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Бояна ПЕнчЕва

След премиерата в 
София мемоарната книга 
на Цоньо Ботев „Надеж-
ди и разочарования“ беше 
представена в Габрово на 
17 януари в Дома на кул-
турата. 

Интересът към споме-
ните на една от знакови-
те фигури на Синята идея 
събра много габровци на 
срещата, най-вече съмиш-
леници и участници в оп-
исваните събития от 1989 
до 2001 година.

През този активен по-
литически период Цоньо 
Ботев е сред учредителите 
на Клуба за демокрация 
„Алтернатива“ и Съюза 
на демократичните сили 

в Габрово. Заема различ-
ни отговорни постове в 
националното ръководство 
на СДС, на Радикалдемо-
кратическата партия, на 
партия „Движение демо-
кратично действие – Д3“. 

Габрово два пъти го 
избира за народен пред-
ставител – в 37-то и 38-мо 
Народно събрание. 

В „Надежди и разоча-
рования“ Ботев включва и 
годините в изпълнителната 
власт - като областен уп-
равител на Ловешка об-
ласт и като председател 
на Държавната агенция по 
стандартизация и метро-
логия.

Спомените, близо 400 
страници (с цветното при-
ложение снимков матери-

ал), бяха представени от 
Стефан Иванов - историк, 
политик, автор на две 
книги. Словото на Стефан 
Иванов и обръщението на 
Цоньо Ботев към аудито-
рията и бъдещите читатели 
публикуваме отделно. 

В книгата, уверява 
ни авторът, няма никаква 
оценка от първата до по-
следната страница, нито 
произнасяне на присъди. 
„Това оставям на Вас, чи-
тателите, на историците и 
на Господ“, казва той.

В аудитория от прияте-
ли, съученици, колеги и съ-
мишленици представяне-
то се превърна в оживен 
разговор за романтичните 
години на промяната, 

продължава на стр. 3

Öоньо Боòев ñподеля ñвоиòе "Надежди 
и разочарования" в мемоарна книãа 

СвЕтозар ГатЕв

 Химнът на България 
звуча в чест на Теодор Ка-
бакчиев! Това историческо 
за родния мотоциклетен 
спорт събитие се случи 
в Ла Коруня, където се 
проведе третият кръг от 
Световния шампионат по 
Супер Ендуро. 
 В северозападния ис-
пански град подкрепяният 
от „Еконт“ габровски мо-
тоциклетен ас се предста-
ви феноменално и донесе 
първата победа за стра-
ната ни в кръг от сериите 

на Международната феде-
рация по мотоциклетизъм 
(FIM). С първо и две втори 
места в трите състезател-
ни манша на клас „Джуни-
ър“ (пилоти до 23 години) 
Тедо събра актив от 54 
точки и се завърна в топ 3 
на генералното класиране, 
като вече изостава само 
на 13 от първата позиция, 
а до края на шампионата 
има още два кръга.
 В Ла Коруня Тедо има-
ше подкрепата от трибуни-
те на своята майка и по-
малкия си брат. Явно това 
беше нужният емоциона-

лен импулс за българския 
шампион и той направи 
най-силното си представя-
не в световните серии до 
момента. 
 Точно майка му Ива 
Кабакчиева беше и чове-
кът, който чрез Фейсбук 
даде възможност на всич-
ки, интересуващи се от 
представянето на Тедо, да 
станат свидетели на това 
историческо състезание, 
тъй като пряко предаване 
от Испания нямаше.
 Още в квалификации-
те Кабакчиев загатна, че 
се готви за нещо сериоз-

но, като даде най-добро-
то време от 14-те пилоти. 
Впоследствие талантът ни 
си осигури и добра пози-
ция на стартовата решет-
ка.
 Първият състезателен 
манш не тръгна добре. 
Тедо попадна в тапа на 
втория завой след стар-
та, от която се измъкна 
трудно, на седма позиция, 
със сериозно изоставане 
от повелия в надпревара-
та лидер в генералното 
подреждане за сезона Тай 
Кулинс (ТМ, САЩ).

 продължава на стр. 8

Õимнъò на Бълãария звуча 
в чеñò на Теодор Каáакчиев
Тедо донесе първа победа на България в кръг от Световния шампионат по Супер Ендуро

Трифон Панчев, кмеò на Оáщина 
Дряново: „Никой не може да уñпее 
ñам и òряáва да ãради прияòелñòва 
и екип около ñеáе ñи"             8

ЖЕнИна ДЕнчЕва

  Важен ангажимент на 
Община Габрово, според 
новия проектобюджет, е 
привличане на инвести-
ции. За целта ще се рабо-
ти за създаване на нова 
индустриална зона меж-
ду Габрово и Севлиево и 
промотиране на същест-
вуващите индустриални 
зони, обясни кметът Таня 
Христова. А също така на-
сърчаване на иновациите 
чрез създаване на Регио-
нален иновационен център 

„Амбициозно Габрово“, с 
партньорството на Техни-
ческия университет, бизне-
са и Общината. 
 Изготвен е проект за 
дейността му.
   Наскоро бе подписан 
меморандум за сътрудни-
чество с „Тракия иконо-
мическа зона”. Целта е 
привличането на мащабни 
инвеститори в Габрово; 
създаване на съвременна 
бизнес инфраструктура в 
съществуващите индустри-
ални зони, изграждане и 
на нови; съдействие за 

развитието на високотех-
нологични компании. Също 
така - създаване на среда, 
благоприятстваща инова-
циите; подпомагане раз-
работването на Общи ус-
тройствени планове, пред-
виждащи инфраструктурно 
развитие на промишлени-
те и индустриални зони; 
осигуряване на кадри за 
нуждите на индустрията 
чрез осъществяване на 
съвместни проекти в сфе-
рата на висшето и средно 
професионално образова-
ние и ранното кариерно 

ориентиране.
 Общината активно 
участва в международни 
проекти, директно финан-
сирани от Европейската 
комисия, насочени за под-
крепа на бизнеса, инова-
циите и образованието.
  Със съвкупността от 

всички тези инициативи 
сме си поставили за цел 
да се разработи актуален 
инвестиционен профил и 
участие в международни 
проекти. Името Габрово 
започва да се разпознава 
на много места в Европа, 
каза още Таня Христова.

ÕГ "Õриñòо Öокев" приòежава 
карòини на Рафи Шехирян, 
през 80-òе òворáиòе му ñа 
приемани за неприñòойни
 Художествената галерия „Христо Цокев“ обяви за 
акцент на месец януари картина на Рафи Шехирян, кой-
то емигрира със съпругата си през 1988 г. и получава 
убежище в САЩ. Днес галерията представя неговата 
творба „Ритуал II“ и предлага статия на доц. Цветан 
Колев за художника. Интересен факт е, че Шехирян е 
живял в габровското село Янтра, имал е силна прия-
телска и творческа връзка с Цветан Колев и Димитър 
Казаков - Нерон, съобщи Нели Недева от галерията. В 
България през 80-те творчеството на Рафи е приемано 
за непристойно, пише синът му Джулиан.        стр. 4

 На 22 януари от 17.00 
часа във фоайето на зала 
„Възраждане“ ще бъде от-
крита кулинарна изложба-
базар „Храната като па-
мет”. Тя ще покаже каква е 
спецификата на общините 
от РСО „Централна Стара 
планина”, какво разказва 
тяхната история, какви са 
религиозните им вярвания, 
легенди, култура, поминък, 
бит и обредност. „Храната 
като памет“ е първото от 
поредица местни събития 
– част от проект „Познава-
ме общата история, откри-
ваме и разпространяваме 

европейските ценности”, 
в който РСО „Централна 
Стара планина“ участ-
ва заедно с организации 
и общини от Централна 
и Югоизточна Европа. В 
РСО „Централна Стара 
планина” са общините Ан-
тоново, Априлци, Габрово, 
Дряново, Елена, Летница, 
Ловеч, Луковит, Севлиево, 
Тетевен, Троян, Трявна, 
Угърчин и Ябланица.

Таня Õриñòова: „Гаáрово започва да ñе 
разпознава на мноãо меñòа в Европа"

Каква е памеòòа за òрадиционнаòа 
храна в 14 оáщини показва 
изложáа áазар във "Възраждане"

Женñкияò òим на 
„Бъки" започна 
ãодинаòа ñ 
поáеда        8
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Петко Хинов

Люáовòа 
към 
деòеòо
 Тя започва преди зача-
тието. Зрелостта за семе-
ен живот се обажда в сър-
цето първо с жаждата за 
дете. Зрелостта в любовта 
се явява в жаждата за не-
делимост – неделимостта 
на детето, в него майката 
и бащата изгубват грани-
ците помежду си, в него 
се сливат неделимо, в 
него няма половина и още 
една половина, там про-
центите изчезват, защото пребъдва 
цялото. Това е велико тайнство, над 
което незрелите не се замислят, 
пред което зрелите благоговеят.
 Когато любовта между мъжа и 
жената започне да узрява, тя иска 
дете. Преди да се влее животът в 
ново и неповторимо тяло, той става 
молитва. И така е добре да започне 
детското зачатие – с молитва. Съ-
кровените слова на молитвата са 
най-светлото предначало на живо-
та. Да обичаш нероденото – каква 
по-велика сила на любовта може 
да има!
 Новият живот влиза в орбитата 
на родителската вселена. Той е же-
лан, той е смисъл. Ражда се. Диша. 
С гласа си буди тревоги и нови, 
дотогава незнайни измерения на 
любовта. Детето расте, прохожда, 
проговаря. И тук любовта на ро-
дителя трябва да влее в дъгата си 
едно ново качество: уважението.

 Съществували са култури, къ-
дето интимността на любовта се 
е уравновесявала от достойното 
разстояние на уважението. Когато 
любовта е навлизала в опасната 
зона на всепозволеността, уваже-
нието е упражнявало силата на 
отстоянието, за да съхрани благо-
родството на любовта, без което тя 
се превръща в любострастие. Тези 
култури са повелявали да се говори 
„на Вие“ даже с децата.
 Уважението към детето е също 
тъй важно – то го научава да цени 
собственото достойнство така, как-
то го цени обичащият родител. То 
не охлажда любовта, напротив – из-
дига я на височина, гдето страстна-
та любов дори не поглежда. 
 Уважението към детето е ос-
новано на знанието за скъпоцен-
ността на неговата личност. 
Любовта – на чувството за тази 
скъпоценност. Знанието и чувството 
трябва да са в хармония. Прека-

леното знание охлажда 
любовта; прекаленото 
чувство води до без-
разсъдство. И двете 
крайности изкривяват 
детската личност. А ако 
бъдат превърнати в иде-
ология – те убиват цяло 
детско поколение: дори 
повече от едно (защото 
идеологията, подобно на 
хидра, иска още и още, 
и още отстъпки от сво-
бодата и разума, за да 
крепне и властва).
 Целувайте деца-
та, но им подавайте и 
ръка като на приятели. 
Нека те чувстват, че са 
значими; нека те знаят, 
че са любими. Уваже-
нието ще премине от 
тях към техните другари. 
Любовта към тях ще ги 
предпази от омразата, 
чиято безсмисленост 

личи особено в силата й да руши 
най-вече мразещия.
 И не на последно място: любо-
вта към детето е категорично и нео-
споримо несексуална. Сексуалното 
влечение към дете е патологична 
проява на сладострастие, и то не 
естествено, а развито и насаждано 
от една лъжекултура на безсмисле-
ност и обреченост. 
 Целомъдрието на детето е ос-
нова на целия личностен живот на 
бъдещия мъж или жена. Цялостната 
личност зависи най-вече от целомъ-
дрието – защото волята е основна 
проява на цялостност. Разврате-
ната воля и безволието са едно и 
също нещо.
 Смисълът на семейството е да 
посее, отгледа и събере плодовете 
на любовта и уважението към дете-
то. Смисълът е кръговрат.

(17 януари 2020 г.)
https://petkohinov.com/

СтЕфка Бурмова

 Заделеният паричен 
ресурс за инвестиции в 
растениевъдството за 2020 
година е в размер на 18,6 
млн. лева, съобщиха от 
ДФ „Земеделие“. Така про-
изводителите на плодове и 
зеленчуци ще могат да се 
възползват от 4 пъти по-
висок бюджет през тази 
година по схемата „Помощ 
за инвестиции в матери-
ални активи в земеделски 
стопанства, свързани с 
първично производство на 
растениевъдна земеделска 
продукция”, в сравнение 
с разпределения ресурс 
от 3,6 млн. лева през пре-
дходната година.  
 Земеделските произво-
дители ще могат да канди-
датстват за подпомагане 
по схемата от 3 до 28 
февруари 2020 г. Докумен-

ти ще се приемат в об-
ластните дирекции на ДФ 
„Земеделие“.
 „Помощта покрива до 
50% от допустимите разхо-
ди за инвестиции за така-
ва техника, но не повече 
от 120 000 лева - уточ-
ниха от Фонда. - Тя се 
предоставя под формата 
на капиталова субсидия 
за закупуване на маши-
ни, оборудване и линии за 
подготовка, охлаждане и 
съхранение при производ-
ството на собствена пър-
вична земеделска продук-
ция. По предложение на 
браншовите организации в 
сектор „Растениевъдство” 
обхватът на схемата е раз-
ширен, като се включват 
и машини, оборудване и 
съоръжения за защита от 
слана и градушки.“
 Кандидати по схемата 
могат да бъдат земеделски 

стопани, малки и сред-
ни предприятия, признати 
групи или организации на 
производителите.
 Целта на държавна-
та помощ е да стимулира 
земеделските стопани да 
направят инвестиции за 
подобряване на общата 
производителност и устой-
чивост на стопанствата си 
и по-специално да намалят 
производствените разхо-
ди.
 За първи път в по-
мощ на бенефициентите е 
публикувана и информация 
за най-често допусканите 
грешки при кандидатства-
не. Сред тях са случаи-
те, при които заявеното 
оборудване или дейности 
не попадат в обхвата на 
допустимите инвестиции, 
предоставяне на непълна 
обосновка, липса на доку-
менти и др.

