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Възпоменание
7 години без 

Йовчо СпаСов ГриГоров
Носим спомена за тебе в мислите и сърцата си 

с много обич и признателност.
поклоН!

от близките

	 Пламен	Стоев,	който	е	
роден	 в	 Габрово,	 е	 един-
ственият	 българин,	 участ-
ник	в	маратона	Доностия/
Сан	Себастиан,	 провел	се	
на	24	ноември	тази	година.
	 „100	 вести”	 се	 свърза	
по	телефона	с	41-годишния	
маратонец,	 който	 от	 2012	
година	живее	и	работи	със	
съпругата	 си	 Миглена	 в	
Кипър.
 - Г-н Стоев, може ли 
да ви върнем за кратко в 
Габрово - къде сте учили?
	 -	 Учил	 съм	 в	 Механо-
техникума,	в	курса	на	г-жа	
Мария	 Табакова.	 После	
във	Великотърновския	уни-
верситет	 и	 в	 Национална	
спортна	академия	-	София.
	 От	2012	година	живея	в	
Кипър	със	семейството	си.
 - какво ви мотивира 
да се включите в стария 
маратон на Европа?

	 -	Обичам	да	бягам	още	
от	дете.	И	като	цяло	оби-
чам	спорта.
	 Досега	 съм	 участвал	
в	 три	 маратона.	 Всичките	
са	 от	 календара	 на	 IAAF	
(international association of 
Athletics	 Federations).	Фло-
ренция	 2015,	 Пиза	 2018	 и	
Сан	 Себастиан	 2019.	 Ре-
зултатите	 ми	 са	 следни-
те:	 Флоренция	 -	 Firenze	
Marathon	(29	ноември	2015	
г.)	 -	 4:17:00;	 Пиза	 -	 Pisa	
Marathon	 (16	 декември	
2018	 г.)	 -	 3:55:59,	 и	 сега	 -	
Доностия/Сан	 Себастиан	
(24	ноември)	-	3:28:40.
 - Доволен ли сте от 
постигнатия резултат?
	 -	 За	 маратона	 в	 Сан	
Себастиан	 тренирах	 от	
пролетта.	 Много	 исках	 да	
падна	 под	 бариерата	 от	
три	 часа	 и	 половина,	 но	
в	 интерес	 на	 истината	 не	

вярвах,	че	ще	успея	да	го	
направя	 на	 този	 маратон.	
В	 крайна	 сметка	шокирах	
дори	себе	си	с	този	резул-
тат	 -	 3:28:40.	 Като	 до	 40-
41-ия	 километър	 не	 знаех	
дали	ще	успея	за	под	3:30.	
В	 крайна	 сметка	 трени-
ровките	 ми	 се	 отплати-
ха.	 Оказа	 се,	 че	 ранното	
ставане,	ранното	лягане	и	
правилното	хранене	са	от	
огромно	 значение.	 Реал-
ното	време,	което	виждате	
и	 на	 снимката,	 е	 3:28:40.	
Темпото	 е	 4:58	 мин./км,	
последния	 километър	 го	
избягах	с	темпо	4:14	мин./
км.
	 През	 следващата	 го-
дина	съм	си	поставил	още	
по-високи	 цели!	 Поже-
лавам	 си	 да	 съм	 жив	 и	
здрав	 и	 тогава	 всичко	 е	
възможно!
 - и ние ви желаем ус-
пех!

Пламеí Сòîев îò Гаáрîвî е едиíñòвеíияò 
áълãариí в мараòîíа Саí Сеáаñòиаí 2019

светозар Гатев
	 В	 годината,	 в	 която	 габровският	
футбол	 навършва	 100	 години,	 фено-
вете	 отбелязват	 25	 години	 от	 връч-
ването	 на	 трофея	 „Златна	 топка“	 и	
Мондиал`94,	спортна	зала	„Орловец“	
очаква	 прочут	 гост.	 На	 17	 декември			
от	18.00	ч.	в	Габрово	ще	гостува	фут-
болната	 легенда	 Христо	 Стоичков.	
Той	 ще	 представи	 своята	 офици-
ална	 биография	 „Христо	 Стоичков.	
Историята“,	написана	в	съавторство	с	
журналиста	Владимир	Памуков.	Пре-
ди	 представянето	 на	 книгата	 Христо	
Стоичков	ще	награди	децата	спорти-
сти	 на	 Габрово,	 които	 са	 държавни	
шампиони	и	медалисти	от	балкански,	

европейски	 и	 световни	 първенства.	
Докато	 публиката	 чака	 своя	 ред	 за	
снимка	и	автограф,	вечерта	ще	бъде	
поверена	в	ръцете	на	Димитър	Туджа-
ров	 -	 Шкумбата	 и	 журналиста	 Иво	
Райчев.	Те	ще	забавляват	гостите	със	
скечове	 и	 музикални	 изпълнения	 и	
плейлист	с	любими	песни	и	изпълни-
тели	на	Христо	Стоичков.
	 В	 деня	 на	 събитието	 в	 спортна	
зала	 „Орловец“	 ще	 бъде	 обособен	
щанд,	на	който	книгата	ще	се	прода-
ва	на	преференциална	цена	от	20	лв.,	
при	 корична	 25	 лв.	 Книгата	 „Христо	
Стоичков.	 Историята“,	 в	 количества	
над	10	бр.,	можете	да	заявите	пред-
варително	на	телефон	066	80	65	91.

25 ãîдиíи Злаòíа òîпка. Õриñòî 
Сòîичкîв - кíиãа ñ авòîãраф

светозар Гатев

	 Състезателят	 на	 га-
бровския	 клуб	 по	 спортна	
стрелба	 Калоян	Мариянов	
зае	 3-то	 място	 на	 Дър-
жавен	 турнир	 за	 пневма-
тично	оръжие,	проведен	в	
Търговище.	 Надпреварата	
беше	 за	 състезатели	 от	
всички	 възрасти	 в	 упраж-
ненията	60	и	40	изстрела	с	
пистолет	и	пушка.
	 Участваха	 над	 100	
стрелци	 от	 СК	 „Левски“	
(София),	 „АП	 Спорт“	 (Ве-
лико	 Търново),	 „Севтопо-
лис“	 (Казанлък),	 „Диана“	

(Ямбол),	 „Августа“	 (Стара	
Загора),	 „Снайпер“	 (Си-
листра),	 русенските	 „Ло-
комотив“	 и	 „Дунав“,	 СК	
„Несебър“,	 „Пирин“	 (Бла-
гоевград),	 клуба	 домакин	
„Светкавица“	и	др.
	 КСС	„Габрова“	се	пред-
стави	 с	 двама	 състезате-
ли.	
	 Дебют	 при	 девойките	
направи	Павлина	Вълчева.	
Тя	не	успя	да	се	намеси	в	
битката	 за	 отличията,	 но	
получи	 добра	 оценка	 за	
представянето	си	в	първия	
за	 нея	 турнир	 от	 треньо-
ра	Тодор	 Иванов.	Третото	

място	 зае	 Калоян	 Мария-
нов	в	групата	на	момчета-
та.	
	 Той	 участва	 в	 прес-
трелката	на	40	изстрела	с	
пистолет	 и	 завърши	 с	 ре-
зултат	от	345	точки.	Първи-
те	две	позиции	бяха	заети	
от	 състезатели	 на	 „Локо-
мотив“	(Русе).
	 Участието	 в	Търговище	
беше	част	от	подготовката	
на	 габровските	 състезате-
ли	за	Държавното	първен-
ство	по	стрелба	с	пневма-
тично	 оръжие,	 което	 ще	
се	проведе	в	началото	на	
февруари.				

Калîяí Марияíîв òреòи íа 
òурíир пî ñòрелáа в Търãîвище

	 Във	втория	ден	на	де-
кември	в	центъра	на	село	
Сенник	 грейна	 8-метрова	
елха.	 Инициативата	 бе	 на	
наскоро	избрания	кмет	на	
селото	Момчил	 Кънчев.	 С	
помощта	 на	 приятели	 за		
кратко	 време	 успяха	 да	
украсят	 коледната	 елха.	
Точно	в	 18:00	 часа	 кметът	
Кънчев	запали	светлините,	
а	 фойерверките	 озариха	
свода	небесен	над	площа-
да	пред	читалището.	

8 меòра елха 
ãрейíа в Сеííик

	 Община	 Габрово	 кан-
дидатства	 пред	 Минис-
терството	 на	 младежта	 и	
спорта	 (ММС)	 за	 отпус-
кане	 на	 средства	 за	 об-
новяване	 на	 изкуствената	
тревна	 настилка	 на	 фут-
болното	игрище	в	спортен	
комплекс	„Христо	Ботев“.
	 Предвижда	се	подмяна	
на	 износената	 изкуствена	
трева,	подравняване	и	уп-
лътняване	 на	 основата	 с	
необходимите	 материали.	
Игралното	 поле	 ще	 бъде	
оразмерено	и	наново	раз-
чертано,	 ще	 бъдат	 доста-
вени	 две	 нови	 футболни	
врати.	
	 Обновената	 настилка	
ще	 може	 да	 се	 използ-
ва	почти	целогодишно,	тъй	
като	 изкуствените	 влакна	
не	 са	 толкова	 чувствител-

ни		към	метеорологичните	
влияния.
	 Теренът	 (4515	 кв.	 м)	 в	
сегашния	 си	 вид	 бе	 ре-
конструиран	 през	 2011	 г.	
Тогава,	 освен	 изкуствена-
та	 трева,	 беше	 поставено	
външно	осветление,	изгра-
дена	 дренажна	 система,	
както	и	монтаж	на	зрител-
ски	трибуни	с	464	места.
	 До	 момента	 игрище-
то	 се	 ползва	 активно	 за	
различни	 спортни	 прояви	
на	 местно	 и	 национал-
но	 ниво.	 Предпочитано	 е		
както	 от	 професионали-
сти,	 така	 и	 от	 любители	
на	 футбола.	 Идеята	 е	 да	
се	 допринесе	 за	 още	 по-
благоприятни	 условия	 за	
тренировки,	както	и	за	по-
вишаване	на	интереса	към	
спорта	като	цяло.

Гаáрîвî ñ прîекò за иãрищеòî 
в кîмплекñ „Õриñòî Бîòев"

На 5 декември от 18,00 часа
в Дома на културата „Емануил Манолов”

Жълта зала

Ще бъде представена книгата на
Митьо Делчев и Пейо Делчев 

„Изпепелена младост”
В книгата са представени

неизвестни досега факти от близкото минало

На представянето ще присъства собственикът 
на издателство „7 лъча” Жаклин Толева 
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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

4 декември 2019 г.

 ВоДораВно: Пелерина. Аперитив. Вол. Пазар. Мериме 
(Проспер). Кеконен (Урхо Калева). Номад. Гол. Нонет. Талар. 
Мане (Едуар). Лам. Ларан. Наран. Коли. Арика. „Анана”. Ботаника. 
Амеба. Китан. Мадара. Ина. Тава. „Ана-не”. Етамин. Моро (Жана). 
Атом. Вина. „Йов”. Бином. Линотип. Вола. „Аналитика”. Малимо. 
Ерат (Кристине). Катил. Апатит. „Леко”. Ори (”Граф Ори”). Йена. 
„Алина”. Аморос (Мануел). Киви. „Асарел”. Кик. Ла-тин. „Ридо-
мил”. Сари. Окаден. Виме. Ламарина. Анадир. Видин. Сила. Аноди. 
Нели (”Стас и Нели”). Апати (Ищван). Аманет. Такири. „Алена”. 
Ока. Гара. Акула. Ереван. оТВЕсно: Невена Коканова. Елисавета. 
Локомотив. Волан. Камилар. Делон (Ален). „Латам”. Липак. Ради-
ка. Нелина. Обама (Барак). Илири. Пипета. Инари. Отава. Инара. 
Нан. Рак. „Нона”. Илитон. Пик. Газ. Тарама. Онети (Хуан Карлос). 
Икаса (Хорхе). Анани. Анамар. „Нана”. Итал (Йоан). Карол (Луис). 
Кадет. Лалас (Алекси). Далила (”Самсон и Далила”). Манама. 
Олите. Арена. Немара. Еремит. Карина. Ане (Клод). Ред. Рабат. 
„Никомед”. Дамар. Пир. Мана. Авока. Оловина. Тигана (Жан). 
Имитатор. Миронов (Анд-рей). Лимон. Нанини (Джана). Ироним. 
Дека. Велека. Анаполис. Левитан (Иван).

