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Бояна Пенчева

	 Вчера	министърът	 на	 здра-
веопазването	 Кирил	 Ананиев	
изрази	задоволство	от	добрата	
симбиоза	между	ръководството	
на	 габровската	многопрофилна	
болница	„Д-р	Тота	Венкова”,	ра-
ботещите	в	нея,	местната	власт	
и	 фирмите	 спонсори,	 което	 е	
„много	 добре	 за	 мениджмънта	
на	болницата”.

	 Ананиев	 и	 заместник-ми-
нистър	 Жени	 Начева	 бяха	 в	
Габрово,	 за	 да	 участват	 в	 от-
криването	 на	 реновираното	 и	
обновено	Нервно	отделение	на	
болницата.	
	 „Аз	 съм	 щастлив	 да	 участ-
вам	в	това	събитие	-	обърна	се	
Ананиев	към	лекарите	и	гостите	
на	тържеството.	-	Щастлив	съм	
и	 радостен,	 защото	 виждам	
резултатите	-	приятно,	удобно	и	

ефективно	за	работа.	
	 Това	е	един	от	приоритети-
те	на	здравното	министерство,	
макар	 и	 не	 с	 кой	 знае	 какъв	
капиталов	 бюджет,	 да	 помага	
на	многопрофилните	болници.	

продължава на стр. 2

Бориñов: Във 
възòорã ñъм оò 
оáходния пъò 
на Гаáрово
РепоРтаж от посещението  на
Бойко БоРисов на оБекта - на стР. 8

22 млн. вложени в Идеал Сòандарò-Видима за 18 меñеца 
"Благодарение на вашата работа брутният вътрешен продукт се повишава", поздрави работниците премиерът Бойко Борисов

Женина денчева

	 „Поне	 10	 завода	 в	 Габрово	
и	 Севлиево	 решиха	 да	 напра-
вят	 нови	 инвестиции,	 когато	
им	обещах	магистрала	 „Хемус“	
догодина	 да	 стигне	 до	 Плевен	
и	Ловеч“,	заяви	министър-пред-
седателят	Бойко	Борисов,	 кой-

то	 присъства	 на	 официалното	
откриване	 на	 модернизирания	
завод	 за	 санитарна	 арматура	
„Идеал	 Стандарт	 –	 Видима“	 в	
Севлиево.	 Празникът	 бе	 и	 по	
повод	85-годишнината	на	пред-
приятието.
	 Той	 подчерта,	 че	 активно	
продължава	работата	по	строи-

телството	на	пътен	възел	„Боа-
за“	по	магистралата,	а	до	края	
на	 годината	ще	бъде	 готов	из-
цяло	и	обходният	път	на	Габро-
во.
	 „Така	 че	 от	 Севлиево	 да	
може	 да	 ходите	 до	 „Тракия“,	
„Марица“.	Имате	ли	и	магистра-
ла	„Хемус“,	ще	видите	каква	го-

ляма	разлика	ще	има	в	начина	
ви	на	живот.
	 	 Благодарение	 на	 вашата	 ра-
бота	 брутният	 вътрешен	 про-
дукт	на	страната	се	повишава.	
Благодарение	 на	 индустрията,	
икономиката	 ние	 имаме	 тази	
възможност.	 Ако	 не	 се	 рабо-
теше	 така	 добре,	 ако	 не	 се	

вдигаше	БВП,	това	не	можеше	
да	 го	 направим“,	 допълни	 още	
Борисов.
	 	 	 Той	 получи	 специален	 по-
дарък	 -	 позлатен	 смесител	 от	
последната	 лимитирана	 серия	
на	 завода,	 връчен	му	 от	Торс-
тен	Тюрлинг,	 главен	изпълните-
лен	директор	на	 Ideal	Standard	

International.
	 „Идеал	 Стандарт	 е	 сред	
най-големите	производители	на	
санитарна	 арматура	 в	 Европа	
и	 голяма	 част	 от	 продукцията	
се	произвежда	в	Севлиево.	На-
шата	 амбиция	 е	 да	 стане	 най-
добрата	в	света.	

продължава на стр. 8

Миниñòър Ананиев оòкри реновираноòо 
Нервно оòделение на Гаáровñкаòа áолница
Министърът на здравеопазването доволен от "добрата симбиоза между ръковод-
ството на "Д-р Тота Венкова", лекарите, местната власт и фирмите спонсори

вела лазарова

	 Началото	 на	 сезона	 бе	 бе-
лязано	 от	 три	 премиерни	 кон-
церта	само	с	нови	неща.	С	два-
та	 ноемврийски	 на	 Камерния	
оркестър	 и	 на	 пианиста	 Вла-
димир	 Вълчев	 беше	 подновен	
редовният	 цикъл	 „Избрано	 от	
публиката”.	 Авторите,	 произве-
денията,	солистите	са	посочени	
от	публиката	в	анкета,	проведе-
на	в	Дните	на	камерната	музи-
ка	през	септември.	
	 „Хората	 искат	 и	 симфо-
нична	 музика,	 но	 Камерният	

оркестър	 е	 малък	 за	 такова	
изпълнение.	 Така	 че	 включи-
хме	 автори,	 избрани	 от	 публи-
ката	 -	 Бах	 -	 „Бранденбургски	
концерт”	 №	 3,	 „Ноктюрно”	 от	
Шопен,	 аранжиран	 за	 струнен	
оркестър,	 два	 също	 аранжи-
рани	 танца	 от	 балета	 „Ромео	
и	 Жулиета”	 от	 Прокофиев	 и	
други	 в	 концерта	 на	 13	 ноем-
ври.	При	клавирния	рецитал	на	
следващата	 вечер	 с	 гост	 обе-
щаващият	 пианист	 Владимир	
Вълчев	прозвучаха	автори,	част	
от	 които	 нямат	 произведения	
за	струнен	оркестър.	  стр. 2 

	 Министърът	на	 здравеопаз-
ването	 Кирил	 Ананиев,	 кметът	
на	Община	Севлиево	д-р	Иван	
Иванов	и	управителят	на	МБАЛ	
„Д-р	 Стойчо	 Христов”	 Пламен	
Цеков	 откриха	 	 вчера	 обнове-
ното	детско	отделение.	
	 На	 откриването	 присъст-
ваха	 и	 спонсорите	 от	 „Идеал	
Стандарт	-	Видима”	АД:	Торстен	
Тюрлинг	 -	 главен	изпълнителен	
директор	 на	 „Идеал	 Стандарт	
Интернешънъл“,	 Ярослав	 Дон-
чев	 -	 изпълнителен	 директор	
на	„Идеал	Стандарт	–	Видима“,	
народни	 представители,	 ръко-

водството	на	Общината,	екипът	
на	болницата	и	др.	
	 „Болницата	 е	 основно	 ле-
чебно	 заведение	 в	 региона.	
Тя	 е	 пример	 за	 уникално	 вза-
имодействие	 между	 болнично-
то	 ръководство	 и	 медицинския	
персонал.	До	месец	септември	
тази	 година	 през	 детско	 отде-
ление	 са	 преминали	 700	 деца.	
Обновеното	 вътрешно	 отделе-
ние	допринася	за	качественото	
лечение	 на	 българските	 граж-
дани,	 за	 по-добри	 условия	 за	
лечебна	дейност.

продължава на стр. 2

Ноемврийñкиòе проãрами на Камерния 
оркеñòър, изáрани оò пуáликаòа

Здравнияò миниñòър привеòñòва 
решениеòо на Оáщина Севлиево да 
покрива уñлуãиòе, коиòо Каñаòа не плаща

	 С	 повдигане	 на	 обвинение	
по	чл.	339,	ал.	1	от	Наказател-
ния	 кодекс	 приключи	 разслед-
ване	 на	 полицията	 в	 Габрово	
срещу	63-годишен	жител	на	Гер-
гините.	
	 Припомняме,	 че	 на	 22	 ав-
густ	 мъжът	 беше	 задържан	
от	 криминалисти	 на	 ОДМВР	 -	
Габрово	пред	къщата	си	в	село	
Гергините	 при	 неуспешен	 опит	
да	избяга	и	да	се	укрие	от	ор-
ганите	на	реда.	
	 При	 залавянето	му	 в	 полз-
вания	от	него	автомобил	беше	
открит	пакет	с	около	килограм	

кокаин.	 Допълнително	 в	 дво-
ра	 на	 имота	 бяха	 намерени	 и	
иззети	 18	 пресовки	 с	 тегло	 от	
около	4,7	кг,	реагирали	на	херо-
ин,	които	бяха	приобщени	като	
веществени	 доказателства	 по	
досъдебното	 производство	 на	
ОДМВР	–	Пловдив.	
	 Освен	 наркотичните	 веще-
ства,	в	имота	бяха	намерени	и	
иззети	незаконно	притежавани	
ловна	 пушка	 и	 100	 патрона,	
които	обвиняемият	е	държал	в	
периода	 4	юни	 2010	 година	 до	
22	 август	 2019	 година,	 без	 да	
има	надлежно	разрешително.

Повдиãнаха оáвинение на мъжа 
ñ незаконнаòа пушка и кокаина
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• аваРии - 066/816-130;
• ИНфОРМАцИОНЕН ОфИС 
   - 066/816-113;
• ИНфОРМАцИОНЕН ОфИС 
 ИНКАСО - 066816117.

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

20 ноември 2019 г.

 оБластен съвет на 
БългаРски ЧеРвен кРъст - гаБРово 

наБиРа офеРти 
от лицензиРани тРанспоРтни фиРми 
за пРевоз на хРанителни пРодукти 

по опеРативна пРогРама 
 изисквания: наличие	на	камиони	до	22	тона.
 срок за представяне на офертите: 27	 ноември	
2019	г.
 адрес, телефон, e-mail: габрово, ул. "константин 
иречек" № 3, 066/803-116, gabrovo@redcross.bg.

 ВоДораВно: „На лирата ми”. Аманат. Занев (Петър). Роко Бароко. 
Порок. Киноман. Век. Рамона. Анак. Пела. Ван. Барух (Арманд). Реса. 
Тарар. Марината. Бака. Имане. Анев (Кирил). Тана. Илина (Елена). Алиби. 
Латерит. Налог. „Ная”. Царевец. Макон. Цер. Навик. Договор. Лиман. 
„Томи”. Анако. Мина. Аламана. „Елан”. Нара. Атиг. Татами. Кавалер. „На 
лов”. Тен. Илорин. Рисак. „АНТ”. Писател. Раман (Чандрасекхара). Мадара. 
Янина. Чанита („Целувката на Чанита”). „Ерика”. Арак. Гол. Надир. Карате. 
Пасат. Сакар. Натал. Раница. Алигатори. Чакал. Метал. Танин. 
 оТВЕсно: „Разораната целина”. Ниагара. Ларан. Катарина 
Вит. Носак (Ханс Ерик). Бином. Танер (Уили). Марал. „Милана”. 
Рекоба (Алваро). Арена. Алопат. Тил. Сав. Нари. Ивана. Еридан. 
Карамитев (Апостол). Лариса. Асам. Бари. Урал. Цитат. Нареда. 
Монах. Нин (Хоакин). Комин. Тарикат. „Никон”. Менам. Магаре. 
Ирала (Доминго).Омара. Аладин. Лиляк. Рил. Табакера. Око. Атос. 
„НАК”. Ман (Томас). Синагога. Авари. Анат. Чар. Панел. Нонет. 
Канарата. Нове. „Авин”. Валат. Маратон. Бакелит. Барокамера. 
„Атари”. Тока. Атия Ронин. Никелин.

отговори на сканди от бр. 222, вторник

п о к а н а
Община	 Габрово	 кани	 всички	 граждани,	 второ-

степенни	 разпоредители	 и	 лица,	 имащи	 отношение	
към	 общинския	 бюджет,	 да	 участват	 с	 мнения	 и	
предложения	в	подготовката	на	проекта	за	бюджет	
на	Община	Габрово	за	2020	г.

Предложенията	 могат	 да	 бъдат	 подавани	 до	 9	
декември	 2019	 г.	 (понеделник)	 в	 деловодството	 на	
общинската	администрация	на	пл.	„Възраждане“	№	3	
или	на	електронен	адрес:	finansi@gabrovo.bg.

Община ГабрОвО

ЕлЕкТроразпрЕДЕлЕниЕ сЕВЕр аД, 
разпрЕДЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 
уВЕДоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

на 05.12.2019 г. от 09:00 до 16:30 ч. поради	
извършване	 на	 профилактика	 на	 съоръженията	 за	
доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	
електрозахранването	 в	 района	 на	 община	Дряново,	
асфалтова	 база	 „Чириковец”.	 Временни	 смущения	 в	
електрозахранването	са	възможни от 09:00 до 09:30 
ч. и от 16:00 до 16:30 ч. в	районите	на	с.	Геша,	БТК	
Крачунка,	 с.	Туркинча,	 с.	Ритя,	 с.	Балалея,	 с.	Кара-
иванца,	с.	Скалско,	фирма	„Полиприм”,	ФвЕЦ	Слън-
чева	енергия,	ФвЕЦ	Матея.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

ВодоснабдяВане и канализация
 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com

в и к  апелира за мерки ñрещу замръзване 
на водопроводни òръáи и инñòалации

	 Във	 връзка	 с	 наближаващия	 зимен	 сезон	 „В	 и	
К”	 ООД	 -	 Габрово	 взима	 необходимите	 мерки,	 така	
че	през	зимата	съоръженията	за	доставяне	на	вода	
да	 функционират	 нормално.	 Подготовката	 включва	
дейности	 за	 осигуряване	 на	 безаварийна	 работа	 на	
съоръженията	и	подходящи	условия	за	работа	на	слу-
жителите.	
	 В	 тази	 връзка,	 апелираме	 към	 потребителите	 на	
ВиК	услуги	да	предприемат	мерки	срещу	замръзване	
на	водопроводни	 тръби,	водомери	и	вътрешни	водо-
проводни	инсталации	в	имотите	си,	а	именно:
	 -	да	се	спре	водата	в	необитаемите	имоти;
	 -	 да	 се	 провери	 изправността	 на	 спирателните	
кранове;
	 -	да	се	спре	водата	към	външните	чешми,	водата	
да	се	източи	от	тръбите;
	 -	да	се	зазимят	водомерите	и	водомерните	шахти;
	 -	да	се	изолират	тръбите	и	крановете		с	материа-
ли,	които	не	поемат	влага;	
	 -	 в	 сградите	 етажна	 собственост	 (жилищни	 бло-
кове,	 кооперации)	 да	 не	 се	 допуска	 температурата	
да	пада	под	нула	градуса	в	помещението,	в	което	е	
монтиран	общият	водомер.	Ако	това	не	е	възможно,	
водомерът	трябва	да	бъде	добре	изолиран.

