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	 И	когато	излизаше	от	храма	един	от	Негови-
те	ученици	Му	каза:	
	 Учителю,	виж	какви	камъни	и	какви	здания!
	 А	Иисус	му	каза:
	 Виждаш	ли	тези	големи	здания?	Няма	да	оста-
не	тук	камък	върху	камък,	който	да	не	се	срине.
     Марко 13:2-3

 Привидността, която ни заслепява. Конюнктурата, 
която обявяваме за вечна.
 Но разрушителите не закъсняват. В Юдея те идват 
през 70 г. сл. Хр.
 Римските легиони, водени от Тит.
 Пророчествата са изпълнени, Йерусалим е напъл-
но разрушен.
 Тит разпъва на кръст огромно множество хора. 
„И нямаше място за кръстовете, и нямаше кръстове 
за телата!“, разказва ужасеният свидетел Йосиф Фла-
вий.
 Храмът е съборен камък по камък. Легендата каз-
ва, че причина за това е пожарът, разтопил златото в 
храма.
 Заради стеклия се долу в основите скъпоценен 
метал римските войници не оставили камък върху 
камък от сградата.
 Храмът, който Ирод Велики построил уж за слава 
на Бога, а всъщност – за своя лична слава.
Бог заслужава възхищение, а не делото на славолю-
бивите.
 Като една днешна ва-
вилонска кула.

Привиднîñòòа на 
Вавилîнñкаòа кула

bg

димас ад
добив на инертни материали, 

асфалтополагане и строителство
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Габрово 
066/800 810  
0884 800 810
Севлиево 
0675/35 566
0884 119 155

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Ти знаеше най-съвършения език - 
на човечността. Излъчваше го и умееше 
да го преподаваш. Дано сме били твоите

добри ученици. Сега сме сами без теб.
Колеги и приятели

1 година 
без

Митка 
ГеорГиева

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 Ръководената от Миро-
слав Семов Община Дря-
ново ще реализира проект, 
наречен „Заедно в разли-
чието“ - за подобряване 
достъпа до образование на 
малцинствени групи. Така-
ва е ромската общност в 
града. Последните офици-
ални данни са от 2011 г., 
когато 261 души в Дряново 
са се самоопределили като 
роми. Тази цифра, разбира 
се, варира. Новината за 
този проект е от особена 
важност сега, когато от-
ново се заговори масово 
за ромската престъпност 
и необходимите мерки за 
овладяването й. 
 Вчера от Община Дря-
ново допълниха, че про-

ектното предложение вече 
е одобрено с решение на 
Министъра на труда и со-
циалната политика. Без-
възмездната финансова 
помощ по проекта „Заед-
но в различието“ се осъ-
ществява по процедура 
BG05M9OP001-2.018 „Соци-
ално-икономическа инте-
грация на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за по-
добряване достъпа до об-
разование“. 
 За първи път Общи-
на Дряново ще изпълнява 
интегриран проект по ОП 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж“ и ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси“. Стойността му е 
617 489 лв. Община Дряно-
во ще реализира проекта 
за срок от 2 години, а 

партньори ще 
бъдат НЧ „Раз-
витие-1869“, СУ 
„Максим Рай-
кович“ и ПГИ 
„Рачо Стоянов“.
 „ П р о -
ектът на Об-
щина Дряново 
е насочен към 
уязвими и мал-
цинствени гру-
пи – уточниха 
от Общината 
- Предвидени-
те дейности 
ще подпомог-
нат децата и 
учениците, за 
които българ-
ският език не 
е майчин, с до-
пълнително ези-
ково обучение. 

Предвидени са занимания 
с ученици от етническите 
малцинства, застрашени от 
отпадане от училище, в ин-
теграционна мултикултурна 
среда. Ще се организират 
дейности, насочени към 
съхраняване и развиване 
на културната идентичност 
на децата и учениците от 
етническите малцинства 
и техните връстници. Ще 
бъдат създадени клубове 
по интереси в областта 
на културата, фолклора и 
традициите на различните 
етноси, танцови формации 
и изкуства. В училищата 
ще се обособят два обра-
зователни кабинета - по 
технологии и по музика, 
а в читалището ще бъдат 
създадени две творчески 
ателиета - по изобразител-

но приложно изкуство и 
по характерни и модерни 
танци.
 Проектът включва и 
ограмотяване на възрастни 
роми и съдействие за пре-
доставяне на продължава-
що професионално обуче-
ние за лица, навършили 
16 години. Въвеждането на 
форми на взаимодействие 
и дейности в училищата ще 
допринесе за изграждане 
на положителни нагласи 
към образователната инте-
грация на ромските деца.  
Основните цели са да се 
насърчи участието на ро-
дителите в образователния 
процес, да се преодолеят 
негативни обществени на-
гласи, основани на етни-
чески произход и културна 
идентичност, чрез провеж-

дане на семинари и спорт-
ни мероприятия.
 С оглед преодоляване 
на здравословни и социал-
ни проблеми сред малцин-
ствените групи в проекта 
са заложени и дейности 
за организиране на кон-
султации по въпросите на 
сексуалното и репродук-
тивното здраве, семейно-
то планиране, начините за 
предпазване от сексуално 
предавани инфекции. Ще 
бъдат оборудвани два ме-
дицински кабинета с цел 
провеждане на профилак-
тични прегледи по социал-
но значими заболявания. 
Провеждане на разясни-
телни кампании сред ром-
ското население за значе-
нието на профилактичните 
прегледи.

Сåмîв залаãа на îáразîваниåòî на рîмиòå

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 1 482 767 лв. без ДДС 
ще струва изграждането 
на колелото до „Технопо-
лис“, за което „100 вести“ 
писа преди десетина дни. 
Финансирането на рекон-
струкцията на съществу-
ващото конфликтно кръс-
товище на улиците „Ор-
ловска“, „Търновско шосе“, 
„Лазурна“ изцяло ще се 
финансира от Агенция 
„Пътна инфраструктура“. 
 „Инициативата за по-
добряване на организа-
цията на движение на това 
критично кръстовище е на 
Община Габрово, която за-
дели бюджетни средства 
за проектирането на но-
вото кръгово. Това е едно 
доказателство за добро 

партньорство между ин-
ституциите за намиране на 
възможности за решаване 
на важни проблеми. Ре-
конструкцията на кръсто-
вището ще промени тази 
зона, ще създаде условия 
за по-добра комуникация, 
надеждата е да се прекра-

тят критичните ситуации и 
пътнотранспортни произ-
шествия в този участък. 
Входът на Габрово откъм 
Велико Търново е изклю-
чително важен, след ре-
конструкцията той ще има 
представителност и безо-
пасност. Пътят там е част 
от републиканската пътна 
мрежа“, коментира кметът 
Таня Христова.
     Обществената поръчка 
за изпълнител е обявена 
на 3 януари. Очаква се в 
края на февруари коми-
сията да разгледа оферти-
те. Ако няма обжалвания, 
реконструкцията може да 
започне през април-май. 
Срокът, който е предви-
ден за изпълнение на този 
обект, е не повече от 160 
дни.

стЕфка БУРмОВа

 Близо 40 000 касови 
бележки са издадени до 
момента от работещи в 
търговски обекти 1500 ка-
сови апарати и фискал-
ни принтери, съобщиха от 
пресцентъра на Национал-
ната агенция за приходи-
те. 
 Оттам уточниха, че 
всеки фискален бон вече 
се предава в реално вре-
ме към сървърите на НАП 
и съдържа данни в спе-
циален QR код. До месец 
от приходната админи-
страция ще пуснат специ-
ално мобилно приложе-
ние, чрез което клиентите 
ще могат да проверяват 
дали касовата им бележка 
е истинска и да я регис-

трират автоматично в ло-
тарията с касови бележки 
на НАП - www.kasovbon.bg.
 От НАП припомнят, че 
срокът за смяна на соф-
туера за управление на 
продажбите в търговските 
обекти и касовите апа-
рат за регистрираните по 
ДДС търговци изтича на 
31 март 2019 г., а за фир-
мите без ДДС регистрация 
този срок е до края на 
юни 2019 г.
 Допълнителна инфор-
мация за изискванията 
към е-търговците може да 
се получи на телефона на 
Информационния център 
на НАП 0700 18 700 или в 
специалната рубрика по 
темата на сайта на при-
ходната агенция http://
nap.bg/page?id=744.

сВЕтОзаР гатЕВ

 Най-добрият габровски 
ски бегач Мартин Пенчев 
започна по добър начин 
участието си в престиж-
ната верига по ски ори-
ентиране за мъже и жени 
- „Ски-О Тур“. Веднага след 
участието си в домашната 
надпревара по ски бягане 
за Купа „Узана“ Пенчев от-
пътува към Тирол, Австрия, 
за „Ски-О Тур“ - поредица 
от пет старта по ски ориен-
тиране в Партизау и Рам-
зау ам Дахщайн, включ-
ващи масов старт, спринт, 
средна дистанция и пре-

следване, всеки от които 
носи точки за световна-
та ранглиста. В масовия 

старт на дълга дистанция, в 
първия ден от „Ски-О Тур“, 
Спортист № 2 на Габрово 

за 2018-та зае 9-о място от 
завършилите 24-ма състе-
затели.

Силнî прåдñòавянå на 
Марòин Пåнчåв в „Ски-О Тур”

на стр. 8
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стЕфка БУРмОВа
 
 „Времето до евроизбо-
рите намалява и с всеки 
изминал ден опасност-
та вместо широко дясно 
обединение на вота да 
се явят две десни фор-
мации е все по-голяма“ 
– заяви зам.-председате-
лят на Движение „Бълга-
рия на гражданите“ (ДБГ) 
Найден Зеленогорски. 
Според бившия кмет на 
Плевен в широкото дясно 
пространство трябва да 
се включат ДБГ, Демо-
кратична България, СДС, 
БЗНС, БНД и др. и това 
би дало възможност един 
или двама десни евро-

депутати да влязат в но-
вия Европарламент. „Цел-
та на десните трябва да 
е единство на местните 
избори, отстояване на 
извоюваните позиции в 
местната власт, спечел-
ване на кметско място 

в София и предсрочен 
парламентарен вот, който 
да разбие политическото 
статукво на ГЕРБ, БСП и 
ДПС“ - отбеляза още той. 
 Според председателя 
на ДБГ Димитър Делчев 
партията вече не разчита 
на обещания за коали-
ция, а е дошло времето 
за конкретни действия. „В 
последните месеци ние от 
ДБГ многократно подава-
хме ръка на десните пар-
тии, проведохме поредица 
общи събития, включител-
но и подписахме деклара-
ция за машинното и дис-
танционното електронно 
гласуване – отбеляза той. 

ДБГ: „Опаñнîñòòа 2 дåñни фîрмации да ñå явяò на åврîизáîриòå å видима"
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ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
ор га ни зи ра ли цен зи ра ни кур со ве за: 

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

из да Ва дър жа ВЕн до ку МЕнТ за пра Вос по соБ носТ

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

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

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

водоснабдяване и канализация
 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com

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

 ВодораВно: Акробатика. Асарел. Аератор. Татабаня. Орт.  
Корали. „Евелин”. Лил. Симоне (Марко). Арецо. ПанАм. „Ти-
таник”. Вис. Тиман (Ян). Дарак. Кили (Жан Клод). Литератор.  
Лито. Лиман. Митилини. Ламинат. Радомир. Оматид. Сакака.  
Цинк. Аматол. Рикар (Антоан). Корк. Ироними. „Але”. „Корола”. 
Араби. Енот. Тикери. Енар. Сарасате (Пабло). Аламинос. Алари 
(Надин). Скарида. Пад. Рикати (Винченцо). Елатит. Рим. Далара 
(Тони). Енаке (Тодора). Ракета. Амарин. Буда. Анасон. Тана.  Тил.  
Норит. Маратон. Китира. Омар. „Томи”. КАТ. Ненов (Димитър).  
Титанит. 
 оТВЕсно: Скарлатина. Икона. „Арабика”. Ретинит. Минор.  
Радикулит. Бор. Ламели. Кротал. Мед. Бак. Марино. Клисар.  
Танин. Патос. „На мама”. Акарида. Оре. Торит. Татами. Етика.  
Аран. Пирамидон. „Тараре”. Алани. Лотар. Ритори. Стаматов (Ге-
орги). Катинар. Мадона. Акирас. Еналид. Либела. Аромат. Мате.  
Икитос. Минаре.  Инари.  Савак.  Тимари.  Амилен.  Хабер.  Ко-
лики.  Еридан. „Тата”. „Ралеви”. Иракан.  На-та (Джулио).  Атон.  
Пеницилин.  Каломо.  Икономи.  Ляноси.  Имарет.  Соте.  Анит. 

отговори на сканди от бр. 9, вторник

Електроразпределение север ад, 
разпределителен обслужващ цен-

тър габрово и г. оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

  на 29.01.2019 г. от 09:00 до 10:00 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности на съ-
оръженията за доставка на електроенергия ще бъде 
прекъснато електрозахранването в района на Габро-
во - Западна промишлена зона, квартал Войнoво 
и квартал Шенини, ул. „Шенини“ и ул. „Стрежерът”, 
фирмите: „Техноинженеринг-Груп” АД, ЕТ „МИГ-Миро-
слав Стойчев”, „Киров ЕТ ВВЛ”, „Дим Инвест“ ЕООД, 
„Полипрес“ ООД, „СД ПАН-Х.Христов Панк.сие”, 
„ТИС Ойл“ ООД, ЕТ „Съни - Пламен Венков”, „Нико“ 
ЕООД, „Кристина - Капс“ ЕООД, „Колев - Тихомир 
Петков”, „Техно Стар“ ООД, „Евро Мик“ ООД, „Вега“ 
ООД, „Централен Балкан“ ЕООД, „Тимекс“ ООД, „СД 
Дер-Га – Макс”, „Меразчиев - Драган Колев”, „Радев - 
Иван Христов”, „Марина”, „Омегапласт”; Ветеринарна 
лечебница, „Колтек“, „Дзалли”, кв. Войново, „Тирими“ 
ЕООД, „Алфрида-Пеев” - с. Рачевци, всички фирми, 
намиращи се в двора на бившето „ДЗС Враниловци” 
– „Алетина 2009“ ООД, ЕТ „Надежда”, „Плам 97”, Грън-
чарска и дърводелска работилници, „Старкерамикс”, 
„ИД Дизайн”, Шивашки цех „Даниела Вълева“, селата: 
Враниловци, Стоевци , Михайловци , Райновци, Герги-
ни, Рачевци, Гарвани, Николчовци, Янковци (долният 
край на селото). 
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център - Габрово и Горна Оряховица се изви-
нява на своите клиенти за възникналото неудобство и 
се надява на разбиране. 
 Допълнителна информация можете да получите на 
тел. 0700 1 61 61.