ДФЗ: „Бюджеòъò за инвеñòиции в 
раñòениевъдñòвоòо е 18,6 милиона"

ЖЕнИна ДЕнчЕва

 Немалко средства за 
образование, спорт, со-
циални дейности, култура 
са заложени в проектобю-
джета на Община Габрово.
 Предвижда се благо-
устрояване на дворното 
пространство на детска 
градина „Младост“ по про-
ект „Красива България“, 
половината от необходи-
мите средства са заложе-
ни в общинския бюджет. 
Ресурс ще бъде насочен и 
към детска градина „Мечо 
Пух“, за да може да се 
обособи пространство за 
спорт и игри. В детска 
градина „Ран Босилек“ ще 
бъдат обновени санитар-
ните помещения.
    Предвидени са и сред-
ства за провеждане на 
Лятна академия, а също 
така допълнителни съоръ-
жения за игра за потре-

бителите на Центъра за 
специални образователни 
потребности.
 „Друга инициатива, 
която предлагаме, е свър-
зана с подобряване на 
условията в базата на дет-
ска градина „Мики Маус“ 
в село Враниловци. Вече 
е инсталирано ново съо-
ръжение в дворното прос-
транство, сега ще прило-
жим мерки за енергийна 
ефективност. Предвижда-
ме и монтиране на съоръ-
жения за игра в дворно-
то пространство в детска 
градина „Първи юни“. С 
финансов ресурс от 50 000 
лв. планираме развитие 
на различни инициативи 
в извънучилищната среда 
за мотивиране на децата 
и младите хора за ли-
чностно развитие, за про-
фесионално ориентиране, 
създаване на предприема-
чески умения“, казва кме-

тът Таня Христова.
 Следващият приори-
тет в проектобюджета е 
спортът. 410 хил. лева е 
подкрепата за спортни 
събития през тази годи-
на. Очаква се ремонт на 
подпокривното простран-
ство на спортното хале 
в комплекс „Христо Бо-
тев“, като така се съз-
даде възможност то да 
се ползва от спортните 
клубове. Предвидено е ви-
деонаблюдение на стади-
он „Христо Ботев“ и нови 
трибуни. Проектът за 216 
хил. лв. очаква подкрепа 
от „Красива България“.
     В програма „Младеж-
ки дейности“ са заложени 
30 хил. лв. Ще продължи 
инициативата „Приеми ме 
на село“, а също така - 
петото издание на лагер 
за иновации.
    В областта на здраве-
опазването са предвидени 

средства за еднократна 
финансова помощ за но-
вородени, подкрепа на 
двойките с репродуктивни 
проблеми и за потребите-
лите на хосписа. 
    Някои от акцентите на 
социалната политика са 
проектите за личен асис-
тент. Тази година трябва 
да приключи реконструк-
цията на сградата и съз-
даване на два центъра 
- за хора с деменция и за 
хора, които не могат да 
се обслужват сами. Па-
ралелно с това трябва да 
приключи проектът, който 
ще създаде самата услу-
га. Продължава проектът 
за патронажна грижа, мо-
билна услуга, която оси-
гурява медицинска грижа 
в домашни условия на 
възрастни хора. Ще про-
дължи програмата за оси-
гуряване на топъл обяд. А 
също така - подкрепа на 

дейностите в комплекса 
за социално-здравни услу-
ги на ул. „Ивайло“ 13.
   „Предложението за про-
грама „Култура“ е да от-
пуснем 100 хил. лв. 120 
хил. лв. е финансиране-
то за театрите. Обявен е 
вече конкурс за мемориал 
на Васил Левски, надявам 
се този път да завърши с 
успех. Има няколко про-
екта, които ще намерят 
реализация тази година, 
надявам се. Те са доста 
сложни. Става дума за 
проекта на РЕМО „Етър“, 
за Регионален историче-
ски музей и Дома на кул-
турата. 
 Умишлено не сме 
включили Летния театър, 
защото още не знаем 
дали този проект ще по-
лучи подкрепа. Силно се 
надявам това да се случи.
 Тази година честваме 
160 години Габрово-град 

и планираме интересни 
инициативи. Предлагаме 
вниманието тази година 
да бъде насочено към 
фамилията Кандулкови в 
рамките на инициатива-
та „Фамилиите“. Ще има, 
разбира се, карнавал, 
ще участваме в различни 
фестивали.
 Не е променена фи-
нансовата част за раз-
витието на туризма, но 
тя с положителност ще 
бъде повече. Целта е по-
пуляризиране на Габрово 
чрез различни инициати-
ви, участие в различни 
борси. Предвидили сме 
една нова инсталация в 
Интерактивния музей на 
индустрията“, коментира 
още Таня Христова.
 Немалка сума в бю-
джета ще бъде заделена 
за нови устройства и ак-
туален софтуер за общин-
ските съветници.

СтЕфка Бурмова

 Данъчна кампания 2020 
г. стартира без напреже-
ние и опашки в габровския 
офис на НАП, съобщиха 
от пресцентъра на при-
ходната администрация. 
Независимо от този факт, 
гражданите продължават 
да се интересуват за ва-
жните промени при по-
пълването на годишните 
данъчни декларации на са-
моосигуряващите се лица 
по смисъла на Кодекса 
за социално осигуряване. 
Тази декларация вече се 
подава само по електро-
нен път. 
 В документа данъч-
но задълженото лице е 
длъжно да отбележи, че 
се самоосигурява. Дори 
през годината то да се е 
самоосигурявало само 5 
дни, задължително трябва 
да подаде декларация по 
електронен път. 
 Друга промяна е, че 
към данъчните декларации 

за 2019 г. няма да се при-
лагат служебни бележки от 
работодателите за доходи-
те и удържаните данъци, 
за задължителните осигу-
рителни вноски, валидните 
решения на ТЕЛК/НЕЛК 
от лицата, които искат да 
ползват облекчения за на-
малена работоспособност 
или данъчно облекчение 
за деца с увреждане. 
 Нерегистрираните зе-
меделски производители 
няма да включват в де-
кларациите си субсидиите, 
които са обложени от ДФ 
„Земеделие“. 
 Срокът за подаване на 
годишната данъчна декла-
раиция, в който данъчно 
задълженото лице има 
право да ползва отстъпка 
от данъка за довнасяне, 
също е променен и той е 
до 31 март 2020 г.  
 Лицата, които подават 
годишната данъчна декла-
рация по електронен път, 
имат право да ползват 5 
на сто отстъпка от данъка 

за довнасяне по годиш-
ната данъчна декларация, 
но не повече от 500 лв., 
ако едновременно отгова-
рят на следните условия: 
подали са годишната си 
данъчна декларация по 
електронен път в срок до 
31 март 2020 г. Освен това 
към момента на подава-
не на декларацията нямат 
подлежащи на принудител-
но изпълнение публични 
задължения и данъкът за 
довнасяне по годишната 
данъчна декларация е вне-
сен в срок до 31 март. 
 Лицата, които получа-
ват доходи само от запла-
ти по постоянен трудов 
договор, не е необходимо 
да подават годишна данъч-
на декларация. 
 Декларация подава 
всяко местно физическо 
лице, което през предход-
ната година е получава-
ло доходи от стопанска 
дейност като едноличен 
търговец; което е полу-
чавало доходи от наем, 

хонорари или от граждан-
ски договор; лице, което 
иска да ползва данъчни 
облекчения; лице, което е 
плащало патентен данък; 
лице, което има необла-
гаеми доходи от дейност 
по таксиметров превоз на 
пътници, извършвана от 
физически лица - водачи, 
от името на регистриран 
превозвач; лице, което е 
дало или получило заем/и 
от други граждани или 
дружества в размер на 
общо над 10 000 лв. или 
има непогасени остатъ-
ци общо над 40 000 лв. 
от дадени или получени 
заеми през годината или 
през предходните пет го-
дини; което притежава ак-
ции и дялови участия в 
дружества и недвижима 
собственост в чужбина; 
което е придобило доходи 
от източник в чужбина, 
подлежащи на облагане с 
окончателен данък. 
 „Данъчна декларация 
подава и всяко чуждес-

транно физическо лице, 
което през предходната 
година е получило доходи, 
подлежащи на облагане 
с данък върху общата го-
дишна данъчна основа от 
източник в България“, до-
пълниха от пресцентъра на 
габровския офис на НАП. 
 Декларациите за об-
лагане на доходите за ми-
налата година се подават 
по електронен път с пер-
сонален идентификацио-
нен код (ПИК), като полу-
чаването му е безплатно 
от всеки офис на НАП в 
страната, или с квалифи-
циран електронен подпис 
(КЕП). За целта е нужно 
лицето да притежава ПИК 
или КЕП и да е подало 
заявление в НАП, че иска 
да общуват с администра-
цията чрез интернет, по 
пощата в пощенските кло-
нове на областта - с об-
ратна разписка и входящ 
номер. 
 Клиентите на НАП мо-
гат да получат безплатно 

- само с лична карта, своя 
персонален идентифика-
ционен код след подаване 
на заявление във всеки 
офис на приходната адми-
нистрация. Оттам се по-
лучава и издадения ПИК. 
Единственото условие е 
клиентът да има електро-
нен адрес - имейл. Персо-
налният идентификационен 
код се получава лично, 
чрез изрично упълномо-
щено лице или от изрично 
посочено в заявлението 
лице. 
 Срокът за подаване на 
декларациите за облагане 
на доходите на физически-
те лица остава непроме-
нен - 30 април 2020 г.
 За повече информация 
нашите клиенти могат да 
се обадят на национален 
телефон 0700 18 700 или на 
място в салона за обслуж-
ване на клиенти на ул. 
„Радецка“ № 11 в центъра 
на Габрово, уточниха още 
от приходната админи-
страция в областния град.

Оáразование, ñпорò, кулòура - приориòеòи в новия проекòоáюджеò

Промени при подаване на данъчни декларации 
оò физичеñки лица през 2020 ãодина

 Едно от новите елек-
тронни информационни 
табла на градския транс-
порт в Габрово е стро-
шено след вандалско по-
сегателство. Таблото е на 
автобусна спирка „Буря“ 
до парк „Маркотея“ и е 
част от информационната 
система на обществения 
градски транспорт.
 В Габрово, в рамките 
на проекта за модерни-
зация на градския транс-
порт, на автобусни спирки 
са монтирани 104 елек-

тронни информационни 
табла, чиято цел е в реал-
но време гражданите да 
узнават след колко време 
ще пристигне автобусът. 

В момента системата е в 
процес на разработка.
 Община Габрово е сиг-
нализирала в Районното 
управление на полицията.
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за разочарованията от 
трудните години на прехо-
да, за реституцията и при-
ватизацията, за днешната 
политика на СДС. 

В характерния си стил 
на шегуване Цоньо Ботев 
покани Николай Дачев - 
кмет на Габрово от СДС 
през 1995-1999 година, да 
обясни на хората вярно 
ли е, каквото се говори: 
„Кажи, Дачев, защо няма-
ше ток в Габрово, докато 
си бил кмет, 100 души са 
ме питали?“ „Абсолютна 
лъжа!“, реагира Дачев и 
стана прав, за да обясни, 
че приоритетно е разпла-
щана електроенергията и 
никога... Но бившият де-
путат го прекъсна: „Ето, 
затова и ти трябва да на-
пишеш спомени. Иначе 
ще останеш в историята 
като Дачев, който остави 
града тъмен. Кметът Иван 
Ненов написа спомените 
си и обясни, че Енергото 
още през неговия мандат 
умишлено спирало тока, 
за да го злепостави, и 
това продължило дълго. 
Всички трябва да напише-

те своите спомени и свои-
те истини, а после като 
дойдат историците, ще 
оформят голямата дейст-
вителна картина на тези 
сложни години на проме-
ни“.

В срещата участва и 
Донка Ботева, не само 
като съпруга на Цоньо Бо-
тев, но и като историк, 
дългогодишен архивен спе-
циалист и автор на книга 
за 20-годишната „История 
на СДС – дати, събития, 
личности“ от 7 декември 
1989 г. до 7 декември 2009 
г. Подходът на двамата е 
съвсем различен. Трудът 
на Ботева е документално 
четиво, истината на факти-
те. В нея има любопитен 
факт за Габрово. Ботева 
е намерила документи, че 
първият в страната сво-
боден митинг на граждани 
срещу тоталитарната сис-
тема се е състоял в Габро-
во, в 10 часа на 18 ноем-
ври 1989 година. Три часа 
по-късно в София започва 
първият национален ми-
тинг, организиран от Клуба 
за подкрепа на гласността и преустройството и още седем организации. В петък вечер и две- те книги бяха изложени 

на импровизиран щанд на 
книжарница „Том първи“ в 
Жълтата зала на Дома на 
културата.

Нарочно или случайно, 
срещата се проведе в на-
вечерието на 30-ия рожден 
ден на СДС в Габрово – 18 
януари 1990 година.

Приятна изненада за 
една все пак политическа 
книга са финалните изре-
чения – един реверанс, 
който авторът прави към 
Априловската гимназия, 
с подтекст за смисъла и 
значението на доброто об-
разование.

„Тази книга е изця-
ло моя. Няма редактор. 
Няма коректор. Няма и 
предпечатна подготов-
ка... Няма коректор, за да 
може читателят да преце-
ни доколко един ученик от 
математическа паралелка 
е научил българската гра-
матика преди 50 години в 
Априловската гимназия в 
Габрово...“ 

И добавя, че засега си 
е открил две грешки. Ако 
други намерят още, очаква 
да му ги покажат.