ЕлЕкТроразпрЕДЕлЕниЕ сЕВЕр аД, 
разпрЕДЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 
уВЕДоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

на 21.11.2019 г. от 09:00 до 10:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	
смущения	 на	 електрозахранването	 в	 района	 на	 об-
щина	Габрово,	бул.	„Генерал	Дерожински”	№	91	-	125	
/	№	118	-	124;	ул.	„Дъб”	№	1	–	5,	ул.	„Минковото”	№	
4	–	14,	ул.	„Светлина”	№	12	-	20	/	№	43	–	49,	ул.	„Ет-
нографска”	№	1	-	9	/	№	2	–	26,	Цех	„Стомана”,	фирма	
„Максам	България”,	фирма	„Ножаров”	и	фирма	„Со-
кол”	на	бул.	„Столетов”	156,	селата:	Чарково,	Потока,	
Езерото,	фирма	„Етър”	ООД.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

Миниñòър Ананиев оòкри реновираноòо 
Нервно оòделение на Гаáровñкаòа áолница

продължава от стр. 1
Да	 помага	 за	 модернизи-
ране	на	тяхната	материал-
на	 база,	 за	 обзавеждане	
на	отделения	и	да	помага	
на	тези,	които	са	изпадна-
ли	в	доста	 трудно	състоя-
ние.	Така	ще	 продължава-
ме	и	занапред,	защото	вие	
трябва	 да	 работите	 в	 съ-
временни	 болници,	 да	 бъ-
дете	мотивирани,	да	имате	
желание	 да	 работите	 за	
здравето	на	нашите	паци-
енти.	250	000	лева	предос-
тавихме	за	отделението	за	
нервни	болести,	което	има	
стратегически	характер	за	
болницата.	 Това	 всъщност	
е	 последният	 ремонт	 на	
най-големите	звена	в	„Д-р	
Тота	 Венкова“,	 с	 това	 за-
тваряме	кръга.	Стратегиче-
ски	характер	има	и	самата	
болница,	 която	 е	 най-го-
лямото	 и	 най-добре	 рабо-
тещо	 лечебно	 заведение	
в	 региона.	Тук	 се	 лекуват	
хора	 и	 от	 други	 градо-
ве.	 Самият	 факт,	 че	 през	
това	 отделение	 миналата	
година	са	минали	над	1800	
души,	 тази	 година	 -	 1300,	

показва,	 че	 българските	
граждани	 търсят	 вашата	
медицинска	 помощ,	 ува-
жават	 вашия	 труд.	 Това,	
което	е	добре	за	менидж-
мънта	на	болницата,	е,	че	
има	 една	 добра	 симбио-
за	 между	 ръководството,	
между	 вас,	 работещите	

тук,	 местната	 власт	 и	 не	
на	последно	място	-	спон-
сорите,	 фирмите	 в	 града,	
които	 помагат	 лечебното	
заведение	 да	 върви	 на-
пред.	 Нека	 да	 спомена	 и	
Инвазивна	 кардиология,	
която	 навърши	 10	 годи-
ни,	 и	 взаимоотношенията	

с	 партньорската	 клиника	
О.L.V.	 в	 белгийския	 град	
Аалст,	която	помага	изклю-
чително	много	на	болница-
та,	най-вече	чрез	обучение	
на	персонал.	
	 Аз	 съм	 убеден,	 че	 с	
всичко	 това,	 което	 пра-
вим,	 ще	 получите	 по-го-

ляма	 удовлетвореност	 за	
своя	 труд,	 съответно	 ще	
дадете	 всичко	 възможно,	
за	да	подобрите	качество-
то	 на	 лечение	 на	 пациен-
тите.	Освен	 това	 по-ефек-
тивно	 ще	 се	 изразходва	
бюджетът	 на	 болницата“,	
завърши	обръщението	към	
екипа	министър	Ананиев.
	 В	разговор	с	лекарите	
и	 сестрите	 Ананиев	 даде	
знак,	че	следващата	 годи-
на	може	да	се	очаква	по-
добрение	 в	 заплащането	
на	труда	им,	като	разясни,	
че	 има	разлика	 в	 начина,	
по	 който	 това	 увеличение	
се	постига	-	при	учителите	
и	 при	 лекарите,	 защото	
първите	 са	 на	 държавен	
бюджет.
	 За	 последните	 три	 го-
дини	 здравното	министер-
ство	е	предоставило	на	га-
бровската	 болница	 около	
един	милион	и	300	хиляди	
лева	-	освен	за	отделение-
то	за	нервни	болести,	и	за	
детско	отделение,	 хемоди-
ализа,	 съдебната	 медици-
на,	 енергийната	 ефектив-
ност,	 припомни	Ананиев	 и	

обеща,	че	така	ще	продъл-
жава	и	занапред.	
	 Директорът	 на	 бол-
ницата	 д-р	 Нели	 Савчева	
благодари	 на	 всички	 пои-
менно,	с	чийто	труд,	сред-
ства	 и	 помощ	 болницата	
се	 променя	 и	 модернизи-
ра.	Благодари	персонално	
на	 фирмите	 от	 Габрово	 и	
Севлиево,	 на	 техните	 ръ-
ководители,	 които	 са	 под-
крепяли	 болницата	 през	
годините	 и	 са	 направили	
дарения	за	Неврология.	
	 Благодари	на	министър	
Ананиев	 и	 зам.-министър	

Начева,	на	Община	Габро-
во,	 на	 клиника	 О.L.V	 за	
подкрепата.
	 Да	 поздравят	 лека-
рите,	 сестрите,	 екипа	 на	
отделението	 и	 болница-
та	 бяха	 дошли	 народни-
те	 представители	 Кристи-
на	 Сидорова	 и	 Николай	
Сираков,	 зам-областният	
управител	 Мария	 Пенева,	
председателят	 на	 ОбС - 
Габрово	 Климент	 Кунев,	
д-р	Пенчоков - директор	на	
РЗИ,	 директорът	 на	 РЗОК	
в	Габрово	Захари	Дошков,	
колеги	и	приятели.

продължава от стр. 1
Съответно	за	удовлетворе-
ността	 на	 гражданите	 от	
получаваната	 услуга“,	 спо-
дели	 при	 откриването	 ми-
нистър	 Ананиев.	 Той	 поз-
драви	 кмета	 на	 Община	
Севлиево	 д-р	 Иван	 Ива-
нов	 за	 уникалното	 реше-
ние	Общината	да	покрива	
със	 средства	 от	 бюджета	
си	 услугите,	 които	 се	 до-
плащат,	 за	 да	 се	 лекуват	
пациентите	 напълно	 без-
платно.
	 „Болницата	 има	 огро-
мна	 социална	 функция	 в	
общината.	 Всички	 граж-
дани	 получават	 адекватна	
болнична	 и	 доболнична	
помощ,	съгласно	най-висо-
ките	 здравни	 изисквания.	
Благодаря	 на	 министър	
Кирил	 Ананиев	 за	 съдей-

ствието.	 Благодаря	 специ-
ално	 и	 на	 бизнеса	 за	 от-
пуснатите	 средства.	 „Иде-
ал	Стандарт	–	Видима“	АД	
е	най-големият	дарител	на	
болничното	заведение.	На-
шата	 болница	 е	 единстве-
ната	 в	 България,	 в	 която	
пациентите	 не	 доплащат	
нищо	 и	 здравните	 услуги	
са	напълно	безплатни.	Ми-
сля,	че	жителите	на	общи-
на	 Севлиево	 заслужават	
такива	здравни	грижи”,	ко-
ментира	кметът.
	 „Един	от	основните	ни	
приоритети	е	да	подобрим	
условията	на	живот	на	на-
шите	 служители	 и	 техните	
семейства.	 Инвестирали	
сме	над	100	хиляди	лева	в	
подобряване	на	здравните	
грижи	 за	 севлиевци.	 По-
магаме	за	закупуването	на	

материали	 и	 обновяване	
на	 легловата	 база”,	 спо-
дели	 по	 време	 на	 откри-
ването	и	Ярослав	Дончев,	
изпълнителен	 директор	 на	
„Идеал	Стандарт	-	Видима“	
АД.
		 Министър	Ананиев	раз-
гледа	и	Терапевтично	отде-
ление	на	МБАЛ	„Д-р	Стой-
чо	 Христов“,	 което	 също	
бе	 символично	 открито	
вчера.
	 Над	300	000	лв.	са	за-
делени	 от	 общинския	 бю-
джет	 за	 ремонтите,	 като	
болницата	 е	 инвестирала	
от	своя	бюджет	още	70	000	
лв.	 „Идеал	Стандарт	 -	Ви-
дима“	АД	са	подарили	обо-
рудването	 на	 санитарните	
възли	 и	 баните,	 а	 АББ	 и	
„Хамбергер“	 -	 новите	 лег-
ла.

продължава от стр. 1
Изпълнени	 бяха	 пиеси	 от	
Панчо	 Владигеров,	 ембле-
матични	 произведения	 от	
Скарлати,	 Шопен,	 Рахма-
нинов,	Клод	Дебюси		и	др.
	 Тези	 два	 концерта	 са	
уважение	към	вкуса	и	же-
ланията	 на	 габровската	
публика”,	 каза	 диригентът	
Иван	Стоянов.	
	 И	 този	 сезон	 по	 слу-
чай	 120	 г.	 от	 рождение-
то	 на	 Панчо	 Владигеров	
-	 първият	 артистичен	 ди-
ректор	на	Дните	на	камер-
ната	 музика,	 бе	 включена	
негова	авторова	музика.
	 „Първите	 две	 години	
на	 Камерните	 дни	 Панчо	
Владигеров	 е	 присъствал	
неизменно	 при	 диригента	
Милко	 Коларов	 и	 с	 дру-
гия	колос	-	художника	Де-
чко	Узунов.	Концертите	са	
били	синтез	на	изкуствата	
-	 музика	 и	 изобразително	
изкуство.	 За	 жалост	 Пан-
чо	 Владигеров	 има	 много	
малко	 произведения	 за	
струнен	 оркестър,	 които	
ние	 с	 оркестъра	 сме	 из-
пълнявали	 многократно.	
И	 затова	 се	 ориентираме	
към	 представяне	 на	 него-
ва	клавирна	музика.	През	
2018	 г.	 поканихме	 Веско	
Стамболов,	 който	 изнесе	
рецитал	 с	 непознати	 кла-
вирни	 произведения	 на	
Панчо	 Владигеров	 от	 къс-
ното	му	творчество.
	 Композиторът	 Панчо	
Владигеров	 присъства	 в	
нашите	 програми.	 Винаги	
в		Дните	на	камерната	му-
зика	 публиката	 е	 посрещ-
ната	 във	 фоайето	 на	 ХГ	
„Христо	 Цокев”	 със	 запи-
си	 на	 негови	 симфонични	
произведения	 -	 прочутият	
„Вардар”,	 клавирният	 кон-
церт	 и	 др.	 Така	 че	 музи-
ката	на	Панчо	Владигеров	
присъства	винаги,	макар	и	
на	 запис”,	 допълни	 Иван	
Стоянов.
	 Музикантите	от	Камер-
ния	 оркестър	 са	 в	 подго-
товка	за	Коледния	концерт	
на	16	декември.	Тогава	ще	
участват	и	Женски	хор	при	
читалище	 „Габрово	 2002”	
с	 диригент	 Андреана	 Па-
панчева,	 Детска	 вокална	
група	 (Хор	 на	 момчетата)	
към	 „Ротари	клуб”	с	ръко-
водител	Румяна	Гръблева	и	
обичаните,	 редовни	 соли-
сти	 Деворина	 Гамалова	 -	
цигулка,	и	Божидар	Пенев	
-	орган.	Публиката	ще	има	
удоволствието	 да	 чуе	 и	
любими	български	коледни	
песни.	

Ноемврийñкиòе 
проãрами на 
Камерния оркеñòър...