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 Финансовата рамка на 
проектобюджет 2019 е 51 
854 798 лв., миналата годи-
на той е бил 49 329 392 лв. 
„Мотото на проектобюдже-
та за 2019 година е „Габро-
во - модерна европейска 
община“.
   „Едва ли този бюджет 
ще отговори на всички-
те високи цели, но това 
са възможностите. Няма 
промяна в източниците на 
финансиране. Няма да има 
увеличаване на данъците 
и размера на таксите. Ос-
вен увеличение на данъка 
за превозните средства, 
съобразно решение на На-
родното събрание, според 
новата методика. И през 
тази година средствата 
от данъците и таксите на 
местно ниво няма да са 
различни от досегашните. 
    Ангажираме се с мно-
гообразие на инициативи, 
които до голяма степен 
отразяват характера на 

Габрово. Бюджетът на Об-
щината ще бъде разгле-
дан от Общинския съвет 
на 31 януари. Надявам се 
да бъде приет и според 
различните функции ще 
обезпечава дейността на 
образователни, социални, 
културни, обществено зна-
чими сфери. Стремим се 
да гарантираме все по-до-
бро ниво на възможности 
за заетост, за по-добро ка-
чество на живот на хора-
та. Целта ни е да създава-
ме по-подходящи условия 
за това“, коментира кметът 
Таня Христова. 
  Тя уточни, че приори-
тетите на проектобюджета 
са привлекателна, еколо-
гична и безопасна жиз-
нена среда; стимулиране 
и развитие на бизнеса и 
иновациите; подобряване 
качеството на образова-
нието; условия за разви-
тие на спорт; подкрепа 
за иновативни и творче-
ски идеи на младите хора; 
достъпно и качествено 

здравеопазване; актив-
на и справедлива соци-
ална политика; развитие 
на разнообразен културен 
и туристически продукт; 
компетентна, ефективна и 
прозрачна администрация 
в услуга на гражданите и 
бизнеса.
     Инвестиционната про-
грама е в размер на 9 130 
902 лв.
 Мария Иванова, дирек-
тор на дирекция „Финан-

сово-счетоводна“, обясни, 
че проектобюджетът е уве-
личен спрямо предходна-
та година чрез държавно 
делегираните дейности. 
„Нивото на общинските 
разходи се запазва като 
миналата година, 54.6% 
от общия бюджет. Общи-
ят размер на планираните 
общински приходи е 25 452 
244 лв., от които за фи-
нансиране на общински-
те дейности - 23 543 902 

лв., и за дофинансиране 
на делегираните от дър-
жавата дейности - 1 908 
342 лв. Разпределението 
на държавно делегираните 
дейности са субсидии от 
централния бюджет.
   Най-голям дял в собст-
вените приходи на Общи-
ната заемат неданъчните 
приходи - доходи от соб-
ственост, разпоредителни 
сделки на Общината, так-
си.
 Заложили сме по-го-
лям планов размер на 
приходите от местни данъ-
ци и такси заради добрата 
им събираемост през 2018 
година както от текущия 
налог, така и от просроче-
ни вземания.
 Включено е осигуря-
ване на съфинансирането 
по проекти. Тази година 
се очаква най-големият 
дял по съфинансиране, 
устояване и изпълнение 
на проекта за интегриран 
градски транспорт.
 В разходната част на 

бюджета най-голям дял 
имат трудовите разхо-
ди, издръжка, включено 
е финансирането на об-
щинската администрация и 
Общински съвет, отпусна-
тите помощи от Общински 
съвет, за програмата за 
хоспис, за двойките с ре-
продуктивни проблеми, за 
новородени деца. 
 От държавата се пре-
доставят средства за дей-
ността на детските гра-
дини - възнаграждения, 
осигурителни вноски и 
издръжка на децата в под-
готвителните групи. А също 
така за общински учили-
ща, за Центъра за специ-
ална образователна под-
крепа „Николай Палаузов“, 
за Центъра за подкрепа 
на личностно развитие - 
астрономическа обсерва-
тория и планетариум, за 
Център за подкрепа на ли-
чностно развитие „Кариер-
но ориентиране - Габрово“.
 При разглеждане на 
проектобюджета в Общин-

ския съвет ще бъдат пред-
ставени окончателните 
бюджети на училищата и 
детските градини.
 Продължава финан-
сирането на социалните 
дейности, които са на 
общинска издръжка, има 
увеличение на средствата 
от държавно делегирана 
дейност.
 В разходите са вклю-
чени и всички благоус-
тройствени мероприятия 
на Общината, уличното ос-
ветление, пътната мрежа, 
ВиК дейности, озеленява-
не, чистота, управление на 
отпадъци, малки населени 
места. 
 Част от културните 
дейности са на държавна 
издръжка, останалите са 
с общинско финансиране. 
Включена е издръжката 
на Общински инспекторат, 
Туристически-информацио-
нен център, Приюта за 
бездомни животни, под-
дръжка на общинска пътна 
мрежа.“

Прîåкòîáюджåòъò на Оáщина Гаáрîвî å áлизî 52 млн. лв.

д-Р БОгОмиЛ ЛазаРОВ, 
ЧЛЕН-НаБЛЮдатЕЛ

В Бами
 
 Дали случайно в по-
следно време отново се 
заговори за будителите? 
Много хора се питат кога 
ще се появят новите бу-
дители, за да ни събудят. 
Всички ние усещаме, че 
сме заспали дълбоко, че 
нещо ни липсва и сме вце-
пенени от страх. Страх от 
самия страх...
 Да! Ние живеем в об-
щество, което е много бол-
но. Тежко болно и винаги 
недоволно. Всички страда-
ме и търсим облекчение. И 
затова са ни необходими 
съвременните будители. Те 
са се родили във време-
то на нашето възраждане. 
Вековете XVIII и XIX са 
останали в нашата памет с 
религиозните, революцион-
ните и най-вече просвети-
телски действия на нашите 

братя и сестри, осветени 
от Светия Дух и полагали 
клетва да служат на жи-
вия Бог. Неслучайно ос-
новният камък за великия 
духовен градеж е положен 
от един монах – Паисий 
Хилендарски. Него Бог го 
вдъхнови и му даде сила 
да работи неуморно ден 
и нощ. На светлината на 
восъчна свещ, но с буден 
дух и силна воля. Тогава 
защо сега потомците му 
се срамуваме да бъдем бу-

дители?! Какво ни пречи с 
предизвикателство в очите 
да гледаме от упор в сър-
цевината на проблемите, 
които трябва да решава-
ме? Нима ще чакаме да 
ни дават определения за 
будител онези, които при-
ватизираха будителството 
и го вкараха в институция 
с ръководство от предсе-
дател, секретар и счетово-
дител? Справка Габрово. 
Срамувам се да говоря и 
да пиша повече за тях...
 В същото време съм 
убеден, че истинските 
християни са в състояние 
да будят съвестта на хо-
рата и да им помагат да 
излизат от летаргия, не-
просветеност и бездухов-
ност. Те са напълно наясно 
с въпроса за отношението 
към Твореца, дал първо-
начално живота на чове-
ка. Исус Христос дойде на 
този свят, за да служи неу-
морно на хората. Неговата 

мисия бе да възстанови 
напълно човешкия първо-
образ и подобие. Той иска-
ше да ни даде здраве, мир 
и съвършенство. Неговото 
дело не зависеше от вре-
мето и мястото. Лечебни-
цата му беше навсякъде. 
Животът му беше живот на 
непрекъснато посвещение 
и себеотрицание. Дойде 
не да погубва, а да спа-
сява. Езикът му бе тол-
кова прост, че всички го 
разбираха. При това език 
на най-великия учител и 
език на най-великия лекар. 
Какъв по-достоен пример 
от това да се стремим да 
бъдем будители като Него. 
При това няма да останем 
незабелязани за дейности-
те си както от Исус, така и 
от нашите братя и сестри. 
Затова нека да не се стра-
хуваме да бъдем будители. 
Даже и да сме личности, 
които са в лоното на нау-
ката, да не забравяме, че 

истинската наука и истин-
ската вяра вървят ръка за 
ръка.
 За да си будител, инте-
лектуалният авторитет не 
стига. Нужна е добавена 
стойност от доблест, ку-
раж и посветеност. Още 
по-добре е да не си карие-
рист, нито клиентелист. Ако 
си пък достигнал ниво да 
бъдеш морален авторитет 
и с живота си да даваш 
личен пример, то тогава ти 
си мисионер на културата, 
морала и свободата. Без 
последните три думи на 
горното изречение нашият 
живот е немислим. Няма 
да можем да продължим 
и собствената си история 
на българи! Ще потънем 
в блатото на безверието, 
безхаберието и най-вече 
в тотална духовна и мате-
риална бедност. Но винаги 
има изход и този изход е в 
нас самите. Нека го потър-
сим с Божията помощ. 

За áудиòåлñòвîòî и най-вåчå за рîдниòå áудиòåли

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 Заради завъртане на 
автомобил и последвала 
катастрофа край село Сен-
ник пострада 38-годишен 
жител на село Дамяново. 
Той е откаран за лечение 
в болницата в град Севли-
ево с мозъчно сътресение 
и загуба на съзнание.
 Инцидентът станал 
малко преди 15,30 часа на 
14 януари т. г., съобщиха 
вчера от Областната ди-
рекция на МВР в Габро-
во. Извиканите на място 
полицаи установили, че в 
инцидента са участвали 
два автомобила - „Фолкс-
воген Голф“, собственост и 

управляван от 55-годишен 
жител на град Севлиево, и 
„Ауди А4“ с водач постра-
далият 38-годишен мъж от 
Дамяново. По първоначал-
ни данни той е посрещнал 
удара на завъртелия се 
насреща автомобил.  
 Полицаите са подло-
жили на тест за алкохол и 
двамата водачи, участници 
в произшествието, но ре-
зултатът и при двамата е 
бил нулев. 
 Униформени и дозна-
тел са направили оглед 
на местопроизшествието 
и в Районното полицейско 
управление в Севлиево 
е образувано досъдебно 
производство за причиня-

Авòîмîáил ñå завърòя край 
Сåнник, пîñòрада 38-ãîдишåн

  ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 В новия проектобю-
джет на Община Габрово 
за ремонт на улици в се-
лата са заделени 100 000 
лв.
 Ще бъде извършен ре-
монт на участъци от об-
щинската пътна мрежа 
в кв. Войново за 50 000 
лева.
 Включени са средства 
и за поддръжка на 210 
километра сервитути по 
общинската пътна мрежа 
(косене и премахване на 
дървесна и храстова рас-
тителност). Изпълнител е 
ОП „Благоустрояване“.
 Обезпечаването на 

дребни благоустройствени 
дейности в селата е на 
стойност 60 000 лв.
 Предвидено е завърш-
ване на реконструкцията 
на съществуващ водопро-
вод за захранване на на-
селените места: кв. Войно-
во, с. Поповци, с. Рачевци, 
с. Гергини, с. Янковци, ма-
хала Николчевци, махала 
Божковци, с. Стоевци, с. 
Михайловци, с. Райновци, 
с. Новаковци, с. Врани-
ловци, с. Драгановци, с. 
Смиловци, с. Драгиевци 
и с. Гъбене. Предвидени 
са 104 918 лв. от Минис-
терството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството.

100 000 лв. за рåмîнò 
на ñåлñки улици

продължава от стр. 1
 -  Н о  в е ч е  
не вярваме на декла-
рации, а на конкретни 
действия.“ От ДБГ считат 
още, че ако не се постиг-
не обединението, близо 
500 хиляди българи ще ос-
танат без представител-
ство в ЕК, а гласовете им 
ще са преразпределени 
между големите партии, 
така както се е случило 
на парламентарния вот. 
От пресцентъра на дви-
жението подчертаха, че 
вече стартират общин-

ските събрания за наби-
ране на номинации за 
листата за евроизборите. 
 Ръководството на ДБГ 
даде своята оценка и 
за изминалата 2018 го-
дина. Според тях това е 
била година, белязана 
от скандали, които из-
дават невъзможността 
на управляващите да се 
справят с основните про-
блеми на България – ко-
рупция, еднолично упра-
вление, некомпетентност, 
забавени реформи във 
всички сфери, в които  

се наливат пари, за да 
се потуши недоволството. 
Като примери те дадоха 
сривът в Търговския ре-
гистър, провалът с въвеж-
дането на винетките, отка-
зът от електронно и оса-
катяването на машинното 
гласуване, промените в 
антикорупционния закон, 
въвеждането на граж-
данската конфискация, 
непрекъснатите ремонти, 
белязани с корупция и др.  
 Членът на Изпълнител-
ния съвет на ДБГ Виолета 
Донева от своя страна 

обяви, че партията ще по-
иска достъп до общест-
вена информация по два 
въпроса. Първият е дали 
Марк Жирардели е бил 
съветник на министъра на 
туризма по времето, ко-
гато е водил преговори 
за придобиване на соб-
ствеността върху Юлен, 
което е ясен знак за 
конфликт на интереси. А 
второто искане за достъп 
до обществена информа-
ция ще бъде до министър 
Нено Димов във връзка 
със скандала с унищо-

жаване на дюните край 
къмпинг „Смокиня“. „Ис-
каме да знаем защо те са 
били частна собственост 
и колко от това природно 
богатство на България е в 
частни ръце, което е на-
рушение на закона“ - за-
яви Донева и допълни, че  
е необходимо изграж-
дането на изцяло нова 
система на управление 
на държавата, основана 
на ясна стратегия, коя-
то да гарантира системен 
и ефективен контрол на 
всеки управленски етап. 

ДБГ: „Опаñнîñòòа 2 дåñни фîрмации да ñå явяò на åврîизáîриòå å видима"

Ще духа силен и временно 
бурен северозападен вя-
тър с пориви до 20-24 m/s.
 През тази нощ облач-
ността над страната ще 
намалее, но ще остане 
ветровито. Утре минимал-
ните температури в по-
вечето райони ще бъдат 
между минус 6° и минус 
1°. Ще бъде предимно 
слънчево, с временни уве-
личения на облачността, 
по-значителни над север-
ните и източните райони, 
но без валеж. Ще духа 
умерен и силен запад-се-
верозападен вятър. Днев-
ните температури ще се 
повишат и максималните 
ще бъдат предимно между 
3° и 8°.