отговори на сканди от бр. 233, вторник

 Началникът	 на	 Цен-
тралното	 военно	 окръжие	
полковник	 Георги	 Петков	
посети	 Община	 Севлиево	
като	 се	 срещна	 със	 за-
местник-кмет	 Красимира	
Йорданова,	 която	 е	 с	 ре-
сор	 „Хуманитарни	 и	 соци-
ални	дейности“.	Полковни-
кът	 пристигна	 в	 града	 за	
връчването	 на	 специална	
награда	 на	 отличилия	 се	
ученик	 Румен	 Гатев	 от	 СУ	
„Васил	 Левски“	 -	 Севли-
ево.	 На	 срещата	 присъст-
ваха	 подполковник	 Милен	
Добрев	 -	 заместник-на-
чалник	щаб	 на	Централно	
военно	 окръжие,	 подпол-
ковник	Кристиян	Гранджан	
-	 началник	 на	 Военно	 ок-
ръжие	 –	 Габрово,	 майор	
Георги	 Георгиев	 -	 замест-
ник-началник	 на	 Военно	
окръжие	 –	 Габрово,	 и	Ни-
колай	 Мерджанов	 -	 екс-
перт	 в	 офиса	 за	 военен	
отчет	в	Община	Севлиево.
	 „Имам	 удоволствието	
да	ви	приветствам	от	име-
то	 на	 кмета	 на	 Община	
Севлиево	 д-р	 Иван	 Ива-
нов.	 Радвам	 се,	 че	 наши-
те	възпитаници	от	община	
Севлиево	почитат	история-
та,	задълбочават	се	и	про-
явяват	интерес,	още	пове-
че,	 че	 в	 недалечното	 ни	
минало	 в	 обществото	 ни	
нашият	 град	 бе	 известен	
със	 севлиевските	 казар-
ми.	 Мястото	 сега	 е	 един	
чудесен	 парк	 за	 отдих.	
Благодарни	 сме	 на	 Ми-
нистерство	 на	 отбраната	
за	 предоставеното	 място,	
което	 напомня	 за	 военно-
то	минало.	Там	се	намира	
и	паметникът	на	загинали-
те	български	войни.	Извън	
историята	 съдействаме	
на	 Николай	 Мерджанов	 с	
каквото	 е	 необходимо,	 за	
да	 популяризираме	 сред	

завършващите	12	клас	уче-
ници	всички	висши	учебни	
заведения,	 които	 извърш-
ват	 военна	 подготовка.	
Имаме	 постъпили	 такива	
курсанти,	 което	 означава,	
че	интересът	към	професи-
ята	войник	продължава	да	
съществува“,	заяви	замест-

ник-кмет	Йорданова.	
	 По	 време	 на	 среща-
та	 бяха	 изтъкнати	 добри-
те	контакти	и	съвместната	
работа	между	Община	Се-
влиево	 и	 служителите	 на	
Българската	 армия	 на	 те-
риторията	 на	 общината	 и	
в	региона	като	цяло.	„При	
нас	 съществува	 добра	 ко-
муникация	 между	 институ-
циите,	 а	 благодарение	 на	
добрите	контакти	и	уваже-

нието	нещата	се	случват	в	
правилната	 насока“,	 доба-
ви	 зам.-кмет	 Йорданова.	 
	 „Военното	 присъствие	
никога	не	е	излишно,	най-
малкото	 в	 съвета	 по	 си-
гурност	 с	 нашите	 терито-
риални	представители	тук.	
Имаме	 и	 други	 виждания	

занапред,	 като	 територи-
ални	сили	за	подпомагане	
при	 бедствия	 и	 аварии.	
Благодаря	 ви	 за	 убежде-
нието	си	и	подкрепата	към	
Българската	армия“,	 заяви	
полковник	Петков.
	 Полковникът	 подари	
на	 Красимира	 Йорданова	
юбилейната	 книга	 „Исто-
рия	на	военните	окръжия“,	
издадена	 от	 Централно-
то	 военно	 окръжие.	Тя	 от	

своя	 страна	 подари	 кни-
гата	със	символите	на	Се-
влиево	на	полковника.
	 След	 края	 на	 срещата	
командващите	 от	 Българ-
ската	 армия	 и	 заместник-
кмет	 Йорданова	 посетиха	
СУ	„Васил	Левски“	за	наг-
раждаването	 на	 изявилия	

се	младеж.	Ученикът	от	XI	
клас	на	СУ	„Васил	Левски“	
-	 Севлиево	 Румен	 Гатев	
бе	 специално	 отличен	 за	
активната	 си	 патриотична	
дейност,	 разпространение	
и	 познаване	 на	 българ-
ските	 ценности	 и	 воински	
традиции.	 Той	 бе	 награ-
ден	 лично	 от	 полковник	
Георги	Петков.	Румен	Гатев	
успя	да	грабне	вниманието	
на	 министъра	 на	 отбра-

ната	 Красимир	 Каракача-
нов	 със	 своите	 действия	
по	 време	 на	 събитията	
от	 националната	 инфор-
мационна	 кампания	 „Бъди	
войник“,	 която	наскоро	се	
проведе	 в	 Габрово.	 Мла-
дежът	 членува	 в	 Габров-
ския	 клон	 на	 Национално	

дружество	 „Традиция“	 и	 е	
редовен	участник	във	въз-
становки	 на	 историческа	
тематика.
	 На	 тържествена	 цере-
мония	в	СУ	„Васил	Левски“	
Румен	 бе	 награден	 за	 ак-
тивната	си	военно-патрио-
тична	дейност	и	получи	от	
полковник	Петков	юбилеен	
медал	 „100	 години	 Пър-
ва	 световна	 война“,	 су-
венирен	 нож	 „Манлихер“	

и	 книга	 на	 историческа	
тематика	 -	 „Голямата	 вой-
на	 и	 българският	меч	 над	
Балканския	 възел	 1914	 –	
1919“.	 Полковникът	 получи	
като	подарък	 книгата	 „Ка-
тастрофалното	наводнение	
в	 Севлиево	 през	 1939	 г.“,	
която	е	написана	от	Румен	
Гатев	 и	 неговия	 съученик	
Борислав	Маринов.
	 Полковник	Петков	при-
помни	 за	 провелата	 се	 в	
31	 града	 информационна	
кампания	 на	 Българска-
та	 армия,	 по	 която	 бяха	
организирани	 информа-
ционни	 борси	 за	 хората,	
проявяващи	 интерес	 към	
военното	обучение	и	служ-
ба.	 Кампанията	 завърши	
преди	 дни	 в	 старопрес-
толната	 столица	 Велико	
Търново.	 „Българската	 ар-
мия	винаги	е	била	символ	
на	 сила	 и	 патриотизъм,	
на	 морал	 и	 професиона-
лизъм,	 осъществявайки	
високоблагородната	мисия	
по	 гарантиране	 на	 мира,	
националната	 сигурност	 и	
просперитета	 на	 нацията.	
Горд	 съм,	 че	 сред	 млади-
те	 хора	 има	 такива	 като	
Румен	 Гатев,	 възпитан	 в	
дух	 на	 патриотизъм	 чрез	
задълбочено	 познаване	
на	 историята	 на	 България	
и	 силна	 любов	 към	 оте-
чеството.	Изпитвам	голямо	
задоволство	 и	 удовлетво-
рение,	 че	 в	 нашата	 мила	
родина	 има	 млади	 хора,	
наследили	духа	на	нашите	
предци,	дали	живота	си	за	
славните	 победи	 на	 Бъл-
гарската	 армия.	 Убеден	
съм,	че	вие,	младите	хора,	
носейки	в	сърцата	си	най-
светлите	 страници	 от	 на-
шето	минало,	ще	градите	с	
достойнство	утрешния	ден,	
ще	 бъдете	 последователи	
на	 традициите,	 които	 да	

пребъдат	 във	 времето,	 за	
да	ни	съхранят	като	народ	
и	нация“,	 заяви	в	словото	
си	полковник	Петков.
	 От	 своя	 страна	 Ру-
мен	 Гатев	 благодари	 на	
полковника	 за	 връчената	
награда.	 „Благодаря	 и	 на	
министъра	 на	 отбраната	
Красимир	 Каракачанов,	 и	
на	 Министерство	 на	 от-
браната,	че	оцениха	моите	
познания	 по	 военната	 ни	
историята	 и	 моите	 зани-
мания	 за	 събиране,	 рес-
тавриране	 и	 съхранение	
на	 военно	 облекло	 и	 ста-
ринни	 предмети,	 напом-
нящи	 за	 славното	 минало	
на	 България.	 Надявам	 се	
все	повече	млади	хора	да	
проявят	 интерес	 към	 во-
енното	дело	в	миналото	и	
настоящето.	Армията	 буди	
у	нас	национална	гордост,	
нуждае	се	от	млади	кадри,	
които	целенасочено	да	ут-
върждават	 традициите	 и	
славата	 на	 българското.	
Занапред	ще	бъда	още	по-
упорит,	 защото	желанието	
ми	да	бъда	военнослужещ	
е	 голямо.	Предстои	ми	да	
кандидатствам	в	НВУ	 „Ва-
сил	 Левски“	 във	 Велико	
Търново	и	ще	бъда	изклю-
чително	 удовлетворен	 и	
горд	да	служа	в	редиците	
на	Българската	армия	и	да	
браня	 всичко	 българско	 и	
родно“,	заяви	след	награж-
даването	Румен	Гатев.
	 В	края	на	церемонията	
полк.	 Петков	 подари	 на	
директора	 на	 училището	
Тома	 Томев	 юбилейната	
книга	„История	на	военни-
те	окръжия“.	Тя	е	приноса	
на	Централното	военно	ок-
ръжие	по	повод	чествани-
ята	 през	миналата	 година	
на	140-годишнината	от	съз-
даването	 на	 Българската	
армия.

Пîлк. Геîрãи Пеòкîв íаãради Румеí Гаòев îò СУ „Ваñил Левñки”
Добрите контакти и съвместна работа между Община Севлиево и Българската армия бяха обсъдени на среща при заместник-кмет Красимира Йорданова

	 Фигурата	 на	 видра,	
която	 красеше	 чешмичка-
та	 до	 Община	 Габрово,	 е	
свалена	за	реставрация	и	
укрепване.	
	 Малката	статуя	е	била	
обект	 на	 опит	 за	 ванда-
лизъм,	но	не	е	повредена	
сериозно.		
	 Тя	ще	бъде	укрепена	и	
монтирана	обратно.

Фиãураòа íа 
видра е ñвалеíа 
за реñòаврация и 
укрепваíе

Габрово	 ще	 има	 удо-
волствието	 да	 се	 срещне	
още	 веднъж	 с	 фамилия	
Солакови	 на	 5	 декем-
ври	 в	 17.30	 часа.	 Тогава	
в	 ХГ	 „Христо	 Цокев“	 ще	
се	 състои	 среща-разговор	
с	 Недко	 Солаков	 и	 Ди-
митър	 Солаков.	 Срещата	
ще	 бъде	 водена	 от	 Яра	
Бубнова,	 директор	 на	 На-
ционалната	 галерия.	 Съ-
битието	беше	предшества-
но	 от	 откриването	 на	 две	
изложби	 –	 „Солакови“	 с	
произведения	 на	 Митьо,	
Недко	 и	 Димитър	 Сола-
кови	 в	 ХГ	 „Христо	 Цокев“	
и	 „Пестеливи	 драсканици“	
на	 Недко	 Солаков	 в	 Дом	
на	хумора	и	сатирата.	Из-
ложбите	 продължават	 до	
19	 януари	 2020	 г.	 Сола-
кови	 гостуват	 в	 Габрово	
като	част	от	инициативата	
на	 Община	 Габрово	 „Фа-
милииТе“.	 Тя	 представя	
творчеството	 на	 известни	
фамилии,	 свързани	 с	 гра-
да,	 които	 имат	 принос	 за	
културния,	 икономически	
и	обществен	живот.	В	нея	
досега	 гостуваха	 семей-
ство	Москови	-	Рада,	Теди	
и	 Иван	 Москови,	 семей-
ство	 Пенчеви-Чаракчиеви	
и	семейство	Минчеви	-	ци-
гуларите	Минчо	Минчев	 и	
синът	му	Николай	Минчев.

На 5 декември - ñреща-
разãîвîр ñъñ Сîлакîви
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ЕлЕкТроразпрЕДЕлЕниЕ сЕВЕр аД, 
разпрЕДЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 
уВЕДоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

в периода 16.12.2019 - 20.12.2019 г. от 00:00 до 
00:00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	община	Дряново,	ТП	2	Гостилица	(северо-
източната	част	на	селото).

в периода 11.12.2019 - 13.12.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	община	Дряново,	ТП	2	Гостилица	(северо-
източната	част	на	селото).

 
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.

