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НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 Пример за истинско възраждане на българския фолклор бе 
концертът „Молитва за България” на народната певица Поли 
Паскова и танцова формация „Гераците” на 26 януари в зала 
„Възраждане”. Силата на песента и неравноделният такт на 
народния танц увлякоха с ритъма си публиката. Извилото се 
хоро, на което се хванаха хора на различна възраст в залата, 
водени от изкусните танцьори на „Гераците”, превзе и сцената. 
Акламации, нестихващи ръкопляскания и много усмивки раздаде 
възторжената публика. на стр. 3

зарко гатев

Добра репетиция за 
предстоящото държавно 
първенство направи най-
добрият габровски ски бе-
гач Мартин Пенчев. Талан-
тът на клуб „Узана 2007“ 
спечели надпреварата за 
Купа „Витоша“ и Мемори-
ал „Георги Зографов“, ор-
ганизирана от Българска 
федерация по ски, „Ви-
тоша ски“ АД и СК при 
НСА. Състезанието по ски 
бягане в свободен стил с 
масов старт се проведе 

на писта „Универсиада 83” 
на Витоша и събра 84-
ма участници от всички 
възрасти от клубовете в 
страната.

Мартин беше най-
бърз в надпреварата на 
10 километра при мъжете. 
Времето, за което измина 
дистанцията, беше 34:16.8 
минути. С изоставане от 
3 минути и 40 секунди Ни-
колай Виячев (НСА) зае 
второто място, а трети, на 
5:16.9 минути от времето 
на победителя, финиши-
ра Евгений Василковски 

(„Хемус“, Троян). Другите 
двама представители на 
габровския клуб в старта 
при мъжете - Добромир 
Добрев и Кирил Пиперевс-
ки, заеха 7 и 8 място.

Още един медал на 
клуб „Узана 2007“ донесе 
Цвета Комитска. Тя завър-
ши трета в старта при 
девойките младша възраст 
на 4 км, с време 16:19.1 
минути, като изпусна само 
със 7 секунди среброто, 
спечелено от Лаура Лаза-
рова („Хемус“). Победата 
завоюва друга представи-

телка на „Хемус“ - Вяра 
Чолакова.

В състезанието взе-
ха участие още деветима 
млади бегачи на клуб „Уза-
на 2007“ - София Генева, 
Никол Иванова, Ивана 
Иванова, Ева Сархачева, 
Христо Вичев, Денис Ка-
раиванов (U12), Йордан 
Иванов, Петър Кръстев 
(U14), Александър Генев 
(U16).

Зимното държавно 
първенство по ски бягане 
е от 6 до 8 февруари на 
Юндола.

Мартин Пенчев с  Купа „Витоша" 
и Мемориал „Георãи Зоãрафов"

рУЖа ЛЮБеНова
 
 В събота вечерта ох-
ранител в един от голе-
мите магазини в Габрово 
хвана млад мъж, който се 
опитваше да се измъкне 
със сак с крадени бутилки 
алкохол. Догони го навън 
в тъмното и го хвана за 
якето. Трябваше да чака 
полицията. Никой не му 
помогна, с изключение 
на един мъж, който оба-
че остави впечатление, че 
се колебае коя страна да 
подкрепи.
 Доста мъже сеирджии 
само гледаха, после си 
сядаха в колите и си тръг-

ваха, без да ги е еня как-
во може да се случи в 
тъмното с охранителя и 
ония двамата. Чуваше се 
как охранителят пита кра-
деца къде му е касовата 
бележка, а оня казваше, 
че уискито е от друг мага-
зин и че няма такава. Пак 
се сдърпаха, задържаният 
пак направи опит да се 
измъкне...
 Не ми беше работа, но 
и аз отидох при тримата 
мъже и попитах охрани-
теля има ли нужда от по-
мощ. „Звъни на полиция-
та!“, беше отговорът. 
 Позвъних в дежурната 
част и помолих да дойдат 