Жълò кîд за 
вяòър å îáявåн 
за уòрå в Гаáрîвî
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    Цветелина Велчева
 Всички майки и татковци искат 
най-доброто за своите деца. Едни ра-
ботят, за да им купуват нови играчки. 
Други са строги, защото искат децата 
им да израснат дисциплинирани и 
целеустремени. Трети пък предоста-
вят възможност за избор на децата 
си, защото искат да ги възпитават 
в чувство на свобода. Приоритетите 
са различни за различните семей-
ства. Има едно нещо обаче, по което 
родителите си приличат. Когато от 
дистанцията на времето погледнат на-
зад към спомените си, съжаляват за 
пропуснатите моменти. Аз като млада 
майка се страхувам най-много от 
това. Сякаш времето е най-големият 
ми враг. 
 Ето кои са най-честите грешки, 
които допускат родителите и за които 
горчиво съжаляват от дистанцията на 
времето. Ако можете, предотвратете 
ги.
 не са прекарвали достатъчно 
време с децата си.
 Малкото дете расте толкова бър-
зо. Кога беше бебе, кога започна да 
говори – това е въпросът, който почти 
всеки родител си е задавал. Като 
малки децата имат постоянно нужда 
от контакт с възрастните. Истината 
обаче е, че и родителите имат нужда 
от децата. Това е двупосочна кому-
никация, която е еднакво важна и за 
двете страни. Само че едната страна 
понякога не го осъзнава. Наистина 
ще ви остане много малко време за 
себе си, ако изобщо ви остане, наис-
тина ще сте изморени постоянно, ще 
сте недоспали, манджата в повечето 
случаи ще загори на котлона или 
във фурната, ако изобщо ви остане 
промеждутък за готвене, сигурно ще 
си миете косата веднъж в седмицата, 
но времето, прекарано с децата, е 
безценно. Няма нищо лошо в това 
да си свършите нещо, докато детето 
си играе. Но ако това е навик за вас 
и не играете с него, със сигурност 
един ден ще съжалявате горчиво. А 
това време никога, никога няма да 
се върне. Докато се обърнете, то ще 
е пораснало и вече няма да иска да 
бъде постоянно с вас.
 Няма връщане назад. Времето е 
безвъзвратно отлетяло. Утре децата 
ви няма да се нуждаят от вас така, 
както днес. Затова бъдете с тях не 
само физически, но и духовно. Спо-
деляйте пълноценно време заедно. 
Наслаждавайте се на всеки миг.
 не са прегръщали достатъчно де-
цата си.
 Учените са доказали многократ-
но колко важни са прегръдките за 
здравето (физическо и психическо). 
Съществуват редица очевидни пре-
димства, а да не говорим колко е 
приятно да прегърнеш собственото 
си бебе/дете. Понякога родителите не 
го правят поради различни причини: 
например чели са, че е възпитателно 
бебето да не се прегръща, докато не 
навърши определена възраст; казали 
са им да не разнасят бебето, когато 
има колики, защото ще свикне да 

заспива на ръце. Ако сте следвали 
тези съвети като млад родител, със 
сигурност сте съжалявали на по-къ-
сен етап от живота си. Прегръщайте 
децата си! Как е възможно майчината 
прегръдка и любов да навредят? 
 Ако не прегръщате достатъчно 
децата си, когато пораснат (а това ще 
стане много по-бързо, отколкото ви 
се иска), на свой ред няма да искат 
да ги прегръщате, защото вие ще сте 
създали този навик у тях. 
 не са направили достатъчно 
снимки или видеоклипове.
 Разбира се, че не е фатално, 
ако сте направили прекалено малко 
снимки на децата си или никакви (въ-
преки че би било малко странно). Във 
всеки случай това няма да навреди 
на здравето на децата ви, няма да 
се отрази на тяхното възпитание, на 
техните ценности, на тяхното психи-
ческо състояние. Само че е твърде 
вероятно един ден да ви се прииска 
да си спомните някой момент и да 
не можете. Ще ви се прииска да си 
припомните онази усмивка на дъще-
ря си, докато я люлеете на люлката, 
или онзи блеснал поглед на сина си, 
когато получава първия конструктор. 
Безценни моменти! Колко хубаво би 
било да можете да се връщате към 
тях отново и отново. А представете си 
колко приятно би било да ги съпре-
живеете с вече порасналите си деца 
и да ги накарате да се видят през 
вашите очи. 
 Надали някога ще изгледате онзи 
видеоклип на новогодишната заря, но 
със сигурност бихте гледали отново и 
отново клипчето с първите стъпки на 
детето си, от първото пюре, от първа-
та разходка навън, от всеки безценен 
момент, който сте споделили заедно. 
Не се лишавайте от това удоволствие! 
 Извадете най-хубавите си снимки 
на хартия. Въпреки всички модер-
ни технологии, всевъзможни места 
за съхраняване на видеоматериали, 
нищо не може да замени албума.
 Не прекалявайте със снимането. 

Не пропускайте удоволствието от не-
посредствения досег и не гледайте 
през екрана на телефона как детето 
ви расте. Непосредственото съпрежи-
вяване и споделяне е безценно.
 не са записали първите им думи.
 Някои деца проговарят изведнъж 
с цели изречения, други – на етапи, 
като в най-неочаквания момент из-
ричат първата си дума, и то съвсем 
на място. Запишете я. Дори да ви се 
струва, че никога няма да я забра-
вите, ще се изненадате колко под-
веждаща може да бъде паметта. Не 
рискувайте да я забравите, дори да 
сте я споделили с всевъзможни хора 
около себе си. Ако вие като родители 
я забравите, какъв е шансът да я за-
помнят другите? Също така можете да 
си направите цял дневник, в който да 
записвате развитието на речта на де-
тето си до 3-годишна възраст, когато 
горе-долу може да се каже, че започ-
ва да надраства бебешкото говорене. 
Аз имам такъв и съм го кръстила 
„Бебешка говорилня” – едно от най-
приятните ми и забавни четива.
 не са играли с децата си доста-
тъчно творчески игри.
 Не казвам, че ако измисляте раз-
лични творчески занимания за детето 
си, то ще стане непременно актьор, 
музикант или писател. Но все пак 
има шанс. Със сигурност творческите 
занимания подпомагат развитието на 
въображението и творческото мисле-
не, което при всички случаи ще бъде 
от полза. Ако измисляте различни 
занимания за детето си, можете да 
видите по-ясно към какво проявява 
интерес и какво му се удава. Пред-
ставете си, че детето ви има изклю-
чителен талант на художник – как ще 
го откриете, ако никога не сте му ку-
пували пастели и блокче за рисуване? 
Четенето на глас, играта с пластилин 
и различни играчки ще развият инте-
лекта на детето, въображението му, 
ще обогати речника му. Ако постоянно 
разговаряте с детето си, то със си-
гурност ще проговори по-рано. Трябва 
да ви кажа, че и едногодишното ще 
ви разбере отлично, затова имайте 
търпение да му обяснявате всичко и 
да говорите като с равен – например, 
ако се тръшне на улицата, защото не 
иска да ходи, вместо да го тикнете 
обратно ревящо в количката или да 
го задърпате да върви, обяснете му 
защо трябва да продължи, къде оти-
вате, какво ще правите там и т. н. Вие 
само си мислите, че детето не ви раз-
бира, но ще видите колко бързо ще 
се успокои и ще ви послуша. Когато 
превърнете тази комуникация в на-
вик, ще си спестите много нерви и ще 
помогнете за израстването на дребо-
съка. Освен всичко останало, игрите 
с малкото заздравяват връзката по-
между ви, а дори само това само по 
себе си е основателна причина, за да 
не ги пренебрегвате.
 Били са прекалено строги.
 Едно е да се скарате на детето 
си заради невъздържаното му пове-
дение, дори да го накажете, ако се 
налага, съвсем друго е да обиждате, 
да натяквате, да тормозите словесно 

или физически детето си. Съществува 
една приказка, че колкото по-висо-
ки са очакванията към един човек, 
то толкова по-успял става той. В 
действителност обаче е възможно 
да постигнете точно обратния ефект: 
ако постоянно критикувате детето си 
и изтъквате колко лошо се справя 
с нещо, то е вероятно да му подре-
жете крилцата и да го откажете да 
се занимава с въпросната дейност. 
Най-малкото ще му убиете желанието 
и ще го демотивирате. Няма нищо по-
лошо от демотивираното дете. Всичко 
това може да доведе до поведенчес-
ки проблеми и други усложнения при 
растежа. Да не говорим, че по този 
начин вредите на вашите взаимоот-
ношения с детето и връзката помежду 
ви отслабва.
 Да наказвате детето си заради 
лош успех, е крайно непрепоръчител-
но, твърдят психолозите. Това само би 
понижило цялостния успех на детето 
в училище, би създало у него непри-
язън към учебния процес и би изгра-
дило на вас образ на „мъчители”. На-
казанието и поощрението трябва да 
бъдат провокирани само от значими 
неща. Например двойката в училище 
или счупената чаша не са ужасни 
престъпления и изискват мъмрене и 
обяснение, но не и наказание. 
 не са взимали под внимание 
мнението на децата си.
 Колко пъти само сме чували из-
рази като: „Много си малък, за да 
решаваш!”, „Като пораснеш, ще раз-
береш!”, „Още си малък, нямаш пра-
во на мнение!”, „Още си малък, ще 
слушаш какво казват възрастните, ти 
нищо не разбираш” и т. н. Поставете 
се на мястото на детето. Не е приятно 
това да бъде аргумент срещу него, 
нали? В крайна сметка то няма вина, 
че още е малко, че не е пълнолетно. 
Това обаче не означава, че няма пра-
во на мнение или че няма право на 
чувства. 
 Ако греши, обяснете му, но не и 
с довода, че е малко и не разбира, а 
вие сте големи и разбирате всичко. 
Това изобщо не е така. Възрастните 
разбират толкова малко всъщност… 
Спомнете си историята на „Малкият 
принц” и ще се уверите колко много 
от истинските неща са забравили 
възрастните. Ако постоянно прене-
брегвате мнението на детето си и не 
се вслушвате в думите му, е твърде 
вероятно да израсне като неуверен 
човек, който не може да взима са-
мостоятелни решения. Как може и 
да бъде иначе, при положение, че си 
свикнал винаги някой друг да решава 
вместо теб! 
 Позволявайте на детето си да взи-
ма самостоятелни решения (когато не 
го застрашават, разбира се) и само 
да стига до извода защо не са били 
правилни (ако е така). Позволете му 
да избира. Дори нещо елементарно 
като топка или кукла – не му бутайте 
друга в ръцете, защото на вас ви се 
струва по-хубава. Обсъдете решения-
та им с тях, но не ги игнорирайте.  
 не са доставяли достатъчно ра-
дост на децата си.

 Хубавите спомени от детството ни 
са най-ценното, което имаме и което 
никой не може да ни отнеме. Нещо 
повече, малките ваканции могат да се 
превърнат в огромно предимство на 
по-късен етап – ако едно дете расте 
в здравословна среда и се радва на 
разнообразни преживявания, това оз-
начава, че се развива активно. Щаст-
ливите деца се приспособяват много 
по-бързо в света като възрастни и с 
лекота развиват взаимоотношенията 
си с другите.
 Нерядко родителите се връщат 
назад в спомените си и съжаляват, 
че не са водили по-често децата си 
в зоологическата градина, в парка, 
на куклен театър, че не са пътували 
достатъчно заедно. Ако децата ви са 
все още малки, имате шанса да го 
промените. Прекарвайте повече вре-
ме с тях, положете усилие за повече 
разнообразие. Приемете го като лек 
и за себе си, и за тях. Правете щаст-
ливи децата си! Ще се почувствате 
щастливи и вие!
 Пропуснали са най-важните мо-
менти от живота на децата си.
 Някои неща може да не ни се 
струват особено важни, но за детето 
може да са. Дори да имате основа-
телна причина да пропуснете рожде-
ния ден на детето си, не го правете. 
За него може да е от изключително 
значение да сподели с вас този мо-
мент, дори да е заобиколено от при-
ятели. А и най-вероятно впоследствие 
ще съжалявате за пропуснатите мо-
менти. 
 Намерете време да украсите ел-
хата за Коледа заедно. Намерете 
време да отидете заедно на куклен 
театър или кино. Намерете време да 
се разходите заедно, да напазарувате 
заедно, да отидете на гости заедно. 
Всички тези неща са важни. Ще дой-
де ден, в който вие ще търсите компа-
нията и близостта на децата си, а те 
ще предпочитат да излязат с прияте-
ли. Тогава ще изпитате най-голямата 
самота и най-силната болка. Затова 
споделяйте колкото се може повече 
време с децата си днес и сега, ценете 
всеки миг и го прибирайте като без-
ценен дар в сърцето си. Тези моменти 
са като малки бисерчета в кутията на 
времето. Всяко си има своето място 
и своята тежест. 
 и последно – позволете на деца-
та си да бъдат ваши учители. 
 Те ще ви напомнят истински ва-
жните неща в живота и ако им поз-
волите, ще ви научат отново да се 
смеете, защото възрастните са толко-
ва сериозни; ще ви научат да летите, 
защото възрастните са стъпили здра-
во на земята… Загубили сме толкова 
много, докато растем.
 „- Защо сега не можеш да летиш, 
мамо?
 - Защото съм възрастна, миличко. 
Когато хората пораснат, те забравят 
как се лети.
 - А защо забравят?
 - Защото вече не са весели, не-
винни и безсърдечни. Само веселите, 
невинните и безсърдечните могат да 
летят.“  („Питър Пан”)

Вñички рîдиòåли ãрåшаò и ñъжаляваò

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

Бюджетът на Община 
Севлиево за тази година 
е увеличен с 2,5 млн. лв., 
а голяма част от сред-
ствата ще отидат за обра-
зование, социални грижи 
и здравеопазване, стана 
ясно по време на публич-
ното обсъждане на бюдже-
та на Общината за 2019 
година. Бюджетът е изця-
ло съобразен със Закона 
за държавния бюджет и 
е предвидено увеличение 
на минималната работна 
заплата на 560 лв., споде-
ли във Фейсбук народният 
представител от ГЕРБ Иг-
лика Събева.

От централния бюджет 
Община Севлиево ще по-
лучи над 2 млн. лв. повече 
спрямо миналата година. 
По този начин ще се га-
рантира обезпечаването 
на необходимите разходи 

в държавни и местни дей-
ности. Община Севлиево 
ще увеличи средствата за 
образование с 1 465 900 
лв., а за социални грижи - 
с 314 100 лв. Предвидените 
средства за здравеопазва-
не са увеличени с 18 500 
лв., а за зимно поддържа-
не - с 41 200 лв.

За културни дейности 
Общината планира да от-
пусне със 75 200 лв. по-
вече спрямо миналата го-
дина. За подобряване на 
сигурността и обществе-
ния ред Общината смята 
да отпусне допълнителни 
19 500 лв., стана ясно по 
време на обсъждането.

Целевата субсидия за 
капиталови разходи също 
е завишена спрямо пре-
дходната година със 115 
800 и вече е 1 644 700 лв.

Добрата новина за 
гражданите е, че няма да 
има увеличение на мест-

ните данъци и такси. Ще 
бъде променен единствено 
данъкът за моторните пре-
возни средства, съгласно 
последните изисквания на 
Закона за местните да-
нъци и такси, които бяха 
приети в края на минала-
та година. За дейностите, 
финансирани от местни 
приходи в Общината, ще 

се спазва строг контрол 
при разходването на сред-
ствата. Една от целите на 
Общината е да се подо-
бри и събираемостта на 
приходите. Очакванията са 
данъчните приходи за 2019 
година да са 3 202 000 лв.