Здравнияò миниñòър привеòñòва решениеòо на Оáщина 
Севлиево да покрива уñлуãиòе, коиòо Каñаòа не плаща
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венета Козарева
музей „дом на 

хумора и сатирата”
	 На	 21	 ноември	 от	 18	

часа	 в	 Залата	 на	 жира-
фите	 на	 Дома	 на	 хумора	
и	сатирата	ще	си	говорим	
за	 празниците.	 За	 оно-
ва	прекрасно	време,	през	
което	не	се	работи	(„праз-
но	е”),	но	е	съпроводено	с	
богата	 палитра	 от	 обичаи	
и	обреди.	Чрез	тях	човекът	
в	 традиционната	 култура	
се	 стреми	 да	 осигури	 на	
себе	си	и	близките	си	най-
вече	 здраве	 и	 благополу-
чие.	Така	 прави	 връзка	 с	
кръговрата	 на	 природата,	
с	околния	свят	и	със	своя-
та	духовна	същност.
	 За	 този	 разговор	 сме	

поканили	 доц.	 д-р	 Вихра	
Баева	 и	 доц.	 д-р	 Веселка	
Тончева,	и	двете	от	Инсти-
тута	 за	 етнология	 и	 фол-
клористика	 с	 Етнографски	
музей	към	БАН.	Няма	нуж-
да	 от	 специален	 повод,	
за	 да	 общуваме	 с	 двете	
сладкодумници,	 но	 в	 слу-
чая	поводът	е	тяхната	кни-
га	 „Българските	 празници	
и	 обичаи“	 от	 поредицата	
„Голяма	книга”	на	издател-
ство	ПАН.	
	 Денят	 е	 избран	 спе-

циално:	на	21	ноември	се	
празнува	 Въведение	 Бого-
родично.	 Малко	 история:	
през	1929	г.	Светият	синод	
на	Българската	православ-
на	 църква	 обявява	 праз-
ника	 за	Ден	 на	 християн-
ското	семейство	и	на	пра-
вославната	 християнска	
учаща	се	младеж,	но	днес	
той	е	изпразнен	от	христи-
янското	съдържание.
	 В	„Българските	празни-

ци	и	обичаи”	са	включени	
разкази	и	песни,	свързани	
с	 един	 или	 друг	 празник,	
както	 и	 някои	 образи	 и	
символи,	 участващи	 в	 ри-
туалите	на	съответния	ден.	
Така,	събирайки	празници,	
обичаи,	вярвания,	символи	

и	 текстове,	 книгата	 под-
режда	 пъстрата	 мозайка	
на	фолклорния	свят.
	 Изданието	е	научнопо-

пулярно	 и	 е	 предназначе-
но	 за	 широк	 кръг	 читате-
ли:	 младежи	 и	 възрастни	
с	интерес	към	българските	
традиции	 и	 фолклор.	 То	
може	 да	 бъде	 и	 чудесен	
подарък	 за	 някой	 от	 по-
редицата	 предколедни	 и	
новогодишни	празници.
	 Специални	гости	на	ве-

черта	 са	 деца	 от	 детски-
те	 градини	 „Мики	Маус”	и	
„Явор”,	които	ще	поднесат	
свой	 музикален	 поздрав.	
Празничната	 атмосфера	
ще	 допълни	 със	 свое	 из-
пълнение	 Групата	 за	 ав-
тентичен	 фолклор	 „Кольо	
Венков”	при	НЧ	„Светлина	
-	1927”	-	село	Жълтеш,	об-
щина	Габрово.	
	 За	 да	 ни	 е	 празнично	

на	празника!
за авторКите
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димКа ГосПодинова 

	 Официалната	 визи-
та	 на	 японския	 проф.	 д-р	
Такаки	 Ишида,	 пратеник	
на	 побратимения	 с	 Габро-
во	 японски	 град	 Тойоаке,	
привършва	 с	 най-интерес-
ната	 и	 емоционална	 част	
от	 програмата.	 По	 ини-
циатива	 на	 популярната	
габровка	Светла	Хасегава,	
носител	 на	 Почетен	 знак	
на	 Габрово,	 тези	 дни	 бе	
сключен	 партньорски	 До-
говор	 за	 взаимно	 сътруд-
ничество	 на	 Техническия	

университет	и	университет	
„Сейджо”.	 В	 55-годишни-
ната	 от	 основаването	 на	
габровския	 университет	
бе	 сложено	 началото	 на	
едно	 перспективно	 прия-
телство		между		двете	ака-
демични	общности.	
	 А	преди	близо	5	години	

с	усилията	на	Светла,	коя-
то	е	доктор	по	философия	
на	 японската	 лингвистика,	
владее	 7	 езика,	 автор	 на	
книги,	 издадени	 директно	
на	 японски,	 бе	 положено	
началото	 на	 партньорско-
то	 сътрудничество	 между	

Габрово	 и	 Тойоаке,	 под-
крепяно	 през	 годините	 с	
непоколебимата	 воля	 на	
габровския	кмет	Таня	Хри-
стова	 и	 нейния	 японски	
колега	 Масафуми	 Коуки.	
През	годините	бяха	разме-
нени	 няколко	 официални	
делегации,	осъществиха	се	
три	 етапа	 от	 ученическия	
обмен	между	двата	 града.	
Тази	 година,	 през	 юли	 13	
елитни	габровски	ученици,	
определени	 чрез	 конкурс,	
гостуваха	 на	 своите	 япон-
ски	приятели.	През	лятото	
на	2020	 -	 годината	на	лет-

ните	 олимпийски	 игри	 в	
Токио	 -	 	 Габрово	ще	бъде	
огласено	 отново	 от	 япон-
ска	 реч	 и	 многолюдните	
приятелски	инициативи	ще	
осмислят	 поредния	 етап	
на	 младежкото	 българо-
японско	приятелство.
	 По	 молба	 на	 големия	

приятел	 на	 българо-япон-
ското	 сътрудничество	 -	
президента	 на	 образова-
телна	система	 „Сейджо”	 –	
Нагоя,	се	състоя	една	въл-
нуваща	 среща,	 която	 ще	
остане	паметна	в	сърцата	
на	 габровските	 ученици,	
посещавали	 досега	 прия-
телска	Япония.	Областният	
управител	 Невена	 Петко-
ва	 и	 кметът	 на	 Габрово	
Таня	 Христова	 бяха	 до-
макини	 на	 дискусията	 за	
перспективите	 и	 новите	
предизвикателства	 пред	
младежкото	 българо-япон-

ско	сътрудничество.	Те	по-
срещнаха	проф.	д-р	Такаки	
Ишида	 -	 зам.-ректор	 на	
университет	 „Сейджо”,	 и	
елитните	 габровски	 учени-
ци,	имали	честта	през	2018	
и	2019	година	след	строги,	
взискателни	 конкурси	 да	
гостуват	 половин	 месец	 в	
Япония.	Всички	с	вълнение	
разказваха	 как	 животът	
им	 се	 е	 променил	 след	
досега	 с	 японската	 култу-
ра	 и	 образование,	 какви	
перспективи	 се	 разкриват	
за	 бъдещата	 им	 житей-
ска	 реализация.	 Сред	 би-
вшите	 ученици	 вече	 има	
студенти	 по	 медицина,	
културология,	 икономика…	
Всички	 продължават	 да	
поддържат	 приятелските	
си	 контакти	 със	 своите	
връстници	 от	 Япония.	 По-
стоянно	 си	 изпращат	 ко-
летни	 пратки	 с	 подаръци	

и	 сувенири	 за	 рождените	
дни	и	по	различни	поводи,	
някои	 вече	 гостуваха	 пов-
торно	 в	Тойоаке,	 а	 оттам	
вече	идваха	извън	обмена		
японските	приятели	и	 тех-
ните	 родители,	 връзките	
и	 контактите	 прехвърлят	
вече	 и	 близостта	 между	
българските	и	японски	се-
мейства…
	 Всички	 ученици	 с	 ви-

сока	 лингвистична	 култу-
ра	 и	 знания	 	 перфектно	
комуникираха	 с	 японския	
професор,	 споделяха	
своите	 идеи	 и	 замисли,	
предлагаха	 инициативи	 за	
разширяване	 на	 сътруд-
ничеството	 между	 габров-
ските	 и	 японските	 учили-
ща.	 Проф.	 Такаки	 Ишида	
зарадва	 всички	 ученици	
–	 настоящи	 посланици	 на	
Япония	 	в	нашата	страна,	
с	 подаръци,	 обмени	 сим-

волни	 сувенири	 на	 при-
ятелството	 с	 областния	
управител	 Невена	 Петко-
ва	и	кмета	Таня	Христова.	
Последваха	 много	 снимки	
за	 спомен	 и	 задължител-
ната	 пред	 Априловската	
гимназия	 –	 първото	 свет-
ско	 новобългарско	 учили-
ще,	 на	 която	 японците	 се	
възхищават	 как	 малките	
българчета	през	XIX	век	са	
пишели	 с	 паче	 перо	 и	 на	
пясък,	на	взаимоучителна-
та	метода.	
Всички	 се	 разделиха	

като	 приятели,	 казаха	 си	
на	 японски	 „сайонора”	 –	
довиждане	 до	 лятото	 на	
следващата	 година,	 ко-
гато	 Габрово	 отново	 за	
половин	 месец	 ще	 даде	
своето	 гостоприемство	 на	
японските	 ученици	 от	 по-
редния,	 четвърти	 етап	 от	
инициативата	на	Светла.

Гаáровци ãоворяò 
за Япония

аДрЕс "100 ВЕсТи"

Селñко оòкровение
от Жителите на село КостенКовци

	 Искаме	да	разкажем	за	село	Костенковци,	в	което	се	
забелязва	възраждане,	тъй	като	млади	хора	започват	да	
си	купуват	къщи	в	селото.	Развива	се	и	селски	туризъм.	
Освен	това	активно	се	заселват	и	безработни	цигани	от	
центъра	на	Габрово	в	центъра	на	селото,	след	бунта	на	
габровци	срещу	ромите	през	април.	Този	факт	е	много	
притеснителен	за	всички	жители	на	селото.
	 Неотдавна	било	проведено	и	предизборно	събрание	

в	село	Лесичарка,	на	което	е	присъствала	и	кметът	на	
Габрово	г-жа	Таня	Христова.	За	жалост,	живущите	в	село	
Костенковци	не	бяхме	уведомени	за	тази	среща,	за	да	
можем	да	споделим	и	нашите	битови	неволи.
	 А	 те	 са	 свързани	 с	 това,	 че	 от	 доста	 години	 пием	

кална	вода,	понякога	с	бактерии	или	силно	хлорирана,	
благодарение	 на	 честата	 намеса	 на	 РИОКОЗ.	 Или	 не	
пием,	тъй	като	я	няма	въобще	тук.
Срамота	е,	да	сме	насред	Балкана	и	да	плащаме	за	

скъпа,	негодна	за	пиене	вода	и	да	си	купуваме,	за	да	
има	за	пиене	и	с	какво	да	готвим.	Проблемът	не	е	от	
днес,	нито	от	вчера	–	той	е	много	стар	и	многократно	
обсъждан,	но	уви,	без	резултат.
	 Пътят	 в	 селото	 и	 най-вече	 в	 махала	 Скуревци	 е	

в	 плачевно	 състояние,	 въпреки	 че	 сме	 подали	 жал-
ба,	 която	е	регистрирана	в	Общината	през	 тази	вече	
изтичаща	 година.	 Досега	 жителите	 на	 селото	 органи-
зирахме	 бригади	 и	 с	 нищожната	 подкрепа	 от	 страна	
на	 настоящия	 кметски	 наместник	 закърпваме	що-годе	
шосето.	Така	 през	 годините	 всеки	 кметски	 наместник	
оставя	 пътни	 ремонти	 около	 себе	 си	 –	 в	 с.	 Чумаци,	
махала	Гаревци,	в	с.	Колишовци.	В	момента	се	полага	
асфалт	и	в	село	Лесичарка,	както	и	булевардни	бордю-
ри.	Как	 се	 вършат	 тези	работи	 без	 бюджет,	 за	 който	
непрекъснато	ни	заявяват,	че	такъв	няма.
	 А	Костенковци	има	богата	история,	свързана	с	видни	

личности,	 родени	 тук.	Пред	 селския	магазин	жител	 на	
селото	на	доброволни	начала	ще	положи	паметник	на	
загиналите	през	войните	костенковчанлии.
	 Магазинът	в	селото,	който	е	собственост	на	Община	

Габрово,	също	има	много	стара	история.	Преди	повече	
от	15	години	той	не	е	работил	като	магазин,	като	през	
това	 време	 беше	 превърнат	 във	 ВИП-апартамент	 за	
селски	туризъм.	По-късно	беше	опразнен	и	две	години	
денонощно	пазен	от	двама	гардове	на	заплата	към	га-
бровската	Община.	А	сградата	е	здрава,	не	се	използва	
за	магазин	 и	 дори	 не	може	 да	 служи	 като	 заслон	 за	
чакащите	да	пристигне	хляба	жители	на	селото.
	 Мили	хора,	не	сме	по-високи	от	хляба	насъщен,	за	

да	го	купуваме	отпред	на	плочника	в	пек,	дъжд	и	студ.
По проблема с пътя живущите в Скуревци са внесли 

молба в Община Габрово,, подписана от тях.