пред магазина. Крадецът и 
другият мъж чуха и нещата 
се развиха бързо. „Мах-
нете се, оставете ме!“, 
крещеше крадецът, после 
набута в ръцете на охра-
нителя сака с краденото и 
побягна.    
 Оказа се, че същият 
този мъж (той сам го спо-
мена, докато охранителят 
го държеше) е свързан с 
една от големите габров-
ски трагедии от последни-
те дни. Но явно толкова се 
бе „опечалил“, че бе оти-
шъл пак да краде, и то за 
втори път тази седмица. 
Заради следствени тайни, 
доказвания на обвинения 

и прочие спънки пред пи-
шещите ще спестя уточне-
нията по тази трагедия...
 Полицейската патрулка 
пристигна... Крадеца вече 
го нямаше, но камерите 
показаха лицето му. И то-
гава стана ясно, от разка-
за на охранителя, че само 
2-3 дни преди това същият 
апаш пак е бил в магазина 
и пак е откраднал, тога-
ва успешно, скъпо уиски. 
Придружавала го жената, 
с която живеел. Той взел 
уискито, а тя откраднала 
бутилка с друго скъпо пи-
тие - „Бейлиз“. 
 Същото питие беше от-
краднал и сега, плюс две 

бутилки уиски „Балантай“. 
Явно поддържат стандарт. 
Де с такова старание да 
ценяха човешкия живот и 
да се грижеха за сигур-
ността на близките си...  
 В заключение Полици-
ята напомни на охраните-
ля, че шефовете му тряб-
ва да се задействат и да 
подадат писмена жалба в 
ОДМВР - Габрово. Докол-
кото стана ясно, това вече 
е направено и поне този 
сериен крадец ще бъде 
озаптен. 
 А може би не...

На снимката:
Откраднатото 
уиски и ликьор

Охранител хвана сериен крадец, оказа се свързан с траãичен инцидент

ЖеНиНа деНЧева

 На 28 януари в Ин-
ститута по математика и 
информатика при БАН се 
състоя тържествена це-
ремония, на която бяха 
наградени българските по-
бедители в Австралийското 
математическо състезание 
(АМС) за 2017 и 2018 годи-
на и носителите на Награ-
дата „PETER O’HALLORAN“. 
Награди получиха 8 учени-
ка от страната, сред кои-
то Ясен Пенчев и Мар-
тин Копчев от ПМГ „Акад. 
Иван Гюзелев“ - Габрово.
 Наградите бяха връче-
ни лично от г-жа Кейт Ло-
угън, посланик на Австра-
лия за Гърция, България 
и Румъния, която получи 
специален подарък - кар-
тина с български мотиви, 
нарисувана от Вяра Пен-

чева. На събитието при-
съства и почетният консул 
на Австралия в България 
Индиана Трифонова. 
 Австралийското мате-
матическо състезание е на 
английски език за ученици 
от 3 до 12 клас. То е учре-
дено през 1976 г. и е едно 
от най-големите от този 
род в света (в него участ-
ват над половин милион 
ученици от 38 държави). 
Официално в състезание-
то се включват български 
участници от 1992 г., а от 
1994 г. България неизмен-
но има медалисти. Според 
регламента участниците, 
постигнали максимален 
резултат, получават спе-
циална Награда „PETER 
O’HALLORAN“, а учениците 
от по-големите възрастови 
групи (от 7 до 12 клас) по-
лучават и златен медал.

 Две шампионски титли 
завоюва габровката Дево-
ра Аврамова от проведе-
ния в зала „Асикс Арена” 
в София Национален шам-
пионат по лека атлетика 
на закрито за юноши и 
девойки до 20 години. От-
критието на треньора Ве-
селин Георгиев, което от 
този сезон е в редиците 
на „Берое“ (Стара Заго-
ра), спечели стартовете на 
1500 и 3000 метра.
 На по-късата дистан-
ция Девора регистрира 
време от 4:46:41 минути и 
изпревари с 5 десети Ели-
ца Тодорова („Средногор-
ски атлет“, Пирдоп, 4:46:92 
мин.). Третото място зае 
Наталия Кременска от 
„Черно море-Атлетик“ (Ва-
рна). Тя пресече финала за 
4:57:61 минути. 