Така създадената бю-
джетна рамка е реалис-
тична, устойчива, изпъл-

нима. Общият обем на 
планираните разходи е за 
близо 27,4 млн. лв. като 
58%, или 15,9 млн. лв., са 
предвидени за разходи в 
делегирани от държавата 
дейности. Останалите 42%, 
или 10,8 млн. лв., са пред-
видени за местни дейнос-
ти. Дофинансирането е в 
обем от 665 хил. лв.

С целева субсидия за 
капиталови разходи ще бъ-
дат извършени ремонти на 
детски площадки, пътища, 
тротоари и сгради. Ще бъ-
дат ремонтирани и улици в 
населените места. Ще се 
изгради нова мултифукцио-
нална спортна площадка и 
ще започне изграждането 
на нова велоалея.

Осигуряването на оп-
тимални условия за от-
глеждане и обучение на 
подрастващите е приори-
тет на Общината и в бю-
джет 2019. От местните 

приходи ще бъдат предос-
тавени над 1,2 млн. лв. за 
финансиране издръжката 
на детските заведения и 
училища на територията 
на общината. 300 000 лв. 
са предвидени за ремонт 
на площадките в дворните 
пространства на детските 
градини.

През 2019 г. са пред-
видени и 280 000 лв. за 
МБАЛ „Д-р Стойчо Хри-
стов“. От тях 130 000 лв. са 
за довършителни дейности 
във Вътрешно отделение 
и за основен ремонт на 
Детско отделение. Други 
150 000 лв. от собствени 
приходи на Общината са 
осигурени за покриване 
на недофинансирани и не-
финансирани дейности на 
лечебното заведение. Със 
собствените средства в 
размер на 36 000 лв. Об-
щината планира да закупи 
нов рентгенов апарат в 

„Медицински център - 1“ 
- Севлиево, който ще се 
ползва и от болницата.

Други над 180 хил. лв. 
са предвидени за ремонт 
на част от сградата на 
ДДЛРГ „Велика и Георги 
Ченчеви“, във връзка с 
преместването на Дома за 
стари хора в село Стоки-
те. Така ще може да про-
дължи функционирането 
на социалната услуга при 
по-добри условия и ка-
чествена грижа за всички.

И през 2019 година са 
предвидени средства за 
развитието на културния 
живот в общината. Зало-
жени са над 2,4 млн. лв. 
във функция „Култура и 
спорт“. Осигурени са сред-
ства за обезпечаването 
на знаковите за Севлиево 
празници и фестивали и 
за всички събития и меро-
приятия от богатия култу-
рен календар за годината.

В Сåвлиåвî увåличаваò ñрåдñòваòа за îáразîваниå ñ 
áлизî 1,5 млн. лв. ñпîрåд прîåкòîáюджåòа за 2019 ã.
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раБоТа прЕдлага

фирМа „МЕркурий 
произВодсТВо и 
пакЕТаж” ад Тър-
си да назначи: 
спЕциалисТ Трз, 
факТурисТ, скла-
доВ раБоТник, Мо-
ТокарисТ. За кон-
такти: тел. 0885/088-
099. [8, 6]

шиВашка фирМа за 
спортни принадлежнос-
ти открива седем работ-
ни места за оператор 
в шевното производ-
ство. Справки в отдел 
„Човешки ресурси“, тел. 
0887/623-490, е-mail: 
gabby_m@abv.bg. [12, 6]

фирМа „ВЕгЕа“ набира 
шивачки. Справки на тел. 
0885/611-290. [12, 10]
Магазин за хранител-
ни стоки търси прода-
вачка. Справки на тел. 
0895/521-858. [27, 10]
МайсТор закуски 
(може без опит) и ба-
ничар се търсят на тел. 
0899/987-544. [10, 10]

ТЕспоМ ад - гр. Габро-
во, ул. „Бодра смяна“ 1 
(до КАТ), търси да назна-
чи: СТРУГАРИ, ШЛОСЕР-
МОНТЬОРИ, ОПЕРАТОРИ 
и НАСТРОЙЧИЦИ на ЦПУ; 
РАЗКРОЙЧИК (газов раз-
крой); РАЗКРОЙЧИК ла-
зерно рязане; ФРЕЗИСТИ, 
БОЯДЖИИ, ТЕРМИСТ, 
ТЕХНОЛОГ. [11, 7]

фирМа-произВодиТЕл 
на хранителни добавки 
и натурална козметика 
търси търговски предста-
вител. Справки на тел. 
0897/963-053. [5, 2]
прЕдлагаМ раБоТа 
за строителен работ-
ник. Справки на тел. 
0879/640-320. [6, 4]
сТроиТЕлна фирМа 
търси заварчици, монта-
жници и строителни ра-
ботници. Справки на тел. 
0893/393-308. [17, 4]
жЕна за почасово гле-
дане на възрастна жена 
в движение се търси на 
тел. 0898/567-513. [5, 4]
заВЕдЕниЕ за хране-
не търси ПРОДАВАЧКИ на 
топли закуски, кафе и 
безалкохолно. Справки 
на тел. 0897/889-001. 
[22, 4]
„Мак-В“ Търси кро-
яч. Справки на тел. 
0885/385-838. [12, 1]

ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 2]

„ЕВрохиМ груп“ 
оод Търси ТЕхник 
за поддръжка на 
Машини В пЕрал-
ноТо си сТопан-
сТВо. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 1]

оБщи сТроиТЕлни ра-
ботници се търсят на тел. 
0895/424-308. [11, 1]
фирМа за преработка 
на пилешко месо търси 
общи работници. Справ-
ки на тел. 0893/697-900. 
[5, 1]

БизнЕс и 
инВЕсТиции
БизнЕс за алкохол и 
цигари се продава на тел. 
0889/549-383. [22, 10]
разраБоТЕн БизнЕс - 
продажба на врати, се 
продава на тел. 0896/21-
23-25. [17, 8]

имоти - продава, купува; работа предлага; отопление; строителство, ремонти

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
пЕлЕТи - продаж-
ба и доставка от 290 
до 640 лв. за тон - 
тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.

нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
дъБоВи и букови сухи 
дърва в чували - 5 лв., 
с безплатен транспорт, 
се продават на тел. 
0876/145-462.
дърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатна 
доставка, се продават на 
тел. 0876/583-472.
сухи дърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-

забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
дърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
сухи дърВа в чували 
и разпалки - 5 лв., без-
платна доставка, се про-
дават на тел. 0876/839-
779.
нарязани - 80 лв./куб., 
в чували - 5 лв., се про-
дават на тел. 0988/816-
628.

„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
фирМа продаВа дъбо-
ви изрезки - 45 лв./куб. 
м. Тел. 0899/137-896. 
[10, 10]
дърВа за огрев - на-
рязани, нацепени и 
метрови, реални ко-
личества, се продават 
на тел. 0879/988-131, 
0883/553-304. [10, 10]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., дос-

тавка веднага, чувал дър-
ва - 5 лв./брой, се про-
дават на тел. 0893/511-
154. [12, 10]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [8, 6]
„флинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - 
донбаски въглища; бри-
кети, разпалки. Осигу-
рен транспорт. Справки 
на тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [18, 10]
сухи дърВа в чували - 
5 лв., се продават на тел. 
0894/644-560. [7, 6]
напълно сухи нацепе-
ни дърва дъб и бук - 100 
лв./кубика, се продават 

на тел. 0896/183-637. 
[20, 10]
донБаски Въглища, 
брикети и екобрикети, 
пелети от широколистна 
дървесина се продават 
на тел. 066/801-501. 
[12, 6]
сухи дърВа и разпалки 
в чували - 5 лв., се про-
дават на тел. 0899/052-
010. [11, 9]
пЕлЕТи - слънчогледо-
ви, цена: 195 лв./тон, 
се продават на тел. 
0878/240-506. [11, 9]
нарязани и нацепени 
Дърва - 80 лв. Дърва в 
чували - големи, 5 лв. 

Тел. 0878/47-22-37. [22, 
9]
дърВа за огрев - метро-
ви, нарязани и нацепени, 
в чували - 4 лв./бр. Тел. 
0896/80-76-88. [14, 6]
сухи дърВа в чували 
- 5 лв./бр., се продават 
на тел. 0897/00-11-14. 
[22, 8]
дърВа В чували - 4 
лв., се продават на тел. 
0894/399-931 [5, 2]
дърВа нацЕпЕни - 85 
лв., се продават на тел. 
0894/399-931 [5, 2]
продаВа пЕлЕТи. Без-
платна доставка. Тел. 
0879/212-325. [22, 2]

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи В центъ-
ра, ново строителство, 
се продават - справки 
на тел. 0887/803-414. 
[12, 6]
гаражи - ново стро-
ителство, в центъра 
се продават на тел. 
0897/87-18-22. [12, 6]
парцЕл на главния път 
Габрово - Севлиево (до 
Коня) се продава на тел. 
0892/484-602. [9, 7]

МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се прода-
ва на тел. 066/800-170. 
[15, 4]
сТара къща в село 
Кметовци се продава на 
тел. 0884/848-323. [7, 
6]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- бокс, кухня, южен, ту-
хлен, на Шиваров мост 
се продава на тел. 
0899/246-205. [8, 6]
апарТаМЕнТ - 76 кв. 
м, тухла, център, ет. 
1, се продава на тел. 
0896/183-706. [10, 6]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по се-
бестойност и договаря-

не се продават на тел. 
0888/447-096. [12, 10]
парцЕл - 600 кв. м, в 
кв. Тлъчници, с план за 
къща на 2 етажа по 100 
кв. м на етаж, с всички 
разрешителни, се про-
дава на тел. 0889/229-
811. [4, 4]
спЕшно! сЕлски 
имот с къща за 14 000 
лева се продава на тел. 
0899/118-557. [20, 4]
Магазин за хранителни 
стоки се продава на тел. 
0879/472-526. [6, 2]
спЕшно! дВусТаЕн 
панелен апартамент на 
Еса се продава на тел. 
0887/758-150. [11, 1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
до стадион „Априлов“, 

частичен ремонт, се про-
дава на тел.0886/459-
426. [3, 1]

иМоТи купуВа
жилищЕ с гараж (пар-
кинг) се купува на тел. 
0895/894-630. [18, 10]
дВуЕТажна къща в 
центъра се купува на тел. 
0897/629-582. [9, 6]
панЕлна гарсониЕра 
в Трендафила се купува 
на тел. 0887/760-790. 
[6, 2]

иМоТи даВа
под наЕМ
Топ цЕнТър - 50 кв. 
м, магазин, офис под 
наем - тел. 0878/370-
640. [10, 6]

оБзаВЕдЕни ноВи и 
реновирани офиси в 
сградата на ОББ се от-
дават под наем на тел. 
0888/907-666. [24, 6]
апарТаМЕнТ В широк 
център, луксозно обза-
веден, се дава под наем 
на тел. 0898/532-168. 
[11, 4]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/515-080. [17, 6]
поМЕщЕниЕ за мага-
зин (офис) на Еса, ул. 
„Златна нива“ 9 - 58 
кв. м, се дава под наем 
на тел. 0878/565-226. 
[11, 4]
апар Т аМЕн Т  с Е 
дава под наем на тел. 
0882/007-478. [11, 2]

Магазин В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0887/760-790. 
[6, 2]
дВусТаЕн апарТа-
МЕнТ, 3 етаж, на Кру-
шата се дава под наем 
на тел. 0898/419-342. 
[11, 2]

иМоТи заМЕня
апарТаМЕнТ В идеа-
лен център се заменя за 
къща - тел. 0887/760-
790. [6, 2]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупу-
Ва гори - справки на 
тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи 
(гори) в цялата страна 
(идеални части) се ку-
пуват на тел. 0886/33-
14-15.

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[21, 10]

купуВа зЕМЕдЕлска 
земя в цялата страна. 
Плаща веднага. Тел. 
0887/760-790. [6, 2]

нощуВки
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [14, 10]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [13, 6]

продаВа Машини
шЕВни Машини се про-
дават на тел. 0878/299-
009. [11, 6]

продаВа разни
прЕжда 32/2 се прода-
ва на тел. 0878/299-009. 
[11, 6]
кислородЕн концЕн-

ТраТор се продава на 
тел. 0675/3-41-29. [2, 2]

жиВоТни продаВа
Малки прасЕТа и голя-
мо прасе за клане се про-
дават на тел. 0878/150-
697. [11, 3]
МагарЕ сЕ продава на 
тел. 0895/720-254. [2, 1]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа и коне се купу-
ват на тел. 0888/850-734. 
[10, 7]

храна за жиВоТни
сЕно и люцерна - бали, 
се продават на тел. 
0888/854-135. [6, 5]
Бали сЕно се продават 
на тел. 0899/960-591. [8, 
1]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
гипсокарТон, изграж-
данЕ НА СТЕНИ, ИЗО-
ЛАЦИИ, БОЯДИСВАНЕ. 
ПРЕЦИЗНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
Тел. 0895/894-630. [11, 
10]
кърТя БЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [12, 
5]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване, ла-
минат -  0899/520-038. 
[24, 2]

„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материа-
ли. Склад - бул. „Трети 
март“ 87, и магазин на 
ул. „Капитан Дядо Нико-
ла“ 65, без почивен ден 
от 7.30 до 19 часа, тел. 
066/801-501. [12, 6]

аВТоВишка
аВТоВишка под наем и 
извършване на строител-
на дейност - 0889/909-
727. [24, 2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - 
редене, БЕЗПРАХОВО 
циклене, фино шлайфа-
не, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 
066/86-61-43, 0889/286-
025

БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
ЕТ „анТон Митрофа-
нов“ - вътрешен ремонт, 
зидария, кофраж. Тел. 
0888/760-985. [17, 6]
изМазВанЕ слЕд до-
грама, ламинат - тел. 
0895/635-582. [12, 6]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0899/82-14-88. [11, 
6]
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
9]
ВъТрЕшни рЕМонТи + 
фаянс и теракота - тел. 
0896/828-147. [24, 8]
офЕрТа!!! ВъТрЕшни и 
външни ремонти. Бани и 
кухни от А до Я. Бър-
зо, качествено, достъпни 
цени! Тел. 0876/771-305, 
0876/771-337. [12, 4]

ВъТрЕшни рЕМонТи 
- гипсокартон, шпаклов-
ки, мазилки, бояджий-
ски услуги и др. - тел. 
0899/638-875. [11, 6]
фирМа изВършВа вся-
какви външни и вътреш-
ни ремонти. Дърводелски 
услуги. Тел. 0877/729-
257. [6, 4]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
гипсокартони, шпаклов-
ки, бои и др. - 0899/638-
875. [7, 2]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - тел. 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [9, 6]
Вик рЕМонТи и инста-
лации - тел. 0899/359-
114. [8, 6]
Вик и ел. инсталации. 
Ремонт и поддръжка. Тел. 
0876/000-084. [20, 10]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на коМини 
- ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Га-
ранция! Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.
оградна МрЕжа про-
извежда, гвоздеи и те-
лове на заводски цени 
се предлагат на тел. 
066/80-85-39.