Öоньо Боòев ñподеля ñвоиòе "Надежди и разочарования" в мемоарна книãа 

Стефан се опита да 
представи един малко иде-
ализиран мой образ, но 
Вие ме познавате добре.

Защо написах книгата?
Основното е, че трябва 

да остане някаква следа. 
След време. Дори не е 
толкова важно в момента, 
отколкото в бъдеще. Защо-
то си мисля, че всеки, кой-
то преживя тези събития, 
е длъжен да напише как 
той ги е преживял. Има 
един цитат на Георги Ми-
шев в книгата, но ако го 
перифразирам, искам да 
кажа, че ако всеки напи-
ше неговата истина, оная 

голямата, няма начин да 
не излезе. 

В момента сме свиде-
тели на една пропаганда, 
която създаде безброй ми-
тове и легенди сред хора-
та, с които те си живеят, и 
въобще не си дават смет-
ка, че се опитват цели 
периоди от време да ги 
обяснят с едно изречение, 
което е невъзможно. 

Масово в момента в 
България се говори, че 
правителството на Филип 
Димитров унищожи земе-
делието. Ако прочетете 
моята книга, ще се зами-
слите дали това е вярно 

или истината е някъде на 
друго място.

Друго – „СДС даде 
фабриките на комунисти-
те“. Ако проследите исто-
рическите събития, между 
впрочем те са изредени 
в книгата на Донка Боте-
ва „История на СДС“, ще 
видите, че това беше един 
дълъг процес, който започ-
на по времето на Жан Ви-
денов, продължи със СДС 
и завърши с най-сладките 
фирми при НДСВ. Така че 
не може да се каже, ей 
тия са виновните, както се 
насади тотално в Бълга-
рия, че вече ме е срам да 

кажа какъв съм бил. 
Защото като кажеш, че 

си депутат, това е мръсна 
дума в България. Аз ня-
мам никакви притеснения 
от моето депутатстване, от 
това какъв член на Вре-
менната управа бях, какъв 
областен управител, след 
това какъв бях в Държав-
ната агенция по стандар-
тизация и метрология. 

Затова искам това 
нещо да го има записано, 
пък дали и кога ще го при-
знаят хората, или не, ще 
дойде време, когато ще 
го признаят. Други хора, 
които в момента мислят, 

че са велики, тях няма да 
ги признаят. Но не искам 
да говорим за след 2001 г.

Написал съм това, кое-
то аз съм преживял лично, 
няма нито едно нещо в 
книгата, което да не съм 
преживял лично, на което 
не съм присъствал, някой 
ми го е разказал. Напи-
сал съм само това, на 
което съм пряк свидетел. 
Много други неща ми се 
искаше да напиша, но го 
направих по този начин, 
за да не може никой да 
ме упрекне, че някой ми е 
преразкал. 

продължава на стр. 4

„Надежди и разочаро-
вания“ е една изключи-
телно увлекателна книга, 
която имах удоволствието 
да прочета, преди да бъде 
отпечатана. Бях приятно 
изненадан от начина, по 
който е направена. Това 
е един стил, много ха-
рактерен за Цоньо Ботев. 
Не е успял да се скрие в 
книгата си, което е много 
хубаво.

Преди да стигна до 
книгата, трябва да стигнем 
до автора на книгата. Мно-
го мислих, позволявам си 
да говоля за него на мал-
ко име, как да го обрису-
вам най-точно. Цоньо най-
лесно се побира в думата 
„провокатор“. Абсолютен 
провокатор. Провокира 
човек към позиция – ня-
кога към подкрепа, друг 
път да си мислим някои не 
добри неща за него, но ни-
кога не оставя човек без-
различен. Това е първото 
задължително условие да 
влезеш в тази книга - да 
си готов да се сблъскаш с 
позиция, много често раз-
лична от твоята.

Дори понякога съм си 

мислил, че Цоньо зорлем 
търси да излезе срещу по-
зицията, защото не му е 
комфортно по течението. 
Слава богу, има такива 
хора.

Като историк, а тук в 
залата има и колеги, кои-
то познавам, знаем, че 
мемоарната литература 
(казват големите специа-
листи) винаги трябва да 
се разглежда с едно наум, 
защото това е личната по-
зиция на човека. Понякога 
тя не отговаря на действи-
телността, не защото той 
иска да излъже, а защото 
има много събития, които 
отстоят далеч от днешна-
та дата и много често се 
случва на базата на това 
дали са си говорили много 
хора и т. н., лека-полека 
някои неща да се прием-
ат за действителни, а те 
всъщност не са такива. 
Човек твърди някои неща, 
че са такива, не защото 
лъже, а защото просто се 
е променил във времето.

Тук обаче случаят е 
различен. Въпреки че на 
много места са спестени 
някои имена – някъде за-

служено, някъде - не, при-
сътват хора, които могат 
да гарантират с имената 
си, с присъствието си за 
достоверността на тази 
книга.

Кой е Цоньо Ботев в 
моите очи?

На фона на публично 
разпространеното мнение, 
за мен Цоньо Ботев си 
остава един романтик в 
политиката поради много 
причини. Но най-важното 
поради факта, че никога 
не е спирал да отстоява 
това, в което вярва. Знае-
те, че за нашите географ-
ски ширини това е едно от 
най-големите престъпле-
ния – да имаш право на 
мнение и да го отстояваш.

Ще направя още една 
крачка и ще кажа, че днес 
някои хора си мислят, че 
сега е много по-различно 
от 1989 година. Може би е 
по-различно, но може би 
не е в правилната посока.

Конкретно за книгата 
- изключително увлекател-
но четиво, събития, кои-
то всеки един от нас е 
преживявал по различен 
начин. Например вътре 
има една много интересна 
дефиниция за синята идея. 
Много хора казват: „Синя-
та идея не успя“, или не 
успя, защото така, защото 
онака... Отговорът, който 
Цоньо Ботев дава, е най-
правдивият: че няма един-
на дефиниция за Синята 
идея, а всеки я разбира 
от собствената си гледна 
точка. Затова за едни е 

успешна, за други – не, за 
трети е полууспешна, чет-
върти още не може да си 
даде отговор заслужаваше 
ли си цялото това уси-
лие. Така че когато нямате 
единна представа, няма 
как да имате и единна 
оценка. 

Още няколко факта са 
много интересни. Във Въ-
ведението към книгата Цо-
ньо Ботев казва: „Преди 
да напишеш нещо, тряб-
ва да си отговориш на 
няколко въпроса. Има ли 
какво да кажеш? Има ли 
смисъл? Можеш ли да го 
направиш? Като гледам и 
пълната зала в София, къ-
дето беше представянето, 
като виждам аудиторията, 
която е днес, без да по-
знавам голямата част от 
Вас, по погледите разби-
рам, че това са мислещи 
хора, не са хора, които 
не искат да се движат по 
течението, си отговарям, 
че има смисъл. Щом има 
читатели тази книга, щом 
има желание да се борим 
за истината в едно обще-
ство, което от много го-
дини насам, няма да каз-
вам колко, желанието да 
я отстояваш се заплаща, 
значи има смисъл. 

В традиционния си зе-
взешки стил Цоньо казва, 
че историята била като 
сутиена, защото скрива 
реалната действителност. 
Според мен трябва нещо 
да се допълни: „История-
та е действителността под 
сутиена“. Истината винаги 

е там.
Още нещо искам да 

цитирам от книгата, което 
ми направи особено силно 
впечатление и което има 
една много дълга подавка 
– той се съпротивлява, че 
не иска да пише след 2001 
година, но аз съм сигурен, 
че рано или късно ще се 
предаде.

„През всичките 12 
години, когато активно 
участвах в политиката и се 
надявах, че независимите, 
добронамерените, почте-
ните, достойните и честни 
хора ще бъдат онези, кои-
то ще имат воля, ще наме-
рят сили и ще управляват 
България. Надявах се, че 
всеки има право да изра-
зява свободно мнението 
си и никой не трябва да го 
преследва заради негова 
изразена позиция. Надя-
вах се, че избирателите 
ще придобият елементарна 
политическа култура и ще 
могат да различават добро 
и лошо в политиката. Че 
ще преодолеят страха си, 
ще отстояват позициите 
си. Надявах се, че оне-
зи, които се занимават с 
политика, ще имат дос-
тойнството да отстояват 
принципите си и няма да 
се продават за жълти сто-
тинки, само и само да 
останат на власт. Надявах 
се. И преживях много раз-
очарования...“

Бих казал, че това е 
един класически пример, 
към който не можем да 
сложим определена дата. 

Той е толкова фундамен-
тален, толкова верен, че 
можете да го запишете и 
70-та, и 80-та, и 90-та, и 
особено в 2019-та.

Кое е най-важното в 
тази книга? Тази книга по-
казва нагледно бунта на 
човека срещу несправед-
ливостта, срещу система-
та. Всички ние сме имали 
шанса, според принципа 
на онази китайска пого-
ворка, да живеем в едни 
интересни времена. С 
всички плюсове и минуси 
на това. Без да зависи от 
нас, ние сме се оказали 
във вихъра на събитията, 
които са променили не 
само нашата държава, не 
само нашия живот, но и 
целия свят. 

Когато хората са били 
в активна позиция по вре-
мето на правене на тези 
събития, споделянето на 
едни такива спомени може 
да бъде само един огро-
мен плюс, защото показва 
събития, които са се случ-
вали и зад сцената.

В крайна сметка най-
важният фактор в исто-
рията е човекът. Всички 
войни, всички завоевания, 
всички велики неща, кои-
то се случват, се случват 
заради човека. Много при-
мери могат да се дадат... 
Спомняте си онази зна-
менита снимка на площад 
„Тянанмън“ на човека с 
двете мрежички в ръце, 
спрял поредица от тан-
кове. 

Има и други примери 

на личности, които със 
своето собствено, едно-
лично поведение оставят 
огромни следи – генерал 
Христо Луков, Ян Палах, 
който се самозапалва, и т. 
н. Тоест мястото на човека 
в историята е на първо 
място. 

Последното, за което 
си мислех, когато проче-
тох тази книга, когато не 
исках да свършва, сетих 
се за един цитат от Биб-
лията, в „Притчи на Со-
молона“ се казва следно-
то: „Сърцето на разумния 
придобива знание, и ухото 
на мъдрите търси знание“. 
Това, че в нашето обще-
ство като цяло днес зна-
нието, паметта, стремежът 
към истината пораждат да 
отстояваш собственото си 
аз, да гледаш истината в 
очите, не е на мода, не оз-
начава, че човек трябва да 
жертва най-ценното, което 
има - своята почтеност 
и достойнство, в името 
на дребното си оцеляване. 
Сигурен съм, че и това, 
което Цоньо Ботев е на-
писал в книгата, е било 
водено точно от тези раз-
съждения при написването 
на книгата. 

Още един път благода-
ря за възможността точно 
аз да въведа. За мен е 
чест, че Цоньо Ботев е 
мой приятел, съмишленик 
и човек, с който винаги 
се чувствам в една много 
приятна, собствена среда.

Благодаря ти, Цоньо! 
Успех на книгата!

Сòефан Иванов: “Öоньо Боòев е аáñолюòен 
провокаòор - провокира човек към позиция”

Авòоръò: “Никой няма да оñòане равнодушен, 
защоòо ñъм казал нещаòа òакива, каквиòо ñа”
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продължава от стр. 3
Когато чета Захари 

Стоянов, понякога ми ста-
ва смешно, защото има 
преразказани неща, кои-
то не винаги отговарят на 
истината. Аз твърдя, че в 
моята книга е написана 
моята истина. Убеден съм, 
че няма да има и двама 
души, които напълно да се 
съгласят с тази книга. Не 
е и възможно. Затова на 
едно място в спомените 
съм написал, че в Бълга-
рия всеки си има 10 януа-
ри, колкото хора попиташ, 
няма двама да са прежи-
вяли едно и също нещо. 
На представянето в София 
моят колега Крум Савов 
говори едни неща, които 
аз не знам. Той казва, че 
сме били заедно, но аз 
не помня точно тия неща. 
После, когато се намесят 
историците, истината ще 
излезе.

Защо си позволих да 
обърна толкова голямо 
внимание на дейността ми 
в Държавната агенция по 
стандартизация и метроло-
гия. Защото някак си тази 
дейност остана встрани, 
не й се обръща много вни-

мание. 
А това беше една ре-

волюция, която трябваше 
да извършим, като се за-
почне от това, че в Бълга-
рия нямаше понятие „тех-
ническо законодателство“, 
нямаше юрист, който да 
разбира от това нещо, а 
то беше описано в 20 000 
страници, трябваше да съ-
ответства на европейски-
те изисквания. Трябваше 
да го въведем в България 
като закони, като изисква-
не, като стандарт. Беше 
един много тежък труд.

Използвам случая да 
благодаря на всички мои 
преподаватели в Техниче-
ския университет в Габро-
во. 

Тук има един предста-
вител, за моя радост - 
г-н Арменски, който беше 
ректор на университета, 
с който сме работили, с 
който щяхме да правим 
една много хубава работа, 
която заради падането на 
нашето правителство не 
стана. Това е идеята да 
направим Севернобългар-
ски университет. Всички 
- Габрово, Плевен, Търно-
во, Свищов, и ако искат - 

Русе. Ако този университет 
беше станал, нямаше да 
бъде по-слаб от Софий-
ския в никакъв случай. И 
сега вместо да има един 
силен университет, има ня-
колко по-слаби.

Много хора в Габрово 
през годините са ме пита-
ли: „Ти какво си направил 
за Габрово?“. Аз никога не 
съм се опитвал да отгово-
ря на този въпрос, щом 
така го поставя човекът, 

пак няма да ме разбере. 
От книгата може да се 
подразбере какво съм на-
правил и какво не съм. 
Бих се радвал, ако има 
много повече хора, които 
да направят поне толкова. 