оБЩиНа ГаБрово
 

ЗаповЕД № 2604/02.12.2019 г. 
На кМЕТа На оБЩиНа ГаБрово  

За  пУБличЕН ТЪрГ С ТаЙНо НаДДаваНЕ 
За оТДаваНЕ поД НаЕМ 

За Срок оТ 10 ГоДиНи На:   
 помещение № 6 в Дом на културата „Емануил 
Манолов“,	 находящо	 се	 на	 пл.	 „Възраждане”	№	 7,	
разположено	 на	 1-ви	 етаж	 в	 западната	 страна	 на	
сградата,	с	площ	от	15,00	кв.	м	и	предмет	на	дейност	
–	образователна.

Дата и час на провеждане на търга:	 17.12.2019	 г.	
от	13,30	ч.

Закупуване на тръжна документация:	от	04.12.2019	
г.	до	16.12.2019	г.

Дата и час на повторно провеждане на търга: 
20.12.2019	г.	13,30	ч.

Закупуване на тръжна документация: до	
19.12.2019	г.

Тръжната документация	 се	 получава	 в	 „Център	
за	информация	и	услуги	на	гражданите”	при	Община	
Габрово	 срещу	 представена	 квитанция	 за	 закупени	
документи. 
 За допълнителна информация: община 
Габрово, телефон: 066/ 818 441.

Женина денчева

Не	 се	 допуска	 нерегла-
ментирана	 продажба	 на	
нерегламентирани	 места	
на	 риба	 с	 нерегламенти-
ран	 произход,	 според	 д-р	
Нели	 Грашева	 от	 Област-
ната	дирекция	по	безопас-
ност	на	храните.
	 Започнаха	 проверки	

в	 магазинната	 мрежа	 и	
по	 пазарите	 за	 произхо-
да	 и	 качеството	 на	 ри-
бата,	 която	 се	 продава	
за	 Никулден.	 Инспектори	
от	 Областната	 дирекция	
по	безопасност	на	 храни-
те	 ежедневно	 следят	 за	
правилната	 продажба	 на	
рибата	в	областта.
	 С	инспекциите	се	цели	

ограничаване	 и	 недопус-
кане	 продажбата	 на	 риба	
на	нерегламентирани	мес-
та,	 както	и	на	риба	с	не-
установен	 произход,	 за	
да	 се	 гарантира	 здравето	
на	 потребителите.	А	 също	
така	 да	 се	 предотвратят	
нелоялни	 практики	 и	 зло-
употреби	 на	 недобросъ-
вестни	търговци.	

  „Проверките	 за	риба-
та	 започнаха	 на	 3	 и	 ще	
продължат	 до	 6	 декември	
включително.	 Проверява-
ме	 всички	 обекти	 за	 тър-
говия	 на	 дребно,	 в	 които	
има	 разрешена	 продажба	
на	 охладена	 и	 замразе-
на	 риба,	 и	 на	 временни	
обекти,	 които	 са	 подали	
документи	 за	 регистрация	
за	продажба	на	риба	спе-
циално	 за	 празника.	 Не	
се	 допуска	 нерегламен-

тирана	 продажба	 на	 не-
регламентирани	места		на	
риба	 с	 нерегламентиран	
произход“,	 коментира	 д-р	
Нели	 Грашева,	 зав.	 отдел	
„Контрол	 на	 храните“	 в	
Областната	 дирекция	 по	
безопасност	на	храните.
	 Какво	 е	 регламенти-

рана	 риба,	 обяснява	 тя.	
Рибата	 трябва	 да	 про-
изхожда	 от	 регистриран	
обект	 -	 язовир.	 За	 про-
дажбата	 й	 трябва	 да	 има	
ветеринарно-медицинско	
свидетелство,	издадено	от	
ветеринарния	 лекар,	 об-
служващ	 язовира.	 Рибата	
трябва	 да	 е	 придружена	
с	 документи,	 които	 сочат	
произхода	й.	След	като	се	
докаже	 регламентираният	
й	произход,	рибата	трябва	

да	 се	 продава	 в	 обекти,	
регистрирани	 по	 Закона	
за	храните.	
	Строги	са	правилата	и	

за	 продажбата	 на	 жива	
риба.	Тя	 трябва	 да	 е	 по-
ставена	в	басейни	с	чиста	
вода,	 с	 определени	 пара-
метри	на	кислорода	в	нея,	
температура	 на	 водата.	
Освен	 регламентирания	 й	
произход	 и	 здравното	 й	
освидетелстване,	 са	 за-
дължителни	 и	 тези	 усло-
вия.
	 	 Оказва	 се,	 че	 е	 не-

обходимо	 специално	 обу-
чение	 на	 превозвача	 на	
жива	 риба	 относно	 раз-
мера	 на	 ваната,	 в	 която	
се	 транспортира	 тя,	 ко-
личеството	 вода	 в	 нея,	
температурата	 и	 наличи-

ето	 на	 кислород.	 Нужни	
са	и	определени	превозни	
средства	 за	 това,	 в	 ба-
гажника	 на	 кола,	 както	
се	 случва	 по	 празниците,	
не	 може	 да	 се	 превозва	
жива	риба.	
	 Така	че	трябва	да	има	

хуманно	 отношение	 към	
живата	 риба,	 да	 не	 се	
наранява	 и	 стресира	 тя	
по	 време	 на	 	 транспорта	
до	магазините.	Ако	се	спа-
зят	тези	правила,	тя	може	
спокойно	 да	 бъде	 купена	
и	изядена.
	 	 Д-р	 Грашева	 обясня-

ва	 какви	 са	 рисковете	 от	
консумация	 на	 нерегла-
ментирана	 риба.	 „Може	
произходът	 й	 да	 не	 бъде	
от	 регистриран	 водоем,	
водата	там	да	не	е	чиста,	

в	нея	да	има	нерегламен-
тирани	 вещества.	 Рибата	
може	да	има	заболявания,	
паразити.	 Затова	 тряб-
ва	 ветеринарен	 лекар	 да	
издаде	 документ	 за	 със-
тоянието	 на	 живата	 риба	
или	 да	 мине	 през	 пред-
приятие,	 където	 тя	 е	 по-
чистена,	 охладена.	Така	 е	
не	 само	 с	 рибата,	 а	 и	 с	
всяка	 животинска	 храна.	
Трябва	 да	 има	 регламен-
тиран	 произход,	 за	 да	 се	
гарантира	здравния	статус	
на	 съответното	 животно.	
Затова	се	изискват	всички	
тези	документи.
	 	 Как	 все	 пак	 да	 раз-

берем	 коя	 риба	 е	 пряс-
на.	Върху	повърхността	на	
прясната	 риба	 има	 мно-
го	 тънък	 слой	 слуз.	 Ако	
слузта	 е	 обилна,	 а	 сло-
ят	 плътен,	 това	 означа-
ва,	че	рибата	е	престояла	
по-дълго	 време.	 Люспите	
трябва	 да	 са	 блестящи,	
плътно	 залепени	 за	 тя-
лото.	 Хрилете	 трябва	 да	
са	 с	 розово-червен	 цвят.	
Очите	 трябва	 да	 са	 бист-
ри.	При	натискане	с	пръст	
вдлъбнатината	 трябва	 да	
изчезне	бързо.

  „Когато	рибата	се	про-
дава	 в	 нерегламентиран	
обект	и	не	може	да	се	до-
каже	 произхода	 й,	 имаме	
право	 да	 я	 конфискуваме	
и	да	я	изпратим	за	унищо-
жаване.	 Всяко	 нарушение	
на	 правилата	 е	 санкцио-
нирано	 с	 акт	 за	 устано-
вено	административно	на-
рушение	от	наша	страна“,	
допълва	д-р	Грашева.

Прîверяваò прîизхîда и качеñòвîòî íа 
риáаòа за Никулдеí пî маãазиíи и пазари
Не се допуска нерегламентирана продажба на нерегламентирани места на риба с нерегламентиран 

произход, според д-р Нели Грашева от Областната дирекция по безопасност на храните

	 Регионалната	 структу-
ра	 на	 Българския	 Червен	
кръст	 в	 Севлиево	 и	 еки-
пи	на	Домашния	социален	
патронаж	към	Община	Се-
влиево	 ще	 започнат	 раз-
даването	 на	 индивидуал-
ни	 пакети	 с	 хранителни	
продукти	 от	 следващата	
седмица.	
	 Подкрепата	 за	 хора-

та	 в	 този	 транш	 включва	
16	 продукта,	 като	 от	 тях	
могат	 да	 се	 възползват	
около	1600	души,	живеещи	
в	община	Севлиево.	Помо-
щите,	 които	 се	 раздават,	
са	 осигурени	 от	 Фонда	
за	 европейско	 подпомага-
не	 на	 най-нуждаещите	 се	
лица.
	 Пакетите	 с	 хранител-

ните	 продукти	 тежат	 24,5	
килограма	и	в	тях	са	вклю-
чени	няколко	основни	хра-
нителни	 продукти	 като:	
спагети	 –	 2	 опаковки;	 го-
веждо	в	собствен	сос	–	1	
консерва;	 леща	 –	 4	 кг;	
гювеч	–	2	консерви;	зелен	
фасул	 –	 3	 консерви;	 лю-
теница	–	0,500	кг;	грах	–	2	

консерви;	 домати,	 стери-
лизирани	 –	 2	 консерви;	
говежди	 кюфтета	 –	 2	 кон-
серви;	риба	–	1	консерва;	
пиле	фрикасе	 –	 1	 консер-
ва;	зрял	боб	–	3	консерви;	

конфитюр	–	 0,500	 кг;	 ориз	
–	1	кг;	олио	–	4	литра,	и	2	
кг	брашно.
	 Община	 Севлиево	 на-

помня,	 че	 право	 да	 полу-
чават	помощите	имат	лица	

на	 социално	 подпомага-
не;	 майки	 (осиновителки),	
които	 получават	 месечни	
помощи	 за	 отглеждане	 на	
дете	 до	 навършване	 на	
една	 година;	получили	ед-

нократна	помощ	за	учени-
ци	в	първи	клас.
	 Право	имат	и	хората	с	

трайни	 увреждания,	 които	
имат	 ниски	 лични	 доходи	
и	 получават	 месечна	 до-
бавка	 за	 социална	 инте-
грация;	лица	и	семейства,	
които	 получават	 месечни	
помощи	 за	 отглеждане	 на	
дете	 с	 трайно	 увреждане;	
получили	 еднократни	 или	
месечни	 помощи,	 пред-
назначени	 за	 превенция	
и	 реинтеграция,	 отглежда-
не	 на	 детето	 при	 близки	
и	 роднини	 и	 в	 приемни	
семейства;	инцидентно	по-
страдали	 от	 бедствия	 и	
аварии.
	 Хранителните	 продукти	

се	предоставят	лично	сре-
щу	 лична	 карта	 или	 на	
упълномощен	 човек,	 кой-
то	 притежава	 пълномощ-
но,	 както	 и	 своята	 и	 на	
правоимащия	лични	карти.	
Раздаването	 на	 хранител-
ните	продукти	ще	започне	
през	 следващата	 седми-
ца	от	Домашния	социален	
патронаж.

Оáщиíа Севлиевî и БЧК запîчваò раздаваíеòî 
íа храíиòелíи прîдукòи за íуждаещи ñе

 По	 повод	 Междуна-
родния	 ден	 на	 хората	 с	
увреждания	 ръководство-
то	 на	 Община	 Севлиево	
посети	Клуба	на	хората	с	
увреждания	в	града.	
Председателят	 на	 Об-

щинския	 съвет	 в	 Севли-
ево	 Здравка	 Лалева	 и	
заместник-кметът	 Краси-
мира	 Йорданова	 уважи-
ха	 празника	 и	 поднесоха	
поздравителен	 адрес	 от	
името	 на	 кмета	 на	 Об-
щина	 Севлиево	 д-р	 Иван	
Иванов.
	 „Умението	да	споделя-

ме	и	да	разбираме	света	
на	различните	хора	е	ва-
жно	 за	 всички	 нас,	 тъй	
като	 това	 е	 начинът,	 по	
който	 можем	 да	 сме	 ис-
тински	 съпричастни	 при	
решаването	на	проблеми-

те,	 възникнали	 в	 ежедне-
вието	 ви”,	 каза	 Красими-
ра	Йорданова.
	 „Аз	вярвам,	че	всички	

хора	 имат	 право	 да	 по-
лучат	 необходимата	 под-
крепа,	 а	 наш	 дълг	 е	 да	
протегнем	 приятелската	
ръка,	която	да	ви	е	опора	
в	трудното	ежедневие.	Ръ-
ководството	 на	 Община	
Севлиево	ще	продължи	да	
оказва	 подкрепа	 в	 труд-
ните	 моменти	 на	 всеки,	
който	 има	 нужда“,	 заяви	
в	 приветствието	 си	 д-р	
Иван	Иванов.
	 За	 нуждите	 на	 Клуба	

на	 хората	 с	 увреждания	
ръководството	 на	 Общи-
ната	 подари	 нов	 апарат	
за	 кръвно	 налягане,	 а	 за	
всички	 беше	 организира-
но	скромно	парти.