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[8, 6]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 9]

рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перал-
ни - тел. 0888/294-214. 
[23, 2]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
почисТВанЕ на апар-
таменти - тел. 0894/202-
021. [6, 3]

услуги
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 
5]
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[33, 5]

фирМа „МаксаМ сЕ България“ Еад - гр. 
гаБроВо, Търси да назначи шофьор на 
ТоВарни аВТоМоБили над 12 Тона с пра-
ВоспосоБносТ на упраВлЕниЕ с каТЕгория 
„с“ и „Е“. предмет на дейността: Извършване 
на превози в страната и чужбина. кандидатът да 
притежава актуални и валидни следните доку-
менти: 1. Професионална компетентност за превоз 
на товари. 2. Психологическа годност. 3. Дигитална 
карта за тахограф. Кандидатът да притежава стаж 
като шофьор на товарни автомобили над 12 тона с 
ремарке минимум 3 години. Фирмата предлага до-
бро възнаграждение, социален пакет от ваучери за 
пазаруване във всички търговски вериги, безплатен 
транспорт до работното място, безплатен обяд. 
Лице за контакти: Иво Маринов - ръководител „Ав-
тотранспорт“, тел. 0878/263-828. [10, 5]

фризьори
фризьорски услуги 
по домовете за трудно-
подвижни и възрастни 
хора - тел. 0896/640-
618. [5, 4]



516	януари	2019	г. имоти; лекари; заеми; счетоводство; автопазар; превози; билети

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

3-стаен, Трендафил-1, ул. 
“Хризантема” 2, ет. 5/5, 76м2, 
панел, за ремонт   24500 лв
НОВИ ОФЕРТИ ЗА КЪЩИ НА

 WWW.GABROVO.HOUSEПАРТАМЕНТИ
2-ст., Брянска, 80 м2,ет. 2/3,за ремонт 51 000 лв
2-ст., Г. бърдо, 62 м2, ет. 8/11, южен, тухлен, за 
ремонт; 43 280 лв
2-ст., Лъката, 6 м2, ет. 2, НС, обз. 42 500 eu
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2,ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 

ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu

3-ст., Варовник, за ремонт, 80м2, ет. 1, над гара-

жи, гараж 28 м2  60 000 лв

3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 51 500 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 137 000 лв
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 
ремонт,газ+гараж+едностаен 39 м2,  157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, с обзавеждане, 
таванска стая, гараж и маза 68 600 лв
3-ст.,Трендафил1,панел, 76 м2, ет.5/5 27 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 66 500 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ 

Ид. център,137м2 ЗП, отст. пр. строеж, за основен 
ремонт и реконструкция 51 800 eu

Етара, 73м2 ЗП, двор 286м2 11 800 eu
Етара, етаж от къщи, 120м2 ЗП, приземен етаж 48 
м2, 1/2 част от двор 324м2 35 900 eu
Колелото, 2-ет., 306м2 РЗП, 413м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Войново, 2-ет., 142 м2 РЗП, 1078м2 гараж, 
стопанска постройка 80 000 лв
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Драгановци,3 спални+бани,двор 920м2 91 000 лв
Козирог, с плочи, ст. постр., 1385 м2 16 000 eu
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 89 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Борово, 2-ет., РЗП 106 м2, за основен ремонт, 
или събаряне, двор 192 м2 21 200 лв.
Велчевци, 2-ет., РЗП 250 м2, за основен ремонт, 
панорама, двор 539 м2 33 200 лв
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Стойчовци, 130-годишна къща, за реставрация, 
обзаведена  двор 3320 м2 52 200 лв.
Стойчовци, 130-годишна къща, отлична реставра-
ция, обзаведена  двор 2739 м2 172 200 лв
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 139 500 eu
Къща на 3 км от Центъра ,240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 188 000 eu

Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 100 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Борово, 192м2, стара сграда 10 600 eu 
Тончевци, 1052м2 8 500 eu
Шенини, 480 м2, с подобрения 20 000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Гачевци, УПИ, 1033 м2, до река 16 200 лв
Войново, УПИ, 949м2, изглед - язовира 16 900 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Борово, УПИ, 503 м2,  16 900 лв
Горни Бакойци, УПИ, 720 м2,  7 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Гайтани, 1176 м2, с проект 12 100 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново,до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг, бунгало, ток, 
вода 17 600 eu
Чехлевци, 1333 м2 + стара къща 11 000 лв
Чехлевци, 812 м2, трифазен ток 6 400 лв
Шести участък, УПИ, 286 м2 32 225 еu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Чехлевци, 500 м2 + бунгало 5 500 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Драгановци, УПИ, 2085 м2, ъглов 17 600 лв
Зелено дърво, 857 м2  договаряне
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци,1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок обезщетение
БИЗНЕС ИМОТИ

Производствена сграда 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 139 000 лв
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320 м2 дог.
Сграда, склад и рампа, 587 м2 234 000 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
Ид. център, нощен клуб 80 м2 39 000 eu
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu

Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Лъката, 2-ст., 1 ет., полуобзаведен, 200 лв
Младост, 2-ст., 3 ет., след ремонт, обз. 360 лв
НТС, офис -65 м2 300 лв
Адм. център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв

�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТ-
ДАВАНЕ НА ИМОТ 
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EДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Градище, ет. 3, 40м2, монолит 21 000 лв
Бичкиня, тухла, 50 м2  26 000 лв

ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Автогара, 57м2, тухла, ет. 1 37 000 лв
Шиваров мост, 67м2, ет. 4, тухла 42 000 лв
Голо бърдо, 67м2, ет. 1, монолит 36 000 лв
Център, ет. 6, тухла 40 000 лв
Идеален център, 67м2, ет. 5, тухла 54 000 лв

ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Център, ет. 2, 80 м2, тухла 65 000 лв
Голо бърдо, ет. 3, 80 м2, тухла 52 000 лв
Еса, 80м2, ет. 3, тухла 52 000 лв
Център, ет. 1, 120 м2, тухла 30 000 €
Център, ет. 2, 120 м2, тухла 75 000 лв
Шиваров мост, ет. 2, 83м2 49 000 лв
Център, 89м2, монолит, ет. 7 63 000 лв
Трендафил-2, 76м2, ет. 4, панел 40 000 лв
Център, монолит, ет. 5 30 000 €
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 70 000 лв

КЪЩИ В ГРАДА:
Еса, двуетажна, полумасивна, с гараж, ЗП 75м2, 
двор 300м2 65 000 лв
Камъка, 2-ри етаж, 47м2 40 000 лв
Камъка, 1-ви етаж 20 000 €
Беленци, РЗП 110 м2, с 480 м2 двор 35 000 лв
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв

КЪЩИ В СЕЛАТА:
Поповци, 2-ет., полумасивна,1100м2 двор 35 000 лв
Поповци, триетажна, ЗП 96м2 договаряне
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 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
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 5 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
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 - ПАРЦЕЛИ, ПРОИЗВ. ПОМЕЩЕНИЯ:
Център, УПИ, 96м2 25 000 лв
Шиваров мост, УПИ, 600м2 27 000 €
Хаджицонев мост, УПИ, 700 м2 5 000 лв 
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
ул. „Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Велковци, УПИ, 2.5 дка 15 000 лв
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв
Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 5 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ГАРАЖИ:
Голо бърдо, 22 м2, тухла 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Младост, гарсониера, обзаведена 150 лв
Над Автогара, двустаен, обзаведен 200 лв
Борово, тристаен, обзаведен 200 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 20м2 150 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 24м2 180 лв
Баждар, тристаен, обзаведен 230 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  110 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, ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса 
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН 
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово 
Малка къща, широк център
2-, 3-с та ен в цен тъ ра, гар со ни е ра - цен тъ р 
Гар со ни е ра или двус та ен на Еса
Бок со ни е ра Колелото-Дядо Дянко 
Гар со ни е ра с ТЕЦ; Тух ле на гар со ни е ра
Двус та ен, па не лен, Еса/Младост
3-с та ен, тух лен, в Лъ ка та; Трис та ен тух ла с га раж
2-с та ен, тух ла, Ав то га ра 
2-с та ен/Трис та ен-Ко ле ло то; Двус та ен тух ла 
Гар со ни е ра/двус та ен апар та мент в Лъ ка та

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

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
(срещу старата часовникова кула)
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент, тухлен до 35 000 лв
Гарсониера - Младост, център
Двустаен апартамент в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Младост, двустаен, панел 32 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 72 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Сирмани, двустаен, панел 25 000 лв
Център, магазин, 84м2 68 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €
Младост, двустаен, панел 28 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, 86м2, тухла 41 000 лв
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв

ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща, 130 м2, до ключ 65 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
Русевци,къща,230м2,двор 500м2,гараж 75 000 лв
Тлъчници, Русевци, Голо бърдо,от 44м2 до 110м2 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Младост, 43м2, ПВЦ, панел 32 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, ет. 3 41 000 лв
Широк център, 65 м2, ет. 2, PVC 39 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Колелото, тристаен, тухла, обз., PVC 55 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Ш. мост, къща, 120м2, двор 1 дка 35 000 лв
Хаджицонев мост, етаж, 90м2, двор 20 000 лв

Голо бърдо, къща, 75 м2, гараж 68 000 лв
Широк център, 90 м2, етаж 2 45 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
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
Киевци, 660 м2, УПИ, 110 м2 ЗП 40 000 лв
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Враниловци, къща, 110м2,двор 1800м2 10 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Трънито,2-ет. къща,60м2 ЗП,1100м2 двор 15 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Гергини, 1500 м2, къща, плевня 19 000 лв
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Гарван, вила, 58 м2, 2 дка двор 20 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Младост, 80м2, обзаведен 350 лв
Идеален център, двустаен 250 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

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

аВТоМоБили продаВа
форд ЕскорТ, 1.8 TDI, 
комби, запазен, се прода-
ва на тел. 0890/371-977. 
[6, 6]
рЕно МЕган Сценик 1.9 
dci - дизел, 120 к. с., 
отлично състояние, нови 
зимни гуми и акумулатор, 
септември 2004 година, 
177 000 километра, цена 
по договаряне, се прода-
ва на тел. 0887/807-256. 
[12, 10]
фолксВагЕн пасаТ 
2 се продава  на тел. 
0899/960-591. [8, 1]

Ваз, МоскВич
МоскВич 21412 се про-
дава на тел. 0988/968-
500. [5, 2]

МикроБуси, каМиони
каМион иВЕко Стралис 
- 2008, Евро 5, товар-
но мега ремарке Шмиц 
- 2006, и товарен бордови 
микробус Пежо Боксер  - 
2014, до 3.5 тона, се про-
дават на тел. 0887/478-
397. [21, 6]

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

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
0882/407-493. [9, 6]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [12, 6]

аВТоМоБили 
под наЕМ

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

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап изкупува 
0899/810-766. [11, 6]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 1]

лЕкари
д-р гЕорги ТаБакоВ - очЕн 
каБинЕТ - ул. „Тотю Иванов“ 
25 - прегледи на деца и въз-

растни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 до 18 ч.; 
събота и неделя - след уговор-
ка на тел. 066/80-32-37
психиаТър и нЕВролог. 
д-р ТрифоноВ, Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ № 12-А, 
справки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА ПСИХИ-
АТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

д-р Траяна хрисТоВа - лЕ-
кар-психиаТър, униВЕр-
сиТЕТска Многопрофилна 
Болница за акТиВно лЕ-
чЕниЕ по нЕВрология и 
психиаТрия „сВЕТи науМ“ 
- гр. софия, приЕМа В ка-
БинЕТ за психично здра-
ВЕ - Габрово, ул. „Омуртаг“ 1. 
За записване: тел. 0887/33-
95-51. 

ФИЗИОТЕРАПИЯ кък МЦ „ДкЦ - СИАС” ЕООД
Габрово, кв. Младост, ул. „Чумерна” 15А, тел. 066 866 000

сПециалист  физикална и 
рехаБилитационна медицина

д-р л. госПодарска
 Осигурява лечение, възстановяване, поддържане 
и грижи за здравето.
 ПОЛЗВА висококачествена модерна апаратура за:
 • електро- и светлолечение;
 • ултразвук, лазер и лазер пунктура;
 • водолечение с перлена вана и тангентор;
 • уреди и пособия за кинезитерапия; 
 • масажи.
 ЛЕКУВА: 
 • заболявания, счупвания и травми на опорно-дви-
гателния апарат;
 • постоперационни и имобилизационни усложне-
ния;
 • заболявания на периферни нерви и дископатии;
 • възпалителни ушни, носни, очни и гинекологични 
заболявания;
 • дегенеративни ставни (ошипяване) заболявания.
 Работи с НЗОК и свободни прегледи и процедури.
 Телефон за контакт и записвания: 
 066 866 000; моб. тел. 0888 276 433.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 куб. м, се 
предлага на тел. 0899/377-924
услуги с бус, багер и самосвал - 
тел. 0893/511-154. [12, 10]
изкопни услуги с багер. Превоз 
с бус и самосвал. Справки на тел. 
0893/582-007. [5, 2]
ТранспорТ на хора и товари - 0.45 
лв./км, се предлага на тел. 0878/650-
456. [11, 1]

БилЕТи, 
пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТни БИЛЕТИ 
се предлагат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

ясноВидсТВо
изВЕсТнияТ ходжа гадае на Коран. 
Събира разделени, лекува болести, 
разваля магии. Тел. 0899/38-12-12. 
[10, 7]

грижа за дЕца, 
Болни и ВъзрасТни
глЕдаМ Болни - тел. 
0876/581-549. [7, 6]
прЕдлагаМ глЕданЕ 
на дете - тел. 0899/495-
330. [11, 5]

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсо-
ве за безопасно бораве-
не с огнестрелно оръжие 
- 066/80-69-62
уроци по пиано за 
всички възрасти - тел. 
0877/80-67-26. [5, 4]
прЕдлагаМ поМощ на 
ученик в начална сте-
пен - тел. 0899/495-330. 
[11, 5]

даВа заЕМ
крЕдиТи -  тел . 
0897/219-833. [22, 7]
фрЕш крЕдиТ - бързи 
кредити за свежи идеи - 
тел. 0893/037-316. [20, 
6]
заЕМ сЕга - 0898/97-
08-20. [11, 3]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодсТВо, ддс, 
ТРЗ, осигуровки, регис-
трация на фирми, данъч-
ни декларации -  справки 
на тел. 0886/460-638. 
[3, 2]

ЕроТика
с Е к с у с л у г и  - 
0894/059-840 [22, 5]

Вестник „100 вести“
е единственият регионален всекидневник -

излиза всеки ден без събота и неделя.
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 даНиЕЛа цОНЕВа

 Стефан Стамболов се 
вписва в историческата 
съдба и на Габрово и га-
бровци. Сред палитрата от 
събития, случили се през 
1875 г., е и участието им 
в една от поредните ор-
ганизирани изяви за по-
литическо освобождение 
– в подготовката на Ста-
розагорското въстание. 
Въпреки че е отреден за 
„мисионер” в Старозагор-
ско, Стамболов работи за 
подготовката на общото 
въстание и в Габровския 
регион. Историографите 
Христо и Петър Гъбенски 
пишат, че през 1875 г. той 
често идва в Габрово, под-
държа връзки с учителите 
и възстановява револю-
ционния комитет, основан 
от Апостола, въвежда ги в 
работата по подготовката 
на ново въстание. 