Това ще бъде в полза на 
целия град и то за много 
години напред. 

Ще дам един пример 
с тези швейцарски про-
екти в Габрово. Никой не 
помни, че швейцарците 
ги доведох аз в Габрово 
и всички проекти съм ги 
създал аз. Никой не пом-
ни, но продължават ня-
кои хора да ходят в Тун и 
Швейцария във връзка с 
тези проекти. Написал съм 
го, за да се знае, защото 
човек забравя.

Може бе най-интерес-
ната част от книгата са 
първите години, когато 
създавахме СДС, те бяха 
много интересни, много 
странни. Това е една кни-
га, в която ще ви се плаче 
и ще се посмеете, ще бъ-
дете радостни, ще бъдете 
гневни, ще ме ненавижда-
те и ще ме обичате. Никой 
не може да остане равно-
душен като чете, защото 
съм казал нещата такива, 
каквито са. 

В България обикнове-
но се познава медийния 
образ на политика, не по-
знават личността с нейни-
те човешки качества. За 

мен най-важното е човек 
да си запази достойнство-
то и както казваше Петър 
Стоянов: „Не е важно как 
влизаш в политиката, а 
как излизаш“. Мисля, че 
на мен ми е много лес-
но, защото мога да гледам 
всички хора в очите.

Много се радвам, че 
тук има толкова съучени-
ци, колеги, съмишленици, 
с които заедно сме запо-
чнали по време на проме-
ните да създаваме СДС.

Най-благодарен съм 
на моите учители в Апри-
ловската гимназия, защо-
то книгата е уникална и 
с нещо друго – тя няма 
редактор, няма коректор. 
Просто един ученик от ма-
тематическата паралелка 
на Априловската гимназия 
си е позволил да поеме 
отговорността да напише 
книга без редакторски и 
коректорски услуги.

На снимката: Илюстра-
ция от книгата. Цоньо Бо-
тев, депутат в 37-то НС, 
е най-вляво. На 10 януари 
1997 г. протестите срещу 
правителството на Виденов 
ескалират и парламентът е 
атакуван.

Öоньо Боòев: “Никой няма да оñòане равнодушен...”

нЕлИ нЕДЕва

В началото на 2020 г. 
за акцент на месец януа-
ри избрахме да ви пред-
ставим творбата „Ритуал 
II“ на Рафи Шехирян. Тази 
година се навършват 160 
години от обявяването на 
Габрово за град и в тази 
връзка екипът на ХГ „Хрис-
то Цокев“ реши да пред-
ставя автори, свързали 
творческия и житейския си 
път с нашия град.

Рафи Шехирян (1952-
2011) е български концеп-
туален художник, роден в 
София и потомък на ар-
менски бежанци, прис-
тигнали в България след 
арменския геноцид в Ос-
манската империя през 
1915 г. Кандидатства в про-
дължение на три години в 
Художествената академия, 
а както брат му си спомня 
в книгата „Рафи Шехирян“: 
„Искаше работите му да 
са напълно оригинални, 
отличаващи се от всички 
останали, за да не могат 
да бъдат пренебрегнати“. 

Книгата е инициирана от 
неговата съпруга Галина 
Шехирян и сина му Джу-
лиан Шехирян. Тя е резул-
тат от размислите и спо-
мените на проф. Аксиния 
Джурова, Филип Зидаров, 
Румен Серафимов и доц. 
Цветан Колев. Рафи Ше-
хирян завършва текстилно 
изкуство, а тогава е ори-
ентиран към живописта. 

Работата му не среща 
одобрението на комисиите 
и едва през 1987 г. той и 
съпругата му, скулпторката 
Галина Делиева - Шехи-
рян, успяват да организи-
рат публична изложба на 
ул. „Раковски“ 108. Един 
от близките му приятели 
- Цветан Колев, описва съ-
битието като „една излож-
ба, която остави трайни 
спомени, и съм сигурен, 
че много неща се проме-
ниха в нашето изкуство, 
особено в средите на по-
младите и необременени 
колеги“.

През 1977 г. Шехирян 
се включва група „Кукув 
ден“. Основната дейност 

на кръга се състои в об-
мен на информация за съ-
временно изкуство, често 
приемаща дискусионни 

форми. Споделят се също 
лични творчески експери-
менти, повлияни от мо-
дернистични течения като 

дадаизъм, сюрреализъм, 
абстракционизъм. 

По това време подоб-
ни опити са категорично 

отхвърляни от пропаган-
дата на действащия по-
литически режим. Пътят 
за навлизането на всички 
млади автори в организи-
рания художествен живот 
в страната е строго регла-
ментиран и очертан.

Участниците в група 
„Кукув ден“ в по-голяма 
или в по-малка степен 
приемат за невъзможно 
да се противопоставят ди-
ректно на системата и да 
се изявяват свободно в 
публичното пространство. 
Затова приемат идеята за 
„вътрешна духовна имигра-
ция“ и започват да използ-
ват различни алтернатив-
ни форми за художествен 
изказ с иносказателен и 
пародиен характер. 

Рафи ШехиРян не 
е включван в нито 
една художествена 
изложба у нас до 
1988 година 
- годината, в която той 

заедно със съпругата си 
напуска страната. Успяват 

да стигнат до Австрия, къ-
дето са приети в бежански 
лагер. Година и полови-
на по-късно те получават 
разрешение за убежище 
в САЩ. Установяват се в 
Ню Йорк. 

През следващите годи-
ни Рафи Шехирян работи 
в областта на текстилния 
дизайн и една изцяло раз-
лична за него живопис.

През 80-те години Рафи 
живее в габровското село 
Янтра, а домът му напом-
ня на „Клуб на приятели“ 
и „Работилница на идеи“. 
Разходките из Тревненския 
балкан с Цветан Колев и 
Димитър Казаков-Нерон, 
с които Рафи е имал сил-
на връзка, приятелските 
срещи и дългите разго-
вори между тях са повод 
да потърсим Цветан Колев 
да представи пред габров-
ска публика позабравения 
Рафи Шехирян. 

Редно да припомним, 
че Рафи е и един от тези, 
които допринасят днес в 
Трявна да се намира най-
мащабната колекция - да-
рение от Димитър Казаков 
- Нерон.

„Риòуал II” на Рафи Шехирян акценò на меñеца в ÕГ „Õриñòо Öокев”

ДоцЕнт 
цвЕтан колЕв 

Свикнали сме да под-
реждаме развитието на 
човешките постижения в 
културата освен хроноло-
гически, но и качествено, 
във възходяща линия. Оп-
риличаваме и сравняваме 
може би културното раз-
витие с цивилизационното, 
което не винаги е вярно. 
Проследявайки историче-

ското развитие, намира-
ме културни постижения, 
които далеч превъзхождат 
съвременните и са недос-
тижими по своята фило-
софска дълбочина. Тази, 
може би погрешна прецен-
ка и прочит на културното 
развитие, ни кара да след-
ваме някакъв вид колекти-
визъм (съпричастност към 
общото русло на култура-
та). Да се причисляваме 
към напреднали или изо-

ставащи в общия поток на 
творческото развитие. 

Но от време на вре-
ме се явява някой, който 
дръзко напуска общото 
русло, я философ, я тво-
рец, и нарушава установе-
ните уж устойчиви посту-
лати. Нарушава подреде-
ността, последователност-
та и логиката в явленията. 
Като че ли от нищото се 
ражда нова енергия, коя-
то може да породи (да 
отклони културния поток), 
а може и да угасне извън 
ограничените земни прос-
транства. Такива творци, 
които в противоречие на 
всякаква последовател-
ност, извън всякакви тече-
ния, школи изми... идват, 
за да кажат своята дума. 

Не обстоятелствата 
раждат твореца, а творе-
цът създава обстоятел-
ствата, в които се развива 
културата. 

Рафи беше едно от 
най-редките не само за 

българската художествена, 
но и чужда култура. Ху-
дожник и философ извън 
всякакви рамки на време-
то си. А то бе двойствено 
и не винаги прозрачно от 
гледна точка на свободна-
та изява. Трудно можеше 
да оцелее едно ново и 
свежо цвете в подреде-
ната градина на соц-кул-
турата. 

Явление като творчест-
во извън общото течение 
на живота, без да е после-
довател на каквито и да 
било - минали и настоящи, 
течения, заслушан само 
във вътрешните гласове 
на собствения си свят. 
Неговото изкуство беше 
по-скоро визуализирани 
философски разсъждения, 
следи от абстрактна фило-
софска мисъл, пътешест-
вие извън видимата реал-
ност. По-скоро музикални 
форми, породени от ритъ-
ма на мисълта. Симфонии 
в белите пространства на 

хартията и платното. Въ-
трешен ритъм, излял се 
в закодирани пластични 
форми. Това беше сил-
ната му страна. Не съм 
виждал досега някой така 
нежно да вади от бялото 
пространство толкова мис-
тика, толкова непонятни, 
като че ли от дълбините 
на източната философия, 
нашепвания. Никога пове-
че не срещнах художник, 
който така да свещенодей-
ства с материалите, дори 
с най-простия чер молив. 

Не беше бунтар и не 
налагаше своя начин на 
мислене, само го споде-
ляше.

Самото му излъчване 
на човек от друг неведом 
свят огорчаваше и сму-
щаваше нашата закосте-
нялост. Никога с нищо и с 
никого не се сравняваше. 
Вътрешната борба беше 
с неговите си съмнения, 
как да намери най-добрата 
форма да изрази разбира-

нията си за човека. Руше-
ше външните форми, за да 
надзърне във вътрешната 
логика на човешките про-
явления. Макар и скрита, 
в нещата му имаше ня-
каква негова неточна ре-
лигиозност, продиктувана 
от заложената му чувст-
вителност, наследена от 
прародината му. 

Рафи притежаваше 
природна доброта и бла-
городство и картините му 
излъчват благост, ласка-
вост и любов. Не всички 
го разбираха, но това не 
пречеше да пият от оча-
рованието на неговото из-
куство. Всеки искаше да 
общува с него и да изпит-
ва наслада от излъчването 
му на човек и художник. 
Учениците му го обожа-
ваха и той ги обичаше и 
защитаваше. 

Този наглед мек човек 
трудно правеше компро-
миси в изкуството си. Па-
зеше някаква чистоплът-

ност в отношението към 
собственото си творчест-
во. Боеше се, че лошата 
мисъл, злословието влиза 
в изкуството ни, пазеше 
тази територия като свята. 

Аристократ в творчест-
вото и философстването 
си и аскет в живота, но 
и в малкото, на което се 
радваше, в житейски план 
се опитваше да му прида-
де аристократизъм. 

Светът за него беше 
най-интересното място, не-
говата дарба беше да го 
анализира – разглобява 
и построява наново, като 
игра, като малък бог. Не 
влизаше в никакви съг-
лашения, които можеха 
да вкостенят тези негови 
представи за световните 
движения. Беше една мал-
ка вселена, в която имаше 
всичко от голямата, и това 
го правеше щастлив, за-
щото го създаваше. Полу-
чи много, той го знаеше и 
къде го отнесе? 

Явлениеòо Рафи - художник и филоñоф 
извън вñякакви рамки на времеòо ñи

През 80-те години Рафи живее в габровското село Янтра, а домът му напомня на „Клуб на приятели“ и „Работилница на идеи“ 
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., център, 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
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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
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
къща Тип „Кайлъка“, 
разглобяема, 48 кв. м, и 
навес - 48 кв. м, продава 
тел. 0879/019-191. [5, 5]
гараж - 32 кв. м, на 
ул. „Климент Охридски“ № 
41 се продава на тел. 
0898/583-772. [11, 5]
ноВо обзаВЕдЕно жили-
ще - 73 кв. м, 4 етаж, гр. 
Габрово, център, продава 
тел. 0887/163-234. [11, 5]
къща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
165 кв. метра, цена: 77 
777 лв., се продава на 
тел. 0888/450-180. [11, 4]
къща сЕ продава на тел. 
0899/44-01-77. [3, 3]
поМЕщЕниЕ, 90 кв. м, 
кота 0, в района на „Ка-
уфланд“, ново строител-
ство, подходящо за мага-
зин, офис, зъболекарски, 
лекарски кабинет, от част-
но лице, без посредник се 
продава на тел. 0888/254-
577. [5, 3]

апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- обзаведен, гр. Севлиево, 
ет. 11, 65 кв. м, тухла, с 
маза и таван, за 52 000 
лв. се продава на тел. 
0889/634-535. [2, 2]
апарТаМЕнТ, обзаВЕ-
дЕн, в идеален център се 
продава на тел. 0887/803-
414 [14, 1]
Фурна „бай Христо“, на 
ул. „Никола Войновски“ 
- срещу бившия „Добри 
Карталов“, се продава на 
тел. 0888/729-196 [30, 1]
ТухлЕна боксониЕра се 
продава на тел. 0897/857-
173. [1, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
сТая и кухненски бокс до 
„Кауфланд“ се дават под 
наем на тел. 0882/381-
478. [9, 8]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в центъра се дава под 
наем на тел. 0876/935-
844. [7, 7]
Магазин В центъра под 
наем - 0878/515-080 [19, 
10]

сба оТдаВа поМЕ-
щЕния под наЕМ 
- тел. 0895/55-76-10. 
[20, 3]

апарТаМЕнТ срЕщу Теа-
търа се дава под наем за 
офис. Телефон за връзка: 
0879/572-880. [11, 6]
гарсониЕра В Младост 
се дава под наем на тел. 
0878/880-965. [6, 6]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса, обзаведен, 280 
лв., се дава под наем на 
тел. 0895/976-141. [6, 4]
апарТаМЕнТ - 65 кв. 
м, на Колелото дава под 
наем 0877/222-095. [12, 5]
Магазин - 20 кв. м, бли-
зо до Автогара Габрово, 
се дава под наем на тел. 
0878/135-657. [5, 3]
обзаВЕдЕна гарсони-
Ера в центъра дава под 
наем 0894/097-285. [3, 2]
поМЕщЕниЕ за офис 
или кабинет на Коопера-
тивен пазар дава под наем 
тел. 0878/539-715. [11, 2]
поМЕщЕниЕ за офис - 
магазин срещу съда в град 
Севлиево, газифицирано и 
с климатик, се дава под 
наем на тел. 0887/64-44-
45. [10, 1]