продължава на стр. 8

Девора Аврамова стана двукратна шампионка, 
атлетките на „Орловец 93" с 3 четвърти места

рУЖа ЛЮБеНова

 Севлиевец с начално 
образование, собственик 
на марихуана за над 11 
хиляди лева, се споразу-
мя с прокуратурата, полу-
чи одобрението на съда и 
няма да ходи в затвора. 
Засега! Защото наказание-
то му е условно – една 
година затвор, ако не ми-
рува и отново наруши за-
кона в следващите четири 
години. 
 Няма да се отърве от 
глобата, която му наложи 
подписаното тези дни спо-
разумение, одобрено от 
севлиевския Районен съд. 
А тя е 2000 лева. Ще плати 
и разноските по делото, 
за химическата и физико-
химическа експертиза и за 
фотоалбумите, направени 
в Областната дирекция на 

МВР в София.
 Преди малко повече 
от четири месеца, на 15 
септември 2018 г., подсъ-
димият, с инициали И. Ж. 
И., беше задържан зара-
ди притежание на голямо 
количество марихуана. В 
стопански постройки, към 
къщата в Севлиево, която 
обитавал, полицаите от-
крили 1905,98 грама мари-
хуана.
 В едно пликче имало 
827,04 грама на стойност 
4962,24 лева, във второто 
- 703,94 грама за 4223,64 
лева, в третото - 317,52 
грама на стойност 1905,12 
лева, и в четвърто - 57,48 
грама за 344,88 лева.
 продължава на стр. 2

Ясен Пенчев и Мартин 
Копчев с „Peter O’Halloran"

Споразумение спаси севлиевец, 
хванат с дроãа за 11 áона
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• 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: Димитър Пенев. Лост. Бонек (Збигнев). Анали-
затор. Кантора. Осеново. Иригатор. Нанак (Талванди). Рис. Енар. 
Нома. Ика. Камалов (Азам). Нари. Драма. Имам. Навара. Ари. 
Старина. Ерат (Кристине). Единак. Тала. Икако. Идилии. Кара-
корум. Яка. Олив. Нако. Ара. Градина. Анетол. Клир. Чака. Крол 
(Руди). „Ирини”. Асар (Ян). Медал. Атоми. Аладин. Дева. „Нава-
ро”. Атиконак. Орисаба. Амилени. Алабин (Пьотр). Кин (Едмунд). 
Мит. Ака. Инелит. Нат (Мари Жозе). Стен. Лимес. Рупор. „Колт”. 
Татаров. Леса. Нанси. Ото Николай. Маса. Тенорит. Нант. 
 оТВЕсно: Рибари. Радикулит. „Рексона”. Мон. Скарида. 
Ирони. Атлас. Кинти. Амини. Гримаса. Етна. Теорема. Алор. 
Нивалин. Къкрина. Скилачи (Салваторе). Абан. Тит. Агалит. Иида. 
„Арабела”. Спа. Аромат. Викало. Илитон. Енот. Варак. НАСА. 
Анимато. Анасон. „Милана”. Адам. Терор. Елерон. Нара. Критик. 
„Сони”. „Авин”. Мана. Акар (Йожен). Нилин (Павел). Вит. Зонара 
(Йоан). Иконом. Кенар. Слава. „Ивеко”. Еледон. Тулон. Отони. 
„Арарат”. „Деним”. Пела. Асо. Акира Куросава. Иносан. Трика 
(Еуген). „Атомал”. Лакът. Райт (Орвил и Уилбър). 

отговори на сканди от бр. 19, вторник

Електроразпределение 
север ад, разпределителен 

обслужващ център 
габрово и г. оряховица 

уведомява своите клиенти, че:
  на 06.02.2019 г. от 10:00 до 12:00 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности на съ-
оръженията за доставка на електроенергия ще бъде 
прекъснато електрозахранването в района на община 
Дряново: с. Янтра и ВЕЦ „Янтра“. Временни смущения 
в електрозахранването са възможни от 10:00 до 12:00 
ч. в районите на община Дряново и община Севли-
ево, са възможни смущения на електрозахранването 
в района на: 
 • за община Дряново: с. Денчевци, с. Пейна, с. 
Чуково, с. Гостилица, мандра Гостилица, с. Славей-
ково, с. Янтра и ВЕЦ „Янтра“, ФвЕЦ ФОТОН, ФвЕЦ 
ВЛАДИМЕД, ФвЕЦ АУРОРА, ФвЕЦ ГЕО. 
 • за община Севлиево: с. Буря, помпена станция 
„Буря“. 
 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.