1875 г. Стамболов 
влиза в гимназията 
и наСтоява 
учителите да 
учаСтват във 
въСтанието

 В своя разказ за „Ис-
торията на града Габро-
во и габровските въста-
ния”, издадена през 1903 
г., те бележат: „През 1875 
г. той се явил в учител-
ската стая на Габровска-
та [мъжка] гимназия, дето 
заварил учителя Ив[ан] 
Гюзелев. Почнал се раз-
говор за приготовлението 
на въстание, и Стамболов 
настоявал, щото учителите 
на гимназията да вземе-
ли живо участие и да се 
заловят за организация-
та в Габрово [...]. Вечерта 
Стамболов се срещнал с 
Хр[исто] Конкилев в дома 
на последния, дето стана-
ло споразумение за обра-
зуване на комитет и начи-
на на действие. На другия 
ден Конкилев се срещнал 
с Еким Цанков, Н[икола] 
Саранов и Тотя Иванов, на 
които съобщил разговора 
си с[ъc] Стамболова, и га-
бровският революционен 
комитет се подновил”.
 При подготовката на 
Старозагорското въста-
ние на града е отредено 
конкретно място като из-
ходен пункт в бъдещите 
действия. Според плана за 
реализацията му 

габровСкият район 
е Сборно мяСто на 
четите от Южна 
българия.

 След неуспеха на въс-
танието от септември 1875 
г., месец по-късно Стефан 
Стамболов се установява 
в Румъния. Инициатор е 
за създаването на Гюргев-
ския революционен коми-
тет и като един от глав-
ните му дейци е опреде-
лен за апостол на Първи 
Търновски революционен 
окръг за подготовката на 
ново въстание.

 В стратегическите пла-
нове за Априлското въс-
тание Габрово е един от 
балканските градове, кой-
то трябвало да бъде пре-
взет и превърнат в опорен 
пункт на въстаническите 
действия. Габрово е сред 
първите средища на ко-
митетска дейност, в което 
идват апостолите Стефан 
Стамболов и Георги Из-
мирлиев. Около 23 фев-
руари 1876 г. заедно със 
своите помощници Христо 
Караминков и Георги Из-
мирлиев преминават зам-
ръзналия Дунав при Русе. 
Още веднага след идва-
нето си в Търново и Гор-
на Оряховица Стамболов 
започва да обхожда близ-
ки и по-далечни селища, 
включени в революцион-
ния окръг.

1876 г. Се крие 
деСетина дни у 
никола рязков

 „През пролетта на 1876 
г. един ден Стамболов бил 
слязъл в „Кръстникова 
хан”. Вечерта, когато ханът 
бил заключен, осем запти-
ета дошли и почукали на 
вратата. Георги Кръстни-
ков, като забелязъл запти-
етата, дал на Стамболова 
знак – през де да бяга, а 
сам слязъл да отвори. До-
като Кръстников отключал 
вратата, Стамболов ско-
чил в една кочина, отдето 
се прехвърлил в дома на 
Н[икола] Рязков, дето се 
крил десетина дена, след 
което, предрешен в селски 
дрехи, избягал в Батошев-
ския манастир” – пишат 
братя Гъбенски.
 Сред габровците – дей-
ци на въстанието, свър-
зани в познанство със 
Стефан Стамболов пора-
ди общите им действия, 
са поп Харитон Станчев 
Халачев (ръководител на 
чета, която води сражения 
при Дряновски манастир), 
Георги Бочаров (член на 
щаба и писар на Габров-
ската чета), Стефан Кънев 
Водски (учител и член на 
Самоводския революцио-
нен комитет).
 През Търново, Горна 
Оряховица и Лясковец на 
8 февруари 1876 г. Боча-
ров заминава за Гюрге-
во, където се среща със 
Стамболов. Пратеник е на 
габровци в Румъния, за да 
получи указания за дейст-
вие, както и да се осигури 
войвода за готвещото се 
в Габрово въстание. Той 
участва и на събранията, 
организирани в Горна Оря-
ховица, второто, председа-
телствано от Стамболов.

Стамолов и бочаров 
Спазаряват оръжие в 
букурещ

 По свидетелство на 
Георги Бочаров историог-
рафите Гъбенски отбеляз-
ват за него: „[...] минах 
Дунава по леда (Дунавът 
беше замръзнал) и отидох 

в Гюргево. Тука намерих 
Ст[ефан] Стамболов, който 
беше председател на ко-
митета в този град [пред-
седателства заседанията 
на комитета]. Нему аз рас-
правих, как стоят работите 
в търновски окръг; след 
което решихме да отидем 
наедно с него в Букурещ 
[...]. Стамболов ме заведе 
в една магазия за оръжия, 
дето поръча револвери, 
чанти и белгийски пушки 
с[ъс] щикове.”

поп Харитон 
контактува СъС 
Стамболов чрез 
нарочни куриери

 Определен от ЦК в 
Гюргево за войвода на 
Търновския край, поп Ха-
ритон и Стамболов под-
държат помежду си връзки 
чрез писма и нарочни ку-
риери. В писмо от 25 март 
1876 г. главният апостол 
пише: „[...] ние хора си 
имаме, трябваха ни само 
началници, а не и войници 
[...]”. На 31 март поп Ха-
ритон пристига в Самово-
дене при Стамболов. При 
поведеното на 1 април съ-
вещание е решено двама-
та да отговарят за Горна 
Оряховица и околностите.

 комитетСките 
дела го Срещат С 
габровците Стефан 
кънев и иван грудов 

 Учител в Самоводене 
от 1873 г., габровецът Сте-
фан Кънев се включва във 
възстановения от Стамбо-
лов местен революционен 
комитет. В къщата, в която 
живее, често се събират 
видни революционери – 
между тях и Стефан Стам-
болов. След Освобожде-
нието, през 1888 г. с него-
ва помощ той е назначен 
за ръководител на хора 
при църквата „Св. Крал” 
(сега „Св. Неделя”) в Со-
фия.
 След потушаване на 
въстанието Стамболов се 
отправя на север и през 
Дунава се установява от-
ново в Румъния. Важен 
момент от дейността му 
през този период е учас-
тието в Българското цен-
трално благотворително 
общество – една от по-
следните организации на 
българската емиграция, 
основана на 10 юли 1876 
г. в Букурещ. Общата им 
работа в подпомагане на 
българите, пострадали от 
въстанието, пресича пъти-
щата на Стефан Стамбо-
лов и габровския търговец 
Иван Грудов, който е при-
влечен от Кириак Цанков 
в ръководството още при 
учредяване на организа-
цията.
 След Освобождението 
Иван Грудов насочва дей-
ността си към изяснява-
не на действителните на-
следници на благодетеля 
д-р Никола Василиади. За 
осуетяване опитите да се 
оспори завещанието му 
през 1884 г. той призовава 
Стамболов, тогава предсе-
дател на IV-то Обикновено 
народното събрание, да му 
съдейства за установяване 
на истината не само от 
„чист обществен интерес”, 
но и поради неправдите в 
ущърб на „отечествените 
интереси”.
 Подвластен все още на 
разбиранията си от пре-
досвобожденската епоха, 
Стефан Стамболов силно 
преживява разпокъсване-
то на освободената бъл-
гарска държава. Затова 
съвсем естествено той е 
сред водителите на общо-
българското всенародно 
движение против решения-
та на Берлинския конгрес. 
Сред инициаторите е за 
създаване на комитетите 

„Единство” - един от пър-
вите, основан в родния му 
град.

темата оръжие 
Свързва Стамболов 
и С комитета 
„единСтво“ в 
габрово

 Комитетска структура 
на „Единство” се форми-
ра и в Габрово. В писмо 
до представител на га-
бровския комитет Стефан 
Стамболов, съучредител 
и секретар на търновския 
комитет „Единство“, отпра-
вя искане да бъдат изпра-
тени пушки и боеприпаси 
на Централния македонски 
комитет, главното ръковод-

но тяло по подготовката и 
провеждането на Креснен-
ско-Разложкото въстание 
от 1878-1879 г.: „Понеже 
македонските въстаници 
нямат достатъчно количе-
ство оръжие и припаси, 
за да могат да увеличат 
размерите на своето въс-
тание, от което ще произ-
тече полза за целия бъл-
гарски народ”, от Габрово 
да се осигурят „400 пушки 
заедно с 50 000 картуши 
[патрони]”.
 Във връзка с възложе-
ната му мисия „да узнай 
що е станало с изпрате-
ните от Габрово до Кюс-
тендил траспорти [...], да 
са постарай да ги изпрати 
чак до мястото и да по-
лучи квитанция за преда-
ванието им или пък да на 
извести где са задържа-
ни”, Стамболов получава 
пълномощно от габровския 
комитет „Единство”, подпи-
сано на 24 декември 1878 
г. от председателя на ко-
митета Сава Илиев Сир-
манов. В ръководството 
му, според документа, са 
още Никола Голосманов 
(секретар), Христо Конки-
лев (касиер) и членове – 
Васил Золотович, Атанас 
Симеонов Кехлибарев.
 Като председател на 
IV-то Обикновено народ-
но събрание той не само 
възторжено посреща ста-
налото съединение между 
Източна Румелия с Княже-
ство България, но и оказ-
ва въздействие върху княз 
Александър Батенберг да 
признае големия историче-
ски акт. 

князът, Стамболов 
и петко каравелов 
гоСтуват на ХриСто 
бобчев

 На 8 септември 1885 
г. на път от Търново за 
Пловдив (столицата на 
съединисткото движение) 
Стефан Стамболов заедно 
с Петко Каравелов, тога-
ва министър-председател, 
придружава княза, опре-
делен за ръководител на 
съединисткото движение. 
 В Габрово те получават 
гостоприемство в къщата 
на индустриалеца Христо 
Бобчев, основател на вто-
рата габровска вълнено-
текстилна фабрика, наре-
чена на името на първия 
български княз – „Алексан-
дър”. 

СултанСките укази 
през 1894 г. Са голям 
уСпеХ за Стамболов

 Едно от значимите 
действия на Стамболов 

през 1894 г., което про-
извежда възторг сред го-
ляма част от българска-
та общественост, в това 
число и сред габровци, 
е издействането на два 
султански берата (указа) 
за български владици в 
Македония и за вдигане 
временната забрана вър-
ху българските училища в 
европейските владения на 
Османската империя, на-
ложена от Високата порта. 
 Успехът е безспорен, 
затова и габровци, осо-
бено онази част от тях, 
които симпатизират на 
Стамболовото управление, 
приветстват и изразяват 
съпричастие към „благо-

получното” разрешаване 
на църковния и училищен 
въпрос в Македония. През 
април и май 1894 г. позд-
равителни телеграми за 
случая изпращат габров-
ският кмет Васил Грудов и 
всички кметове на Габров-
ска околия, десетки граж-
дани. „Като габровци, кои-
то знаем да ценим тази 
голяма народна сполука, 
ний изразяваме [...] наша-
та искрена благодарност...
за патриотичната политика 
и за защитата на правата 
и интересите на българ-
ския народ [...].”
 Предизборните борби, 
вътрешнопартийните про-
тиворечия в Стамболовата 
Народнолиберална пар-
тия са кръгът от въпроси, 
които ангажират основно 
взаимоотношенията между 
габровци и партийния ли-
дер, политика, държавника 
в продължение на почти 
десет години. Привърже-
ник на Либералната пар-
тия, Стамболов внимател-
но следи борбите, които 
се водят в нейните редове 
и които през 1883-1884 г. 
довеждат до разцепление-
то й. Следовник на поли-
тическите идеи на Петко 
Каравелов, току-що навър-
шил 30 години, той става в 
края на юни 1884 г. пред-
седател на парламента. А 
от 20 август 1887 до май 
1894 г. заема министър-
председателския пост.
 През всичките тези го-
дини Стефан Стамболов е 
централната фигура, коя-
то диктува хода на пре-
дизборната борба в упра-
вляващия лагер. Негова е 
тежката дума при нареж-
дането на кандидатските 
листи. С него се съобразя-
ват съмишленици, съпар-
тийци, приятели.

иван златин, калчо 
Симеонов, ХриСто 
конкилев, риСто 
топузанов подкрепят   
либерала Стамболов

 Стожери на Либерал-
ната партия в Габрово са 
търговците и индустриал-
ците Иван Златин, Калчо 
Симеонов, Христо Конки-
лев и адвокатът Христо 
Топузанов. Либералите 
са ръководни фактори в 
местното управление за 
1878-1880 г. Ръководени от 
себични интереси, те се 
разпръскват на различни 
течения.
 „Вашето желание е да 
се търси възможност за 
групиране на расцепените 
фракции, щом се указа, че 

каузата е една и съща [...]. 
Предвид на това и в инте-
ресът на Отечеството, съе-
динихме ся [...] безусловно 
да бъдем верни поддър-
жатели на правителството 
воглаве [със] Стамболова, 
като ся задължаваме да 
го поддържаме както във 
вътрешната, така и във 
външната политика[...]” – 
пише в писмо от 5 юли 
1890 г. габровецът Цанко 
Добрев.
  Към другата група тър-
говци и промишленици – 
Христо Манафов, Никола 
Рашеев, клонят хранещите 
политически симпатии към 
Консервативната партия. 
В партийната си ориента-
ция те се оказват по-твър-
ди, като впоследствие пре-
минават в по-строго ор-
ганизационно оформената 
нова партия – Народната. 
Пред опасността от уни-
щожаване на Търновската 
конституция през 1881 г. 
между тях се постига из-
вестно сближаване.
 „[...] В Габрово наме-
рих хаос... Всички викат, 
че са за правителството, и 
всички се въоръжили един 
срещу други... То най-до-
брото е да са оставят да 
се подобрят и двете фрак-
ции, понеже и двете са за 
правителството и да си 
посчупят малко рогата, за 
да се научат за в бъдеще 
на ум, да бъдат по-честни 
в работите си” – е конста-
тацията на Панайот Сла-
вков (председател на V и 
VI-то Обикновено народно 
събрание) за политическа-
та обстановка в Габрово 
през лятото на 1890 г.
 Петко Аврамов Гачев 
(председател на Габров-
ското либерално бюро), 
Христо Парлапанов (дело-
водител), Цанко Добрев, 
Цанко Рачков Цанков, 
Христо Басмаджиев, све-
щениците Стефан Кънев 
и Михаил Маринов, Иван 
Червенаков, Тодор С. Ар-
наудов, Илия К. Сахатчи-
ев са също сред изяве-
ните габровци-стамболови-
сти през 80-90-те години. 
Разменените между тях 
и Стамболов писма, те-
леграми са конкретното 
свидетелство за характера 
на партийната политика, 
водена в Габрово.
 Показател за безспор-
ния авторитет, който Сте-
фан Стамболов си изграж-
да през годините на своя 
активен политически и об-
ществен живот, са разноо-
бразните по характер ис-
кания, за които е търсен, 
изпратените многобройни 
поздравления и изразена 
съпричастност по различ-
ни поводи – лични, семей-
ни, държавно-администра-
тивни. Учудващо е търпе-
нието и хладнокръвното 
му отношение при опита 
да удовлетворява понякога 
и странни молби.