сТая сЕ дава под наем на 
тел. 0899/439-467. [1, 1]
боксониЕра В центъра 
се дава под наем на тел. 
0886/703-535. [3, 1]

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 3]
купуВаМ ниВи около 
Габрово - тел. 0894/47-
44-70. [11, 1]

нощуВки
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080 [19, 10]
нощуВки В топ център - 
0876/731-419. [22, 9]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТара къща в Габровски 
регион, здрава или полу-
съборена, купува на тел. 
0877/343-426. [23, 12]
гарсониЕра Търси да 
закупи тел. 0898/935-164. 
[6, 3]

куриЕрски услуги
най-ниски цЕни на тежки и 
едрогабаритни товари в страната. 
Най-атрактивни цени за Лондон - 
10 кг - 25 лв. „Европът“, Габрово, 
ул. „Неофит Рилски“ 7, 0882/666-
188. [11, 8]

продаВа Машини
агрЕгаТ за доене, ярмо-
мелка за сено и зърно и 
електропастир се прода-
ват на тел. 0988/304-836. 
[3, 3]

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

продаВа обзаВЕжданЕ
изгодно! ноВи юрга-
ни се продават на тел. 
0885/781-299. [5, 5]
пЕчка „приТи“ се про-
дава на тел. 0889/619-
337. [5, 5]

дЕТско обзаВЕжданЕ, 
диван и холова гарниту-
ра се продават на тел. 
0889/762-406. [2, 2]

сЕлскосТопански
МЕТална оранжЕ-
рия се продава на тел. 
0886/542-883. [3, 2]

жиВоТни продаВа
брЕМЕнни краВи и 
юници се продават на 
тел. 0899/18-18-14. [12, 
5]
кози, ярЕТа, овен 
се продават на тел. 
0893/427-611. [6, 3]

храна за жиВоТни
бали сЕно се продават 
на тел. 0888/854-135. [5, 
3]

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични 
купува всякакви же-
леза - справки на тел. 
0896/183-637.

прЕВози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - справки на тел. 
0893/511-154.
ТранспорТни услу-
ги - справки на тел. 
0886/514-300. [13, 12]
ТранспорТни услу-
ги - справки на тел. 
0882/407-493. [16, 6]
ТранспорТ със самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - справки на 
0894/602-701. [14, 3]
прЕВоз със самос-
вал - справки на тел. 
0876/522-774- [23, 2]

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

проФЕсионалЕн доМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на етажна собстве-
ност - пълно обслужване за граж-
дани и фирми. Тел. 0894/94-07-
35. [23, 3]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“  - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - 066/804-066
счЕТоВодсТВо на фирми - 
тел. 0886/82-62-47. [11, 6]
ЕднокраТно и абонамент-
но счетоводно обслужване 
на фирми - 0885/63-22-48. 
[11, 3]

даВа заЕМ
прЕдлагаМ крЕдиТи и 
обединяване на задължения 
- тел. 0888/909-384. [12, 5]
сВЕжи пари за свежи 
идеи сега и с томбола и 
различни награди - тел. 
0893/03-73-16, 0894/79-
59-69, 0877/87-08-47. [10, 
5]
крЕдиТи, обЕдиняВа-
нЕ на задължения - тел. 
0894/547-398. [3, 3]

реклама в “100 вести” - 066/810-415, 0889/227-805



6 20 януари 2020 г.

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Шивара, 50 м2, тухла, ет. 2 42000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
Колелото, 143 м2, ет. 3 82000 лв
Шив. мост, 100 м2, ет. 4 55000 лв
Бичкиня, 80 м2, ет.3, тухла, обз.62000 лв
Център, 83 м2, ет. 1, обз. 37000 eu
Младост, 75 м2, ет. 1 26500 eu
Еса, 120 м2, тухла, ет. 5 70000 eu
Дядо Дянко, 56 м2, тухла, с обз. дог.
КЪЩИ, ВИЛИ:
Трявна, център, 55м2, двор 175м2, отлич-
на 47000 eu
З.дърво,56м2,2-ет.,двор 500м2 11500 лв

Новаковци, 130м2, двор 1300м2, отл. дог.
Янтра, стара къща, двор 1500м2 15000лв
Гергини,ЗП60м2,2-ет.двор 600м2 52000 лв
Михайловци,ЗП54м2, двор 1887м2 16000 лв
Г. могила, 57м2, двор 503м2 20000 eu
Стойчевци, 111 м2, двор 3 дка дог.
Лоза, 200 м2, двор 1,5 дка 40000 лв
Борово, 52м2, двор 466м2 31000 лв.
Варовник, 2-ет,110м2, гараж 45000 eu
ПАРЦЕЛИ: 
Райновци, УПИ, 800м2 дог.
Думници, УПИ, 1640м2 34000 лв
Царева ливада, УПИ, 1280м2 7500 eu
Раховци,УПИ,850м2  6000 лв

С/у Техномаркет, УПИ, 3900м2 дог.
Борики, УПИ 5580 м2 20 лв/м2

Боженци, УПИ 1220 м2 20000 eu
Шенини, УПИ 672 м2 10000 лв
Гергини, УПИ, 1 дка 13000 лв
Костенковци, УПИ, 4448 м2 7 eu/м2

УПИ, 3200 м2, на Коня дог.
Киевци, 600 м2, проект 22500 eu
Източник, 1160 м2 3000 лв
Вел ков ци, 1600 м2 10 лв/м2

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ:
Земеделска земя на главен път 
Габрово - Севлиево, 3700 м2 дог.
ДАВА ПОД НАЕМ:
Офис, център, обзаведен 200 лв

www.fokus-imoti.com
e-mail: fokus_imoti@abv.bg

0897/95 25 19

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Габрово, ул. “Цанко 
Дюстабанов” 18, ет. 1

04/02

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТОП ЦЕНТЪР  
   550 €/м2

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

АПАРТАМЕНТИ:
Център, тухла, 83м2 72 000 лв
Сирмани, 64м2, добро съст. 16 500 € 
Дядо Дянко, боксониера, 28м2 10 700 € 
Бичкиня, 56м2, ет. 4 15 000 € 
Ш. мост, н. стр., 3-стаен, обз. 55 000 лв
Голо бърдо, тухла, 3-стаен 51 000 лв

КЪЩИ:
Богданчовци, 63м2, 319м2 двор,нова 50 000 лв
Драгиевци,мас.,92м2,1730м2 двор 15 900€ 
Чукилите, 35м2, 1000 м2 двор 21 500 лв
Цвятковци, 112м2, 883м2 двор дог.
Червена локва,96м2,500м2 двор 38 000 лв
Ц. ливада, 176м2, 580м2 двор 24 000 лв
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Яворец, ъглов, 619м2 6 000 лв 

Богданчовци, с гараж, 660м2 3 100 € 
Торбалъжи,УПИ,ъглов,650м2 20 000лв
Поповци, 500м2 2 900 €
Шенини, 488м2 3 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Дядо Дянко, произв. пом., 600м2 дог.
Радичевец, промишлена сграда, 
668м2, парцел 1342м2 250 €
Център, 3-стаен, частично обз. 220 лв
Център, фризьорски салон, 35м2 дог.
Център, търг. обект, 56м2 350 лв
Център, многостаен,обзаведен 500 лв
КУПУВА: Двустаен в кв. Младост

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

04/11

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; работа предлага/търси; курсове; автопазар 

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

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Ид. център, ет. 4 75 000 лв.
Ид. център, ет. 2 39 000 €
Борово, ет. 3, 102м2 31 500 €
Идеален център 72 000 лв
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 42 000 €
До Куклен театър, ет. 6  70 000 €
К-с „Хр. Ботев”, ет. 5 47 000 €
Административен център, ет. 3 дог.
ИЦ, 2 ет., 120 м2 110 000 лв

ЕДНОС ТАЙ НИ:
Идеален център, ет. 6, 24 500 лв
ДВУС ТАЙ НИ:
Гарата, ет. 4, тухла 41 500 лв
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 72 000 лв
Младост,панел,среден,ет.4 56 500 лв
Голо бърдо, ет. 1 договаряне
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 62 000 лв
Младост, ет. 11, лукс, обз. 40 000€
КЪ ЩИ: 
Идеален център, 2-етажна, възмож-
ност за ново проектиране 65 000 €

Стефановци, етаж, 97м2 42 000 лв
„Баба Зара“, етаж, двор 36 500 лв
Златевци, масивна, РЗП 230 м2, двор 
1500 м2, гараж 95 000 лв
Габрово, 700 м2 земя 29 000 лв
Камъка, 800 м2 двор, за ново проек-
тиране 82 000 лв
Здравковец, 2-етажна + постройки, 
2 дка земя 29 000 €
Ясени,стара,битова, гараж 37 000 лв
Шиваров мост, 2 ет. 50 000 €
„Т. Иванов”, 2-ет., гараж 63 000 лв
Дебел дял, масивна 28 000 €
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
ИЦ, заведение, 80м2 31 000 €
ул. “Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
Дряново, вила, 2 дка двор 3 500 €

Вила с двор договаряне
Пр. халета-250м2,300м2,1000м2 дог.
Сгра да за ки но/за ве де ние, подобре-
ния, проект договаряне
Сгра да,ет.3,биз нес  цен тър 80 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ: 
Пройновци,4200м2, комуник. 8€/м2

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

Баба Зара, 700 м2 35 000 лв
До БКС, 10 дка 26 €/м2

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

Радичевец, 600 м2 10 500 лв
кв. Андреево, ок. 1 дка 10 500 €
Борики, 2800 м2 30 500 €
КУПУВА Н. СТР., ЦЕНТЪР, 3-СТАЕН
КУПУВА ПАРЦЕЛ НА ДОНИНО ИЛИ 
КОПЧЕЛИИ, ПАНОРАМА
КУПУВА СПЕШ НО! ДВУС ТАЕН ПА НЕ-
ЛЕН ГАР СО НИ Е РА - ПЛА ЩА ВЕД НА ГА

29/05

УЛ. “СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1, 066/80-55-65, 80-30-56

рабоТа прЕдлага
Фаянсаджии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458. [18, 12]
ВЕрига храниТЕлни ма-
газини „Нивен“ набират 
персонал. Справки на тел. 
0898/675-398. [7, 2]
МЕбЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да 
назначи мебелисти и 
3D проектант - Габрово, 
0886/332-968. [14, 12]
„булчикън“ ад - Се-
влиево (Чакала) търси 
портиер. Справки на тел. 
0893/688-353. [13, 8]
заВЕдЕниЕ Търси сер-
витьорки. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [17, 8]

„булчикън“ ад - Се-
влиево (Чакала) търси 
механик. Справки на тел. 
0899/876-595. [13, 8]
опиТна каМЕриЕрка - 
заплата 900 лв., се търси 
на тел. 0889/299-688. [18, 
12]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ търси да назначи 
работници - мъже и жени, 
за производството си. 
Справки на тел. 0885/713-
813. [17, 11]
Търся дЕТЕглЕдачка за 
САЩ с документи. Добро 
възнаграждение. Справки 
на тел. 0896/400-761. [11, 
7]
ФирМа Търси работници. 
Справки на тел. 0888/255-
318. [12, 10]
МЕбЕлна ФирМа търси 
работници в производ-
ството. Справки на тел. 
0878/571-455. [11, 10]
гоТВачи, пицар и ми-
ячка се търсят на тел. 
0893/975-878. [22, 10]

ФирМа Търси ра-
боТнички за пЕ-
рално сТопансТВо. 
оТлично заплаща-
нЕ. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 7]

рЕсТоранТ Търси сер-
витьорка. Справки на тел. 
0899/889-897. [11, 6]
сТолоВа Мак търси жена 
миячка и помощник-кух-
ня, по възможност пенси-
онерка. Справки на тел. 
0897/584-788. [11, 9]
МЕхана Търси серви-
тьор/ка. Справки на тел. 
0887/002-030 и 0888/310-
981. [11, 6]
МЕхана Търси помощ-
ник- готвач .  Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 6]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси готвач - справки на 
тел. 0899/960-561. [11, 7]
МаникюрисТка сЕ тър-
си на тел. 0894/782-267. 
[11, 2]

ЕксТрудЕрисТ за произ-
водство на ПВЦ изделия, 
може и пенсионер, се тър-
си на тел. 0887/39-63-71. 
[11, 5]
МЕбЕлна ФирМа „АВИС“ 
търси да назначи мебели-
сти - 2 бр. (може и пен-
сионери). Справки на тел. 
066/802-802, 0888/319-
065, от 8.30 до 18 часа. 
[7, 7]
„подЕМ габроВо“ ЕООД 
търси общ работник. 
Справки на тел. 0884/854-
354. [5, 5]
ФирМа Търси сладкар и 
помощник-сладкар. Справ-
ки на тел. 0889/989-755. 
[11, 6]

сТругар сЕ търси за по-
часова работа (може без 
опит или пенсионер). 
Справки на тел. 0898/643-
173. [11, 6]
ФирМа Търси шофьор 
за разнос на минерална 
вода. Моля, подайте ав-
тобиография на vianeon@
abv.bg. Справки на тел. 
0887/875-652. [11, 4]
продаВач-консулТанТ 
с техническо образование 
се търси на тел. 0898/542-
367. [5, 2]
прЕдлагаМ рабоТа - тел. 
0896/481-410. [8, 1]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ ООД търси да на-
значи шофьор с категория 
„С“, професионална ком-
петентност и психо. Теле-
фон за връзка: 0885/713-
813. [6, 3]
„ЕлВи“ оод - село Вел-
ковци търси работник за 
кравеферма. Справки на 
тел. 0877/363-966. [5, 3]