Празник, поñвеòен на ... празнициòе
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рабоТа прЕДлага
ФаянсаДжии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
Магазин за хранител-
ни стоки търси да назна-
чи продавач-консултант. 
Справки на тел. 0897/954-
247, 0879/482-551. [22, 
19]
МЕбЕлна ФирМа търси 
шлайфисти. Справки на 
тел. 0878/571-455. [5, 4]
ТаксиМЕТроВ шо-
Фьор се търси на тел. 
0888/413-197. [4, 4]

ТранспорТна ФирМа 
набира шоФьори 
на гонДоли с каТЕ-
гория „с+Е“. Справ-
ки на тел. 0887/818-
462, 0889/717-497. 
[16, 7]

ФирМа В Севлиево тър-
си майстор на закуски и 
баничар - справки на тел. 
0893/648-113. [10, 7]
сЕрВиТьорка - добро за-
плащане, се търси на тел. 
0899/651-549, 0895/672-
652. [12, 7]
ФирМа Търси монтажник 
на гаражни врати. Справ-
ки на тел. 0888/255-318. 
[11, 7]
ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 7]

ФирМа Търси да на-
значи работник с ТЕЛК. 
Справки на тел. 0879/09-
01-06. [11, 6]
лиМк ооД търси да на-
значи заварчик. Справки 
на тел. 06717/2333. [11, 8]
рЕсТоранТ Търси готвач 
и сервитьор/ка. Справки 
на тел. 0899/88-98-97. 
[11, 4]
сЕрВиТьор/ка при до-
бро заплащане и подси-
гурено спане се търси на 
тел. 0887/671-848. [17, 3]

агЕнция за охра-
на „супЕр-гарД“ 
набира охраниТЕ-
ли. Справки на тел. 
0888/60-42-51. [11, 4]

ббс „българия“ ООД 
търси за постоянна ра-
бота работник с техниче-
ски умения. Назначаване 
веднага. Справки на тел. 
0898/247-826, e-mail: 
todorof@gmail.com. [5, 5]
„МВ янТра“ АД - Габро-
во търси да назначи: зъ-
бофрезист, фрезист на 
универсална фреза, завар-
чик, оператор на лентоот-
резна машина, оператор 
на плазмено разкроеч-
на машина, шофьор/до-
кер. Информация на тел. 
066/801-306, 0885/006-
010. [6, 4]

„ФирМаТа за храна“ на-
бира персонал. За инфор-
мация: тел. 0899/414-531, 
firmatazahrana@gmail.com. 
[6, 2]
ДърВообрабоТВаща 
ФирМа набира работ-
ници. Справки на тел. 
0899/137-896. [16, 1]

рабоТа Търси
огняр - правоспособен, 
търси работа - справки на 
тел. 0894/016-229. [11, 9]
хиМик с английски език 
търси работа - справки на 
тел. 0878/919-314. [11, 
4]

грижа за болни
глЕДаМ болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 2]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

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.
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до смети-
щето - 0898/780-448

ТранспорТ с бус - 3 
тона, фургон - 18 куби-
ка, падащ борд, колич-
ка. Фактури по ДДС. Тел. 
0887/31-61-84.
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154. [23, 
16]
ТранспорТ - 0.45 лв./
км - тел. 0894/00-40-45. 
[24, 12]
ТранспорТ със са-
мосвал - 3.5 тона - тел. 
0876/522-774. [20, 7]
ТранспорТни услуги - 
тел. 0882/407-493. [15, 
4]
ТранспорТ с ГАЗ-53 - 
самосвал - 0899/072-
605. [11, 6]
ТранспорТ с бус - 1.500 
- тел. 0879/019-191. [7, 
1]

сяДаш и караш
аВТоМобили До 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - спхравки на тел. 
0999/009-008.

аВТоМобили проДаВа
ДайхаТсу ФЕроза - 
1993 г., бензин/газ, за 
3500 лв. се продава на 
тел. 0888/52-55-48. [6, 1]
ФолксВагЕн голФ из-
годно се продава на тел. 
0892/797-569. [4, 2]
субару сЕ продава на 
тел. 0878/933-513. [3, 
2]

Mazda 3, 1.6, HdI, 
2009 г., дизел, мощ-
ност 109 к. с., Ев-
ростандарт - Евро 4, 
хечбек, цвят мета-
лик, се продава на 
тел. 0885/762-000.

RENaULT SCENIC, В 
оТлично съсТоя-
ниЕ, цЕна по Дого-
ВарянЕ, продава тел. 
0889/981-103. [20, 18]

гуМи
гуМи - 4 бр., 155/70-
13, се продава на тел. 
0884/139-268. [11, 5]

рЕМаркЕТа
ТурисТичЕско рЕМар-
кЕ се продава на тел. 
0884/00-60-98. [1, 1]

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.
ноВи акуМулаТори 
- най-ниски цени - тел. 
0999/009-008.

аВТоуслуги
аВТоТЕнЕкЕДжийски и 
автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. Тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.
кърпЕж на автомобили - 
тел. 0882/407-493. [15, 4]

аВТосЕрВиз - тел. 
0882/407-493. [15, 4]

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.

скрап, сТари коли
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и 
микробуси - справки на 
тел. 0999/009-008.
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 11]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 22]

коли за скрап на из-
годни цени изкупува тел. 
0877/738-637. [22, 11]

МоТори/ВЕлосипЕДи

изкупуВаМ сТари и 
съВрЕМЕнни, запаД-
ни и социалисТи-
чЕски МоТопЕДи и 
МоТоциклЕТи - здра-
ви и повредени, може 
и с липси - 0999/009-
008.

поД наЕМ
аВТоМобили поД наем - 
0878/929-080. [14, 7]

„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.

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

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
циМЕнТоВи колоВЕ се 
продават на тел. 0888/39-
00-82. [11, 4]

кЕрЕМиДи и капаци 
БРАМАК (втора употре-
ба) се продават на тел. 
0878/199-789. [11, 1]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
ВраТа, разТЕгаТЕлЕн ди-
ван, фотьойли - пружин-
ни, се продават на тел. 
0894/330-654. [4, 4]
спалня 144/190 и гар-
дероб-секция, стъклена 
маса се продават на тел. 
0898/388-994. [5, 5]
ДиВан, ФоТьойли, фо-
тьойл-легло се продават 
на тел. 0897/63-08-40. [2, 
1]

проДаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 10]

каМина с водна риза 
изгодно се продава на тел. 
0887/57-90-36. [20, 11]
коТЕл - чугунен, чеш-
ки, VIADRUS U2, за 550 
лева се продава на тел. 
0876/90-87-67. [11, 7]
каМина с водна риза 
ELDOM, 23 кВт, на твърдо 
гориво, на два сезона, се 
продава на тел. 0894/050-
430 [20, 9]
чугунЕна каМина за 
една стая за 180 лв. се 
продава на тел. 0878/715-
707. [5, 5]
изгоДно лиМоно-
Ви и ДАФИНОВИ расте-
ния се продават на тел. 
0885/337-531, 066/86-00-
32. [10, 1]

проДаВа МЕсо

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

жиВоТни проДаВа
оВцЕ за клане се прода-
ват на тел. 0896/544-474. 
[22, 22]
оВцЕ за отглежда-
не се продават на тел. 
0896/544-474. [22, 22]
ДългокосМЕсТи кало-
ФЕрски кози и женски 
ярета за разплод се про-
дават на тел. 0896/544-
474. [22, 22]
коза и мъжки яре-
та се продават на тел. 
0897/950-337. [3, 3]
оВЕн, оВцЕ, кози се про-
дават на тел. 0879/36-00-
65. [11, 2]

кокошки, ярки, патки и 
петли, може и заклани - 
тел. 0884/00-60-98. [1, 1]

проДаВа Тор
гоВЕжДа Тор в чували - 
3.00 лв./бр., с транспорт 
- 0878/650-456. [22, 12]
угнил оборски тор се 
продава. Собствен транс-
порт със самосвал. Тел. 
0899/414-153. [23, 13]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
акорДЕони купуВа тел. 
0877/407-450. [13, 10]

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

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 23.11/7.12./14.12./21.12, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - 28.11., от 156 лв.; ФЕСТИВАЛ                                                                                                                                         
НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ 2020 Г. - от 157 лв.
НГ В ИСТАНБУЛ - 28.12., от 340 лв.
БУКУРЕЩ ТЕРМЕ - 07.12./08.12., 43 лв.                                                                  
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 20.12, 149 лв. 
ДЕЛЧЕВО - 23.11./30.11, 1 нощ.,зак. и вечеря,140лв.
КОЛЕДА И НГ В БЕРОВО - 2 нощ., 210/360 лв.
НГ в АНТАЛИЯ от 337 лв., КУШАДАСЪ от 348 лв.
НОВА ГОДИНА В НИШ - 30.12, 2 нощувки, 399 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 11.12., 
345 лв.
НОВА ГОДИНА ВЪВ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 639 лв., 

БЕЛГРАД - 365 лв., ЗАГРЕБ - 498 лв., САРАЕВО 
- 509 лв., КОРФУ - 340 лв., ОХРИД - 385 лв., 
АТИНА - 365 лв.
НГ В ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ: ПАРИЖ - 1299 лв., 
ВИЕНА - 930 лв., ПРАГА - 1099 лв., ЛОНДОН - 1285 
лв., РИМ - 849 лв., МИЛАНО - 789 лв., СИЦИЛИЯ 
- 862 лв., БАРСЕЛОНА - 999 лв., МАДРИД - 999 
лв., КОСТА ДЕЛ СОЛ - 1049 лв., МАЛТА - 850 лв., 
ЛИСАБОН - 1399 лв., МОСКВА И САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
- 2452 лв.      
ПОЧИВКИ 2020 - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
КУШАДАСЪ, БОДРУМ, МАРМАРИС, АЙВА-
ЛЪК, АНТАЛИЯ, ЧЕШМЕ, ГЪРЦИЯ, ИСПАНИЯ, 
ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРОКО,                                                                
ТУНИС, ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

ДаВа заЕМ
бърз крЕДиТ - тел. 
0885/580-201. [11, 10]

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

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

рЕгисТрация на 
ФирМи и счЕТоВоД-
но обслужВанЕ - 
0898/480-821.

о Б Я в а

ЗА	ПРИЕМАНЕ	НА	ВОЕННА	СЛУЖБА	НА	ЛИЦЕ,	
ЗАВЪРШИЛО	ГРАЖДАНСКО	ВИСШЕ	УЧИЛИЩЕ	

(МЗ	ОХ-999/05.11.2019	Г.)
ЦЕНТРАЛНО	ВОЕННО	ОКРЪЖИЕ

ОБЯВЯВА	ВАКАНТНА	ДЛЪЖНОСТ	ЗА	ОФИЦЕР:
администРатоР І степен 

В	ОТДЕЛЕНИЕ	„ЛОГИСТИЧНО	ОСИГУРЯВАНЕ”	
В	ЩАБА	НА	ЦЕНТРАЛНО	ВОЕННО	ОКРЪЖИЕ

 ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 13.12.2019 г. ВъВ ВоЕнно 
окръжиЕ – габроВо, ул. „соФроний Врачански” 1а
 изисквания: 
 - окс „магистър” по специалност от професио-
нално направление „икономика” от област на ви-
сшето образование „социални, стопански и правни 
науки”;
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба;
 - да не са осъждани;
 - да нямат друго гражданство.

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

о Б Я в а
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ 

ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 
(МЗ ОХ-960/23.10.2019 Г.)

 3 бр. вакантни длъжности за войници за военно 
формирование от състава на военно-географската 

служба: 24430 - троян.
 длъжността, за която може да се кандидатства, е:
 „младши шофьор”.

 ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 20.12.2019 г. ВъВ ВоЕнно 
окръжиЕ – габроВо, ул. „соФроний Врачански” 1а
 
 изисквания: 
 - образование – средно или по-високо;
 - да не са по-възрастни от 28 години;
 - да не са осъждани;
 - да притежават свидетелство за управление на 
мпс категория „с”.

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

о Б Я в а
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ 

ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 
(МЗ ОХ-977/05.11.2019 Г.)

 3 бр. вакантни длъжности за офицери за военно 
формирование от състава на военно-географската 

служба: 24430 - троян.

 длъжностите, за които може да се кандидатства, 
са:
Топограф в секция „Топография“на сектор „Топо-
геодезия“
Проверител в Първа секция „Картография“ на сек-
тор „Картография“
 Младши експерт III степен в секция „Географски 
база данни“ на сектор „Дистанционни изследва-
ния“

 ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 17.01.2019 г. ВъВ ВоЕнно 
окръжиЕ – габроВо, ул. „соФроний Врачански” 1а
  изисквания: 
 - образование – окс „бакалавър“ по специал-
ност
геодезия, фотограметрия и картография;
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба;
 - да не са осъждани.