 не минава 
и без лобизъм, 
наричан тогава 
ХодатайСтво

 Габровците Никола Ка-
валов (учител и участник 
в Дюстабановата чета) и 
Юрдан Венов (препитавал 
се с търговия, поборник-
опълченец) търсят съдей-
ствието му с молба за 
назначение на служба. 
 Изпратени от табашкия 
занаят, през април 1891 г. 
на среща при Стамболов 
са Никола Гладнев, Тотю 
Антипов и Христо Русев, 
за да молят „ходатайство” 
да се застъпи и спре ис-
каното от медицинските 
органи в Габрово премест-
ване на табаханите из-
вън града. Като познава 
„Габрово и въпросните та-
бахани, че те не принасят 
такава вреда”, габровци 
молят министър-председа-

теля за „милост и помощ 
на този еснаф”, за да се 
отмени „тая толкова убий-
ствена мярка”.

 и физичеСки, 
и ЮридичеСки лица 
Се надпреварват да 
го поздравяват на 
Стефановден

 Изключително пъстра 
е картината от имена на 
адресанти от Габрово – 
не само подведомствени, 
административни и поли-
цейски чиновници, но и 
стопански, просветни дей-
ци, приятели, обикновени 
граждани, с поздравления 
до Стефан Стамболов за 
именния му ден, нового-
дишните и великденски 
празници, деня на све-
тите братя, равноапосто-
лите Кирил и Методий, 
за годежа и сватбеното 
тържество с Поликсе-
на Станчева. Габровски-
те фамилии Калпазанови, 
Карагьозови, Конкилеви, 
Басмаджиеви, Арнаудови, 
Добреви, Манолови, Цан-
кови, Топузанови, Михови, 
Парлапанови, Семерджи-
еви, Бурмови, Станимиро-
ви..., като го наричат „лю-
бимий и многоуважаван 
народен деец”, „славния 
ръководител на народни-
те съдбини”, му отправят 
благопожелания – „Живей-
те за гордост и слава на 
България”. С благодарнос-
ти „за вещата и мощна 
патриотическа защита на 
народните ни правдини”, в 
телеграма от 11 май 1894 г. 
директорът на Габровската 
мъжка гимназия Юрдан Х. 
Петров отбелязва – „под 
Вашето мъдро ръковод-
ство лъча на просвеще-
нието да проникне в най-
далечните ъгли на милото 
ни Отечество”.

 в габрово 
отСлужват паниХида 
за Стамболов

 Новината за смър-
тта на Стамболов (6 юли 
1895 г.) достига до всички 
краища на България. Към 
София се насочва поток 
от съболезнователни теле-
грами от десетки местни 
бюра на Народнолиберал-
ната партия и от стотици 
отделни членове и съмиш-
леници. 
 От 6 до 8 юли телегра-
ми изпращат и габровците 
Цанко Добрев, Цанко Рач-
ков Цанков, Къневи, Кал-
пазанови, Карагьозови, 
Караджов, Калинов. На 4 
юли 1899 г. по инициати-
ва на габровските народ-
нолиберали е отслужена 
панихида в памет на Стам-
болов. В телеграма до съ-
пругата му е записано: 
 „При стечение на при-
ятели и почитатели на по-
койния велик патриот [...] 
се отслужи в Съборната 
църква „Успение пресветая 
Богородица” тържествена 
панахида [...] за успокое-
ние на душата му”.
 Присъствал на полити-
ческата сцена около две 
десетилетия, той е оби-
чан и мразен, въздиган и 
свалян, търсен и търсещ, 
недоверчив и вярващ, но 
винаги лидер, централна 
фигура, която се стреми 
да следва хода на съби-
тията, без да изменя на 
поривистата си и емоцио-
нална натура. 
 Чрез величието и кра-
ха на своето неспокойно 
политическо и гражданско 
битие Стамболов е впи-
сан в историята с фор-
мулата „диктатор”, но с 
натрупания авторитет той 
първи получава широка 
популярност и признание 
вън от Отечеството като 
политическа фигура, като 
дипломат и държавник от 
европейски мащаб. 
 Габрово и габровци 
имат привилегията да бъ-
дат част от неговия живот.

Революционер и общественик, поет и публицист, 
политически и държавен деец, един от заслужилите 

„строители на съвременна България”. Ярка фигура с трайно 
място в историческото развитие на българския народ 

Строители на съвременна България

Гаáрîвî и ãаáрîвци имаò привилåãияòа да 
ñа чаñò îò живîòа на Сòåфан Сòамáîлîв

Р оден в Търново на 30 януари 1854 г. С род 
по майчина линия от Трявна. 19-годишен си 
спечелва авторитет, който го нарежда сред 
изтъкнатите революционни дейци на българ-
ската емиграция. Включен е в състава на 

БРЦК и веднага му е възложена задачата за възстановяване 
на Вътрешната революционна организация, разстроена след 
обесването на нейния създател Васил Левски. С увлечения-
та си по социалните идеали на борбата той е най-близко 
до Христо Ботев. Името му се свързва със събития като 
Старозагорското въстание (1875 г.), Априлската епопея 
(1876 г.), Съединението на Княжество България с Източна 
Румелия и последвалата го Сръбско-българска война (1885).
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 Поредицата	 от	 занимателни	 географски	 и	 ис-
торически	 тестови	 въпроси	 са	 предложени	 от	
Христо	 Кичиков	 и	 Павел	 Вълчев.	 Въпросите	 имат	
за	цел	по	интересен	и	оригинален	начин	да	прове-
рите	 и	 обогатите	 вашите	 знания.	 Те	 предлагат	
въпросите	 си	 в	 малко	 нетрадиционен	 вид	 „10+1“.	
Последният	въпрос	е	с	по-особено	съдържание.
	 Вашите	 въпроси	 и	 предложения	 можете	 да	
изпращате	 на	 имейл:	 100vesti@stovesti.info	 или	
kichikov@abv.bg,	или	в	редакцията	на	„100	вести“	-	
Габрово,	ул.	„Отец	Паисий“	2.
	 Верните	отговори	ще	бъдат	публикувани	след-
ващата	сряда.

тест 9

Плаòî Сòражаòа - åдин 
прирîдåн фåнîмåн
 
 

Стражата	 е	 карсто-
во	 плато,	 разположе-
но	 между	 градовете	
Севлиево,	 Дряново	 и	
Габрово	 и	 долините	
на	реките	Лопушница	
на	 запад	 и	 Андъка	 на	
изток.
	 На	 северозапад	
над	 село	 Яворец	 пла-
тото	 започва	 с	 ви-
соки	 извити	 скални	
варовикови	венци,	на-
речени	Витите	скали.
	 Тук	 на	 една	 площ	
с	 дължина	 около	 20	

км	 и	 ширина	 до	 7	 км	
са	 представени	 мно-
го	 интересни	 форми	
на	 релефа:	 пещери,	
проломи,	 водопади,	 а	
също	и	стари	пътища	
и	крепости.	
	 А	 Вие	 познавате	
ли	 този	 интересен	
район	 от	 Габровския	
край?	

1.	В учебниците по гео-
графия на България се по-
сочва, че „платото Стра-
жата е рядък природен 
феномен, представляващ 

типичен инверсен релеф”. 
А знаете ли какво всъщ-
ност означава инверсен 
релеф?

а) вулканичен
б) нагънат
в) издигнат
г) обратен на първичния

2. В миналото по билото 
на платото е имало някол-
ко карстови езера. Днес е 
запазено само едно. Кое 
е то?

а) Сухото езеро
б) Скаленското езеро
в) Беляковското езеро
г) Жълтото блато

3. Платото Стражата е 
лаборатория за изучаване 
на карстовите ландшафти. 
Кои от изброените релеф-
ни форми не се срещат в 
платото?

а) карстови езера
б) пещери
в) морени
г) понори

4. По билото на платото 
се намират различни вка-
менелости. Какво доказ-
ват те?
 а) че е имало богат 
растителен и животински 
свят
 б) топъл климат в ми-

налото
 в) имало е морски ба-
сейни
 г) вулканична актив-
ност

5. Най-високата точка на 
Стражата е връх с височи-
на 768 м. Кой е той?
 а) Минин чукар
 б) Божура
 в) Сарая
 г)  Градище

6. В източната част на 
платото се намира пър-
вата електрифицирана пе-
щера в България (1937 г.). 
Коя е тази пещера?

а) Съева дупка
б) Леденика
в) Бачо Киро
г) Орлово гнездо

7. Платото се проломя-
ва и разполовява от най-
големия пролом на река 
Янтра, който се нарича?

а) Дервентски
б) Стражански
в) Еменски
г) Межденишки

8. По билото и в под-
ножието на Стражата са 
разположени около 20 
села. Кое от изброените 
не е в района на платото?

а) Здравковец

б) Скалско
в) Ряховците
г) Раховците

9. В най-запад-
ната част, върху 
високите до 100 
м извити скали 
са останките от 
антична и сред-
новековна кре-
пост. Коя е тя?

а) Витенград
б) Хоталич
в) Градище
г)  Градът

10. Екопътека 
„Витата сте-
на” Ви пред-
лага разходка 
и запознаване с краси-
ви скални образувания, 
пещери, карстовото езе-
ро Беляковец, крепостта 
Витенград, красиви диви 
цветя, панорамни гледки 
към Централна Стара пла-
нина от връх Бузлуджа 
до връх Ботев. Знаете ли 
между кои населени мес-
та е прокарана тя?
 а) Козирог-Драгановци
 б) Здравковец-Яворец
 в) Ловнидол-Армени
 г) Янтра-Поповци

11.  „Тук	сякаш	сам	Бог	
се	 е	 навел	 и	 целунал	 зе-

мята.	 Стари	 орехови	
дървета	 сенчат	 дворо-
вете	 и	 птичата	 песен	
не	 секва	 в	 клонаците.	
Обитателите	 на	 това	
каменно	 гнездо	 открай	
време	 били	 прочути	
в	 зидането	 на	 къщи	 и	
дувари,	 в	 реденето	 на	
плочи	 по	 покривите.	
Това	 кътче	 беше	 като	
омагьосано.	 Тук	 време-
то	 тече	 в	 друго	 изме-
рение.” 
 Това е цитат от кни-
гата на Павел Павлов за 
едно габровско селце, 
разположено само на 13 

километра от града, в кое-
то прекарва последните 
15 години от живота си 
едно голяма българска ак-
триса (1938-2000 г.). 
 Знаете ли името на 
селото и на актрисата?

1. в)
2. б)
3. г)
4. б)
5. а)
6. в) 

верни отговори 
на теста от бр. 6

7. г)
8. г)
9. б)
10. а)
11.  неофит 
рилски

 ХРистО киЧикОВ

 На Витите скали над село 
Драгановци има две странни 
скални образувания, наречени 
от местните хора Момичките. 
За тях се разказват интересни 
легенди.
 * * *
 Било много отдавна, по 
време на турското робство. 
Живели в този край две чудно 
красиви момичета – близнач-
ки. Раснали, пораснали, краси-
ви като две капки роса били. 
Щастливи били. Всяка срещ-
нала момък, също тъй красив, 
смел и работлив.
 Но не всеки ден носи щас-
тие... Съдбата била решила дру-
го. В деня на тяхната сватба 
като светкавица се разнесла 
вестта, че идват кърджалии и 
нападат селото. 
 Разбягали се хората. Из-
покрили се по гори и долища. 
И младоженците се скрили в 
една пещера на Стената.
 Кърджалиите грабили и 
убивали. Открили и младите. 
Храбро защитавали своите лю-
бими момците, но загинали по-
сечени. Обагрила кръвта им 

скалата, затова и до днес мест-
ните хора я наричат Червената 
стена. Не искали да предадат 

своята чест и красивите мла-
доженки. Решили заедно да 
загинат, но да не се предават. 

Б ъ р з о 
с п л е л и 
к о с и т е 
си и се 
х в ъ р -
лили в 
пропаст-
та и ста-

нало чудо – в миг пред очите 
на злодеите се изправили две 

стройни и красиви, но студени 
скали. Момичките – така ги на-
рекли хората. 
 Минали много, много годи-
ни... Дъжд, сняг и вуятър бру-
лели телата им, но и до днес 
стоят те там горе...
 Старите хора казват: „Живи 
щяха да живеят до век и щяха 
да се забравят, а вкаменени 

„ще живеят“ хилядолетия и все 
така красиви, чисти, млади и 
невинни, ще показват силата и 
смелостта на българския дух!“
 Още някога, като млад учи-
тел в град Севлиево, Петко Р. 
Славейков записал тази ле-
генда. По-късно и големият га-
бровски краевед Илия Габров-
ски я представя в друг вариант.

Плаòîòî Сòражаòа - åдин прирîдåн фåнîмåн
Легендата за скалните образувания Момичките е от времето на турското робство

Връх Бîжура и цвåòåòî áилка áîжур

 Най-високата точка на пла-
тото Стражата е връх Божура 
(768 м). 
 Тук още от ранна пролет се 
носи аромата на дивите коки-
чета, минзухари, синчец, жълта 
иглика, люляк... А дойде ли ме-
сец май, разцъфтява красивият 
червен див божур. 