 Общински съвет - 
Габрово  ще проведе на 31 
януари 2019 г. от 13:00 часа 
заседание в Заседателна 
зала на Община Габро-
во при следния проект за 
дневен ред:
 1. Питания и отговор 
на питания.
 2.  Наредба за измене-
ние и допълнение на На-
редбата за определяне на 
местните данъци на тери-
торията на община Габро-
во, съгласно чл. 1, ал. 2 и 
3 от ЗМДТ - първо четене.
 3. Отчет за изпълне-
ние на Програмата за при-
добиване, управление и 
разпореждане с общинска 
собственост за 2018 г. и 
Приемане на Програма за 
придобиване, управление и 
разпореждане с общинска 
собственост през 2019 г.
 4. Наредба за измене-
ние и допълнение на на-
редбата за определяне на 
местните данъци на тери-
торията на община Габро-
во, съгласно чл. 1, ал. 2 и 
3 от ЗМДТ - второ четене.
 5. Актуализация на бю-
джета на Община Габрово 

към 31 декември 2018 годи-
на.
 6. Увеличаване на раз-
мера на собствения фи-
нансов принос по проект 
„Развитие на устойчив 
градски транспорт на град 
Габрово“, финансиран по 
Договор BG16RFOP001-
1.016-0003-С02 от 17.07.2017 
г. по ОП „Региони в рас-
теж“ 2014-2020 във връзка 
със закупуване на подви-
жен състав.
 7. Одобряване на го-
дишен план за ползване 
на дървесина от горски 
територии, собственост на 
Община Габрово.
 8. Кандидатстване на 
Община Габрово с про-
ектно предложение „Пре-
доставяне на патронажна 
грижа за възрастни лица 
с увреждания в община 
Габрово“.
 9. Увеличаване капаци-
тета на социалната услуга 
„Домашен социален патро-
наж“ от 275 на 300 места, 
считано от 01.04.2019 г.
 10. Изменение на ре-
шение № 178/26.09.2013 г. 
за удължаване срока за 

погасяване на кредит № 
559/2013 г. с фонд „ФЛАГ“ 
ЕАД
 11. Бюджет на Община 
Габрово за 2019 година. 
 12. Приемане на систе-
ма за прием на ученици в 
първи клас в общинските 
училища на територията 
на община Габрово.
 13. Приемане на списък 
на спортните обекти, които 
може да са обект на уп-
равление и разпореждане 
по Закона за физическото 
възпитание и спорта.
 14. Ликвидация, избор 
на ликвидатор на „Общин-
ски пазари“ ЕООД - Габро-
во и проект на договор за 
възлагане на ликвидатор.
 15. Провеждане на 
публично оповестен кон-
курс за отдаване под наем 
на обект Битова възрож-
денска механа, обособена 
част от имот - публична 
общинска собственост в 
ЕМО „Етър“.
 16. Откриване на про-
цедура за провеждане на 
публично оповестен кон-
курс за отдаване под наем 
на част от имот - публична 

общинска собственост, на-
ходящ се в СУ „Райчо Ка-
ролев“ - Габрово, предста-
вляваща Кухненски блок и 
столова за осигуряване на 
ученическо столово хране-
не.
 17. Отдаване под наем 
на нежилищен имот - част-
на общинска собственост, 
представляващ двуетажна 
жилищна сграда, находя-
ща се в село Иванили, на 
Сдружение „Ловно-рибар-
ско дружество „Чардафон“ 
- Габрово.
 18. Учредяване на 
безвъзмездно право на 
ползване на Сдружение 
„Регионална занаятчийска 
камара“ - Габрово, върху 
част от имот - частна об-
щинска собственост, нахо-
дяща се на ул. „Радецка“  
№ 23, гр. Габрово.
 19. Учредяване на 
безвъзмездно право на 
ползване  върху част от 
нежилищен имот - част-
на общинска собственост, 
находяща се в сграда на 
ул. „Чардафон“ № 17, гр. 
Габрово, на Сдружение 
„Дружество на диабетици-