Ръкîвîдñòвîòî íа Оáщиíа Севлиевî 
ñ пîдарък за Клуáа íа хîраòа ñ 
увреждаíия íа празíика им

	 Севлиево	 посрещна	
Дядо	 Коледа	 на	 2	 декем-
ври	и	се	забавлява	с	инте-
рактивния	 спектакъл	 „Ле-
генда	 за	 коледната	 елха“,	
който	зарадва	всички,	до-
шли	 за	 запалването	 на	
коледните	светлини.	Щури	
забавления	 с	 много	 музи-
ка	и	танци	имаше	за	мал-
чуганите,	 а	 в	 програмата	
се	включиха	танцова	фор-
мация	 от	 ЦПЛР	 –	 Детски	
комплекс	„Йовко	Йовков“.	
	 Най-талантливите	 деца	

от	 Севлиево,	 дошли	 на	
концерта,	 получиха	 пока-
ни	 да	 участват	 в	 конкур-
са	фестивал	 „Мини	мис	 и	
мини	мистър	-	малки	голе-

ми	 таланти“,	 който	 ще	 се	
проведе	 през	 следващата	
година	 в	 София.	 Кулми-
нацията	 на	 вечерта	 беше	
идването	 на	 Дядо	 Коледа	
в	Севлиево.	Той	и	верните	
му	малки	приятели	заедно	
броиха	при	 грейването	на	
елхата	 и	 всички	 коледни	
светлини	на	площад	„Сво-
бода“.	
	 Организаторите	от	Об-

щина	 Севлиево	 тази	 го-
дина	 успяха	 да	 изненадат	
жителите	 на	 общината	 с	
пищна	 украса,	 а	 атракци-
ята,	която	прикова	внима-
нието	 на	 малки	 и	 големи,	
беше	 триметров	 светещ	
Дядо	Коледа.

Приказíа кîледíа украñа ãрейíа в Севлиевî
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рабоТа прЕДлага
ФаянсаДжии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 13]
рЕсТоранТ Търси готвач 
и сервитьор/ка. Справки 
на тел. 0899/88-98-97. 
[11, 10]

агЕнция за охра-
на „супЕр-гарД“ 
набира охраниТЕ-
ли. Справки на тел. 
0888/60-42-51. [11, 
10]

сЕрВиТьор/ка при до-
бро заплащане и подси-
гурено спане се търси на 
тел. 0887/671-848. [17, 9]

ФирМа за ЕлЕкТро-
ника Търси проДа-
Вач-консулТанТ за 
сВоя Магазин и 
сайТ. оТлично за-
плащанЕ. Справки на 
тел. 0878/393-919 [15, 
7]

ДърВообрабоТВаща 
ФирМа набира работ-
ници. Справки на тел. 
0899/137-896. [16, 11]
пицария „глаДници“ 
търси сервитьори, пицари, 
готвачи. Справки на тел. 
0899/128-151. [11, 10]
краВари сЕ търсят на 
тел. 0896/690-300. [11, 
10]
жЕна за гледане на бо-
лен почасово се търси на 
тел. 0888/204-480. [11, 6]
жЕна за гледане на бо-
лен за 24 часа се тър-
си на тел. 0888/204-480. 
[11, 6]
ФирМа Търси готвач до 
50 години. Дневна смяна. 
Справки на тел. 0885/069-
027. [7, 7]

ФирМа набира ра-
боТници за пЕрал-
но сТопансТВо. 
оТлично заплаща-
нЕ. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 2]

бисТро „карТал“ тър-
си да назначи кухненски 
работник/миячка. Дневна 
смяна. Телефон за справ-
ки: 0889/319-654. [11, 7]
рЕсТоранТ „киТайски 
кът“ търси жена за почист-
ване на кухнята и обща 
работа три дни в седми-
цата - вторник, четвъртък 
и събота от 16.00 часа. 
За справки: на място - ул. 
„Осми март“ 19. [7, 7]
жЕна за гледане на въз-
растен мъж се търси на 
тел. 0882/24-14-70. [11, 
7]
Малка краВЕФЕрМа 
търси работник. Справ-
ки на тел. 0876/415-480. 
[12, 7]сЕрВиТьорка сЕ 
търси на тел. 0899/651-
549. [11, 4]

зиДаро-коФражисТ и 
общ работник се търсят на 
тел. 0898/970-677. [2, 2]
Търся жЕна до 65 години 
за гледане на стари хора. 
Давам къща. Тел. 066/99-
22-44. [5, 2]
ТаксиМЕТроВ шо-
Фьор се търси на тел. 
0888/413-197. [4, 2]
ФирМа Търси хигиенист/
ка за почасова работа. 
Справки на тел. 0878/808-
705. [6, 1]

ФирМа Търси МъжЕ 
за Външна поД-
Дръжка на зЕлЕни 
площи и снЕгопо-
чисТВанЕ. Справки на 
тел. 0884/23-40-26. [3, 
1]

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

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
ТранспорТ с бус - 3 
тона, фургон - 18 куби-
ка, падащ борд, колич-
ка. Фактури по ДДС. Тел. 
0887/31-61-84.
ТранспорТ - 0.45 лв./
км - тел. 0894/00-40-45. 
[24, 22]

ТранспорТ със са-
мосвал - 3.5 тона - тел. 
0876/522-774. [20, 13]
ТранспорТни услуги - 
тел. 0882/407-493. [15, 
10]
ТранспорТ с бус - 1.500 
- тел. 0879/019-191. [7, 
7]
ТранспорТни услуги 
до 2 тона - каросерия - 
тел. 0896/828-147. [20, 
4]

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

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

гуМи
гуМи - 4 бр., 155/70-
13, се продава на тел. 
0884/139-268. [11, 11]
ДжанТи за Сузуки Ви-
тара, Субару Импреза и 
Голф 4 се продават на тел. 
0889/908-331. [3, 1]

аВТоМобили проДаВа
рЕно 19 - 2 броя на цена-
та на 1, 1 минимална ра-
ботна заплата, се продава 
на тел. 0878/180-860. [6, 
4]
спЕшно! ФиаТ Брава из-
годно се продава на тел. 
0895/650-619. [4, 4]

аВТочасТи/Магазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.
ноВи акуМулаТори 
- най-ниски цени - тел. 
0999/009-008.

аВТоуслуги
аВТосЕрВиз - тел. 
0882/407-493. [15, 10]

аВТоТЕнЕкЕДжийски и 
автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитивно, 
атрактивни цени. Справки 
на тел. 066/821 566, 0888 
321 692.
кърпЕж на автомобили 
- тел. 0882/407-493. [15, 
10]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. прЕДлага 
сЕрВизна ДЕйносТ и 
ДЕнонощна пъТна по-
Мощ. Справки на тел. 
066/886-677, 0899/886-
424.

поД наЕМ

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

скрап, сТари коли
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, излез-
ли от употреба и катастро-
фирали автобуси и микро-
буси - 0999/009-008.
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [22, 
21]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 8]

МоТори/ВЕлосипЕДи

изкупуВаМ сТа-
ри и съВрЕМЕнни, 
запаДни и социа-
лисТичЕски МоТо-
пЕДи и МоТоцик-
лЕТи - здрави и по-
вредени, може и с 
липси - справки на 
тел. 0999/009-008.

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

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „Алфа-Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.
уроци по пиано и солфеж - тел. 0877/80-67-26. 
[12, 4]

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, 10]
кЕрЕМиДи и капаци 
БРАМАК (втора употре-
ба) се продават на тел. 
0878/199-789. [11, 11]

цигли - използвани, 0.10 
лв., се продават на тел. 
0896/49-59-26. [16, 6]
ДВуканални цигли и 
капаци се продават на тел. 
0877/72-92-57. [5, 3]
кЕрЕМиДи браМак (вто-
ра употреба) се прода-
ват на тел. 0878/199-789. 
[11, 1]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
гоТВарска пЕчка на ток 
и дърва се продава на тел. 
0877/92-72-90. [3, 2]
BIOFLEX - магнитна по-
стелка, колан, завивка, 
възглавници - за спалня. 
Тел. 0887/879-784. [3, 2]

проДаВа Машини
каМина с водна риза 
ELDOM, 23 кВт, на твърдо 
гориво, на два сезона, се 
продава на тел. 0894/050-
430 [20, 19]

пЕлЕТна горЕлка 
GF858 VIP - 8-58 кВТ, 
гаранционна, прода-
ва изгодно по спеш-
ност 0888/241-115 
[23, 7]

проДаВа разни
рабоТно облЕкло с 
обувки - 40 номер, про-
дава тел. 0878/390-788. 
[6, 6]
изгоДно! Мъжки кожух 
- еко кожа, нов, мъжки 
кожух - естествена кожа, 
ел. двигател - P = 1.5 kW, 
N = 900 об./мин. - тел. 
0889/72-40-86. [11, 4]
каМина „приТи“ - 17 
kW, с водна риза, се про-
дава на тел. 0889/227-
669. [3, 2]
паВилион - 9 кв. м, за 
400 лв. се продава на тел. 
0895/710-934. [11, 2]

МоТорна  шЕйна 
„Yamaha“ за 3300 лв. се 
продава на тел. 0888/24-
33-38. [11, 1]
ски, ски оборудване 
продава тел. 0888/24-33-
38. [11, 1]
ТаблЕТ - запазен, се про-
дава на тел. 0878/390-
788. [4, 1]

жиВоТни проДаВа
заплоДЕни ярЕТа по 
споразумение се прода-
ват на тел. 0892/989-718. 
[11, 6]
краВи сЕ продават - 
справки на тел. 0890/21-
41-28. [3, 3]
коза, ярЕ и пръч се про-
дават на тел. 06714/26-
61. [7, 3]
ярЕТа - живи, 4 лв., 
се продават на тел. 
0892/989-718. [12, 2]

храна за жиВоТни
сЕно на бали се прода-
ва на тел. 0899/960-591. 
[11, 6]

проДаВа Тор
гоВЕжДа Тор в чували - 
3.00 лв./бр., с транспорт - 
справки на тел. 0878/650-
456. [22, 22]
угнил оборски тор се 
продава. Собствен транс-
порт със самосвал. Справ-
ки на тел. 0899/414-153. 
[23, 19]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
акорДЕон сЕ купува на 
0882/285-539. [6, 6]

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 - 14.12./21.12, 40 лв.
БУКУРЕЩ - КОЛЕДНИ БАЗАРИ - 15 и 
21.12, 40 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 
156 лв.                                                                                                                                   
НГ В ИСТАНБУЛ - 28.12., от  348 лв.                                                               
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 20.12, 149 лв. 
КОЛЕДА И НГ В БЕРОВО - 2 нощувки, 
210/360 лв.
НГ В АНТАЛИЯ - от 337 лв., КУШАДАСЪ 
- от 348 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/В. ТЪРНОВО
КОЛЕДА ВИЕНА - БУДАПЕЩА - 21.12., 

559 лв.
НОВА ГОДИНА В КОРФУ - 28.12., 340 лв.
НГ САМОЛЕТ - ПОСЛЕДНИ МЕСТА  
ВИЕНА - 790 лв., РИМ - 1043 лв., СИЦИ-
ЛИЯ - 862 лв., КОСТА ДЕЛ СОЛ - 978 лв., 
АНТАЛИЯ - 648 лв., ЕГИПЕТ - 1049 лв., 
ТУНИС - 1067 лв., МАРОКО - 1484 лв.
ПОЧИВКИ 2020 - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
КУШАДАСЪ, БОДРУМ, МАРМАРИС, АЙВА-
ЛЪК, АНТАЛИЯ, ЧЕШМЕ, ГЪРЦИЯ, ИСПА-
НИЯ, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРО-
КО, ТУНИС, ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ 
AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

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

www.spaholiday.bg

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

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

ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И        
АВТОБУСНИ БИЛЕТИ 20/08

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 професионално на-
правление „икономика” от област на висшето 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; 

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 „Топогеодезия“
Проверител в Първа секция „Картография“ на сектор „Картография“
 Младши експерт III степен в секция „Географски база данни“ на сек-
тор „Дистанционни изследвания“
 ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 17.01.2019 г. ВъВ ВоЕнно окръжиЕ – габроВо, 
ул. „соФроний Врачански” 1а
  изисквания: 
 - образование – окС „бакалавър“ по специалност
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.