общ рабоТник търси  
тел. 0896/644-577. [11, 3]
„булчикън“ ад - Севли-
ево търси началник склад 
с компютърна грамотност 
и опит. Молби на мяс-
то: Чакала 5 (старият път 
за Душево), или e-mail: 
hspasova@bulchicken.com. 
[13, 2]
„булчикън“ ад - Севли-
ево търси шофьор катего-
рия „С“ с опит. Молби на 
място: Чакала 5 (старият 
път за Душево), или e-mail: 
hspasova@bulchicken.com. 
[14, 2]
Винарна „рачо Ковача“ 
търси готвач за обедно 
меню. Задължително про-
фесионалист (експерт в 
областта). Отлични усло-
вия на труд. Справки на 
тел. 0876/68-37-68. [12, 
2]
пицария „гладници“ 
търси сервитьори. Справ-
ки на тел. 0899/319-114. 
[12, 2]

бЕнзиносТанция „роМ-
пЕТрол“ търси оператор 
за зареждане на гориво. 
Справки на тел. 0898/881-
515. [3, 1]
сТарчЕски доМ в село 
Кръвеник търси санитари. 
Справки на тел. 0877/733-
877. [5, 1]

съВМЕсТна рабоТа
Фризьорка или козме-
тичка за съвместна работа, 
с цел разделяне на общите 
разходи, се търси на тел. 
0877/622-762. [5, 2]

грижа за дЕца, 
болни и ВъзрасТни
глЕдаМ болни хора - 
тел. 0876/581-549. [5, 5]
учиТЕлка Търси поча-
сово гледане и обучаване 
на дете от 3 до 7 г. - 
0885/110-844. [2, 1]
глЕдаМ болни. Може 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 1]

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Голо бърдо, двустаен, тухла, ет. 3, 2 тераси 18 000 eu
Голо бърдо, 90м2, тухла   договаряне
Дядо Дянко, тристаен, тухла   16 000 eu
Бичкиня, 80м2, тухла, таванска стая  договаряне

КЪЩИ:  
Драгановци, 2 етажа, 1 дка двор, пещ  15 000 eu
Здравковец, 2 етажа, 2 дка двор  8 000 eu
Тодорчетата, 2-етажна, ток, вода, 1 дка  10 000 eu 
Ловнидол, двор над 6 дка   5 000 eu 
Сейковци,2 къщи,отлични,двор,панорама 38 000 eu
Гарата   договаряне

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ:  
До Младежки дом, парцел, 3 дка  договаряне
Гачевци, гора, 13.400 дка   договаряне
Габрово, земеделска земя   договаряне
Русевци, парцел, път, ток, вода  договаряне
КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ - НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ

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

Агенция за 
недвижими имоти

18/11

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

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

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

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

КЪЩИ В ГРАДА:  
Широк център, тухла, 70м2, двор 500м2 37 000 лв
Шивара, 75м2, тухла, двор 500 м2  70 000 лв
Бичкиня, 62 м2 РЗП, масивна, отлична     50 000 лв
Шивара, 100 м2 + гараж, двор 500м2      30 000 лв
Беленци, двуетажна, 70 м2, двор 300м2     31 000 лв

КЪЩИ, ВИЛИ ИЗВЪН ГРАДА:  
Вила, масив, 45м2, двор 800м2 10 000 лв
Тодоровци, вила, 36м2, тухла,двор 600м2 17 000 лв
Богданчовци,къща,РЗП 100м2, двор 1 дка 35 000 лв
Борики, къща, 100м2, лукс, гараж        40 000 лв

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

01/04уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „ал-
Фа-МЕТал“ провежда 
курсоВЕ за бЕзо-
пасно бораВЕнЕ с 
огнЕсТрЕлно оръ-
жиЕ. Справки на тел. 
066/80-69-62.
цЕнТър за проФЕ-
сионално обучЕниЕ 
- габроВо, органи-
зира лицЕнзирани 
курсоВЕ за: огняр, 
кранист,  мотокарист, 
машинист на пътно-
строителни машини, 
готвач, барман-серви-
тьор, козметик, фри-
зьор, лечебен масаж, 
маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Издава 
се държавен документ 
за правоспособност. 
Обучение с ваучер за 
безработни и работе-
щи. Справки на тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 ч., 0887/361-
876.

Оòопление 
на пелеòи
Представител на  
GOLDEN FIRE

инж. Иван 
ГосПодИнов, 
КонсултИра, доставя, 

монтИра, ПусКа
справки на тел. 

0887 611 753, 
066 810 410. 

офис Габрово, 
ул. „отец Паисий“ 2,  
ет. 4, в. „100 вести“

Вашата обява ще бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде подадена в редакцията 

на „100 вести“ до 16.30 часа. 
 

ЦеНата На обявите е:
• 15 стотинки на дума, 
• 30 стотинки на дума - в рамка, 
• 40 ст. на дума - в рамка със сива подложка

    без предлози и съюзи, за едно отпечатване. 
Специални отстъпки за годишни обяви, 

ако вашата обява излиза през цялата година. При 
текущите обяви всяка 11-та е безплатна. 

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

аВТоМобили продаВа
сузуки лиана - 2002 г., 
кожен салон, всичко пла-
тено, цена: 2300 лв.; Пежо 
306 - 1998 г., газов инже-
кцион, се продават на тел. 
0889/430-618, 0899/816-
766. [6, 6]
опЕл заФира - 2000 
к., дизел, 1999 г., всичко 
платено, нови летни гуми 
и нов акумулатор, за 2000 
лева се продава на тел. 
0883/381-548. [12, 11]

VW Golf 3, 1.6, с ГАЗ, 
всичко платено, изряден 
автомобил, цена: 999 
лв., се продава на тел. 
0888/982-294. [8, 3]
опЕл корса, в движе-
ние, се продава на тел. 
0898/979-426. [3, 3]
ФолксВагЕн голФ 3 за 
1000 лв. се продава на 
тел. 0988/812-300. [11, 1]

Ваз, МоскВич
МоскВич 412 - много 
добро състояние, 130 000 
км, АГУ, се продава на 
тел. 0888/820-418. [11, 
2]

джипоВЕ
джип SSanG Yong 
Korando TDI се продава на 
тел. 0888/820-418. [11, 2]

аВТоуслуги
аВТосЕрВиз - тел. 
0882/407-493. [15, 6]
кърпЕж на автомобили - 
тел. 0882/407-493. [15, 6]

скрап, сТари коли
изкупуВаМЕ спирачни 
дискове и барабани - 400 
лв./тон - 0888/724-758. 
[15, 12]
изкупуВаМ коли, бусо-
ве и к амиони за скрап и 
за части, предимно Мер-
цедес, на добри цени - 
тел. 0888/280-357. [9, 3]

коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [18, 
12]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 11]
купуВаМ коли за скрап 
изгодно - 0899/810-766. 
[15, 6]
ноВооТкриТа аВТо-
Морга - бивш цех 1 на 
„Георги Генев“, до „СТС 
Електроникс“, изкупува 
автомобили и издава до-
кумент за бракуване. Тел. 
0887/46-88-96, 0889/96-
11-33. [5, 2]
изкупуВаМ Всякак-
Ви бракувани МПС - тел. 
0899/937-991. [11, 1]

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

ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (МЗ ОХ-1105/11.12.2019 Г.)

 25 бр. вакантни длъжности за лЕКарИ 
към военномедицинска академия - гр. софия.

 
 доКумЕнтИ сЕ ПрИЕмат до 31.01.2020 Г. вЪв воЕнно оКрЪЖИЕ – 
ГаБрово, ул. „софронИй врачансКИ” 1а
  Изисквания: 
 - минимално образование и квалификация – магистър-лекар;
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба;
 - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 - срещу тях да няма образувано наказателно производство;
 - да нямат друго гражданство.

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257.  
справка: www.comd.bg.
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - справки на тел. 
0896/183-637.
рЕМонТ на стари покри-
ви и направа на нови, 
топлоизолация, дренаж - 
справки на тел. 0882/279-
749. [22, 8]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боя, хидро- и 
топлоизолации, тене-
кеджийство, покриви - 
справки на тел. 0888/863-
001. [22, 8]
покриВи - ремонт и нап-
рава, вътрешни ремонти, 
дренаж, бетони - справки 
на тел. 0897/390-194. [22, 
8]

сТроиТЕлни услу-
ги - гипсокартон, шпак-
ловка, боядисване - тел. 
0876/533-200. [11, 5]
кърТя бЕТон, камък - 
0888/544-438. [5, 2]

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.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дюшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906.
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333. 
[15, 12]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боя, вътрешни 
ремонти - тел. 0899/874-
974. [11, 6]
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловка и боя. Тел. 
0895/72-86-68. [13, 6]

Вик, Фаянс, теракота - 
справки на тел. 0884/228-
253. [22, 3]
шпаклоВка, боя, гип-
сокартон и други услуги 
- тел. 0886/76-24-34. [22, 
8]
шпаклоВанЕ, боядис-
ВанЕ, фаянс, теракота, из-
олации, камък - 0899/970-
757. [5, 5]

изолации
алпинисТи - 0898/907-
400.
алпинисТи - 0899/321-
190

хидроизолации
хидроизолация на по-
криви, саниране, дренаж 
и др. - тел. 0888/020-187. 
[22, 8]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - справки на 
тел. 0899/145-802. [19, 
12]

рЕМонТ на всички марки 
перални - 0888/294-214. 
[20, 12]

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

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

Вик
изТочВанЕ на сЕпТич-
ни яМи - справки на тел. 
0889/177-737.
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел.  
0887/680-034.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/220-509. 
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 

дограМа
ФирМа „дТ пласт“ пред-
лага AL и PVC дограма - 
тел. 0878/67-61-61

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHaU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 6]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на ел. уреди - 
тел. 0894/22-05-09. [17, 
12]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
справки на тел. 0897/425-
313. [30, 6]
Ел. урЕди се поправят на 
тел. 0894/220-509. [26, 7]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 3]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - 0894/602-701. 
[15, 3]

услуги с коМби-
ниран багЕр - тел. 
0897/430-228. [22, 1]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
Вик и ел. услуги - тел. 
0894/220-509. [15, 8]
сВалянЕ на ОПАСНИ 
ДЪРВЕТА се предлага на 
тел. 0879/527-375 [10, 8]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [12, 8]
рязанЕ,  касТрЕнЕ 
на опасни дървета - 
0894/602-701. [13, 3]

израбоТВа

оградна МрЕжа 
произВЕжда, гВоз-
дЕи и ТЕлоВЕ на 
заВодски цЕни 
се предлагат на тел. 
0886/650-175.

израбоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.
израбоТВаМ казани 
за ракия. Качествени. 
На достъпни цени! Тел. 
0888/280-357, 0899/688-
841. [9, 3]

щори

EТ „касТЕло“ - щори 
- външни и вътрешни, 
ВраТи - блиндирани, 
входни, автоматични, 
гаражни, ролЕТки - 
охранителни, догра-
Ма - алуминиева, PVC, 
бариЕри - автома-
тични - 066/87-04-89, 
0888/255-318

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 0894/277-849. [12, 9]
услуги за мъже - тел. 0885/885-219. [5, 2]

лЕкари
психиаТър и нЕВролог. 
д-р ТриФоноВ, Габро-
во, 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 дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140.
д-р пЕйо МишЕВ, сър-
дЕчна хирургия, съдо-
Ва хирургия, доплЕ-
роВа сонограФия, 
Клиника по сърдечно-съ-
дова хирургия към УБ „Ло-
зенец” - София (бивша 
Правителствена болница), 

ще работи на 24 януари 
2020 г. в „МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР-1-СЕВЛИЕВО”, ка-
бинет 309 - III ет. Прегле-
дите се извършват след 
предварително записване 
- с направление от личен 
лекар и срещу заплаща-
не. Съвременно лечение 
на венозни, артериални и 
лимфни заболявания на 
крайниците, ултразвуково 
доплерово изследване. 
Минимални инванзивни, 
ендоваскуларни и хибрид-
ни методи за лечение на 
съдовите заболявания. 

Допълнителна информа-
ция и записване - на тел. 
0675/3-42-15. [3, 3]
д-р яВор МалиноВ - 
клиника „МалиноВ”, 
ще работи на 14 февруари 
2020 г. в „МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР-1-СЕВЛИЕВО”, ка-
бинет № 304, III ет. Съ-
временна диагностика и 
лечение на репродуктивни 
проблеми; Репродуктивна 
хирургия; Асистирана ре-
продукция; Инвитро про-
цедури; Гинекологични 
прегледи, консултации при 
стерилитет и заболявания 

на женски полови органи. 
Допълнителна информа-
ция и записване – на тел. 
0675/3-42-15. [4, 1]

козМЕТика, Масаж
Масажи - ломи-ломи, 
класически, антистрес, 
билков - тел. 0890/326-
498. [6, 4]

Дистрибутор 
на “Жити” аД

оградна МрЕжа и оградни пана: плетени 
и заварени, поцинковани и с PVC; колове, 
аксесоари; рабица, кокошкарска мрежа; сита, 
подложни мрежи. гВоздЕи: 70 модела на 
склад, 15 размера стоманени; за пневматични 
пистолети. ТЕлоВЕ: меки, твърди; поцинкова-
ни, помеднени; пчеларски, пломбажни; бодли-
ва тел, тел с PVC, заваръчна тел, тел на пръти 
коВано жЕлязо. габиони

тел . 066/80 85 39, 0886/650 175, 0889/364 626  
Габрово, ул. "Христо смирненски" 54

всичко от тел 
на едно място

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки - 5 
лв. -  0893/511-154.
МЕТроВи - 75 лв., на-
рязани - 85 лв., чували 
- 5 лв. - справки на тел. 
0988/816-628.