те „Рачо Ковача“ - Габро-
во.
 20.  Предоставяне без-
възмездно за управление 
на част от имот - публич-
на общинска собственост, 
представляваща паркомяс-
то в гараж, находящ се на 
ул. „Станционна“ № 9, гр. 
Габрово (Окръжен съд - 
Габрово).
 21. Предоставяне без-
възмездно за управление 
на част от имот - публич-
на общинска собственост, 
представляваща паркомяс-
то в гараж, находящ се на 
ул. „Станционна“ № 9, гр. 
Габрово (Областна служба 
„Изпълнение на наказани-
ята“).
 22. Изменение Реше-
ние № 19 от 31.01.2008 г. на 
Общински съвет - Габрово, 
във връзка с предложение 
за продажба на общинско 
жилище, намиращо се в 
гр. Габрово, ул. „Зелена 
ливада“ № 34, вх. Б, ет. 1, 
ап. 3.
 23. Изработване на 
ПУП-ПП (за изменение на 
ПУП-ПП) за обект:
 Реконструкция на съ-

ществуващ водопровод за 
захранване на населени-
те места: кв. Войново, с. 
Поповци, с. Рачевци, с. 
Гергини, с. Янковци, с. Ни-
колчевци, с. Божковци, с. 
Стоевци, с. Михайловци, с. 
Райновци, с. Новаковци, с. 
Враниловци, с. Драганов-
ци, с. Смиловци, с. Драги-
евци и с. Гъбене.
 24. Разрешение за из-
работване на Подробен 
устройствен план (ПУП) 
- План за застрояване 
(ПЗ) за ПИ с идентифика-
тор 23159.94.29 по КК на 
село Драгановци, общи-
на Габрово, във връзка с 
промяна предназначение 
на земеделска земя за 
неземеделски нужди - за 
търговски комплекс, бен-
зиностанция и трафопост.
 25. Одобряване на Спе-
циализирана план-схема 
и Подробен устройствен 
план - Парцеларен план 
(ПУП-ПП) за трасе на ка-
бел 20кV от МТП „Найден 
Геров“ до ТП „Киевци“за 
изграждане връзка ВЕЛ 
„Космос“ - Поповци.
 26. Разрешение за из-

работване на Подробен 
устройствен план (ПУП) - 
План за застрояване (ПЗ) 
на ПИ с идентификатор 
14218.902.11 по КК на гр. 
Габрово.
 27. Одобряване на 
Подробен устройствен 
план - Парцеларен план 
(ПУП-ПП) за елементите 
на транспортната техниче-
ска инфраструктура извън 
границите на урбанизи-
раната територия на гр. 
Габрово, във връзка с ре-
хабилитация и реконструк-
ция на автомобилен гор-
ски път - ІІІ степен - „Тота 
Венкова - Равна гора“.
 28. Одобряване на 
Подробен устройствен 
план - План за регулация 
и застрояване (ПУП-ПРЗ) 
за Частично изменение на 
Застроителен и регулацио-
нен план (ЧИ на ЗРП) за 
част от кв. 1 и кв. 3 по 
плана на село Чарково, 
община Габрово.
 29. Изпълнение реше-
нията на Общински съвет - 
Габрово, приети в периода 
19 юли 2018 г. - 20 декем-
ври 2018 г.

 ЖеНиНа деНЧева

 Общинските съветни-
ци одобриха на последно-
то си заседание кандидат-
стване на Община Габро-
во по проект за осигу-
ряване функционирането 
на Областния информа-
ционен център - Габрово 
през периода 2019 - 2021 
година.
 Управляващият орган 
на ОП „Добро управле-
ние“ откри процедура за 
директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ на националната 
мрежа от 27-те областни 
информационни центъра 
през периода по приори-
тетна ос № 4 „Техническа 
помощ за управлението 
на ЕСИФ” на програма-
та. Целта на процедурата 
е да повиши информи-
раността на обществото, 
достъпността до инфор-
мация и да популяризира 
възможностите за финан-
сиране, които ЕС пре-
доставя през програмен 
период 2014-2020, чрез 
осигуряване на ефективно 
функциониране на 27-те 
центрове.
 Областен информа-
ционен център - Габрово 
стартира предоставянето 