066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

рабоТа Търси
хиМик с английски 
език търси работа - тел. 
0878/919-314. [11, 10]
Търся рабоТа - тел. 
0893/289-743. [12, 4]

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

ДоМашни любиМци
касТрирано кучЕ-па-
зач си търси дом - тел. 
0899/11-85-57. [10, 3]

кУхНЕНСки
шкафовЕ 
офиС 
МЕБЕли 

МЕБЕЛÈ

0897 893 563
0897 843 667

Типови 
и по проЕкТ 
На клиЕНТа



54 декември 2019 г. имоти - продава, купува, под наем, земи, гори; счетоводство

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, 61м2, ет. 5/5, за ремонт 39 800 лв
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 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., Борово, 80 м2, ет. 5/6, ч. обз. 39 200 лв
3-ст., Ш. мост, 86 м2, ет. 1/4, обз. 55 000 лв
3-ст., Градище, 95 м2, ет. 4/4, обз. 100 000 лв
3-ст., ул. „Акация“, 75 м2, 4/8 65 000 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 57 000 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 49 500 лв
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 61 900 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Борики, груб строеж, 352 м2 РЗП, два гаража, 4 
спални, 3 бани, двор 1010 м2 218 000 лв
Г.бърдо,170м2 РЗП,гараж, двор 407м2 109 900 лв
Шарани, 2 къщи - стара за реставрация и нова, 

211 м2 РЗП, плевня, двор 1918 м2 56 000 лв
Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за 
гости, 6 спални, 6 бани, двор 1230м2 150 500 лв
Драгомани, 87м2 ЗП,стара,двор 1329м2 36 500 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  

 31 900 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
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 43 700 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 31 500 eu
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
Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Иванили, с плочи, стоп. постр., 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
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, лок. парно, 102м2 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

Поповци, 507 м2 5 600 лв
Велчевци, 298 м2 8 900 лв
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

Обходен път за Шипка, 20 дка, 106 м лице, до 
пътен възел Поповци, променено предназначение 
с изтекъл срок, за подновяване       210 000 лв
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
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

Мол Габрово, тристаен, обзаведен 588 лв
Терамол, 1-ст., 3 ет., част. обзавеждане 180 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Младост, 1-ст., 3 ет., част. обзавеждане 145 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-
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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

10/07

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

Реклами и îáяви в “100 веñòи”

иМоТи проДаВа
ДВуЕТажна МасиВна къща с 
алуминиева дограма в село Нова-
ковци за 38 500 евро се продава 
на тел. 0886/33-14-15. [22, 22]
ДВусТаЕн панЕлЕн апартамент 
в кв. Трендафил-2, ет. 5, не по-
следен, среден, за 36 000 лева 
се продава на тел. 0886/33-14-
15. [22, 22]
парцЕл В село Мрахори - 
800 кв. м, се продава на тел. 
0878/370-640. [24, 21]
парцЕл До „Техномаркет“ - 3 
дка, за 18 000 лв. се продава на 
тел. 0892/484-602. [17, 11]
апарТаМЕнТ - ново строител-
ство, кв. Тлъчници, за 50 000 лв. 
се продава на тел. 0886/457-295. 
[11, 11]
упи, 7300 кв. м, на ул. „Пе-
рущица“ се продава  на тел. 
0885/733-225. [11, 10]
апарТаМЕнТи В Габрово и Тряв-
на - обзаведени, център, се про-
дават на тел. 0897/556-676. [11, 
9]
къща - ново строителство, на 
три етажа, РЗП 165 кв. метра, 
цена: 88 888 лв., се продава на 
тел. 0888/450-180. [11, 7]

гарсониЕра, слЕД ремонт, в 
кв. Трендафила, с посредник се 
продава на тел. 0887/760-790. 
[11, 6]
апарТаМЕнТи и други - ново 
строителство, в идеален център 
се продават на тел. 0888/447-
096. [18, 2]
апарТаМЕнТ В Севлиево - 96 
кв. м, монолитен строеж, на 300 
м от Кооппазар, се продава на 
тел. 0894/99-02-80. [5, 5]
гарсониЕра на Еса - обзаведе-
на, за 29 000 лева се продава на 
тел. 0888/860-505. [3, 2]
ЕТаж оТ къща в центъра, зад 
МОЛ Габрово, с двор 150 кв. м, 
се продава на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [16, 2]
къща сЕ продава на тел. 
0899/44-01-77. [3, 1]
къща близо до Габрово, на 6 
км от центъра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 1]
ДВуЕТажна къща в кв. Лъка-
та се продава. Справки на тел. 
0889/415-447, след 18 часа. [4, 
1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
Топ цЕнТър, 50 кв. м, за ма-
газин, офис под наем - тел. 
0878/370-640. [24, 21]
апарТаМЕнТ В кв. Палаузово, 
„Болшевик“, се дава под наем на 
тел. 0878/474-879. [22, 21]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ - тухлен, 
необзаведен, се дава под наем на 
тел. 0887/621-225. [13, 12]

гарсониЕра за студенти се 
дава под наем на тел. 0889/632-
740. [12, 12]
апарТаМЕнТ сЕ дава под наем 
на тел. 0885/642-467, 066/86-
59-43. [11, 11]
оФис, оборуДВан, 20 кв. м, ул. 
„Априловска“ № 2, цена: 200 лв. 
за месец, се отдава под наем на 
тел. 0888/53-80-74. [11, 7]
рабоТЕщ аВТосЕрВиз се отда-
ва под наем на тел. 0878/93-36-
37. [11, 7]
Магазин До Община Габрово, 
подходящ за офис и друго, се 
дава под наем на тел. 0896/266-
311. [6, 6]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [5, 3]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ се дава 
под наем на тел. 0892/90-43-58. 
[2, 2]
ЕДносТаЕн апарТаМЕнТ на Ко-
лелото се дава под наем на тел. 
0877/222-095. [12, 3]
ТрисТаЕн нЕобзаВЕДЕн апар-
тамент, след основен ремонт, с 
климатик, кв. Русевци, Габро-
во, се дава под наем на тел. 
0884/149-964. [17, 5]
иц, ДВа магазина/офиси, догова-
ряне, под наем - тел. 0888/378-
193. [12, 3]
каФЕ „лЕбЕДа“ под наем се 
дава - справки на тел. 0889/848-
474. [4, 3]
апарТаМЕнТ поД наем се дава 
- справки на тел. 0876/411-467. 
[12, 3]

МясТо за автокъща се дава 
под наем на тел. 0895/710-934. 
[11, 2]
аВТоМиВка сЕ дава под наем 
- справки на тел. 0895/710-934. 
[11, 2]
МалоМЕрна обзаВЕДЕна гар-
сониера в центъра се дава под 
наем на тел. 0894/097-285. [2, 
2]
Магазин - 55 кв. м, на коле-
лото на Консултативна поликли-
ника се отдава под наем на тел. 
0898/815-554. [11, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и полу-
съборена, се купува на тел. 
0895/752-838.
ЕДносТаЕн или двустаен - ту-
хлен, купува тел. 0899/222-636. 
[12, 7]

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи в Кметовци 
и около Габрово, може и иде-
ални части, се купуват на тел. 
0886/33-14-15. [22, 21]
ниВи В цяла България се купуват 
на тел. 0894/47-44-70. [11, 7]
зЕМЕДЕлски зЕМи и гори се 
купуват на тел. 0894/23-24-25. 
[11, 9]

нощуВки
нощуВки - тел. 0879/272-528, 
0888/254-625.
нощуВки В топ център - 
справки на тел. 0876/731-419. 
[20, 4]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

 

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

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

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

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

счЕТоВоДсТВо
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рЕгисТрация на ФирМи и счЕТоВоДно об-
служВанЕ - 0898/480-821.
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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, почист-
ва за сметка на матери-
алите - 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, 16]
покриВи, изолации, 
вътрешни ремонти, ма-
зилки, боя, гипсокартон 
и др. - справки на тел. 
0897/390-194. [25, 12]

хиДроизолация, по-
криВи, дренаж, улуци, 
капаци, комини, подпорни 
стени бързо и качестве-
но - тел. 0888/020-187. 
[25, 12]
рЕМонТ на покриви, хи-
дроизолация, саниране, 
гипсокартон, шпакловка, 
боя и др. - тел. 0898/613-
913. [13, 10]
сТроиТЕлно-рЕМонТни 
ДЕйносТи и всякакви до-
вършителни работи - тел. 
0884/439-823. [16, 6]
покриВни рЕМонТи, ка-
паци, комини, изолации - 
справки на тел. 0882/279-
749. [17, 9]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийски Услуги, хи-
дроизолация, улуци и без-
шевни улуци. Услуги с бус 
и други. Тел. 0893/205-
204. [13, 6]
кърТи, пробиВа отвори 
от 32 мм до 180 мм - тел. 
0895/70-70-50. [13, 6]
ДоВършиТЕлни рабо-
Ти - тел. 0895/70-70-50. 
[13, 6]
бЕТон, коФраж, арма-
тура, собствен кофраж - 
тел. 0895/707-050. [13, 6]
сТроиТЕлни и ремонтни 
дейности - тел. 0879/377-
566. [6, 3]
ФирМа изВършВа вся-
какви външни и вътрешни 
ремонти, покриви, беседки 
и др. - тел. 0877/72-92-
57. [5, 3]

кърТя бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
шпаклоВка, бояДисВа-
нЕ - тел. 0895/38-66-50.
проФЕсионалЕн Мон-
Таж на ламинат, бала-
тум, замазки, боядисване, 
тапети - 0897/978-762, 
0877/015-031. [27, 17]
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловка и боя. Бързина 
от нас, изборът от вас. 
Тел. 0895/72-86-68. [14, 
12]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
10]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333. 
[31, 15]
ВъТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 
12]
посТаВянЕ на ламинат, 
вътрешна изолация, шпак-
ловане, боядисване и др. - 
тел. 0884/319-404. [6, 6]
ВъТрЕшни рЕМонТи, до-
вършителни и монтажни 
дейности, ламинат, гип-
сокартон, санитария, ел. 
тела, контакти и др. Тел. 
0898/467-465. [2, 1]

шпаклоВанЕ, бояДис-
ВанЕ, фаянс, теракота, 
изолация, камък - тел. 
0899/970-757. [5, 2]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
Топлоизолация - тел. 
0885/435-390. [17, 7]

хиДроизолации
рЕМонТ на стари покри-
ви, хидро-, топлоизолации, 
дренаж - тел. 0888/863-
001. [17, 9]

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 ЕлЕкТроуслуги 
по домовете извършва тел. 
0899/145-802. [33, 30]
Ел. услуги - тел. 
0877/85-17-88. [20, 10]

Ел. инсТалации - тел. 
0877/36-78-52. [20, 10]
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 7]
Вик и ел. инсталации - 
тел. 0895/70-70-50. [13, 
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 поддръжка 
- 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737. 
[25, 9]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 2]

рЕМонТ на  ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313.
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 22]

рЕМонТ на всички 
марки перални - тел. 
0888/294-214. [23, 17]
рЕМонТ и продажба 
на кафеавтомати - тел. 
0898/480-551. [11, 7]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075.

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

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
коВач, кВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - справки 
на тел. 0894/602-701. [16, 
16]
Вик и ел. услуги - тел. 
0894/220-509. [18, 8]
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737. [25, 9]
МонТаж на мебели и ла-
миниран паркет се предла-
га на тел. 0896/73-73-32. 
[12, 4]
заВаръчни услуги - 
справки на тел. 0885/724-
671. [11, 2]

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.

ДърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
букоВи ДърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, неза-
бавна доставка, се про-
дават - справки на тел. 
0884/709-093
ДъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават - 
справки на тел. 0877/471-
466.
ДърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.

„Мг-лЕс“  проДаВа  
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
ДърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.“ВЕ-
лЕВ-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, 
18]
ДърВа за огрев, метрови 
- 75 лв./ куб. м, нарязани 
- 85 лв./куб. м, се прода-
ват на тел. 0896/741-763. 
[24, 18]

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

ДърВа за огрев - наряза-
ни, 80 лв./куб. м, с вклю-
чен транспорт, се прода-
ват на тел. 0879/562-733. 
[24, 18]
нарязани и НАЦЕПЕНИ 
дърва за огрев - 80 лв./
куб. м, се продават на тел. 
0897/765-901. [24, 18]
„балкан пЕлЕТс“ про-
дава пелети. Гарантирано 
качество! Тел. 0877/27-
26-21. [22, 18]
ДърВа за огрев, разпалки 
в чували, дърва в чували, 
нарязани и нацепени, сухи 
- тел. 0896/80-76-88. [15, 
12]
ДъбоВи изрЕзки - 
40 лв./куб. м - тел. 
0899/137-896. [16, 11]

нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки - 5 
лв. -  0893/511-154. [22, 
11]
ДърВа за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [22, 8]
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [24, 8]
МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628. 
[22, 6]
разпалки В големи 
чували - 5 лева. Дърва 
в чували - 5 лева. Тел. 
0876/294-343. [14, 5]

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!

