	 взе-
ха	 участие	 в	 Национална	
купа	„Царевец“	за	деца	до	
12-годишна	и	 до	 14-годиш-
на	 възраст.	 Надпреварата	
беше	 в	 дисциплината	 „ку-
мите“	 и	 премина	 с	 учас-
тието	на	141	млади	бойци,	
които	 си	 оспорваха	 отли-
чията	в	21	категории.
	 СК	 „Надежда“	 беше	
представен	 от	 11	 възпи-
таници	 на	 треньорите	

Красимир	 Илиев	 и	 Йонко	
Иванов.	Злато	в	категория	
до	45	килограма	при	мом-
четата	 до	 14	 години	 за-
воюва	 Боян	 Василев.	 Той	
изигра	три	срещи,	в	които	
се	 наложи	 над	 съперници	
от	 Шумен,	 Свищов	 и	 Ям-
бол.	 С	 бронзови	 медали	
се	 окичиха	 Стиляна	 Ме-
разова	 (до	 50	 кг)	 и	Алекс	
Павлов	(до	60	кг)	във	въз-
растовата	 група	 на	 14-го-
дишните,	 както	 и	 Иван	
Минчев,	 Александра	 Бон-
докова	и	Денис	Иванова	в	

категория	до	35	килограма	
при	по-малките.
	 Националният	 турнир	
за	купа	„Царевец”	във	Ве-
лико	Търново	беше	първо-
то	 сериозно	 състезание	
през	 есенния	 сезон	 в	 ка-
лендара	 на	 Българската	
карате		киокушин	федера-
ция.	
(Следващото	 голямо	 изпи-
тание	за	подрастващите	е	
на	13	октомври	в	Нови	Па-
зар,	където	ще	се	проведе	
купа	„Ояма“	за	деца	до	8	и	
до	10	години.			

С íай-íовитå ñи поñтаíовки "Рачо Стояíов" отива íа три 
фåñтивала и двå мåждуíародíи изяви прåз октомври

Футáолиñткитå íа „Яíтра 2013" откриха ñåзоíа ñ 2 турíира в Öарåва ливада

Малкитå áойци íа СК „Надåжда" 
ñ 6 призови мåñта във В. Търíово

В оñтаíалитå ñрåщи от I кръã ñå 
получиха ñлåдíитå рåзултати:

„локомотив“ (Варна) - нса (софия) 44:14 (22:4)
„спартак“ - „осъм“ (ловеч) 30:24 (14:8)
„асТи-91“(хасково) -„пирин 64“ (г.Делчев) 32:37 (14:18)

Във II кръг „Чардафон“ по програма почива.

„Чардафоí" ñтартира íовия ñåзоí в „А" РÕГ ñ равåíñтво ñрåщу „Локо" (ГО)

	 Седмичното	 телевизи-
онно	 предаване	 на	 БНТ,	
посветено	 на	 българския	
туризъм,	 ще	 представи	
Габрово	 на	 19	 октомври			
от	 11:30	 ч.	 по	 БНТ1.	 Част	
от	 телевизионното	 турис-
тическо	 представяне	 ще	
бъдат	 Домът	 на	 хумора	
и	 сатирата,	 Дечковата	
къща,	 Националният	 му-
зей	 на	 образованието,	
Интерактивният	 музей	 на	
индустрията,	 ЕМО	 „Етър”,	
Соколският	 манастир,	 Бо-
женци.

Гаáрово в 
"Туризъм.БГ" 
íа 19 октомври