на услуги през 2012 го-
дина, в рамките на про-
ект „Изграждане и функ-
циониране на областен 
информационен център 
в Община Габрово”, фи-
нансиран по ОПТП. След 
приключване на програ-
мата функционирането на 
Центъра беше осигурено 
по ОП „Добро управле-
ние“.
 До момента ОИЦ 
- Габрово организира и 
проведе 48 информацион-
ни събития с 1882 участни-
ци. Консултирани са 1284 
посетители. Дейността 
на Центъра е отразена в 
503 публикации. Екипът на 
Центъра информира заин-
тересовани страни по от-
ношение на възможност-
ите за финансиране по 
оперативните програми и 
различни други източници 
- национални програми, 
АХУ, ПУДООС, Фондация 
„Америка за България“, 
европейски хоризонтални 
инструменти и др. 
 Актуална информация 
се публикува ежедневно 
във Facebook страница-
та на ОИЦ - Габрово и 
разпространява чрез ел. 
пощи към определени гру-
пи потребители. Екипът 
на Центъра организира 

множество събития за 
информиране на бизнеса 
по отворени процедури 
за кандидатстване, като 
проследява изпълнението 
на проектите с посещения 
на място и срещи с бене-
фициентите. 
 ОИЦ - Габрово е анга-
жиран с популяризиране-
то на електронната плат-
форма ИСУН 2020 и разя-
сняване кандидатстването 
чрез нея. ОИЦ - Габрово е 
основният организатор на 
вече ежегодния лагер за 
иновации и на два нацио-
нални и един междунаро-
ден лагера за предпри-
емачество. 
  ОИЦ - Габрово работи 
активно с младите хора 
от областта - организира 
инициативи, дебати, сре-
щи, дни на отворени вра-
ти, както и със студентите 
от Технически университет 
- Габрово. Партнира за 
провеждането на съби-
тия на Европейския пар-
ламент, управляващите 
органи на оперативните 
програми и министерства 
и участва в съвместни 
инициативи с различни 
организации - Европей-
ския комитет на региони-
те, Съвместния изследо-
вателски център на Евро-

пейската комисия, Евро-
пейския информационен 
център „Европа директно“, 
Българска академия на 
науките, Джуниър Ачийв-
мънт България, ИАНМСП, 
НСОРБ, Областна ад-
министрация - Габрово, 
ГТПП, общините от област 
Габрово.
 Проект „Осигуряване 
функционирането на ОИЦ 
- Габрово през периода 
2019-2021 година“ има цел 
да се повиши информи-
раността на гражданите 
на Габровска област, дос-
тъпността до информа-
ция и популяризиране на 
възможностите, които ЕС 
предоставя през програ-
мен период 2014-2020.
 Специфични цели са  
да се работи за популя-
ризиране ролята на ЕС, 
за информиране за въз-
можностите за финанси-
ране по програмите; за 
постигане: прозрачност 
при изпълнение на про-
грамите на ЕСИФ посред-
ством разпространение 
на информация, практи-
ки, резултати; изграждане 
и поддържане на високо 
обществено доверие към 
изпълнението на Споразу-
мението за партньорство 
и програмите.

      В рамките на дей-
ността ще бъде обезпе-
чено функционирането на 
ОИЦ - Габрово по отноше-
ние на експертно осигуря-
ване и работни условия. 
ОИЦ - Габрово ще про-
дължи предоставянето на 
информационни услуги на 
гражданите на областта 
на място, по телефона, в 
открит офис и при про-
веждане на организирани 
събития. ОИЦ - Габрово 
ще организира и прове-
де всяка година две пуб-
лични информационни 
събития на територията 
на всяка от общините в 
областта, две събития с 
медиите и ще участва в 
поне една обща кампания 
на мрежата на областните 
информационни центрове. 
Както и досега, ОИЦ - 
Габрово ще организира 
ежегодно мащабно съби-
тие на значима тема, съв-
местно с една от общини-
те в Габровска област.
 След решението на 
Общинския съвет Общи-
на Габрово вече внесе 
проектно предложение 
по Оперативна програма 
„Добро управление“ 2014-
2020 г. за продължаване 
дейността на Областния 
информационен център. 