Оòîплеíие íа пелеòи ñ цеíа и качеñòвî áез алòерíаòива
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.

Самî клиеíòиòе, закупили прîдукò 
íа “Гîлдъí файър” îò ÈК „Кîлîíел”,  
пîлучаваò ДÈРЕКТНА ГАРАНÖÈОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñòаíалиòе при íужда îò 
ãараíциîíеí ñервиз òряáва да íаправяò 
заявка íа òелефîíиòе íа дîñòавчика. БЕЗплаТЕН пУСк

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

лЕкари
Д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37
психиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

Д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
ЕсТЕТична ДЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140.
Д-р иВан НЕНКОВ - 
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ В 
ОБЛАСТНА БОЛНИЦА - 
ГАБРОВО. Прегледи в БМЦ 
(Консултативна поликли-
ника): вторник и четвър-
тък от 14.30 до 18.00 ч., 
включително ехография 
на женска гърда, диагноза 
и лечения на заболява-
ния, свързани с изпуска-
не на урина при жената. 
Телефон за записване: 
0894/565-056. [13, 3]

всеки ден в ново издание

куриЕрски услуги
най-ниски цЕни на теж-
ки и едрогабаритни товари 
в страната. Най-атрактивни 
цени за Лондон - 10 кг 
- 25 лв. „Европът“, Габро-
во, ул. „Неофит Рилски“ 7, 
0882/666-188. [11, 1]

проФЕсионалЕн
ДоМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на етажна 
собственост - пълно об-
служване за граждани и 
фирми. Тел. 0894/94-07-
35. [13, 1]

ФоТо услуги
ФоТограФ с над 20-го-
дишен опит Ви предла-
га фото услуги за вся-
какъв вид събития - тел. 
0898/467-465. [2, 1]

запознансТВа
пЕнсионЕр Миньор тър-
си жена до 65 години за 
съвместно съжителство, 
без ангажименти - тел. 
0882/362-548. [11, 5]

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 1]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 4]
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В кíиãаòа “Сòарî Гаáрîвî и пъòищаòа îкîлî íеãî” Кирил 
Кîйчев - ñ íîва хипîòеза за възíикваíеòî íа Гаáрîвî

 

Продължава от брой 229
Трасето	 на	 пътя	 не	 е	 много	 очерта-
но;	при	все	 това	всякаква	лека	кола	
може	 лесно	 да	 се	 изкачи	 и	 особено	
ако	 се	 използуват	 волове.	 Тези	 жи-
вотни	 умеят	 по-добре	 от	 конете	 да	
устояват	леко	на	глинеста	почва.	Пре-
карването	 на	 оръдия	 с	 известен	 ка-
либър	е	дори	възможно	с	волове	или	
на	ръка,	но	ако	човек	не	бърза	много,	
не	 би	 било	 трудно	 и	 да	 се	 направят	
2-3	 заобикалки	 по	 пътя,	 и	 временно	
да	 бъде	 подкрепен	 пътят	 с	 камъни	 и	
с	дъбови	стволове,	с	каквито	изобил-
ствува	околността.”
	 Тъй	 като	 пътят	 не	 се	 поддържал	
редовно,	 пороите	 бързо	 го	 заличили.	
Това	 станало	 повод	 по	 заповед	 на	
Сеид	Мехмед	Али	 през	 1844	 г.	 да	 се	
намерят	 хора,	 които	 да	 ръководят	
укрепителните	 работи.	 Заплащането	
е	 било	 такова,	 каквото	 ръководите-
лят	 е	 поисквал.	 За	 надзирател	 на	
работещите	 в	 Балкана	 е	 бил	 избран	
габровецъта	Теофил	х.	Георгиев,	който	
за	 3	 месеца	 работа	 е	 поискал	 600	
гроша	 заплата,	 която	 за	 времето	 си	
е	била	една	доста	 голяма	сума.	Този	
факт	 показва	 колко	 голямо	 значение	
са	 отдавали	 турците	 на	 Шипченския	
проход.

	 Със	започването	на	Кримската	ру-
ско-турска	война	през	1853	г.	започва	
укрепяването	 на	 прохода	 и	 ремонта	
на	пътя.	На	1	октомври	с.	г.	в	Габрово	
идва	Искандер	бей,	който	ревизира	от	
габровските	ковачи	1000	търнокопа,	а	
от	 дърводелците	 –	 2000	 лопати.	През	
следващата	 година	 под	 формата	 на	
ангария	 за	 направата	 на	 укрепления	
са	 изкарани	 500	 души	 от	 Габров-
ския	 район	 в	 Балкана.	 По	 време	 на	
войната	 през	 Балкана	 ежедневно	 са	
минавали	 коли,	 натоварени	 с	 болни	
и	 ранени	 турски	 войници,	 които	 са	
идвали	 от	 фронта	 за	 Казанлък.	 По	
обратния	път	колите	са	били	натовар-
вани	с	хранителни	продукти,	фураж	и	
боеприпаси.
	 През	1855	г.	султан	Абдул	Меджид	
трябвало	да	направи	нов	път,	от	който	
също	 в	 резултат	 на	 немарливо	 под-
държане	останало	само	трасето.	
	 Трасето	 на	 пътя	 през	 Балкана	
започвало	от	Габрово,	през	с.	Червен	
бряг	 (дн.	 кв.	 Радецки),	 за	 в.	 Св.	 Ни-
кола.	Френският	финансов	 инспектор	
Емен	Кейе	в	книгата	си	„В	България	и	
Румелия”	издадена	през	1885	г.	пише:	
„...ние напускаме Янтра, за да следва-
ме течението на Кочерица (Паничар-
ка)... Долината се раздвоява при хана 
на Гирци: надясно един път води до се-
лата Стомунец и Зелено дърво, вляво 
започва изкачването, което достига 
прохода Шипка... След двучасово изкач-
ване виждаме първия руски паметник, 
чийто надписи са нечетливи”.	
	 С	назначаването	на	Митхад	паша	
за	 валия	 на	 Дунавския	 вилает	 през	

1864	г.	той	започва	мащабно	строител-
ство.
	 В	 своето	 строителство	 Митхад	
паша	 използува	 като	 специалисти	
емигранти	–	инженери	и	техници,	кои-
то	 след	 1863	 г.,	 са	 били	 забягнали	 в	
Турция.
	 Вариантите	 за	 път	 през	 Балка-

на	 са	 били	 два	 -	 единият	 през	Тре-
вненския,	 а	 другият	 през	 Габровския	
балкан.	 Тревненци	 предложили	 по-
строяването	на	пътя	да	бъде	за	тяхна	
сметка,	като	аргументите	им	били,	че	
пътят	през	Трявна	ще	бъде	дълъг	само	
17	км	при	наклон	не	по-голям	от	5,5%,	
докато	през	Габрово	до	билото	би	бил	
20	км,	с	наклон	13%.	Изтъквало	се	е	
и	 значението	 на	 близките	 каменовъг-

лени	 мини,	 но	 всичките	 тези	 осно-
вателни	 доводи	 останали	 безплодни	
пред	звонковите	доводи	на	по-богати-
те	габровци	и	севлиевци.	Последните	
спечелват	 благоволението	 на	 Хайдар	
паша,	 чрез	 когото	 се	 наемат	 полски	
инженери	 за	 проектирането	 и	 строи-
телството	на	пътя.
	 Mестната	 общинска	 габровска	 уп-
рава	на	13	май	1871	г.	наема	полския	
инженер	 М.	 Снеготински	 със	 задача	
да	проучи	проекта	на	турското	прави-
телство	 за	шосето	 Габрово	 –	Шипка,	
да	 заснеме	 плана	 за	 участъка	 от	
Габрово	 до	 върха	 на	 Балкана	 и	 да	
надзирава	 строителството	 в	 отсечка-
та	 Габрово	 –	 Хаджицонев	мост.	През	
1867	 г.	 във	 връзка	 с	 откриването	 на	
телеграфна	 станция	 в	 Габрово	 се	 из-
гражда	двупроводна	линия	на	дървени	
стълбове,	свързваща	Северна	с	Южна	
България.
	 Със	 създаването	 на	 редовна	 тур-
ска	армия	през	1826	г.	охраната	на	пъ-
тищата	 се	 поема	 от	 турските	 власти.	
За	 опазване	 на	 Шипченския	 проход	
са	 били	 направени	 вардачници	 (бе-
клемета),	 в	 които	 са	 живеели	 турци	
–	 вардачи.	 Всяко	 от	 тези	 беклемета	
си	е	имало	пореден	номер	и	е	може-
ло	 да	 дава	 кратък	 отдих	 и	 подслон	
на	 пътуващите	 при	 лошо	 време.	Тези	
беклемета	са	се	превърнали	в	места,	
където	 пътниците	 са	 били	 изнудвани	
да	плащат	големи	суми	при	ползване	
на	подслона,	при	„почерпването”	им	с	
кафе,	ракия	или	вода.	Първото	бекле-
ме	по	пътя	за	Балкана	се	е	намирало	
в	днешния	кв.	Радецки.	

	 Шипченският	проход	се	утвържда-
ва	като	един	от	най-известните	в	на-
шата	 история	 във	 връзка	 с	 епичната	
му	 отбрана	 през	м.	 август	 1877	 г.	 по	
време	на	руско-турската	освободител-
на	война.
	 На	 11	 юли	 1877	 г.	 от	 Търново	 в	
Габрово	пристигнали	две	сотни	(еска-

дрони)	 от	 30-и	Донски	 казашки	полк,	
командвани	от	есаул	Иловайски.	Те	се	
установили	първоначално	на	ливадите	
на	десния	бряг	на	Янтра,	на	мястото,	
където	днес	е	ТЕЦ	„Габрово”.
	 След	 кратка	 почивка,	 през	 която	
се	 извършило	 разузнаване	 в	 града,	
сотните	 влезли	 тържествено	 в	 него,	
приветствани	възторжено	от	жителите	
му.	Те	били	приветствани	от	директо-
ра	 на	 Априловската	 гимназия	 Райчо	
Каролев.	До	вечерта	сотните	се	уста-
новили	на	бивак	в	местността	Радиче-
вец,	като	междувременно	предприели	
разузнаване	към	Хаджи	Цоневия	мост,	
с.	Бичкиня	и	пътя	под	Киселчова	моги-
ла	–	„Мали	друм”.
	 След	два	дни,	на	13	юли,	в	Габро-

во	пристигнали	още	две	сотни	заедно	
с	 командира	 на	 полка	 –	 полковник	
Орлов.	След	 разузнаване	 още	 същия	

ден	той	се	разпоредил	да	започне	по-
правка	на	шосето	за	вр.	Св.	Никола.	
На	 работа	 излезли	 около	 500	 габро-
вци	и	жители	на	съседните	села.
	 На	15	юли	преди	обяд	пристигнал	
36	 орловски	 полк	 с	 командир	 пол-
ковник	 Лидстрьом.	 Междувременно	
е	 била	 открита	 телеграфна	 станция,	
която	осъществявала	връзка	през	Тър-
ново	 със	 Свищов	 и	 Бяла.	 Всички	
руски	части	на	територията	на	Габро-
во	формирали	т.	нар.	Габровски	отряд	
с	 командир	 генерал-майор	 Валериан	
Дерожински.	На	отряда	е	било	възло-
жено	 да	 атакува	Шипченския	 проход	
от	 север,	 докато	 в	 същото	 време	 т.	
нар.	„преден	отряд”,	командван	от	ге-
нерал	Гурко	-	от	юг.
	 Междувременно	 при	 ремонта	 на	
пътя	 през	 прохода	 възникнал	 про-
блем	 с	 намирането	 на	 инструменти	
за	работа.	Под	ръководството	на	кап.	
Ласковски	 те	 били	 събрани,	 както	 и	
се	увеличил	броят	на	работниците	за	
поправката	на	пътя.	Започнало	и	въз-
становяването	на	телеграфната	линия.
Сутринта	на	17	юли	Габровският	отряд	
предприел	 първото	 настъпление	 към	
Шипченския	 проход	 в	 три	 колони	 –	
лява,	средна	и	дясна.
	 Лявата	 колона	 настъпила	 по	 те-
чението	 на	 р.	 Янтра	 с	 нареждането	
да	използва	пътеки	извън	населените	
места.	Водачът	българин	се	постарал	
да	 преведе	 колоната	 от	 по-удобен	
път	 през	 селищата	 –	 по	 пътеката	 от	
Габровския	манастир,	през	дола	Ело-
вица	 в	 посока	 вр.	 Малък	 Бедек.	 От	
силно	пресечената	местност	и	тесните	
пътеки	обаче	се	възползвали	турците,	
които	атакували	отряда	по	фланговете	
и	в	тил.	След	големи	загуби	(от	строя	
били	извадени	почти	всички	офицери)	
руснаците	 трябвало	 да	 отстъпят	 към	
Габрово.
	 Средната	 колона	 се	 насочила	 по	
все	 още	 неотремонтирания	 път	 към	
вр.	 Св.	 Никола.	 Към	 14,30	 часа	 тя	
овладяла	 първата	 турска	 караулка	
(там,	 където	 сега	 е	 уширението	 на	
пътя	на	т.	нар.	„Червен	завой”).	Към	21	
часа,	 след	като	се	получило	съобще-