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

„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
сухи дърВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка. Тел. 0876/839-
779.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
дърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.

ФирМа „сТил-Мс“ 
оод - град ТряВ-
на продаВа игло-
лисТни пЕлЕТи. Тел. 
0899/961-233. [11, 2]

сухи дърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
дърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.
дъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
дърВа за огрев, метрови 
- 75 лв./куб. м, нацепени 
и нарязани - 85 лв./куб. 
м. Тел. 0896/741-763. 
[24, 3]

нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
оод продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481.
сухи разпалки в големи 
чували - 5 лева. Дърва 
в чували - 5 лева. Тел. 
0876/294-343. [12, 12]
рязанЕ и ЦЕПЕНЕ на дър-
ва за огрев се предлага на 
тел. 0879/527-375 [10, 8]
ФирМа „плаМакс 2020“ 
продава екобрикети - 
7.50 лв. за чувал (20 кг). 
Справки на тел. 0897/876-
477. [22, 10]

дърВа за огрев, салкъм 
- 60 лв./куб. м на метър, 
75 лв./куб. м нарязан и 
нацепен. Тел. 0896/741-
763. [24, 3]
дърВа за огрев - на-
рязани и нацепени - 80 
лв./куб. м. Тел. 0897/765-
901. [24, 3]
лицЕнзирана ФирМа 
продава дърва за огрев. 
Тел. 0877/168-330. [22, 4]
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [25, 2]
донбаски Въглища - 
700 кг, първо качество, 
на 1/2 цена, транспорт 
за сметка на купува-
ча, се продават на тел. 
0888/827-442. [3, 1]

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИЯ ОТ ГАБРОВО:
ИСТАНБУЛ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ЛАЛЕТО - 22.04-
26.04 с 3 нощувки - 240 лв.
ОСМОМАРТЕНСКА СРЪБСКА ФИЕСТА - 07-
08.03 - 185 лв.
КРЪСТЪТ НА ГЕРОИТЕ И КАРПАТИТЕ - 18-
21.06 - 275 лв.
ТРАНСИЛВАНИЯ - 23-25.05; 16-18.10, 231 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15-17.05; 17-19.07 
- 145 лв.
ГЪРЦИЯ-РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИТЕ - 
01-03.05 - 179 лв.
БАЛОНЕНОТО ЦАРСТВО НА БАЛКАНИТЕ - 05-
10.05; 02-07.09 - 495 лв.
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09-10.05 - 95 лв.
БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ И КРАСОТАТА НА 
МОЛДОВА - 05-09.05; 29.10-02.11 - 295 лв.
МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13-14.06 - 103 лв.

ПИРИНСКИ ЕЗЕРА - 2-5.07;20-23.08., 185 лв.
ОДЕСА И УКРАИНСКАТА ДЕЛТА НА ДУНАВ - 
30.04-03.05 - 295 лв.
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 16-19.07; 06-09.08; 27-30.08 
- 189 лв.
СОЛНАТА МИНА В СЛЪНИК И ТЪРГОВИЩЕ - 04-
05.04; 17-18.10 - 145 лв.
МЕТЕОРА - 23-26.04 - 225 лв.
ВЕЛИКДЕН В КОРФУ - 16-20.04 - 439 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В БАНСКО - 14-19.07; 11-16.08 - 
275 лв.
ПОЧИВКА В ПАМПОРОВО - 22-26.07; 05-09.08 
- 239 лв.
ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО - 23-26.07; 13-16.08 - 
275 лв.
ИЗГОДНИ САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ С НИСКИ ТАКСИ ОБ-
СЛУЖВАНЕ! ПРОВЕРЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНА БЪРЗО И УДОБНО.

14/01

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

06/01

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 25.01./29.02/28.03./25.04., 45 лв.
БУКУРЕЩ - 29.02./23.05., 42 лв.
БУКУРЕЩ THERME - 11.01./19.01/08.02., 45 лв.
ПИРОТ - ФЕСТИВАЛ НА КОЛБАСИЦАТА - 25.01., 
50 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 29.02,/27.03, 135 лв. 
СВ. ВАЛЕНТИН В ИСТАНБУЛ - 13.02., 154 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 168 лв.   
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 02.04, 2НВ, 279 лв. 
ОХРИД-СТРУГА-СКОПИЕ - 30.04, 2 нощ., 189 лв. 
СОЛУН-МЕТЕОРА-ЕДЕСА  - 23.04.,2 нощ.,225 лв.
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 29.04., 3 нощ., зак.,395 лв.    
ДЕЛТАТА НА РЕКА ДУНАВ - 30.04., 2 нощувки, 
закуски, 185 лв. 
ЗАГРЕБ-ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА - 13.05., 

439 лв.    
ДУБРОВНИК-БУДВА-КОТОР - 20.05, 4 нощувки, 
465 лв.                                                                                                                 
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКДЕН НА О. КОРФУ - 16.04.,3 нощ.,341 лв.    
ВЕЛИКДЕН СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.04., 2 но-
щувки, 208 лв.   
ПОЧИВКИ О. КОРФУ - 7 нощувки, закуски и 
вечери, от 480 лв.                                                                                                                                     
ПОЧИВКИ 2020 - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 
КУШАДАСЪ, БОДРУМ, МАРМАРИС, АЙВАЛЪК, 
АНТАЛИЯ, ЧЕШМЕ, ГЪРЦИЯ, ИСПАНИЯ, ИТА-
ЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРОКО, ТУНИС, 
ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ                                                  
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ  
AIR И RYANAIR  

sviat@mail.bg

 
         

ВЕТЕринари

д-р росЕн диМиТроВ - ВЕТЕринарна аМбула-
Тория и зооМагазин - прегледи, лечение, про-
филактика, изкуствено осеменяване - Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 19, срещу Автогарата, до Уникс, 
тел. 066/806-140, 0888/671-905, 0897/897-822.

ВодораВно: Проповед. Анонимка. Нрави. Елзас. Неон. Висконти (Лукино).
Алтистка. Ошав. Ароер. Ком. Краус (Карл). Гликоза. Зола (Емил). Рети 
(Рихард).Яна. Пано. Дилема. "Арома". Твер. Среда. Есен. Краевед. Оникс. 
"Кни". "Онц". Видиа. Вила. Аба. Ананд (Вишванатан). Шаферка. Кроше. 
Салон. Отплес. Сопран. Три. Чанта. "Тоан". Арес. Греда. Враг. Гарант. Ола. 
Превод. "РНК". Яка. Боа. Адвокатка. Носле. Белоу (Сол).Сепаре. ВИА. Доза. 
Воп. Верн (Жул). Скроб. Дивак. Лоара. Овраг. Целина. Николаево. Кайма. 
Крамола. Ден.
оТВЕсно: Орнитоза. Робот. Рокпевица. Орс. Монтана. Пчела. По-
вей. Опако. Ловец. Клада. Напалм. Овошка. Ев. Арена. Бор. "КИА". 
Свинар. Древност. Посев. Твари. Диаш (Бартоломеу). Аврал. Елак. 
Юдеи. Уелс. "Днес". Ре. Евро. Астероид. Отава. Инана. Базар. Имена. 
Спогодба. Рим. Налог. Ади (Ендре). Шара (Шандор). Две. Сако. По-
стеля. Акваланг. Олук. Ол. Ирина. Сифон. Арко. Рола. Винс (Паул).
Каре. Лен. Арнаудова (Маргарита). Метро. "Оскар". Тракт. Обред. 
Скок. Земен. Корен. Коз. Аве. Анаба. Анита. Истра. Аргон.

отговори на сканди от петък
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

ЖЕнИна ДЕнчЕва

 Районен съд - Габрово 
осъди четирима мъже от 
Габрово на лишаване от 
свобода, двама от тях - 
условно, за извършена 
измама.
 Съдът призна подсъ-
димите Р. Г., А. М., М. И. 
и Г. М. за виновни в това, 
че за времето от 7 до 
11 септември 2015 г. в с. 
Алеково, община Свищов, 
и в Габрово след предва-
рителен сговор помежду 
си, с цел да набавят за 
себе си имотна облага, 
измамили възрастен мъж 
от с. Алеково. Те го заблу-
дили, че неговият внук, 

живеещ в Швейцария, на-
стоява да се извършат 
разпоредителни действия 
със собствените му зе-
меделски земи. Така му 
причинили имотна вреда 
в размер на 20 088 лева.
 За това престъпление 
подсъдимите А.М. и М.И., 
действали при условията 
на опасен рецидив, бяха 
осъдени на по 4 години 
лишаване от свобода. По 
отношение на подсъди-
мия А.М. съдът приложи и 
разпоредбата на чл. 24 от 
НК, като увеличи така оп-
ределеното общо наказа-
ние от 4 години лишаване 
от свобода с 1 година, а 
именно - на 5 години ли-

шаване от свобода.
 На подсъдимия Г. М. 
бе определено наказание 
от 3 години лишаване от 
свобода, а Р. Г. бе осъден 
на 2 години лишаване от 
свобода. Наказанията са 
отложени с изпитателен 
срок от 5 години. 
 Съдът постанови още 
четиримата подсъдими 
солидарно да заплатят на 
наследниците на постра-
далото лице сумата от 20 
088 лева, обезщетение за 
причинени имуществени 
вреди. Присъдата подле-
жи на въззивно обжалва-
не или протестиране пред 
Окръжен съд - Габрово в 
15-дневен срок.

Оñъдиха чеòирима измамници 
за имоòна вреда за 20 хил. лева

Регионалният 
всекидневник 

„100 ВеСТИ“ 
излиза всеки ден без 

събота и неделя.
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18:00 „Класиците“ - 
фК „орлите“

19:00 „титан гард“ - 
„виктория“

20:00 „мм севли-
ево“ - „м.ф.К. Борово“

 Отборът на „Бъки“ за-
писа седма поредна побе-
да в „А“ Републиканската 
хандбална група. В среща 
от 8-я кръг на първенство-
то шампионът на България 
надигра като гост състава 
на „Спартак“ (Плевен) с 
убедителното 14:33. 
 Макар и без контузе-
ните Ивон Дюлгерова, Ка-
рина Съменова и Габриела 
Цонева, габровският тим 

имаше пълно превъзход-
ство в срещата. Интригата 
изчезна още след първите 
15 минути, в които домаки-
ните успяха да реализират 
само два гола, а получиха 
10. До почивката „Бъки“ 
увеличи аванса си на 7:17. 
През втората част нещата 
се развиха по идентичен 
начин. Още в началото ѝ 
разликата набъбна чувст-
вително и в 39-та минута 

резултатът вече беше 9:26.  
Веселина Златева даде 
възможност на всички 
състезателки да запишат 
игрови минути и с изклю-
чение на вратарките Мо-
ника Христова и Полина 
Колева всички останали 
се отчетоха с попадения. 
Шампионките нанизаха 
още 16 гола във вратата 
на „Спартак“ и допуснаха 
7 за финалното 14:33.

 „Очаквана победа за 
нас. Всички момичета иг-
раха в този мач и се пред-
ставиха добре. Изпълниха 
тактическите указания и 
нещата се получиха. Про-
дължаваме да преследва-
ме целите си“, коментира 
след първия мач за годи-
ната треньорката Весели-
на Златева. 
 Лидия Ковачева и 
Мари Томова отбелязаха 

по 6 попадения в срещата, 
с 4 гола завърши Мадлен 
Тодорова. За домакините 
6 пъти се разписа Нели 
Каменополска.
 В 9-я кръг „Бъки“ по 
програма ще почива, а в 
10-я, на 1  февруари (събо-
та), отборът ще приеме в 
зала „Орловец“ състава на 
„Шумен 98“.
 „Бъки“: Лидия Кова-
чева-6, Йоана Костова-2, 

Карина Съменова, Екате-
рина Стефанова-3, Полина 
Колева, Милица Колева-3, 
Иванела Арнаудова-2, Ма-
рия Дженева-3, Мадлен 
Тодорова-4, Емилия Саму-
илова-1, Моника Христова, 
Мари Томова-6, Пресла-
ва Проданова-1, Стефани 
Петрова-1, Ивон Дюлгеро-
ва.
 Треньор: Веселина 
Златева.