Споразумение спаси севлиевец, 
хванат с дроãа за 11 áона
продължава от стр. 1
Мъжът е осъждан и пре-
ди, но е реабилитиран. 
Сега, при сериозното ко-
личество дрога, за кое-
то трябваше да отговаря, 
той и адвокатът му по-
търсиха споразумение с 
прокуратурата. В деня на 
разглеждане на делото в 
севлиевския Районен съд 
страните обявиха, че са 
се споразумели. „Раз-
бирам обвинението и се 
признавам за виновен по 
така предявеното ми обви-
нение. Запознат съм със 
съдържанието на спора-
зумението, съгласен съм 
с него и съм го подписал 
доброволно. Разбирам, че 
ще има силата на присъда 
с всичките нейни после-
дици така, както ми бяха 
разяснени от моя защит-
ник. Отказвам се от съдеб-
но разглеждане на делото 
по общия ред“, декларира 
пред съда И. Ж. И.
 В такъв случай на съда 
остана задължението да 
огледа това споразумение 

дали отговаря не само на 
закона, но и на морала. 
След като прецени, че 
всичко това е спазено, 
в съдебния протокол бе 
записано: „Подсъдими-
ят И.Ж.И... с начално об-
разование, не работи по 
трудово правоотношение, 
разведен, неосъждан (ре-
абилитиран)... се признава 
за ВИНОВЕН в това, че 
при форма на вина пряк 
умисъл, на 15.09.2018 г., 
в гр. Севлиево, без на-
длежно разрешително по 
Закона за контрол вър-
ху наркотичните вещества 
и прекурсорите държал в 
стопански постройки, при-
лежащи към къща на ул. ... 
високорискови наркотични 
вещества...“.
 Одобреното споразуме-
ние, предвиждащо услов-
ната присъда и 2 хиляди 
лева глоба, оставя подсъ-
димия на свобода, но със 
споменатите в началото 
условия. То е окончателно 
и обжалвания по него не 
могат да се правят.

Дневен ред на предстоящото заседание на Оáщински съвет - Гаáрово

Стартира проект за финансиране на 
Оáластния информационен център - Гаáрово

стефка БУрмова

 До края на януари 
2019 г. предприятията и 
самоосигуряващи се лица, 
които през четвъртото 
тримесечие на 2018 годи-
на са платили на физи-
чески лица доходи по из-
вънтрудови правоотноше-
ния, наем или доходи от 
други източници по чл. 35 
от ЗДДФЛ и са удържали 
авансов данък върху тези 
доходи, трябва да подадат 
декларация за дължими 
данъци (образец 4001) по 
чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 
от ЗКПО. 
 Декларацията за 
дължими данъци (обра-
зец 4001) за последно-
то тримесечие на 2018 г. 
се представя в НАП и 
за окончателните данъци, 
удържани върху доходите 
на чуждестранни физиче-
ски лица у нас (напри-
мер върху възнагражде-
ния за услуги, неустойки, 
обезщетения, стипендии 

за обучение в България, 
доходи от лихви и други), 
както и за окончателни-
те данъци, дължими от 
местни и чуждестранни 
физически лица, като на-
пример върху доходите от 
дивиденти и ликвидацион-
ни дялове и др. 
 Формулярът се по-
дава и за данъци при 
източника по Закона за 
корпоративното подоход-
но облагане, като напри-
мер данъци върху диви-
дентите и ликвидацион-
ните дялове в полза на 
чужди фирми и местни 
юридически лица, които 
не са търговци, включи-
телно общините. 
 От 2019 година само-
осигуряващите се лица 
също ще подават декла-
рацията за дължими да-
нъци (образец 4001) по чл. 
55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от 
ЗКПО само по електро-
нен път. Това не се при-
лага при деклариране на 
дължимите данъци за 2018 