ние	за	неуспеха	и	големите	загуби	на	
лявата	колона,	командващият	генерал	
Мирски	 дал	 заповед	 да	 се	 отстъпи	

също	към	Габрово.
	 Дясната	 колона	 през	 с.	 Зелено	
дърво	 достигнала	 подножието	 на	 вр.	
Куруджа	 (местността	 Узана),	 без	 да	
срещне	 противника,	 но	 през	 нощта	
получила	заповед	също	да	се	завърне	
в	Габрово.
	 На	19	юли	Габровският	отряд	пред-
приел	ново	настъпление.	Под	команд-
ването	на	 ген.	Скобелев	към	13	часа	
авангардът	 се	 изкачил	 на	 връх	 Св.	
Никола	 и	 намерил	 само	 куп	 обез-
главени	 трупове	 на	 руски	 войници,	
няколко	 убити	 и	 ранени	 турски	 вой-
ници,	 осем	 оръдия	 и	 много	 муниции.	
Заемането	 на	 Шипченския	 проход	
било	завоевание	с	извънредно	важно	
стратегическо	значение	и	с	голям	мо-
рален	 ефект.	Това	 станало	 на	 осмия	
ден	след	влизането	на	руските	войски	
в	Габрово.
	 Отчитайки	 стратегическото	 зна-
чение	 на	 Шипченския	 проход,	 при	
по-нататъшното	 развитие	 на	 бойните	
действия	била	възстановена	телеграф-
ната	 линия	 с	 върха,	 като	 там	 била	
установена	 на	 1	 август	 телеграфна	
станция.	
	 Междувременно	 продължили	 ре-
монтните	 работи	 по	 пътя	 за	 Шипка.	
Руснаците	 разбрали,	 че	 това	 е	 път	
със	стратегическо	предназначение	за	
предстоящите	военни	действия	на	ру-
ската	армия.	Ръководството	по	ремон-
та	било	възложено	на	професионали-
ста	 генерал	Кренке	и	руски	сапьори.	
В	 писмо	 до	 Главнокомандващия	 пол-
ковник	Струков	пише:
	 „Жителите	поправят	пътя.	Ще	ста-
не	 още	 по-добре...	 Просто	 да	 се	 чу-
диш	на	жителите	на	Габрово”.	
	 Така	с	помощта	на	повече	от	500	
души	за	три	седмици	пътят	бил	окон-
чателно	поправен.
	 През	 зимата	 на	 1879	 г.	 се	 прави	
опит	 да	 се	 открие	 пощенска	 станция	
на	върха,	но	тежките	зимни	условия	и	
най-вече	изоставените	по	пътя	разби-
ти	оръдия,	каруци,	ракли	за	боеприпа-
си	осуетяват	това	намерение.
	 За	 транспортиране	 на	 пощата	
през	Балкана	в	 габровската	поща	се	
зачисляват	10	коня.	С	тях	ежедневно	
се	 пренася	 пощата	 с	 5	 до	 10	 коня	 в	
зависимост	от	нейния	обем	до	върха	
и	обратно,	по	маршрута	Габрово	–	с.	
Червен	 бряг	 –	 вр.	 Св.	 Никола.	 По-
щата,	 натоварена	 в	 кожени	 денкове,	
е	 тръгвала	 точно	 в	 5	 часа	 сутринта,	
независимо	от	атмосферните	условия.	
Ако	 е	 имало	 и	 пътници,	 те	 са	 били	
предупреждавани,	 че	 пътуването	 им	
с	коне	е	гарантирано	до	превала,	тъй	
като	броят	на	конете	от	Св.	Никола	до	
Казанлък	е	само	пет.
	 По	същото	време,	в	5	часа	сутрин-
та	към	върха	потеглял	и	казанлъшкият	
пощенски	 надзирател,	 но	 само	 с	 пет	
коня.	 Срещата	 (размяната)	 се	 осъ-
ществявала	 във	 временната	 казарма	
на	ген.	Радецки	(там,	където	сега	е	ле-
товището	на	завод	„Арсенал”	и	хотел	
„Малуша”).	Тук	конете	отпочивали,	на-
хранвали	са	се	и	привечер	потегляли	
обратно	към	Габрово.
	 След	 разчистването	 на	 пътя	 от	
Габрово	 до	 върха	 така	 действащата	
пощенска	 служба	 е	 била	 закрита	 в	
началото	на	м.	март	1879	г.
	 Според	описанието	на	Константин	
Иречек	 в	 „Пътувания	 по	 България”,	
през	1880	г.	той	е	изглеждал	така:	
 „Между две паралелни дълбоки до-
лини, които със своето устие се от-
варят към Казанлъшката котловина, 
се издига природно укрепен връх, от 
двете страни стръмен, обаче към гре-
бена си полека-лека се снишава. Почти 
на носа на този връх лъкатуши шосе-
то с много кривулици, зарито в тясна 
дълбока яма. При все че постоянно го 
поправят, то бива често съвършено 
измивано от планинските порои, та 
прилича на коритото на някой поток. 
По местата, където на върха се 
издига някоя нова тераса и където 
шосето преминава от левия му склон 
на десния или обратно, се познаваха 
позициите на войната; тук дървени 
кръстове, там землянки - глинени по-
луподземни къщички, в които зимували 
войниците, фашини, окопи от нанесен 
камънак и т. н.“ 
	 След	 Освобождението	 пътят	 през	
с.	Червен	бряг	за	Шипка	е	бил	срав-
нително	добре	поддържан	за	времето	
си,	тъй	като	той	е	бил	една	от	основ-
ните	пътни	артерии,	свързваща	Север-
на	 с	Южна	България.	 Човек,	 който	 е	
преминавал	 по	 него,	 не	 може	 да	 не	
му	 направи	 впечатление	 сравнително	
малкото	 завои	 по	 него	 в	 сравнение	
със	сегашния	път.

Продължава в четвъртък

Проходът Шипка след Освобождението. Вижда се част от стария път за 
Южна България, минаващ в подножието на Орлово гнездо и палатките 
на войнишкия лагер. Днес там е борова гора и почивната база на завод 
„Арсенал”

Проходът Шипка след Освобождението гледан от мястото, където днес 
е пътят отиващ за Паметника на свободата . Вижда се стария път идващ 
от Габрово и истинския връх Шипка, (малко над пътя) 

Шипченски проход. Граничен патрул на границата между Княжество Бъл-
гария и Източна Румелия

Мостът над р. Козещица по стария път за Балкана, построен от видния 
габровски чорбаджия дядо Илия Виденлиев
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тихомир Църов

 Изработена	 за	 цар	
Борис	 III	 адвокатска	
чанта	 дава	 правото	 на	
габровската	 фирма	
„Рачев&Радев“	 да	 носи	
званието	„Придворен	дос-
тавчик”.	 Това	 не	 е	 най-
голямото	 постижение	 в	
бизнеса	 на	 двамата	 съ-
дружници,	 но	 със	 сигур-
ност	повишава	авторитета	
им.	Трудно	 е	 да	 се	 каже	
дали	 чантата	 на	 Царя	 е	
запазена	някъде,	но	днес	
в	Регионален	исторически	
музей	–	Габрово	може	да	
се	 види	 друг	 интересен	
предмет.
	 Културна	 ценност	 на	
месец	 декември	 2019	 г.	
е	 мъжко	 куфарче	 за	 съх-
раняване	 на	 яки,	 копче-
та	 за	 ръкавели	 и	 мъжки	
карфици.	 Използвано	 е	
по	 време	 на	 пътуване	 от	
индустриалеца	Христо	Ме-
тев	 и	 е	 откупено	 от	 на-
следниците	му.	То	е	изра-
ботено	 през	 30-те	 години	

на	 миналия	 век,	 разказа	
главният	уредник	в	РИМ	–	
Габрово	Катя	Гечева.
	 И с т о р и я т а 	 н а	
„Рачев&Радев“,	 произве-
ла	 културната	 ценност,	 е	
много	 превратна.	 Възхо-
дите	 и	 спадовете,	 които	
бележат	 професионалния	
път	на	нейните	създатели	
и	собственици,	неминуемо	
са	 отражение	 на	 разви-
тието	 на	 самото	 друже-
ство.
	 „Началото	 е	 поставе-
но	 през	 1914	 г.	 от	 Ангел	
Рачев	 и	 Банко	 Радев.	
Двамата	 се	 сдружават	 и	
създават	 фирма	 за	 про-
изводство	 на	 фини	 коже-
ни	 изделия.	 През	 1919	 г.	
регистрират	 събирателно	
дружество,	 което	 през	
1923	г.	се	нанася	в	собст-
вена	 фабрична	 сграда,	
оборудвана	със	съвремен-
ни	машини	 и	 работеща	 с	
модерни	технологии.	
	 Зданието	 е	 пуснато	 в	
експлоатация	на	1	октом-
ври	 1924	 г.	 През	 1926-та	

съдружниците	разширяват	
фабричната	 сграда	 с	 по-
стройка,	 която	 да	 служи	
за	 склад	 и	 канцеларии.	
Построяват	 и	 жилищна	
сграда.	 През	 1931	 г.	 във	
фабриката	 се	 обработват	
около	15	000	овчи	и	кози	
кожи,	от	които	са	израбо-
тени	 25	 000	 дамски	 чан-
ти,	 1	 000	 куфара,	 4	 200	
ученически	 чанти,	 3	 000	
колана,	3	500	ръкавици,	2	
500	портфейла	и	2	300	ме-
белни	 кожи.	 Работниците	
са	 40-45	 души,	 предимно	
мъже.	 Шивачките	 са	 ня-
колко	жени.”
	 Двамата	 собствени-
ци	 –	 Рачев	 и	 Радев,	 из-
ползват	 пазарната	 ниша	
в	 Габрово	 –	 липсата	 на	
фабрика	 за	 фини	 кожени	
изделия,	 и	 успяват	 да	 се	
наложат	 с	 качествените	
си	стоки	на	пазара	в	ця-
лата	страна.	
	 От	думите	на	Катя	Ге-
чева	 става	 ясно,	 че	 съ-
бирателно	 дружество	
„Рачев&Радев”	 спечелва	

с	изработената	специално	
за	 цар	 Борис	 III	 адвокат-
ска	чанта	званието	 „При-
дворен	 доставчик”.	 Запа-
зена	марка	на	дружество-
то	 е	 крокодил,	 държащ	в	
зъбите	 си	 стилна	 дамска	
чанта.	
	 „Дружеството	 участва	
в	 Първия	 международен	
мострен	 панаир	 в	 Бълга-
рия	 в	 Горна	 Оряховица	
през	 1925	 г.	 и	 получава	
златен	 медал	 за	 качест-
вена	 кожена	 галантерия,	
а	 на	 Първата	 габровска	
промишлена	 изложба	

през	1927	г.	е	наградено	с	
диплом.	
	 В	 началото	 на	 30-те	
години	 на	 ХХ	 век	 Рачев	
и	 Радев	 откриват	 собст-
вен	магазин	на	ул.	„Леге”,	
която	 е	 най-престижно-
то	 място	 за	 търговия	 в	
София.	 Закупуват	 жилищ-
на	 сграда	 в	 столицата	 и	
се	редуват	–	една	 година	

единият	от	тях	със	семей-
ството	си	живее	в	София,	
а	 другия	 управлява	 фа-
бриката	в	Габрово.”	
	 Провалена	 сделка	 до-
вежда	до	прекратяване	на	
това	 възходящо	 развитие	
на	дружеството	и	до	пре-
установяване	 на	 дейност-
та	му	в	този	си	вид.	Това	
става	 на	 23	 юли	 1938	 го-
дина.	 Съдружието	 между	