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

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТни БИЛЕТИ се предлагат на тел. 
066/80-49-48, 0887/83-61-73.
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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
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Трендафил, двустаен, ет. 3 28 500 лв
К-с „Хр. Ботев“, 61м2, ет. 2, н. стр. 72 000 лв
ИЦ, мезонет, ново стр., ет. 2/3 125 000 лв
Донино, вила, 70м2, 600 м2 двор 55 000 лв
ИЦ, тристаен, 100м2, ет. 3 78 000 лв
Смиловци, вила, 2 етажа, 1600 м2 28 000 лв
Бичкиня, 112м2, тухла 48 000 лв
Баждар, 115м2, ет. 2, двор 65 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 85м2, ет. 3, тухла 46 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €

Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща,130м2, до ключ обз.  70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
Идеален център, Младост - 2-стайни, 3-стайни 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Ид. център, двустаен, тухла, ет. 2 51 500 лв
Баждар, 99м2, таванска стая, ет. 2 65 000 лв
Трендафил, 76м2, ет. 3, PVC 52 000 лв
Падало, PVC, 96м2 55 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140м2, двор 80 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220м2, гараж, двор, 
PVC 45 500 лв
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Източник, 150м2, 600 м2 двор 65 000 лв
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

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

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи проДаВа
ДВуЕТажна МасиВна 
къща с алуминиева догра-
ма в село Новаковци за 
38 500 евро се продава 
на тел. 0886/33-14-15. 
[22, 16]
ДВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент в кв. Тренда-
фил-2, ет. 5, не последен, 
среден, за 36 000 лева се 
продава на тел. 0886/33-
14-15. [22, 16]
парцЕл В село Мрахори - 
800 кв. м, се продава на 
тел. 0878/370-640. [24, 
15]
апарТаМЕнТ на призе-
мен етаж от кооперация в 
кв. Баждар - 30 кв. м, се 
продава на тел. 0897/922-
059. [11, 10]
парцЕли - 2 бр., УПИ, 
1820 кв. м, равно, се про-
дават на тел. 0898/362-
754. [11, 10]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[22, 14]

ТухлЕна къща в село 
Кметовци, стоманобетонна 
конструкция, РЗП 90 кв. 
м, двор 800 кв. м, ток, 
вода, се продава на тел. 
0886/793-145. [11, 9]
къща В кв. Златари, 
цена: 35 000 лв., се про-
дава на тел. 0876/956-
027. [11, 9]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Кряковци - обзаве-
ден, се продава на тел. 
0898/424-926. [11, 7]
апарТаМЕнТ на ул. 
„Брянска“, удобен за 
офис, 2 етаж, цена: 55 
000 лв., се продава на 
тел. 0896/640-506. [3, 3]
къща с 1500 кв. м двор-
но място, асми, геран и 
сайван в село Костен-
ковци се продава на тел. 
0878/863-875. [11, 9]
парцЕл До „Техномар-
кет“ - 3 дка, за 18 000 
лв. се продава на тел. 
0892/484-602. [17, 5]
апарТаМЕнТ - ново стро-
ителство, кв. Тлъчници, за 
50 000 лв. продава тел. 
0886/457-295. [11, 5]
къща близо до Габро-
во, на 6 км от центъ-
ра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 7]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава на 
тел. 0885/733-225. [11, 
4]

апарТаМЕнТи В Габрово 
и Трявна - обзаведени, 
център, се продават на 
тел. 0897/556-676. [11, 
3]
ЕТаж оТ къща до КАТ се 
продава на тел. 0878/933-
513. [3, 2]
апарТаМЕнТ сЕ продава 
на тел. 0899/44-01-77. [3, 
1]
къща сЕ продава на тел. 
0899/44-01-77. [3, 1]
къща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
165 кв. метра, цена: 88 
888 лв., се продава на 
тел. 0888/450-180. [11, 
1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
Топ цЕнТър, 50 кв. м, за 
магазин, офис под наем 
- тел. 0878/370-640. [24, 
15]
апарТаМЕнТ В кв. Па-
лаузово, „Болшевик“, се 
дава под наем на тел. 
0878/474-879. [22, 15]
иц, ДВа магазина, дого-
варяне, се дват под наем 
на тел. 0888/378-193. 
[11, 11]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса се дава под наем 
на тел. 0899/07-03-04. 
[11, 9]
гараж на ул. „Варовник“ 
се дава под наем на тел. 
0885/642-502. [8, 5]

апарТаМЕнТ - обзаве-
ден, в квартал Крушата 
се дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 7]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, необзаведен, се 
дава под наем на тел. 
0887/621-225. [13, 6]
поМЕщЕниЕ оТ 100 кв. 
м се дава под наем на 
тел. 0879/80-80-12. [11, 
6]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0899/947-133. [11, 6]
оборуДВан оФис в цен-
трална част - 20 кв. м, 
се дава под наем на тел. 
0888/538-074. [11, 6]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен, саниран, в 
центъра се дава под наем 
на тел. 0898/480-821. [5, 
3]
апарТаМЕнТ В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0876/999-121. [5, 
4]
луксозно обзаВЕДЕно 
студио в новопостроена 
сграда в широк център 
се дава под наем. Наем: 
250 лв. Справки на тел. 
0876/799-855. [5, 4]
поМЕщЕниЕ - 80 кв. 
м, в района на Еса се 
дава под наем на тел. 
0889/848-474. [3, 3]

гарсониЕра за студенти 
се дава под наем на тел. 
0889/632-740. [12, 2]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0885/642-
467, 066/86-59-43. [11, 
1]
оФис, оборуДВан, 20 
кв. м, ул. „Априловска“ 
№ 2, цена: 200 лв. за ме-
сец, отдава под наем тел. 
0888/53-80-74. [11, 1]
рабоТЕщ аВТосЕрВиз 
се отдава под наем на 
тел. 0878/93-36-37. [11, 
1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
ЕДносТаЕн или двуста-
ен - тухлен, купува тел. 
0899/222-636. [12, 1]
парцЕл В регулация в 
Габрово купува тел. 
0887/34-32-61. [5, 1]

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи в 
Кметовци и около Габро-
во, може и идеални час-
ти, се купуват на тел. 
0886/33-14-15. [22, 15]
ниВи В цяла България се 
купуват на тел. 0894/47-
44-70. [11, 3]
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 3]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636
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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.

гори проДаВа
иглолисТна гора - 4 
дка, 17-10-01 - с. Гръбле-
вци, се продава на тел. 
0889/84-84-74. [3, 3]

нощуВки
нощуВки -  т е л . 
0879/272-528, 0888/254-
625.

нощуВки В топ център - 
справки на тел. 0876/731-
419. [12, 6]
нощуВки, цЕнТър - 
справки на тел. 0878/515-
080. [14, 7]
апарТаМЕнТ В центъра - 
нощувки/под наем - справ-
ки на тел. 0878/515-080 
[14, 7]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 5]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [6, 1]
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
ФирМа събаря, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кърТи, зиДа, ВиК, ел., 
фаянс  - справки на тел. 
0878/943-895.
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 В строителството 
от А до Я - тел. 0877/53-
16-20. [22, 12]
рЕМонТ на покриви, са-
ниране, дренаж, изолации 
- тел. 0888/020-187. [23, 
23]

услуги с багер се из-
вършват на тел. 0897/430-
228. [22, 22]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийство, топло- и 
хидроизолации извършва 
тел. 0888/863-001. [22, 17]
кърТя бЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [12, 7]
бригаДа изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, шпаклов-
ки, бои и тенекеджийски 
услуги, дренаж и др. - тел. 
0899/63-88-75. [18, 11]
обръщанЕ и подмазва-
не на прозорци - тел. 
0876/130-317. [11, 6]
хиДроизолация, сани-
ранЕ, измазване на ко-
мини и капаци, покриви, 
бетони - 0886/76-24-34. 
[10, 6]
покриВи, изолации, 
вътрешни ремонти, мазил-
ки, боя, гипсокартон и др. 
- 0897/390-194. [25, 2]
хиДроизолация, по-
криВи, дренаж, улуци, 
капаци, комини, подпорни 
стени бързо и качестве-
но - тел. 0888/020-187. 
[25, 2]

хиДроизолации
хиДроизолация, поД-
порни стени, покриви - 
тел. 0886/762-434. [23, 
23]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190.
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
хиДро- и топлоизолации, 
ремонт на стари покриви, 
дренаж - тел. 0882/279-
749. [22, 17]
Топлоизолация - тел. 
0885/435-390. [17, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
шпаклоВка, бояДис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/38-66-50.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 21]
ВъТрЕшни рЕМонТи, 
гипсокартон, боядисване 
и др. - тел. 0897/390-194. 
[23, 23]
ВъТрЕшни рЕМонТи, 
гипсокартон, шпаклов-
ка, боя - справки на тел. 
0899/874-974. [22, 20]
проФЕсионалЕн Мон-
Таж на ламинат, бала-
тум, замазки, боядисване, 
тапети - 0897/978-762, 
0877/015-031. [27, 11]

МонТаж на гипсокартон, 
шпакловка и боя. Бързина 
от нас, изборът от вас. 
Тел. 0895/72-86-68. [14, 
6]
шпаклоВка, окачЕн та-
ван, гипсокартон, фаянс и 
теракота, изолация, лами-
нат, подмазване на догра-
ма - тел. 0876/130-317. 
[11, 6]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
4]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333. 
[31, 5]
ВъТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 2]
полагаМ ДЕкораТиВни 
шпакловки, мазилки и пя-
съчни интериорни бои - 
справки на тел. 0897/22-
98-15. [3, 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. 

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете извършва 
тел. 0899/145-802. [33, 
20]
Ел. услуги - справки на 
тел. 0877/85-17-88. [20, 
4]
Ел. инсТалации - тел. 
0877/36-78-52. [20, 4]

рЕМонТ на
ТЕлЕФони, ТаблЕТи
рЕМонТ на всички мар-
ки смартфони и таблети - 
тел. 0894/25-77-28. [6, 6]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

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

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик и ел. услуги - справ-
ки на тел. 0876/130-317. 
[11, 6]

Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 3]

ДограМа
aL и PVC дограма, бо-
нус комарници - тел. 
0893/206-746. [22, 17]
aL и PVC дограма, из-
граждане на тераси, щори. 
Отстъпка - 10% до края на 
ноември. Тел. 0876/130-
317. [11, 7]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
справки на тел. 0897/425-
313.
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 12]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 7]
рЕМонТ и продажба 
на кафеавтомати - тел. 
0898/480-551. [11, 1]

почисТВанЕ
почисТВанЕ оТ А до Я - 
тел. 0876/62-26-17. [12, 
8]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [16, 10]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел. 
0884/942-942.
коВач, кВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
справки на тел. 0892/775-
774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/20-509. 
[25, 17]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - справки 
на тел. 0894/602-701. [16, 
10]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
7]
рЕМонТ Вик и ел. уре-
ди - тел. 0887/66-38-41. 
[11, 7]
израбоТка на железни 
конструкции, ел. инстала-
ции, чистене на градини, 
мази и дворове и други 
услуги. Цена по споразу-
мение. Тел. 0898/820-845, 
0899/03-72-84. [12, 7]
цЕпя ДърВа, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [5, 3]
Вик и ел. услуги - справ-
ки на тел. 0894/220-509. 
[18, 2]

оТоплЕниЕ

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

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.
ДърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
ДърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.

нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
ДъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
букоВи ДърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
пЕлЕТи сЕ продават на 
тел. 0888/818-756. [11, 9]
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.
“ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
ооД продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481.
салкъМ - метров, 65 лв./
куб, нарязан и нацепен - 
73 лв./куб. се продава на 
тел. 0896/735-859. [24, 
12]
ДърВа за огрев, метрови 
- 75 лв./ куб. м, нарязани 
- 85 лв./куб. м, се прода-
ват на тел. 0896/741-763. 
[24, 12]
ДърВа за огрев - наряза-
ни, 80 лв./куб. м, с вклю-
чен транспорт, продава 
0879/562-733. [24, 12]
нарязани и НАЦЕПЕ-
НИ дърва за огрев - 80 
лв./куб. м, продава тел. 
0897/765-901. [24, 12]
рЕжа МЕТроВи дърва - 
тел. 0894/363-580 - Ива-
нов. [11, 11]

рЕжа ДърВа - тел. 
0899/278-396. [12, 9]
„балкан пЕлЕТс“ про-
дава пелети. Гарантирано 
качество! Тел. 0877/27-
26-21. [22, 8]
изгоДна проДажба 
и доставка на троян-
ски букови пелети - тел. 
0886/320-155. [11, 6]
ДърВа за огрев - метро-
ви и нарязани, 80 лв. - 
тел. 0895/122-702. [7, 2]
ДърВа за огрев, разпал-
ки в чували, дърва в чува-
ли, нарязани и нацепени, 
сухи - тел. 0896/80-76-88. 
[15, 2]
ДъбоВи изрЕзки 
- 40 лв./куб. м - тел. 
0899/137-896. [16, 1]
разпалки - тел . 
0896/077-029. [5, 1]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки 
- 5 лв. -  0893/511-154. 
[22, 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!

Оòопление на пелеòи ñ цена и качеñòво áез алòернаòива
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 клиенòиòе, закупили продукò 
на “Голдън файър” оò ИК „Колонел”,  
получаваò ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñòаналиòе при нужда оò 
ãаранционен ñервиз òряáва да направяò 
заявка на òелефониòе на доñòавчика. Безплатен пуск

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

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 неде-
ля - след уговорка на тел. 
066/80-32-37
Д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 11, 
понеделник, вторник, сря-
да и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

психиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-А, 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р пЕйо МишЕВ, сър-
дечна хирургия, съдова 
хирургия, доплерова со-
нография, ще приема на 
13 декември 2019 г., в 
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-
1-СЕВЛИЕВО”, кабинет 
309 – III ет. Прегледите 
се извършват след пред-
варително записване - с 
направление от личен ле-
кар и срещу заплащане. 
Съвременно лечение на 
венозни, артериални и 
лимфни заболявания на 
крайниците, ултразвуково 
доплерово изследване. 
Минимални инванзивни, 
ендоваскуларни и хибрид-
ни методи за лечение на 
съдовите заболявания. 

Допълнителна информа-
ция и записване – на тел. 
0675/3-42-15. [7, 1]
Д-р яВор МАЛИНОВ - 
Клиника „МАЛИНОВ”, ще 
приема на 13 ДЕКЕМ-
ВРИ 2019 г., от 12 ч. 
в „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-
1-СЕВЛИЕВО”, кабинет № 
307, III ет. Съвременна 
диагностика и лечение на 
репродуктивни проблеми; 
Репродуктивна хирургия; 
Асистирана репродукция; 
Инвитро процедури; Гине-
кологични прегледи, кон-
султации при стерилитет 
и заболявания на женски 
полови органи. Допълни-
телна информация и за-
писване – на тел. 0675/3-
42-15. [7, 1]

МЕДицински МаТЕриали
апараТ за сънна апнея 
се продава на тел. 
0893/244-226. [4, 3]
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Продължава от брой 219
Цепенова	 могила,	 Дзънов	 дол,	 на	
хълм	 със	 710	м	 надморска	 височина.	
На	 равно	 със	 земята	 все	 още	 личат	
основите	 на	 кула.	 В	 зидарията	 има	
вграждани	напречно	и	надлъжно	дър-
вени	 греди	 (сантрачи),	 от	 които	 са	
останали	 отворите.	 Общата	 площ	 на	
укрепеното	съоръжение	е	5	декара.