румяна Стоянова
 
 - Г-н Панчев, защо 
един млад, добре об-
разован и започнал ус-
пешна кариера столи-
чанин решава да стане 
кмет на малко дряно-
во?
 - Влязох в битката за 
кмет на Община Дряново, 
защото вярвах, че имам 
какво да дам и да помог-
на. Не съм роден в Дря-
ново и не съм израснал 
в него, но оттук започват 
корените ми и винаги съм 
се чувствал дълбоко свър-
зан с това място и хората 
в негo. Кметският пост за 
мен не е самоцел. Това е 
отговорност, която съм го-
тов да поема и нося. 
 - Коя беше първата ви 
мисъл, когато прекрачих-
те прага на община дря-
ново като кмет, и какво  
мислите днес?
 - Когато встъпих в ман-

дата си на кмет и прекра-
чих прага на Общината, 
първата ми мисъл беше 
за отговорностите, които 
поемам, и за проблеми-
те на хората, които тряб-
ва по най-бързия начин 
да се решат. Към днешна 
дата определено гледам 
по-практично и в детайли 
- в главата ми са подре-
дени графици, бюджети, 
ежедневни казуси, които 
трябва да се решават. 
 Мисля си и за това, че 
по правило всеки кметски 
екип работи за доброто 
на общината, но доколко 
управлението е ефективно,  
а стратегията за разви-
тие - добре обоснована и 
съобразена с ресурсите, 
зависи от качествата на 
екипа. 
 - Каква е вашата по-
сока и тази на екипа ви  
оттук нататък?
 - Уверен съм, че ще 
работим така, че да се из-

пълнят поетите обещания 
и ангажименти. Предизви-
кателствата, които се из-
правят пред нас, ще бъдат 
изпитание на волята ни 
за промяна, гражданско 
самосъзнание и уважение 
към обществото. Знам, че 
с усилията на всеки един 
от нас, представителите 
на местната власт, и граж-
даните ще съумеем да ра-
ботим с ум и сърце за 
Дряново, защото то го за-
служава. Дължим работа, 
уважение и загърбване на 
различията, защото хората 
са изморени от противо-
борствата. С вота си дря-
новци казаха, че трябва 
заедно да продължим да 
надграждаме постигнато-
то, но по различен начин. 
 Аз и моят екип ще да-
дем всичко от себе си 
за развитието и възраж-
дането на Дряново. Ще 
работим законно и про-
зрачно, за да могат дря-
новци да се почувстват 
истинските стопани на об-
щината. Искаме да върнем 
уважението, да обединим 
потенциала си и да въз-
становим диалога с хо-
рата. Искаме по-социални 
решения на проблемите. 
Ще бъда кмет на всички 
жители на общината.
 - Какво заварихте в 
общината и кои са пър-
вите ви стъпки като кмет? 
Какво ви обнадеждава и 
какво ви тревожи? 
 - Първото нещо, което 
установих, бяха големите 
задължения, които имаше 
Общината. Първоначално 
това ме притесни, защо-
то сумата беше около 300 
хил. лева - дължими на 
фирми и доставчици, но 
впоследствие  се  разбра, 
че има определени при-
ходи, които ще попълнят 
тази дупка. Разбира се, 
наложи се да направим 
известно съкращение на 
разходите. Имаше доста 
граждански договори и 
договори с фирми, пре-
доставящи определен тип 
услуги, и те също бяха 
редуцирани.   

 Онова, което ме обна-
дежди, беше екипът, който 
заварих в Общинска адми-
нистрация - хора с опит, с 
експертиза, с екипен дух,  
които работят отговорно. 
Намерих и служители, кои-
то не знаеха какво правят 
в Общината, какво точно 
вършат и защо, и лека-
полека се започна с пер-
соналните промени. Ми-
сля, че до няколко месеца  
екипът на Общинска адми-
нистрация ще бъде оком-
плектован напълно.
 В приемните си дни 
и извън тях непрекъснато 
се срещам и разговарям с 
дряновци. За мен мнение-
то им е най-верният ком-
пас за смисъла и посоката  
на това, което се прави. 
 - местна коалиция 
„БсП за България“, която 
издигна кандидатурата ви 
за кандидат, е малцинство 
в общинския съвет. дори 
с доброто сътрудничест-
вото на ПП „воля“, пак не 
ви достигат гласове за 
прокарване на  вашите 
политики. това притесня-
ва ли ви? 
 - Амбициозен човек 
съм и за мен тази конфи-
гурация в Общинския съ-
вет е по-скоро предизви-
кателство. Прокарването 
на политики с малцинство 
в местния парламент оз-
начава те да са добре 
обосновани, градивни и 
да работят за развитието 
на общината. Вярвам, че 
в името на дряновци ще 
постигнем добър диалог 
с опозиционно настрое-
ните общински съветници. 
Към момента имаме оп-
ределени разногласия и 
трудности, но мисля, че с 
времето ще съумеем да 
ги изгладим. Надявам се 
всички да работим с рес-
пект и уважение към хо-
рата и със спокойствие и 
мъдрост да вземаме ре-
шенията за бъдещето на 
общината.  
 - Как гледате на ре-
шението на  „Зелените“ и 
ГЕрБ в общинския съвет 
ръководства на общин-

ските комисии да са само 
от техни представители? 
това поемане на отго-
ворност ли е, или демон-
страция на сила? И как 
се вписва всичко това в 
програмата ви за упра-
вление?
 - За мен това не е по-
емане на отговорност, за-
щото в ръководния състав 
на комисиите има хора, 
които нямат нищо общо с 
предмета им на дейност.  
Това е причината да полу-
чавам питания и искания, 
които понякога не са до-
бре аргументирани, не са 
целесъобразни, а понякога 
- дори незаконосъобразни.
 Надявам се с течение 
на времето в Общинския 
съвет, въпреки различието 
на политическите субекти, 
да се постига обединение 
около всички работещи ре-
шения. А колкото до сила-
та на местната власт, тя се 
измерва най-вече с устой-
чивостта и напредъка на 
общината и с одобрение-
то на гражданите. Искаме 
модерна Община и рабо-
теща Общинска админи-
страция, която да има ди-
ректна и опростена връзка 
с гражданите и която да 
предоставя качествени ус-
луги, съобразени изцяло с 
нуждите на населението. 
Искаме Общината да е 
отворена за всеки един 
гражданин, който идва да 
сподели проблема си, и да 
намери неговото решение. 
Ние от „Местна коалиция 
БСП за България“ поставя-
ме гражданите в центъра 
на местната политика и 
искаме да активизираме 
техните действия и граж-
данско поведение и да ус-
тановим постоянен, истин-
ски откровен и конструкти-
вен диалог с тях!
 - Кои са основни-
те проблеми на община 
дряново и как ще ги ре-
шавате с новия бюджет?
 - Както в повечето 
малки общини, и при нас,  
проблемите са свързани 
с чисто икономическите 
процеси - демографския 

срив, изтичането на под-
готвени и инициативни 
хора, липса на достатъч-
но работни места. Затова  
усилията ни ще са насо-
чени към подобряване на 
инвестиционния климат и 
като цяло на бизнес сре-
дата, към разкриване на 
нови работни места, към 
нова политика с местни-
те фирми. Ще работим за  
изграждане на работещи 
механизми за по-бързо  
развитие на инфраструкту-
рата и туризма,  за трайно 
подобряване на градската 
среда, за по-широко отва-
ряне към гражданите и за  
по-чести срещи с жителите 
на населените места.  
 В рамките на един ба-
лансиран бюджет ще рабо-
тим за изпълнение на пре-
дизборните си обещания. 
Първа стъпка е детските 
ясли в общината от тази 
година да са безплатни, а 
от догодина, при оптими-
зиране на събираемостта 
на собствените приходи, 
това да се случи и в дет-
ските градини. Ще търсим 
балансирана политика и в 
социалните, и в културните 
проекти, които сме зало-
жили.
 Много ограничения са 
настъпили с времето в об-
щина Дряново – закрити 
са много структуроопре-
делящи фирми и жизнено-
важни институции,  които 
постоянно променят соци-
алната й картина.  Това 
налага търсене на допъл-
нителни ресурси за подо-
бряване грижата за насе-
лението, за стабилизиране 
на училищата и културните 
институции, за опазване 
на историческото наслед-
ство и за поддържане на 
традициите.  
 - на вас се падна 
честта да откриете де-
кемврийския форум на 
нсорБ в софия, който 
очерта визията за разви-
тието на българските об-
щини в новия мандат на 
местната власт.  Кои са 
основните опорни точки, 
по които ще работят орга-

ните за местно самоупра-
вление?
 - Предстои нов про-
грамен период. Има нови 
европейски програми,  
много нови изисквания, 
нови условия по тях. Пъ-
тят към постигането им 
е обединението на общи-
ните и общите практики.  
Предложението - част от 
данъците да остават за 
местните бюджети, е обна-
деждаващо и ако това се 
случи, ще е много добро 
решение.  
 - дядо ви трифон Пан-
гелов  дълги години беше 
един от първите хора в 
областта. Какво научихте 
от него?
 - Благодарен съм на 
дядо си за това, че ме 
научи на труд и уважение 
към хората. Да мога да об-
щувам с всеки един човек, 
без да поставям бариери,  
и да помагам, щом мога.  
От него разбрах,  че никой 
не може да успее сам и 
трябва да гради приятел-
ства и екип около себе си. 
И това, че в управлението   
трябва да можеш да взе-
маш трудни решения. 
 - Какво най-много це-
ните у хората?
 - Мисля, че от всеки 
човек може да се научи 
нещо ценно. Ако тръгнем 
към него открито и чест-
но, ще успеем да открием 
доброто. Уча се, старая се 
да подхождам към хора-
та по този начин, защото 
вярвам, че това е пътят 
към доброто сътрудничест-
во. 
 - За кого са вашите 
пожелания днес?
 - Живеем в новата 
2020 година. Моите по-
желания са към всички 
читатели на вестник 
„100 вести“ – да бъдат 
живи и здрави, да се оби-
чат повече и да гледат 
по-позитивно на живо-
та, въпреки че живеем 
в трудни времена. и 
разбира се - специални 
пожелания за дряновци! 
По-сплотени, по-силни и 
по-успешни да бъдем!
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 Въпреки че претърпя 
две падания заради конку-
ренти, с прецизно каране 
българският шампион по-
степенно стопи пасива и 
възползвайки се от греш-
ките на останалите, успя 
да си проправи път до вто-
рото място, като изпрева-
ри в последната обиколка 
и втория във временното 
класиране за шампионата 
– Леон Хентчел („Хусквар-
на“, Германия). Първи фи-
нишира полякът Доминик 
Олсзови (КТМ).
 Във втория състеза-
телен манш Тедо показа 
може би най-доброто си 
каране в световния шам-
пионат до момента. Номер 
23 стартира от втора ре-
дица, преодоля технично 
скупчването при каменна-
та секция на втория завой 
и излезе пети от нея, но 
пилотите пред него бяха 
в полезрението му. Във 

втората обиколка Кабак-
чиев вече беше трети, а 
след третата поведе. В ос-
таващото време до края 
Тедо беше перфектен, не 
допусна никакви грешки и 
безапелационно спечели 
втората си победа в манш 
от световния шампионат. 
На финала българският ас 
имаше аванс от 49 се-
кунди пред Милан Шмю-
сер („Шерко“, Германия) 
и 50 секунди пред третия 
– Леон Хентчел.  
 В манш № 3 Кабакчи-
ев тръгна трети, но още 
във втората обиколка из-
лезе начело и до края на 
шестте минути водеше ко-
лоната, следван близо от 
Милан Шмюсер („Шерко“, 
Германия). За съжаление, 
Тедо допусна грешка в 
предпоследната обиколка 
и това позволи на немския 
състезател да поведе, а 
впоследствие и да спечели 
манша. Българският шам-

пион остана втори, на 14 
секунди след Шмюсер, а 
трети, на половин минута 
зад пилота с № 23, завър-
ши Адриен Жакон (КТМ, 
Франция).
 С резултат 2-1-2 Тедо 
Кабакчиев събра 54 точки 
(17+20+17) и развя бъл-
гарския трибагреник на 
най-високото стъпало на 
стълбичката за награжда-
ване. С 41 точки (3-3-5) 
Леон Хентчел остана вто-
ри, а третото място зае 
Адриен Жакон (5-4-3, 39 т.).
 Големият губещ от кръ-
га в Ла Коруня беше Тай 
Кулинс, който завърши на 
осмо място (6-7-11) и взе 
само 21 точки. Това коства 
на американеца лидерска-
та позиция в генералното 
класиране за сезона. Пър-
ви вече е Хентчел със 138 
точки, Кулинс е втори със 
133, а Тедо Кабакчиев зае-
ма третото място със 125.
 Следващият кръг от 

световните серии по Су-
пер Ендуро на FIM е на 
1 февруари в Будапеща, 
Унгария. 

След иñòоричеñкаòа 
първа поáеда
тедо Кабакчиев:
 „Да чуеш химна в своя 
чест е най-якото нещо и 
вероятно всеки един спор-
тист се стреми към това. 
Аз лично винаги съм меч-
тал да направя така, че 
„Мила Родино“ да прозвучи 
на световно ниво и това 
беше един наистина много 
специален момент за мен.
 С гордост пях химна и 
се насладих на мига“, спо-
дели шампионът на Бълга-
рия Теодор Кабакчиев след 
спечелената историческа 
първа победа за страната 
ни в кръг от Световните 
серии по Супер ендуро на 
Международната федера-

ция по мотоциклетизъм. 
След неособено успешно-
то състезание в Германия 
преди две седмици, където 
бе споходен от технически 
проблем, Тедо застана на 
старта в Ла Коруня, Испа-
ния, двойно по-мотивиран 
и демонстрира отлично 
каране.
 „Преди състезанието 
обстойно анализирах това, 
което се случи в Герма-
ния (б. а. 8-мо място в 
класирането от кръга), и 
осъзнах, че всъщност фор-
сирайки себе си да карам 
по-бързо, допускам грешки. 
Целта ми беше да не поз-
волявам това да се случи 
отново. Промених мислене-
то си, това беше основно-
то. Между двата старта 
тренирах усърдно, но аз 
по принцип чувствам, че 
съм във форма. Главната 
промяна беше в главата 
ми. Този път успях да си 
изиграя добре картите и 

резултатът дойде“, разкри 
българският шампион.
 В генералното класира-
не на клас „Джуниър“ (пило-
ти до 23 години) Кабакчи-
ев заема третото място, 
като изостава само с 13 
точки от временния лидер 
Леон Хентчел („Хускварна“, 
Германия). До края на Све-
товния шампионат оста-
ват два кръга – в Унгария 
на 1 февруари и в Полша 
на 14 март, а шансовете 
на Тедо да се пребори за 
титлата не са никак мал-

ки. Той обаче не иска да 
обременява съзнанието си 
с това.     
 „Гледам да се забавля-
вам в състезанията и да 
не приемам нещата твър-
де на сериозно, защото 
това би повлияло негатив-
но на представянето ми. 
Аз винаги давам всичко от 
себе си и ще продължа да 
го правя, а какъв ще бъде 
резултатът, ще видим 
накрая“, добави златното 
момче на българското ен-
дуро.
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