дългогодишните	партньори	
се	разпада	–	Ангел	Рачев	
напуска,	а	от	същата	дата	
се	 вписва	 в	 търговския	
регистър	 Едноличното	
дружество,	 което	 запаз-
ва	 	името	 „Рачев&Радев”.	
Едноличен	 собственик	 е	
Банко	 Радев	 Стоев.	 Той	
продължава	 дейността	 на	
фабриката,	 поема	 всич-
ките	 активи	 и	 пасиви.	
Бившите	 съсобственици	
разделят	 имуществото	
на	 дружеството.	 За	Ангел	
Рачев	 остават	 жилището	
и	 магазина	 в	 София,	 а	
Банко	 Радев	 продължава	
производствената	дейност	
в	 Габрово	 и	 търговия	 с	
изделията.”
	 На	 23	 декември	 1947	
г.	 предприятието	 е	 на-
ционализирано,	 изготве-
ният	опис	на	същата	дата	
документира	 асортимента	
на	 кожената	 галантерия,	
произвеждан	 във	 фабри-
ката.	 Това	 са	 портфейли	
и	 портмонета,	 моливни-
ци,	адресници	за	куфари,	
дамски,	 пътнически,	 кан-
целарски,	 адвокатски	 и	
пазарски	 чанти,	 кутии	 за	
яки,	 фибровани	 куфари,	
куфарчета	 от	 мушама	 и	
фибър	за	деца,	куфари	от	
пресован	картон,	мешина,	
от	марокен,	специални	ку-
фари	за	костюми,	англий-

ска	 кожена	 чанта,	 гарде-
робни	 куфари	 от	 фибър,	
бели	и	цветни	ръкавици.
	 Одържавеното	 недви-
жимо	 имущество	 на	 соб-
ственика	 Банко	 Радев	
включва	 масивно	 двуе-
тажно	 здание	 за	 рабо-
тилница,	 склад	 и	 кантора	
–	 200	 кв.	 метра	 застрое-
на	 площ,	 2400	 квадратни	
метра	 незастроено	 място	
с	 канализация,	 чешма	 и	
геран	 в	 двора,	 масивна	
постройка	 на	 два	 етажа	
за	 кожарско	 отделение	
със	сушилня,	полумасивна	
къща	 с	 две	 летни	 кухни,	
две	постройки	за	жилища	
на	работниците,	складове,	
незастроено	 място	 от	 2.6	
декара.
	 На	следващата	година	
фабрика	 „Рачев&Радев”	 е	
преименувана	на	Държав-
но	индустриално	предпри-
ятие	 „Ганчо	 Лапаков”	 –	
Габрово	 за	 производство	
на	 куфаро-чантаджийски	
произведения.	 На	 1	 юни	
1953	 г.	 със	 заповед	 на	
ДИО	 „Кожарска	 и	 каучу-
кова	 индустрия”	 –	 София	
предприятие	 „Ганчо	 Ла-
паков”	 се	 влива	 в	 ДИП	
„Сърп	и	чук”,	машините	на	
фабрика	 „Рачев&Радев”	
са	предоставени	на	завод	
„Петър	 Ченгелов”	 -	 Плов-
див.	

Мъжкî куфарче разказва иñòîрияòа îò възхîди и ñпадîве íа 
дружеñòвî, îáявеíî за „Придвîреí дîñòавчик” íа цар Бîриñ III

Женина денчева

	 Със	 своя	 спектакъл	
„Мнимият	 болен“	 на	 Мо-
лиер,	 режисор	 -	 Николай	
Урумов,	 днес	ще	 бъде	 за-
крит	 коледният	 театрален	
фестивал.	 Атракцията	 на	
вечерта	 са	 пет	 награди	
от	 празничната	 томбола,	
изтеглена	 след	 предста-
влението.	 Двама	 ще	 са	
късметлиите	 от	 публика-
та,	 които	 през	 февруари	
ще	 пътуват	 до	Лондон,	 за	
да	 гледат	 представление-
то	„Укротяване	на	опърни-
чавата”	 в	 „Глоуб	 Тиътър“.		
Осигурен	е	пакет	за	двама	
с	 предвидена	 туристиче-
ска	 обиколка	 на	 театъра,	
самолетни	билети	до	Лон-
дон	 и	 обратно	 и	 две	 но-
щувки”,	 казва	 директорът	
на	театъра	Петко	Койчев.
	 Втората	 награда	 е	

„Златен	 билет”	 за	 двама	
за	 всички	 премиери	 на	
Драматичния	 театър	 през	
2020	година.	Трета	награда	
-	 един	 пропуск	 за	 двама	
за	 представление	 от	 про-
грамата	 на	 Народен	 те-
атър	 „Иван	 Вазов”	 през	
февруари	2020	г.
	 Четвъртата	 награда	 е	
един	пропуск	за	двама	за	
представлението	 „Одисей”	
на	 Драматичен	 театър	 -	
Пловдив,	 съобразно	 про-
грамата	на	театъра	в	нача-
лото	на	2020	година.
	 Петата	награда	е	един	
пропуск	за	двама	за	спек-
такъла	 „Майстори”	 на	 На-
роден	 театър	 „Иван	 Ва-
зов”,	 който	 ще	 се	 играе	
на	 15	 декември	 2019	 г.	 от	
19	часа	на	сцената	на	ДТ	
„Рачо	Стоянов”	-	Габрово.
				„Коледният	фестивал	е	
една	 традиция,	 започната	

от	 Невена	 Митева	 преди	
няколко	години.	Винаги	се	
е	 разигравала	 томбола.	
Още	 повече	 на	 Коледа,	
освен	 че	 стават	 чудеса,	
се	 подаряват	 и	 подаръци.	
Подарявали	сме	телевизо-
ри,	 смартфони,	 алкохолни	
напитки.	 Тази	 година	 ре-
шихме	 да	 обърнем	 пове-
че	внимание	на	духовната	
страна	 на	 наградите.	 За-
това	решихме	да	подарим	
тези	 театрални	 приключе-
ния	 на	 зрителите.	 Вещи	
всеки	 може	 да	 си	 купи,	
но	посещението	на	театър	
в	Лондон	е	по-различно	и	
неочаквано.	 Още	 повече,	
ако	ти	е	подарено”,	комен-
тира	Койчев.
				Според	него	Коледният	
фестивал	 е	 преминал	 при	
голям	интерес.
	 В	 първата	 вечер	 на	
фестивала	бе	представена	

най-играната	 постановка	
на	Габровския	драматичен	
театър	 „Чешити“,	 по	 раз-
кази	 на	 Чудомир,	 на	 ре-
жисьора	 Невена	 Митева.	
Другият	 спектакъл,	 който	
предизвика	интерес,	е	по-
становката	 на	 Пловдив-
ския	театър	„Съблечи	се”.
	 Седмица	 напред	 са	
свършили	 билетите	 за		
представлението	 „Брачни	
безумия“	 на	 Алексей	 Ко-
жухаров	 с	 участието	 на	
популярните	 актриси	 Ми-
лица	 Гладнишка	и	Милена	
Маркова	-	Маца.
	 „Хората	 се	 чувстват	
много	 добре,	 в	 салона	
е	 топло.	 Направихме	 си	
страхотен	 празник,	 пока-
захме	 четири	 невероятни	
комедии”,	 допълва	 Петко	
Койчев.
	 Премиерата	 на	 най-
новия	 детски	 спектакъл	 -	

„Приказливко	 в	 страната	
на	думите”,	е	на	11	декем-
ври	 от	 18	 часа.	 Режисьор	
е	Валерия	Минева,	позна-
та	 на	 габровци	 от	 поста-
новката	„Транзит”.
	 На	 18	 декември	 най-
малките	 зрители	 могат	 да	
гледат	 спектакъла	 „Прин-
цесата,	 която	 не	 искаше	
да	 играе”.	 След	 предста-
влението	в	 театъра	ще	се	
появи	и	Дядо	Коледа.
	 Паралелно	 с	 това	 ре-
жисьорът	 Васил	 Дуев	 ра-
боти	по	най-новия	спекта-
къл	по	истории	от	сборни-
ка	 „Фолклорен	 еротикон“	
на	 Флорентина	 Бадалано-
ва.	 Тя	 е	 събирала	 ориги-
нални	 истории,	 разказани	
от	 баби	 и	 дядовци,	 въз	
основа	на	които	е	създала	
спектакъла.	 Обикаляла	 е	
по	всички	краища	на	Бъл-
гария.	

Гаáрîвñкияò òеаòър пîдарява за Кîледа òеаòралíи приключеíия

стефка Бурмова

	 Габровското	 Народ-
но	 читалище	 „Будителите	
2017“	 организира	 среща	 с	
габровци	 на	 ревматолога	
доц.	д-р	Николай	Николов,	
завеждащ	 Клиниката	 по	
ревматология	 в	 УМБАЛ	 -	
Плевен.	
	 На	 10	 декември	 от	
18,00	 часа	 в	 зала	 „Въз-
раждане“	 в	 Габрово	 той	
ще	изнесе	лекция	на	тема	
„Заболявания	 на	 кости,	
стави,	мускули	-	профилак-
тика	 и	 лечение“,	 а	 входът	
за	 сказката	 е	 свободен,	
информира	 за	 вестника	
д-р	 Павлина	 Хинкова.	 Тя	
обясни,	 че	 заболявания-
та	на	опорно-двигателната	

система	са	на	второ	място	
по	честота	на	заболявани-
ята,	 а	 с	 напредването	 на	
възрастта	стават	водещи.	
	 По	 време	 на	 среща-
та	 доц.	 д-р	 Николов	 ще	
засегне	 въпросите,	 свър-
зани	 с	 това	 как	 да	 се	
предпазим	от	ранните	про-
яви	 на	 ревматизъм,	 как	
да	 живеем	 пълноценно	 с	
тези	 заболявания,	 как	 да	
предотвратим	тяхното	про-
гресивно	развитие,	как	да	
се	 ориентираме	 в	 морето	
от	лекарствени	средства	и	
хранителни	добавки.	
	 Доц.	 д-р	 Николай	 Ни-
колов	е	роден	през	1961	г.	
в	 град	 Левски.	 Завършва	
Висшия	медицински	инсти-
тут	 в	 Плевен,	 придобива	

две	 медицински	 специ-
алности	 -	 „Вътрешни	 бо-
лести“	 и	 „Ревматология“,	
хабилитиран	 доцент	 е	 по	
„Ревматология“.	Професио-
налният	му	стаж	премина-
ва	 като	 ординатор	 в	Кар-
диологично	 отделение	 в	
Троян,	завеждащ	СЗУ	в	с.	
Пресяка,	 участъков	 лекар	
и	 завеждащ	Терапевтична	
поликлиника	в	Ловеч,	как-
то	и	завеждащ	Ревматоло-
гичен	кабинет	там.	По-къс-
но	 е	 асистент-ревматолог	
в	 Клиника	 по	 ревматоло-
гия	и	кардиология	към	УМ-
БАЛ	„Д-р	Георги	Странски”	
в	Плевен,	където	по-късно	
е	 и	 началник	 на	 Клиника	
по	ревматология.	
	 Доц.	 Николов	 е	 автор	

на	 8	 специализирани	 кни-
ги	 и	 съавтор	 в	 учебник	
по	 ревматология,	 има	 над	
30	 публикации	 в	 българ-
ския	 и	 чуждестранен	 пе-
чат,	 участвал	 е	 в	 повече	
от	 20	 конгреса,	 свързани	
с	 ревматологията,	 в	 Бъл-
гария	 и	 чужбина.	 Според	
него	е	важно	да	се	обърне	
внимание	 на	 ревматоло-
гията,	 тъй	 като	има	много	
пациенти	 с	 такива	 забо-
лявания,	за	които	е	нужна	
адекватна	 медицинска	 на-
меса.
	 Защото	 застаряващото	
население	 в	Европа	 зася-
га	пряко	и	нашата	страна,	
която	 не	 е	 по-различна	
в	 това	 отношение.	 В	 ре-
зултат	 на	 този	 фактор	 се	

увеличават	и	хората,	стра-
дащи	от	ревматични	забо-
лявания.	
	 Статистиката	 сочи,	 че	
всеки	 пети	 европеец	 над	
50	 години	 страда	 от	 рев-
матични	заболявания,	като	
най-често	 това	 се	 изра-
зява	 с	 болки	 в	 гръбнака	
и	 шипове.	 Специалисти-
те	 считат,	 че	 популяризи-
рането	 им	 ще	 спомогне	
значително	 за	 навремен-
ното	 диагностициране	 на		
болестта.	 Счита	 се,	 че	 в	
нашата	страна	болестта	на	
Бехтерев	 се	 диагностици-
ра	 със	 забавяне	 между	 6	
и	9	години,	което	е	трагич-
но,	тъй	като	пациентите	се	
насочват	към	специалисти	
твърде	късно.

Среща ñ ревмаòîлîãа дîц. д-р Никîлîв îрãаíизира НЧ „Будиòелиòе 2017" íа 10 декември