 кРепостта гРадът (гоРнен-
скиЯ гРад)	се	намира	на	6	км	север-
но	 от	 днешния	 град	Мъглиж	 в	Стара	
планина.	 Тя	 е	 построена	 на	 голяма	
височина	със	заоблено	било	на	700	м		
над	морското	равнище.	От	запад	Ста-
ра	река	е	отрязала	скалите	и	е	напра-
вила	 непристъпна	 естествена	 стена.	
От	север	се	е	вдълбал	долът	Еловица.	
На	 изток	 от	 крепостта	 минава	 път,	
свързващ	 Мъглиж	 –	 с.	 Селце,	 който	
се	 съединява	 с	 Иванковата	 пътека	 и	
Тревненския	проход.	Крепостта	е	била	
опасана	 от	 две	 стени	 –	 вътрешна	 и	
външна.	От	изток	и	север	те	се	сливат	
в	една,	тъй	като	местността	е	естест-
вено	защитена.	Връзката	на	крепостта	
с	минаващия	наблизо	път	е	била	пре-
късната	 от	 голям	 ров,	 чиито	 останки	
все	 още	 се	 виждат.	 От	 вътрешната	
стена	 има	 запазени	 на	 много	 места	
зидове	над	земята.	В	североизточната	
част	 зидът	 достига	 височина	 над	 2	
метра.	При	сондажите	и	проучванията	
са	 открити	 керамични	 фрагменти	 от	
предримската,	 от	 късната	 античност	
и	 най-много	 средновековна.	 Послед-
ната	 е	 представена	 от	 три	 групи:	 от	
Първата	 и	Втората	 Българска	 държа-
ва	 и	 Византийската.	 Най-рано	 името	
на	крепостта	се	среща	в	поемата	на	
Мануил	Фил	през	 1305	 г.	 с	 византий-
ско	 наименование,	 съответстваща	 на	
нейното	 старобългарско	име,	 което	 е	
било	производно	на	думата	„мъгла”.	То	
се	произнасяло	като	„Монглиж.”	
	 Поетът	Мануел	Фил,	като	възхвала	
на	военните	подвизи	на	римския	пъл-
ководец	 Михаил	 Глава,	 изброявайки	
превзети	от	него	български	градове	и	
крепости	през	1278	г.,	пише:	
 „Мъглиж пък е съсвидетел Крън. 
Верея пък за Колина от Венец - не-
пристъпни крепости за чужденците, 
които благородния лесно подчини”.
 кРепостта гРадището	 в	 мест-
ността	Ада	 баир	 се	 намира	 на	 7	 км	
северозападно	 от	 с.	 Ветрен	 (община	
Мъглиж),	 между	 река	 Ветренска	 от	
изток,	 р.	 Сливитовска,	 Градишки	 дол	
и	 местността	 Равна	 поляна	 от	 север	
и	 запад.	 Цялата	 височина	 е	 поч-
ти	 обкръжена	 от	 водно	 препятствие.	
Крепостната	 стена	 е	 във	 формата	
на	 неправилен	 многоъгълник.	 Между	
тази	 крепост	 и	 крепостта	 Орелските	
скали	е	имало	видима	връзка.	От	нея	
се	открива	отлично	наблюдение	и	по	
прохода	към	Иванкова	пътека,	с	която	
тя	е	свързана.
 кРепостта	 в	 местността	оРел-
ските скали	 (Калето)	 край	 село	
Ветрен	 се	 намира	 на	 5	 км	 северо-
западно	 от	 селото	 на	 левия	 бряг	 на	
река	 Ветренска	 (Крива	 река),	 между	
местностите	 Кечикая	 и	 Тузлука,	 на	
най-високата	част	на	скалите,	нарече-
ни	„Орелски”.	От	север,	запад	и	изток	
крепостта	 е	 естествено	 защитена	 от	
стръмно	спускащите	се	покрай	реката	
скали.	 Малка	 част	 от	 юг	 е	 укрепе-

на	 от	 зидана	 стена.	 Изградена	 е	 от	
римляните	 през	 I	 век	 през	 н.	 е.	 и	 е	
наричана	Лаханлий.	Предполага	се,	че	
твърдината	Калето	над	Ветрен	е	била	
военен	 гарнизон,	 предназначен	 да	
пази	керваните	със	стока	и	животни,	
слизащи	 през	 Тревненския	 и	 Дъбов-
ския	 проход	 в	 посока	 Константино-
пол.
 кРепостта твъРдица	 се	 нами-
ра	на	1,5	км	северно	от	днешния	град.	
Разположена	е	на	височина,	заобико-
лена	от	север,	запад	и	юг	от	р.	Твър-
дишка,	вр.	Кутра	от	изток,	местността	
Калугера	 от	 запад	 и	 североизток,	 и	
Сечената	 скала	 от	 югозапад.	 Стена-
та	 е	 разрушена	 на	места	 до	 основи,	
като	 общата	 площ	на	 крепостта	 е	 24	
декара;	 покрай	 южната	 стена	 има	
руини	 от	 сгради.	 Наименованието	 на	
крепостта	 идва	 от	 българското	 наи-
менование	 –	 „твърдина”,	 което	 значи	

крепост.
 кРепостта гРадището	до	село	
Конаре	(село	между	Гурково	и	Твърди-
ца)	е	на	3,5	км	североизточно	от	се-
лото.	Терасата,	на	която	е	построена	
крепостта,	е	наклонена	на	юг.	От	нея	
се	открива	широк	хоризонт	до	Средна	
гора.	От	север	крепостта	няма	остан-
ки	 от	 зидове.	Там	 скалите	 са	 високи	
50	м	и	са	недостъпни.	Зидарията	е	от	
ломен	камък,	споен	с	бял	хоросан,	в	
който	има	парчета	от	керемида.
 кРепостта гРадиШка могила 
се	 намира	 на	 2	 км	 северно	 от	 село	
Конаре	 (община	 Гурково),	 по	 склона	
на	 Стара	 планина.	 Зидарията	 е	 от	
ломен	 камък,	 споен	 с	 бял	 хоросан.	
Останали	са	малко	надземни	градежи	
с	обща	площ	от	4	декара.	Вероятно	е	
изпълнявала	 наблюдателни	 функции,	
понеже	 има	 добър	 обзор	 до	 Средна	
гора	 и	 осигурява	 връзка	 с	 другите	
крепости	по	планината.
 гРадището	 край	 село	 Димовци	
(община	 Гурково)	 се	 намира	 на	 4	 км	
североизточно	 от	 селото	 в	 Прохода	
на	 републиката	 (Хаинбоаз).	Тази	 кре-
пост	 е	 построена	 на	 височината	 Ос-
тра	чука.	Сега	крепостта	е	разрушена	
и	 стените	 й	 са	 почти	 изравнени	 със	
земята.	Тя	е	била	свързана	с	преград-
на	стена	(дема),	с	която	е	образувала	
едно	 общо	 укрепително	 съоръжение.	
Преградата	край	село	Димовци	е	на-
речена	от	местното	население	„Дува-
рът”.	Тя	е	представлявала	права	стена,	
дълга	87	метра	и	с	дебелина	2	метра,	
като	в	двата	й	края	имало	кули.	Пра-
ви	 впечатление,	 че	 лицевата	 страна	
е	с	по-големи	камъни,	до	80	–	100	кг.	
Преградната	стена	е	затваряла	прохо-
да.	 Учителят	 пенсионер	 Рашко	 Раев,	
жител	 на	 село	 Димовци,	 е	 слушал	
преданието,	 че	 близо	 до	 стената,	 на	
2	км	южно	от	нея,	е	станала	срещата	
между	 Иван	 Шишман	 и	 османския	
владетел	 Мурад.	Там	 била	 уговорена	
женитбата	на	сестра	му	Мара	със	сул-
тана.	 Решено	 било	 на	 север	 от	 тази	
стена	 турците	 да	 не	 преминават	 към	
Търново.
 кРепостта хисаРЯ (асаРЯ)	 до	
град	 Николаево	 е	 разположена	 500	
м	 североизточно	 от	 града	 и	 на	 3	 км	
южно	 от	 Хаинбоаз.	 Дебелината	 на	
стената	 е	 един	 метър.	 Успоредно	 с	
крепостта	 околовръст	 е	 имало	 ров.	
Според	 намерените	 материали	 кре-
постта	 е	 построена	 през	 време	 на	
усилената	 военно-укрепителна	 дей-
ност	на	византийските	императори	от	
VI	век	и	по-късно.

Населени места на юг от Балкана
	 Розовата	 долина	 е	 запазила	 сле-
дите	на	преходни	събития	и	забравени	
нашественици.	 Средищното	 разполо-
жение	на	 долината,	 пътищата,	 преси-
чащи	се	от	север	на	юг	и	от	изток	на	
запад,	 са	носили	еднакво	благодат	и	
проклятие	за	живота	и	съдбата	й.	Съ-

зижданата	 векове	 наред	 материална	
култура	била	разрушавана	от	млади	и	
дръзки	 племена	 към	 собственото	 им	
самоутвърждаване	 чрез	 разрушаване	
на	 всичко,	 изпречило	 се	 на	 пътя	 им	
към	целта.	Проходите	в	Габровския	и	
Тревненския	балкан,	някои	от	 тях	из-
ползвани	и	до	днес,	а	други	запустели	
и	 забравени	 отдавна,	 са	 довеждали	
нашественици	или	са	изпращали	въз-
мездието	на	богатия	и	цветущ	елински	
юг	към	непокорните	северни	варвари.	
През	 проходите	 са	 идвали	 не	 само	
богатства,	 суровини	 и	 зърно,	 но	 и	
изненади,	 превръщайки	 неведнъж	 в	
студена	пепел	селищата	и	крепостите	
в	 подножието	 на	 южните	 склонове	
на	 Балкана.	 Полузабравената	 днес	
планинска	пътека	на	Тревненския	про-
ход	 е	 била	 в	 миналото	 един	 от	 най	
преките	 и	 използвани	 пътища	 между	
Дунав	и	южните	пристанища	на	Егея.	
В	сравнение	с	него	дори	Шипченският	
проход	е	бил	второстепенна	връзка	и	
е	 поемал	 само	 незначителна	 част	 от	
керваните	и	пътниците	през	Хемската	
планина.	 При	 изхода	 на	 всеки	 един	
от	 тези	 проходи	 и	 сега	 са	 запазени	
селища,	 върху	 останките	 на	 крепо-
сти	или	крайпътни	станции.	Населени	
места	като	Казанлък,	Ясеново,	Шипка,	
Енина,	Крън,	Гурково,	разположени	на	
изходите	 на	 тези	 древни	пътища	 към	
долината,	 са	 приемали	 гостоприемно	
богатите	 кервани,	 както	 и	 гнева	 на	
сурови	и	кървави	нашественици.
 град казанлък.	 През	 най-тревож-
ните	години	от	завладяването	на	юж-
ната	 част	 на	 страната	 ни	 от	 осман-
ците	 бежанците	 българи	 от	 Тракия	
преминавали	Средна	гора	и	в	търсене	
на	спасение	се	настанявали	в	малките	
селца	по	склоновете	на	Средна	 гора	
или	 подножието	 на	 Балкана.	 Много	
вероятно	 е	 някои	 от	 селищата	 край	
Тунджа	в	Казанлъшко	да	са	възникна-
ли	именно	при	заселването	им	с	бе-
жанците.	 Малка	 част	 от	 потърсилите	
спасение	 по-богати	 и	 знатни	 жители	
на	южните	 градове	се	настанили	зад	
стените	 на	 крепостите	 и	 най-вече	 в	
най-яката	 крепост	 –	Крън.	Ордите	на	
османлиите	 са	 унищожили	 отбрани-
телната	способност	както	на	укрепле-
нията	 при	 изходите	 на	 старопланин-
ските	проходи,	така	и	на	централната	
крепост	Крън.	Именно	по	това	време	
в	 долината	 се	 явява	 и	 знаменитият	
Сараджа	 паша,	 който	 според	 най-ве-
роятните	 предположения	 е	 основате-
лят	на	град	Казанлък.
	 Сараджа	паша	е	дошъл	в	долината	
като	началник	на	отряд	конници,	кои-
то	е	трябвало	да	се	установят	на	по-
стоянен	гарнизон	при	някои	изходи	на	
важни	 старопланински	 проходи.	 Па-
шата	би	могъл	да	раздели	отряда	си	
и	 да	 установи	 тези	 малки	 части	 при	
разрушените	вече	укрепления	на	бъл-
гарите	 в	 подстъпите	 на	 старопланин-
ските	 проходи.	 По	 всяка	 вероятност	
обаче	Сараджа	паша	предпочел	друго	
разрешение	 –	 много	 по-близко	 до	
обичайната	 турска	 тактика	 от	 онова	
време.	 Той	 установява	 гарнизона	 си	
на	 едно	 посредищно	 място,	 откъдето	
е	могъл	да	контролира	безопасността	
на	всички	проходи,	 водещи	на	север	
и	юг.	За	качествата	на	Сараджа	паша	
като	 опитен	 и	 зрял	 администратор	
има	макар	и	оскъдни,	но	доста	кате-
горични	сведения.	За	пръв	път	името	
му	 се	 споменава	 при	 Косовския	 бой	
(1389	 г.).	 В	 историческите	 документи	
от	онова	време	той	е	анадолски	бей-
лербей	 (върховна	 титла	 на	 военачал-
ник	 или	 административен	 управител).	
По-късно	 военачалникът	 е	 споменат	
при	 завладяването	 на	 Пирот.	 При	
царуването	 на	 Баязид	 Светкавицата	
Сараджа	 паша	 е	 посочен	 като	 ко-
мендант	 на	 транспортната	 флотилия	
в	 Мраморно	 море	 –	 стратегическа	
важна	връзка	по	вода.	Последвалите	
хроники	 са	 записали,	 че	 Сараджа	
паша	 участва	 в	 междуособните	 бор-
би,	които	водили	синовете	на	Баязид	
–	 Муса	 и	 Мохамед.	 Пашата	 не	 се	 е	
спрял	при	разрушенията	от	Крънската	
крепост,	 нито	 на	 близкото,	 населено	
с	 колонисти,	 мюсюлмани	 село	 Су-
башкьой	 (между	Казанлък	и	Мъглиж).	
Избрал	за	свой	лагер	много	по-удобно	
и	 централно	 място,	 разположено	 по	
десния	 и	 левия	 бряг	 на	 Стара	 река,	
непосредствено	 до	 днешния	 т.	 нар.	
„Зелен	мост”	в	град	Казанлък.	
	 Недалеч	от	моста	на	Стара	река,	
по	всяка	вероятност	в	средата	на	но-
вото	селище,	Сараджа	паша	издигнал	
лека	и	изящна	постройка	на	джамията	
(запазена	 и	 днес),	 също	 воденица	 и	
баня.	 Оттук	 нататък	 градът	 започва	
да	се	развива	бързо,	нещо	не	много	
характерно	 за	 градовете,	 възникнали	