 Смята се, че божурът про-
излиза от Китай. Наричали го 
императорско цвете, защото 
владетелите украсявали гради-
ните си с него. Отглеждането 
му в поднебесната империя 
било символ на здраве и къс-
мет, богатство, успех и прос-
перитет. Букет от божури се 

подарявал като знак на 
приятелство. 
 За божура като цвете 
и лечебна билка има много 
легенди.
 * * *
 Преди много, много 
години при Асклепий – бо-
гът лечител, постъпил като 
ученик младеж на име Бо-
жур. Поради големите му 
способности бил назна-
чен да лекува боговете на 
Олимп. 
 Един ден на Божур 
се наложило да лекува 
Плутон, който бил ранен 
с отровна стрела. Плутон 
изпаднал в големи стра-
дания и пожелал да умре, 
за да се спаси от големи-
те болки. Младият лекар 
вложил всичко от себе си, 
въпреки че неговият па-
циент бил Владетелят на 
смъртта и господарят на 
подземния свят. Станало 

чудо, Плутон бил излекуван. Но 
завист и злоба обзели душата 
на Асклепий, защото ученикът 
му го надминал, и решил да го 
отрови със змийска отрова. 
 Тогава Плутон и боговете 
решили да спасят младия ле-
чител. Въплътили в душата му 

цвете. Така се родило красиво-
то и лечебно цвете божур. 
 От древни времена в ки-
тайската медицина божурът е 
известен като лечебно и маги-

ческо растение. С всички части 
на божура – корени, стъбла, 
цветове, се лекуват много бо-
лести. 
 И в българската народна 

медицина божурът се използ-
ва при стомашно-чревни раз-
стройства, кашлица, ревма-
тизъм, безсъние, главоболие, 
като ободрително средство.
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 - какво ви подтикна 
от спорта към литерату-
рата? 
 - Подтикна ме фактът, 
че не можех да разгова-
рям със съотборниците 
си, чувствах се самотен, 
а самотата често раж-
да градивни мисли, кои-
то да осигурят насъщен 
смисъл. Аз го намерих в 
литературата и писането.
 - тъй като един от ос-
новните акценти в кни-

гата ви е религията или 
по-скоро вярата, каква е 
според разликата между 
тези две понятия? 
 - Религия не е лоша 
дума, но вярата е нещо 
много персонално, мно-
го лично. Особено моята 
вяра – християнската е 
символ на споделеност, 
заедност. Път, който спо-
деляш с ближния. 
 - вие сте били теле-
визионен сценарист на 

различни формати, но 
обмисляли ли сте да на-
пишете филмов сцена-
рий? 
 - Имам нахвърляни 

идеи за късометражен 
филм, но все още ня-
мам такива за пълномет-
ражен, игрален проект. 
Не се чувствам готов да 

пробвам в киното, но не 
защото мисля, че то е по-
високо от литературата. 
Напротив, според мен ос-
новата на всяко изкуство 

е текстът. Текстът като 
драматургия, като исто-
рия. 
 - в тази връзка кое 
според вас превръща те-
кста в история? 
 - Мисля, че един текст 
не може да 
бъде история, 
ако в него 
няма нещо 
ново. Защото 
литература е 
онова, кое -
то не е гра-
ф о м а н и я т а , 
клишето и до 
болка позна-
тите фрази. 
К о м е р с и а л -
ното може да 
се харчи, но 
няма стойност. 
То става, но 
не остава. 
 - кои ав-
тори ви вдъх-
новяват? 
 - Чехов, 
Мопасан, Бор-

хес, Селинджър. От бъл-
гарските автори това са 
Радичков, Деян Енев и 
още много други. 
 - Благодаря за чест-
ността и отделеното вре-
ме!

Анãåл Иванîв: „Рåлиãия нå å лîша дума, нî вяраòа å нåщî мнîãî личнî”

сВЕтОзаР гатЕВ

 Три убедителни побе-
ди записаха отборите на 
„Делта гард“, „Шести учас-
тък“ и „Веспа“ в открива-
щия ден на XXVII-я тради-
ционен турнир по футбол 
на малки врати за Купата 
на Община Габрово.
 В ãрупа I начело след 
първите два мача излезе 
отборът на „Делта гард“. 
„Гардовете“ надиграха с 
категоричното 7:1 състава 
на „Рио“. Николай Стоянов 
реализира първото попа-
дение в срещата още във 
2-та минута, а в 4-та по-
качи на 2:0. След още две 
минути Нено Караджов се 
разписа за 3:0 и това беше 
резултатът на почивката.

 През втората част Пен-
ко Стефанов, отново Нено 
Караджов и на два пъти 
Иво Георгиев покачиха на 
7:0. Почетното попадение 
на „Рио“ падна след авто-
гол на вратаря на „Делта 
гард“ Христо Христов.
 С убедителен успех в 
групата тръгна и отборът 
на „Шести участък“. Макар 
и в ограничен състав, само 
с петима играчи и без ре-
зерви, двукратният побе-
дител в турнира надигра 
с 5:1 „Класиците“. Васил 
Нанков откри в 5-та мину-
та, а в 9-та Ивелин Лалев 
пропусна шанс да изравни 
от дузпа. Още в ответна-
та атака Веселин Панчев 
покачи на 2:0, а Християн 
Стоянов с красиво воле 

в 18-та направи резултата 
класически. През втората 

част Васко Нанков се раз-
писа отново за 4:0, сред 

голмайсторите се записа 
и Ивайло Илиев в 33-та. 

„Класиците“ стигнаха до 
попадение минута преди 
края чрез Теодор Станчев.
 В ãрупа II с двуцифрена 
победа стартира отборът 
на „Веспа“. Селектираният 
от Павел Арнаудов и Ве-
ско Николов тим надигра 
безпроблемно младия със-
тав на „Хавайците“ с 11:1. 
През първото полувреме 
паднаха само два гола, а 
гредите на 4-5 пъти спаси-
ха „Хавайците“. Владислав 
Симеонов откри след само 
100 секунди игра, а Анто-
нио Иванджиков покачи на 
2:0 в 10-та минута. 
 След почивката обаче 
„Веспа“ коригира мерни-
ка и головете заваляха. 
Антонио Иванджиков се 
разписа още два пъти и 

оформи хеттрик в срещата. 
Владислав Симеонов вкара 
втори гол, две попадения 
реализира и Христо Тодо-
ров. По един гол отбеляза-
ха Атанас Георгиев, Калоян 
Тодоров, Милен Тонев и 
Георги Петков. Овациите 
на зрителите обаче бяха 
за почетното попадение за 
„Хавайците“, реализирано 
от Андриян Цонев в 38-та 
минута.
 По-късно вчера се изи-
гра вторият мач от група-
та между миналогодишния 
финалист „Копакабана“ и 
севлиевския „Меделин 96“, 
както и първите две срещи 
от група III - „Титан гард“ 
- „ФК Старо село 777“ и 
„БИС Секюрити“ - „Импе-
рия“.  

Пенчев записа време от 
1:09:38 часа. Победата из-
воюва Сергей Горланов 
от Русия (1:01:14 часа), 
следван от сънародни-
ка си и легенда в този 
спорт Евгени Хренников 
(1:03:27 часа). Третото 
място зае представителят 
на домакините Гион Шнай-
дер (1:03:58 часа). Само 
с 29 секунди по-бавен от 
швейцареца беше други-
ят български участник в 
надпреварата - светов-
ният шампион на средна 
дистанция от 2018-та Ста-
нимир Беломъжев, който 
завърши 4-ти.    
 Още по-добро беше 
представянето на Мартин 

във втория старт от „Ски-
О Тур“ на спринтова дис-
танция, която се проведе 
при много трудни условия 
и снеговалеж. 
 Габровският талант 
зае 7-о място от 26 със-
тезатели с време 17.14 
минути. С 2.25 минути по-
бърз беше победителят 
Едуард Хренников, а Ста-
нимир Беломъжев остана 
само на 9 секунди след 
него и грабна среброто. 
Третата позиция зае Сер-
гей Горланов.
 Вчера беше послед-
ният старт в Партизау. В 
петък и събота надпрева-
рите от „Ски-О Тур“ про-
дължават в Рамзау ам Да-
хщайн.

Силнî прåдñòавянå на 
Марòин Пåнчåв в „Ски-О Тур”

РУмяНа стаНЧЕВа

 С благослов беше 
сложен старт на зимната 
подготовка за втория по-
лусезон на мъжкия пред-
ставителен отбор на ФК 
„Локомотив“ - Дряново. 
Пред част от клубното ръ-
ководство, целия спортно-
технически щаб и работния 
екип на клуба отец Георги 
изрече молитвени думи за 
здраве, успех и благополу-
чие. 
 Събитието откри пред-
седателят на УС на ФК 
„Локомотив“ Тодор Ге-
оргиев, който пожела на 
момчетата от отбора от-
даденост и постоянство в 
тренировките и успехи на 

терена, за да запази от-
борът мястото си във „В“ 
група. 
 Той каза още, че сред-
ствата за завършване на 
сезона са осигурени и към 
момента клубът няма за-
дължения към юридически 
и физически лица. 
 С поздрав и пожелания 
за екипен дух  към футбо-
листите се обърна Доника 
Киселкова от „Дони стайл“ 
ООД - един от дългогодиш-
ните дарители на клуба. Тя 
изрази увереност в разви-
тието на отбора и заяви, че 
ще продължава да подкре-
пя клуба, защото е дрянов-
ка и иска да е полезна на 
родния си град.
  „Очакваме с нетърпе-

ние да започне подготовка-
та. Почивката беше доста 
дълга, но за сметка на това 
момчета са амбицирани да 
дадат всичко от себе си 
през полусезона. Те имат 
нужните качества и аз вяр-
вам, че трудът, който по-
ложат, ще доведе не само 
до оставане, но и до пре-
местване на отбора поне 
с три места в класиране-
то на Трета северозападна 
футболна група“ – сподели 
преди тренировката стар-
ши треньорът Иван Шипка-
лиев, а  изпълнителният ди-
ректор и главен мениджър 
на клуба Ивелин Драшков 
допълни: „Най-напред ис-
кам да пожелая на всички 
от отбора, от клуба и на 

всички дряновци и фенове 
на футболната игра здраве 
и успехи през 2019 година. 
Измина един много тежък 
за отбора полусезон, кой-
то, разбира се, няма да се 
повтори. Натрупахме опит, 
направихме си съответните 
изводите и сега сме амби-
цирани ФК „Локомотив“ - 
Дряново да изпълни целите 
си“. 
 И директорът на ДЮШ 
Пламен Обрешков сподели 
след срещата: „Започнахме 
тренировките на 7 януари, 
всички групи тренират пъл-
ноценно, всички спортисти 
са здрави, няма контузе-
ни, което е най-важното. 
Първенството започва в 
края на февруари, групите 

вървят добре в своето раз-
витие. Имаме три момче-
та от Трявна, които ще се 
състезават за нас, всички 
колеги работят сериозно и 
очаквам успехи на терена 
и през този сезон“.
 Тодор Георгиев закри 
събитието с думите: „Ръ-
ководството на клуба ще 
положи нужните усилия 
и грижи отборът да бъде 
стабилизиран. Очаквам да 
завършим сезона на 10-12 
място. Предстои ни много 
работа, но аз вярвам в 
силите на отбора и про-
фесионализма на треньор-
ския щаб. За мен най-ва-
жното обаче е момчетата 
да бъдат здрави и да няма 
контузии на терена“.

ЙОаНа ЙОРдаНОВа, 10а кЛас, Наг

 На 14 януари 2019 г. в актова зала на Национална Апри-
ловска гимназия се състоя представянето на дебютната 
книга на писателя, телевизионен сценарист и пилигрим Ангел 
Иванов. Творбата е сборник с разкази и носи заглавието 
„Техническа проверка“. В книгата умело са съчетани вярата 
и духовността, както и наложената им меркантилизация, 
човека, оставен в ръцете на трудния живот и несправедли-
вото ежедневие, както и красотата на отминалите детски 
спомени. Като бивш спортист и възпитаник на гимназията, 
авторът разказва за живота си в родния град и прехода към 
зрелостта. 
      В следващото интервю писателят споделя вижданията 
и вярванията си за вярата, изкуството и силата на призва-
нието.

 Писателят Ангел Иванов предста-
ви книгата си „Техническа проверка“ 
в Националната Априловска гимна-
зия в деня на патронния й празник.

 За трета поредна го-
дина от 25 до 27 януари в 
Музея на хумора и сати-
рата в Габрово ще се про-
веде Gabrovo Game Jam, 
част от най-големия хака-
тон за разработка на игри 
в света - GlobalGameJam 
(h t tp ://g loba lgamejam.
org/). Реализацията на 
събитието разчита на ре-
гионално и национално 
сътрудничество между ор-
ганизацииq работещи в 
сферата на ИТ, културата, 
образованието, технологи-
ите. Домакин и организа-
тор на Gabrovo Game Jam 
2019 е Музеят на хумора и 
сатирата. На инициативата 
партнират Технически уни-
верситет - Габрово и Вели-
котърновски университет 
– Факултет по изобрази-
телно изкуство. Генерален 

спонсор на хакатона е 
технологичната компания 
Acronis.
 Каквî прåдñòавлява GGJ? 
За 48 часа Gabrovo Game 
Jam ще събере в Музея 
любители на компютърни и 
настолни игри, програми-
сти, писатели, аниматори 
и художници. Обединени 
в отбори, те ще направят 
игри по обща тема, която 
международните организа-
тори GlobalGameJam ще 
обявят в деня на старта. 
В годините назад е имало 
теми като „Ритуал“, „Какво 
ще правим сега“, „Звукът 
от сърцебиенето“, „Ние не 
виждаме нещата такива, 
каквито са, ние ги виж-
даме такива, каквито сме 
ние“, „Вълни”, „Зараза”. 
Практика в този формат е 
участниците да имат гото-

ва основна идея за игра. В 
деня на откриването идеи-
те се споделят и намират 
своите екипи. В рамките 
на две денонощия игрите 
се разработват до ниво 
прототип, който може да 
се играе.
 Тази година спонсор 
на Gabrovo Game Jam е 
глобалната фирма Acronis, 
която през октомври мина-
лата година отвори офис 
в България и търси да на-
значи близо 300 компю-
търни специалисти. Компа-
нията е световен лидер в 
технологиите за сигурност. 
Софийският офис ще бъде 
европейският център за 
високотехнологични разра-
ботки на компанията. Едва 
три месеца след откри-
ването си и три дни след 
края на Gabrovo Game 

Jam, на 30 януари Acronis 
организира конференция в 
София, на която ще дойдат 
световни имена в сферата 
на киберсигурността. Те-
мата на специализираната 
конференция е киберзащи-
та и сред гостите, освен 
представители на Google, 
Microsoft и VMware, ще 
има и експерти от света 
на технологиите с отво-
рен код. В миналогодиш-
ното издание на Джема 
се включиха 5 отбора. По-
бедител стана играта на 
„FOREIGN DISEASE” на от-
бора на ПМГ „Акад. Иван 
Гюзелев” - Габрово.
 Желаещите да се 
включат в хакатона имат 
възможността да се ре-
гистрират за участие до 20 
януари 2019 г. на https://
ggj.unriddle.it. Официални-

ят старт е в 17 часа на 
25 януари. На 27 януари 
ще бъдат обявени побе-
дителите. Жури ще избе-
ре трите най-добри игри. 
Наградите са предоставе-
ни от генералния спонсор 
Acronis. Оценяването ще 
става по стандартни кри-
терии, а това, което ще 
търси журито и ще донесе 
бонус точки на отборите, 
са сюжети и персонажи в 
игрите, близки до Габрово 
и габровци - находчиви и 
пестеливи, предприемчи-
ви, с чувство за хумор, 
както и присъствието на 
отличителни символи на 
града.  
 Подробна информация 
може да намерите във Фейс-
бук - Gabrovo Game Jam - ве-
сел хакатон, или на сайта: 
http://ggj.unriddle.it/.

GABROVO GAME JAM - Вåñåл хакаòîн в ДÕС îò 25 януари

Дрянîвñкîòî „Лîкî” запîчна пîдãîòîвкаòа ñ мîлиòва за здравå и уñпåх

Уáåдиòåлни пîáåди за „Дåлòа ãард”, „Шåñòи учаñòък” и „Вåñпа”
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