в	епохата	на	османските	завоевания.
	 Първият	документ,	в	който	се	спо-
менава	градът,	е	една	турска	плоча	от	
1420	година,	която	за	съжаление,	днес	
е	 изчезнала.	 Недостатъчното	 проуч-
ване	 на	 надписите	 върху	 каменните	
останки,	 разкрити	 праз	 последните	
няколко	 десетилетия	 около	 джамията	
на	Сараджа	паша,	ни	лишава	може	би	
от	редица	други	още	по-ценни	източ-
ници	 за	 времето	 на	 възникването	 на	
града.
	 През	1663	година	градът	Казанлък,	
според	 описанието	 на	 турския	 пъте-
шественик	Евлия	Челеби,	изглежда	по	
следния	начин:
	 „Казанлък	 е	 една	 кааза	 със	 150	
акчета,	управлява	се	от	войвода	и	се	
намира	 в	 територията	 на	 санджака	
Чирмен.	Съдилището	му	 се	намира	в	
центъра	 на	 града	 на	 реката	 Кечиде-
реси	в	един	дворец	подобен	на	рай-
ски.	Има	местен	спахийски	управител,	
еничерски	 сердарин,	 надзорник	 на	
пазара,	митничар	и	грацки	старшина.	
Градът	 е	 център	 на	 извънредно	 пло-
дородна	 кааза.	 Има	 седем	 джамии,	
мюсюлманите	са	много,	а	християните	
малко.	 Жителите	 му	 са	 юруци.	 Има	
1060	 едноетажни	 къщи.	 В	 този	 град	
учените	 са	 на	 почит.	 Има	 три	 текета	
и	две	бани.	В	чаршията	има	един	уре-
ден	хан	и	триста	дюкяна.	Кафенетата	
и	бръснарниците	му	са	благоустроени.	
Твърде	 много	 и	 прочути	 са	 сочно-
то	 грозде,	 ябълките	 и	 белите	 хлябо-
ве”.								
	 По	 изходните	 пътища	 на	 града,	
откъдето	 тръгвали	 пътищата	 за	 Ста-
ра	Загора,	Чирпан	и	Пловдив,	 имало	
стражи	и	стражеви	съоръжения	(но	не	
и	за	старопланинските	проходи),	дори	
и	през	възрожденската	епоха.	Такова	
място	 било	 и	 Мезгяха	 (до	 сегашния	
Дом	на	армията),	което	на	турски	се	
казва	 „намъзгях”	 –	място	 за	молитва	
–	стражите	правили	редовните	си	мо-
литви	през	деня.	Ако	в	средата	на	XVII	
век	 Евлия	 Челеби	 говори	 за	 седем	
джамии,	много	скоро	те	нарастват	на	
дванадесет,	 като	 някои	 от	 тях	 се	 за-
пазват	дори	и	след	Освобождението.
	 От	турски	документ,	издаден	през	
1593	година,	се	вижда,	че		землището	
на	бившата	българска	крепост	Крън	и	
селата	 на	 изток	 от	 нея	 били	 султан-
ски	хас.	По	този	повод	султан	Мурад	
III	 чрез	 одринския	 бостанджибашия	
(нещо	като	султански	охранител)	пише	
до	 кадията	 на	 Акче	 Казанлък	 „да	
подпомага	правилното	използване	на	
планинските	пасища	в	хаса	от	султан-
ските	овчи	стада”.
	 Град	 Шипка	 е	 селище,	 съществу-
ващо	още	от	XI	–	VI	в.	пр.	н.	е.,	когато	
българските	 земи	 са	 обитавани	 от	
траките.	 Множество	 останки	 от	 този	
период	 има	 в	 района	 на	Шипка,	 Ка-
занлък	и	близките	селища.	Около	I	в.	
пр.	н.	е.	тракийските	земи	са	покоре-
ни	от	римляните.
	 В	 края	 на	 XVI	 век	 султан	Сюлей-
ман	Великолепни	дарява	под	формата	
на	тимар	на	спахията	Нури	Риза	ефен-
ди	 огромна	 площ	от	 землището	 край	
Шипка,	включително	и	обширни	земи	
от	Балкана	и	полски	имоти	чак	до	на-
селеното	с	турци	село	Шейново.	Тима-
рът	 привлякъл	 много	 нови	 заселници	
–	предимно	бежанци	от	Родопите,	Тра-
кия	и	Македония,	които	се	спасили	от	
потурчване.	Те	 постъпили	 като	 ратаи	
на	 Нури	 Риза	 и	 скоро	 създали	 цяло	
ново	 село	 на	 изток	 от	Шипка,	 което	
нарекли	 Чифлика.	 Постепенно	 двете	
села	се	слели	в	едно	име	–	Шипка.
	 Няма	 сведение	 населението	 по	
време	 на	 робството	 да	 се	 е	 занима-
вало	с	охрана	и	поддръжка	на	еднои-
менния	проход.
	 Енина	 е	 старо	 селище.	 Черквата	
„Света	 Параскева”	 е	 строена	 около	
1238	г.	и	била	най-старият	християнски	
храм	в	Казанлъшко.	В	Енина	се	нами-
ра	забележителна	църква	от	XIV	век,	в	
която	е	намерена	една	от	най-старите	
български	книги,	ценен	извор	за	бъл-
гарската	 историография	 –	 Енинският	
апостол,	 по	 чиито	 страници	 прозира	
глаголицата	–	уникалната,	оригинална	
българска	писменост,	чиито	знаци	на-
помнят	руни.	
	 При	 нахлуването	 на	 османските	
орди	 крепостта	 заедно	 със	 селото	 е	
била	 ограбена	 и	 разрушена.	 Скоро	
обаче	 е	 било	 заселено	 от	 спасили	
се	 българи	 от	 разрушените	 села	 и	
крепости	 в	 долината.	 С	 това	 време	
изглежда	е	свързана	и	легендата	с	ко-
зарката	Яна,	която	дошла	тук	от	село	
Салтъково	 (Копринка)	 и	 сложила	 на-
чалото	 на	 новото	 заселище.	Турските	
колонисти	дошли	в	селото	около	1400	
г.,	нарекли	го	Кечидереси	и	се	обосо-
били	в	самостоятелна	махала.

	 В	 началото	 на	 XV	 век	 повечето	
мъже	са	били	акънджии,	т.	е.	помощни	
бойци	 от	 леката	 авангардна	 конница	
на	 османската	 войска.	 На	 практика	
тези	 части	 не	 воювали	 (християните	
нямали	право	да	участват	във	войска-
та	на	правоверните),	а	били	придаде-
ни	 към	 обоза.	 Според	 акънджийския	
регистър	в	Енина	през	1472	г.	е	имало	
само	58	домакинства.	В	документа	те	
са	отбелязани	като	58	„ханета”.	В	ре-
гистъра	фигурират	58	мъжки	имена	на	
акънджии,	вероятно	от	всяко	домакин-
ство	по	един.
	 Град	 Мъглиж	 е	 съществувал	 като	
населено	място	и	опорен	пункт	преди	
идването	 на	 османлиите	 по	 нашите	
земи.	 Съществува	 предание,	 че	 пре-
ди	 идването	 на	 завоевателя	 Лала	
Шехин	 в	 долината	 българските	 за-
щитници	 успели	 да	 се	 скрият	 сред	
падналата	 мъгла,	 откъдето	 произлиза	
и	името	Мъглиж.	Несъмнено	е	обаче,	
че	 тук	 съществувало,	 както	 вече	 се	
каза,	 старо	 българско	 селище-кре-
пост,	 което	 е	 оказало	 съпротива	 на	
османците.	 То	 било	 разрушено,	 но	
още	в	началото	на	робството	отново	
населено,	 като	 към	 българските	 за-
селници	 по-късно	 се	 присъединили	 и	
известен	 брой	 османски	 колонисти,	
които	обитавали	между	50	–	120	къщи.	
В	 същото	 време	 обаче	 селото	 имало	
свой	активен	живот	и	компактно	бъл-
гарско	население,	което	още	в	ранни	
векове	на	робството	се	изявява	чрез	
издигнати	в	обществено	и	икономиче-
ско	отношение	представители.	В	това	
се	 уверяваме	 от	 цитираните	 бележки	
в	сметководна	книга	на	дубровнишкия	
търговец	Бенедето	Рести	-	крупен	дуб-
ровнишки	търговец,	живял	в	София	от	
70-те	години	на	XVI	век	до	1605	година.	
	 Гурково	 е	 старо	 селище.	 За	 него	
се	 споменава	 за	 първи	 път	 в	 турски	
регистър	 от	 1450	 година.	Най-старото	
българско	 име	 на	 селището	 е	 Колуп-
чии,	 от	 турската	 дума	 „колъкчиян”,	
което	 значи	 пост,	 стража,	 караулно	
селище.	 По-късно,	 по	 време	 на	 тур-
ското	 робство	 започва	 да	 се	 нарича	
Хаинето	(Хаинкьой),	по	името	на	про-
хода	Хаинбоаз,	което	ще	рече	преда-
телски,	 коварен	 проход.	 Сподвижни-
ците	на	Апостола	Левски	–	Никола	Ве-
ранов	и	Стоян	Груйчев,	взели	участие	
в	 Старозагорско	 въстание	 през	 1875	
година,	са	известни	с	това,	че	по-къс-
но	превели	през	Хаинбоазкия	проход	
отряда	 на	 генерал	 Гурко.	 В	 знак	 на	
признателност	към	големия	руски	пъл-
ководец,	 донесъл	 освобождението	 на	
хаинчани	 на	 14	 юли	 1877	 година,	 те	
преименуват	макар	и	по-късно	–	през	
1906	година	–	своето	село	на	името	на	
генерал	Гурко.

Глава XVI 
За "Виа Траяна" и пъòищаòа през 
Öенòрална Сòара планина 
	 Изследователите,	 търсещи	 из-
ползването	 на	 пътищата	 от	 времето	
на	 траките	 в	 Габровския	 регион,	 се	
сблъскват	с	една	закономерност,	коя-
то	се	състои	в	това,	че	в	планината	се	
пътува	по	едни	и	същи	места	предвид	
характера	 на	 терена	 и	 ограничения	
брой	 проходни	 места,	 в	 които	 са	 се	
насочвали	пътеките.	
	 Известно	е,	че	за	последните	три	
хиляди	 години	 екологичните	 фактори	
сравнително	бавно	са	променяли	своя	
характер.	Динамични	през	този	пери-
од	остават	само	промените,	свързани	
с	 температурата	 и	 оттам	 на	 флората	
на	 Габровския	 и	Тревненския	 балкан.	
Не	можем	да	отбележим	и	факта,	 че	
в	 значителна	 степен	 за	 промените	
на	 флората	 оказват	 и	 хората,	 които	
активно	 усвояват	 планинските	 преде-
ли	 и	 оставят	 за	 дълго	 време	 своите	
следи	на	терена.	 Пет	 са	 проходите,	
които	 по	 един	 или	 други	 начин	 са	
оказали	 своето	 значение	 за	 възник-
ването	 и	 утвърждаването	 на	 Габрово	
като	 град.	 Един	 от	 най-отдалечените	
в	 регионално	 значение	 на	 запад	 от	
Габрово	 в	 Централна	 Стара	 планина	
е	 Троянският	 проход.	 Като	 се	 има	
предвид	обаче,	че	през	него	е	мина-
вал	 един	 от	 най-важните	 пътища	 в	
древността,	не	може	да	не	отбележим	
неговото	 значение	 за	 развитието	 на	
пътната	мрежа	и	по	нашия	край.
	 Днес	 Троянският	 проход	 (Бекле-
мето)	 е	 един	 от	 основните	 пътища,	
свързващи	Северна	и	Южна	България.	
Дълъг	 е	 около	 50	 км,	 а	 най-високата	
му	 точка	 е	 на	 1565	 м	 н.	 в.	 Свързва	
град	Троян	 със	 село	 Кърнаре	 в	 Кар-
ловското	поле.	

Продължава в четвъртък

Останки от крепостта „Калето” край с. Крън
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Бориñов: Във възòорã ñъм оò оáходния пъò на Гаáрово

22 милиона лева вложени в "Идеал 
Сòандарò-Видима" за 18 меñеца 

Женина денчева
   
„Във	 възторг	 съм	 от	

обходния	 път“	 -	 каза	 пре-
миерът	 Бойко	 Борисов	
вчера,	след	като	инспекти-
ра	 строителните	 дейности	
на	обходния	път	на	Габро-
во,	който	ще	бъде	готов	до	
края	на	годината.	

„Преди	 пет	 месеца	
това	 беше	 кал.	Сега	 поне	
5-6	 километра	 е	 пробита	
планината	 и	 е	 поставен	
асфалт.	Текат	 довършител-

ни	работи,	 слагат	 се	ман-
тинели.	 Хубаво	 е	 хората	
да	 видят	 какъв	 уникален	
строеж	 е	 това.	 Да	 видят	
колко	 вида	 скала	 има	 в	
един	 скат“,	 заяви	 преми-
ерът	 Борисов	 по	 време	
на	огледа	с	вицепремиера	
Томислав	Дончев.	

Той	 посочи,	 че	 двете	
най-сложни	 съоръжения	
от	изграждащото	се	трасе	
са	 голямата	 естакада	 над	
pека	 Синкевица	 и	 540-ме-
тровият	 тунел.	 Пътят	 е	
стратегически,	 тъй	 като	 е	
част	 от	 Трансевропейския	
коридор	№	9.

Премиерът	 Борисов	
припомни,	 че	 през	 май	
работниците	 взривяваха	
тунела,	а	днес	осветление-
то	вече	е	монтирано	и	се	
поставя	 асфалт.	 Изключи-
телно	ценно	е,	че	придоби-
тият	от	строителните	екипи	
опит	по	време	на	изграж-
дането	 на	 Обходния	 път	

на	 Габрово,	 който	 е	 със	
сложни	 съоръжения	 във	
високопланински	 район,	
ще	 може	 да	 се	 ползва	 и	
при	други	обекти.

„Българските	 гражда-
ни	 имат	 нужда	 да	 карат	
по	 хубави	 пътища.	Това	 е	
прекрасно	 за	 икономика-
та,	 индустрията“,	 посочи	
министър-председателят	
Бойко	 Борисов.	 Той	 се	
спря	 и	 на	 напредъка	 на	
други	 важни	 инфраструк-
турни	 проекти	 у	 нас	 като	

автомагистралите	 „Хемус“,	
„Струма“	 и	 ключови	 об-
ходни	пътища.	„Прекрасни	
строежи,	хората	не	спират	
да	 работят,	 радват	 се	 на	
своя	 труд.	 Един	 работник	
горе	в	планината	ми	каза:		
„Ние	 сме	 новите	 строите-
ли	 на	 съвременна	 Бълга-
рия“,	обобщи	Борисов.	

Мащабният	 проект	 по	
обходния	 път	 на	 Габрово,	
водещ	 към	 бъдещия	 тунел	
под	 Шипка,	 е	 разделен	
на	 5	 етапа	 и	 се	 изпълня-
ва	 в	 две	 фази.	 Мостът,	
който	 е	 част	 от	 обходния	
път	 за	 Габрово,	 е	 завър-
шен	 на	 ниво	 конструкция	
и	 в	 момента	 се	 изпълня-
ват	 довършителни	 работи	
-	 поставяне	 на	 тротоарни	
конзоли	и	парапет.

Този	 мост	 е	 най-голя-
мото	 стоманобетоново	 съ-
оръжение	 в	 страната	 -	 с	
дължина	640	м	и	отвор	160	
м.	 Построен	 е	 по	 мето-

да	 „конзолно	бетониране“,	
който	 предвижда	 изграж-
дането	 на	 мостове	 с	 най-
големите	 отвори.	 Това	 е	
третият	 такъв	 мост	 у	 нас	
след	 виадукта	 на	 48-и	 км	
на	АМ	 „Хемус“	 и	 виадукта	
на	пътя	Подкова	–	Маказа.

На	финалната	права	е	
работата	по	тунела	с	дъл-
жина	 540	 м,	 където	 вече	
са	 завършени	 монтажът	
на	противопожарния	водо-
провод	и	изграждането	на	
колекторната	 система	 за	

опасни	и	запалими	 течно-
сти.	Работи	се	по	осветле-
нието	и	предстои	полагане	
на	асфалт	по	трасето.

Стойността	на	проекта	
за	обходния	път	на	Габро-
во	 е	 93	 милиона	 лева,	 от	
които	до	момента	са	раз-
платени	73	милиона	лева.

Край	 Габрово	 Бойко	
Борисов	 издаде	 тайната	
какъв	 подарък	 ще	 пода-
ри	 на	 американския	 пре-
зидент	 Доналд	 Тръмп	 по	
време	на	визитата	си	във	
Вашингтон	 на	 25	 ноем-
ври.	„За	президента	Тръмп	
един	 от	 заводите	 в	 гра-
да	ще	 направи	 специална	
ловна	пушка	и	ще	я	пода-
рим	 от	 името	 на	 Габрово.	
Пушката	 ще	 бъде	 уникат“,	
каза	Борисов.

По	 повод	 питания	 на	
журналисти	 за	 предло-
жението	 първият	 ден	 от	
болничния	 лист	 да	 не	 се	
заплаща	на	работника,	Бо-

рисов	 бе	 категоричен,	 че	
то	няма	да	бъде	внесено	в	
Народното	събрание.	

Премиерът	 посочи,	 че	
темата	 ще	 бъде	 обсъдена	
в	 Националния	 съвет	 за	
тристранно	 сътрудничест-
во,	 както	 и	 други	 важни	
социални	 въпроси	 като	
ТЕЛК	 решенията.	 „Не	 мо-
жем	да	оставим	2	милиона	
българи	да	работят	макси-
мално,	 а	 другите	 покрай	
тях	да	се	измъкват	с	бол-
нични	листове.	Лекарската	
гилдия	трябва	да	разбере,	
че	 не	 може	 да	 се	 толе-
рират	 тарикати	 и	 да	 се	
наказват	истински	болните	
заради	 тях“,	 категоричен	
бе	той.	

„Всички	ние	трябва	да	
се	 борим.	 Дори	 и	 медии-
те,	 както	 с	 Пазарджишка-
та	 болница.	 Трябва	 да	 ги	
изловим	 и	 това	 да	 стане	
изключение,	а	не	правило.	
Искам	 да	 видя	 нетърпи-
мостта	 в	 хората.	 Защото	
като	 се	 вземе	 болничен,	
от	вашите	пари	се	взема”,	
заяви	Борисов.

Министър-председате-

лят	 Бойко	 Борисов	 изтък-
на	още,	че	синдикатите	са	
изразили	 задоволство	 от	
заложената	 за	 догодина	

минимална	 пенсия	 от	 250	
лв.	 „Икономиката	 върви	
добре,	 можем	 да	 си	 го	
позволим,	това	са	над	270	
млн.	лв.	на	година“,	допъл-
ни	Бойко	Борисов.	

Връщането	 за	 прегла-
суване	 на	 кандидатурата	
на	 избрания	 за	 главен	
прокурор	 Иван	 Гешев	 от	

президента	 е	 на	 инат,	 ко-
ментира	 още	 актуални	
теми	премиерът	Бойко	Бо-
рисов.	Той	обясни	и	отказа	

на	 правителството	 да	 из-
дигне	 кандидат	 за	 главен	
прокурор.	

„Да	 се	 замислим.	 Те	
понеже	не	искат	да	се	ка-
рат	с	новоизбрания	главен	
прокурор,	казват:	„Ние	ня-
маме	 претенции	 към	 не-
говите	 качества“.	Аз	 също	
нямам,	 защото	 професио-

налната	общност	го	издиг-
на.	 Хипотезата	 и	 мотивът,	
че	е	върнат,	са	за	това,	че	
нямало	 излъчен	 от	 прави-

телството	кандидат.
Приемаме	 хипотезата,	

че	 кандидатът	 на	 прави-
телството	е	Дани	Кирилов,	
защото	 той	ни	е	правосъ-
ден	 министър.	 Приемаме	
хипотезата,	 че	 той	 е	 спе-
челил	 срещу	 Иван	 Гешев.	
Днес	щяхме	да	имаме	указ	
за	Дани	Кирилов	-	член	на	
ГЕРБ,	за	главен	прокурор.	
Дали	 когато	 той	 повдига	
обвинения	 на	 кметове	 от	
БСП	 или	 от	 друга	 партия	
това	 щеше	 да	 се	 приема	
за	чиста	монета?	Виждате	
ли	 колко	 се	 лицемерни	
и	 подли	 и	 в	 какъв	 капан	
искаха	 да	 ме	 вкарат?	 Аз	
да	излъча	кандидат,	 те	да	
го	изберат	и	след	това	да	
кажат:	 „Борисов	си	избра	
главния	 прокурор“.	 Не	 им	
се	 хванах	 в	 капана,	 те	
сега	се	чудят	какво	да	на-
правят“,	обясни	премиерът.		

„Сега	 казват	 -	 профе-
сионалните	 му	 качества	
са	 добри.	Ние	 не	 избира-
ме	 булка,	 избираме	 гла-
вен	прокурор.	Щом	са	му	
добри	 професионалните	
качества.	 Колкото	 го	 по-
знават	 другите,	 толкова	
го	познавам	и	аз.	Изцяло	
сме	стъпили	на	професио-
налните	 му	 качества.	 За	
избора	 с	 Христо	 Иванов	
така	 сме	 променили	 за-
кона,	 че	 прокурорите	 да	
си	 избират	 прокурор,	 а	
съдиите	 -	 съдия.	 Толкова	
по	темата“,	заяви	Борисов.

Премиерът ще подари на президента Тръмп ловна пушка-уникат, изработена в габровска фабрика  

продължава от стр. 1
Тайната	 за	 успеха	 е	 ка-
чеството	 и	 перспектив-
ността	 на	 производството	

тук.	Конкуренцията	на	този	
пазар	 е	 изключително	
тежка,	 затова	 е	 необхо-
димо	 да	 даваме	 всичко	

от	себе	си,	за	да	може	да	
сме	 водещи	 на	 този	 па-
зар“,	каза	Торстен	Тюрлинг.
	 Затова	 са	 инвестиции-

те	 в	 най-съвременни	 тех-
нологии,	 най-съвременно-
то	 оборудване	 и	 машини,	
През	последните	 18	месе-
ца	са	инвестирани	22	млн.	
лв.	 за	 модернизация	 на	
производството.
	 „Целта	 е	 да	 задържим	
нашето	 конкурентно	 пре-
димство	 на	 пазара	 за	 бъ-
дещите	 10	 години.	 Но	 за	
да	бъдеш	най-добър	в	све-
та,	 трябва	 да	 изпревариш	
в	 съревнованието,	 наре-
чено	конкуренция,	Китай	и	
Америка.	Там	надбягването	
е	 много	 по-жестоко.	 Но	
когато	 съм	 в	 Севлиево,	
се	 засилва	 увереността	
ми,	 че	 можем	 да	 ги	 из-
преварим	и	на	световната	
писта.	 Ако	 всички	 обеди-
ним	 силите	 си,	 можем	 да	
успеем	 в	 надбягването	 на	
световния	пазар“,	допълни	
Торстен	Тюрлинг.
						„За	нас	основен	актив	
на	 фирмата	 е	 човешкият	
ресурс,	 хората,	 които	 ра-
ботят	 за	 нас.	 Затова	 се	
опитваме	да	правим	всич-
ко	 възможно	 да	 се	 гри-
жим	 за	 този	 актив	 точно	
толкова	добре,	както	и	за	
материалните	 си	 активи.	
А	 именно	 -	 да	 привлича-
ме	най-доброто,	да	даваме	
възможност	 за	 растеж	 и	
усъвършенстване,	 хората	
да	 продължат	 да	 работят	
със	 същата	 всеотдайност	

и	 да	 приемат	 работата	
като	част	от	живота	си.
	 Вторият	 ни	 основен	
приоритет	е	нашата	корпо-
ративна	социална	отговор-
ност.	Това	 да	 работиш	 за	
„Идеал	 Стандарт“	 означа-
ва	да	си	сигурен,	че	тряб-
ва	да	има	кой	да	помисли	
за	 твоето	 дете,	 за	 твоите	
близки.	 Нашите	 усилия	 в	
областта	на	здравеопазва-
нето,	 образованието,	 кул-
турата	 в	 града	 са	 видими	
навсякъде.	
	 	 	 Присъствието	 на	 ми-

нистър-председателя	 на	
нашия	празник	днес	аз	го	
приемам	 като	 доказател-
ство,	че	ние	сме	важни	за	
държавата,	 за	 икономика-
та,	 за	 България.	 Приемам	
го	 и	 като	 мотивация,	 че	
на	 нас	 разчитат	 на	 най-
високо	 политическо	 ниво,	
а	това	ни	дава	нови	сили	
да	 доказваме	 себе	 си	 и	
това,	че	ще	бъдем	най-до-
бри	и	в	бъдеще",	каза	още	
Тюрлинг.
	 През	 последните	 3	 го-
дини	 компанията	 „Идеал	

Стандарт	–	Видима“	в	Се-
влиево	 е	 инвестирала	 в	
модернизация	 над	 62	 ми-
лиона	 лева,	 а	 за	 цялото	
си	 съществуване	 от	 1992	
година	–	над	300	милиона	
лева.	
	 Обновяването	 на	 за-
вода	ще	доведе	до	увели-
чаване	 на	 капацитета	 на	
6,5	 млн.	 броя	 продукти.	 В	
компанията	 работят	 3200	
души,	а	иновативните	про-
дукти	се	изнасят	в	над	100	
държави.

Снимки: Христо Петров