година. 
 От НАП напомнят 
също, че предприятията 
и самоосигуряващите се 
лица-платци на доходи от 
наем или от управление и 
контрол, които се облагат 
с окончателен данък, на-
числени и/или изплатени 
в полза на лица, местни 
на друга държава-член-
ка на Европейския съюз, 
предоставят на НАП ин-
формация за тези доходи 
с декларацията по чл. 
55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по 
чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, 
подавана за четвъртото 
тримесечие на годината.
 Повече информация 
за попълване на декла-
рациите и за плащане на 
дължимите данъци кли-
ентите на НАП могат да 
получат на телефона за 
информация 0700 18 700 
на цената на един раз-
говор, на интернет стра-
ницата на агенцията или 
в офисите на приходната 
администрация.

До 31 януари фирмите, удържали авансов данък, 
подават декларация в НАП за дължими данъци за 
четвъртото тримесечие на 2018 ã.

•  аварии - 066/816-130;
• информационен офис 
                      - 066/816-113;
• информационен офис 
    инКасо - 066816117.
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Цветелина Велчева
 Напоследък съм тъжна. 
 Говоря си в края на лятото с един 
мой бивш ученик. Той е спортен жур-
налист и ми разказва как няма търпе-
ние да замине за Лондон, защото има 
билети за мач. Аз като средностатис-
тическа жена не разбирам много от 
футбол, но съм чувала, че англича-
ните имат славата на най-големите 
хулигани в това отношение – чупят 
седалки, мятат пиратки, напиват се 
до безсъзнание (аз лично в столица-
та у нас съм попадала многократно 
на футболни агитки на англичани и 
ирландци, които са в силно нетрезво 
състояние, пеят песни, поклащайки 
се дружно прегърнати, подвикват на 
минувачите и всичко това не изглеж-
да особено патриотично, а направо 
застрашително). Бързам да изразя 
загрижеността си и му казвам да вни-

мава, защото сигурно няма да бъде 
никак безопасно. Дори се опитвам да 
го разубедя да ходи. Той ме изслушва 
внимателно (явно не за първи път 
получава тази реакция, като съобщи, 
че отива на мач в Англия) и спокойно 
ми обяснява, че англичаните в собст-
вената си страна изобщо не са тези 
футболни хулигани, които са познати 
тук или на други места по света. Там 
си купуваш билет за мач по един-
единствен възможен начин - само с 
ЕГН. Заставаш с личността си зад 
проявленията си. Веднъж провиниш 
ли се – например хвърлиш бомбичка 
на терена или друго, получаваш ЗА-
ВИНАГИ черен печат и никога повече 
нямаш право да посещаваш мач на 
стадион. Получаваш доживотно до-
сие, така да се каже. Без право на 
обжалване. Англичаните знаят това 
добре и пазят поведение. Поради 
тези строги правила той ме увери, че 
всъщност именно в Англия е едно от 
най-безопасните и културни места да 
присъстваш на стадион на футболен 
мач. Представете си учудването ми! 
Какво излиза? Правилата определят 
поведението на хората. Нещо като 
мексиканска вълна на етикета. Щом 
го прави този до мен и няма послед-
ствия, ще го правя и аз. 
 Преди няколко дни слушах някак-
во радиопредаване, в което бяха по-
ставили темата: „Ако законът намали 
ограничението за скоростта извън 
населени места до 80 км/ч., това 
ще помогне ли за предотвратяване 
на пътните катастрофи?” Всеобщото 
мнение на обадилите се слушатели 
беше, че не, това изобщо няма да 
повлияе на броя на пътните произ-
шествия, а само ще доведе до нали-
чието на повече нарушители, които 
няма да си получават заслуженото. 
Сред обадилите се беше и един мла-

деж, който разказа, че работата му е 
свързана с коли и пътуване. Поради 
тази причина често му се налага да 
шофира в Германия и Англия, където 
има строги закони за движение по 
пътищата, които той познава и спаз-
ва изключително стриктно (отначало 
си е патил сериозно – тоест бил е 
глобяван със сериозни суми) и не си 
позволява да превиши ограничената 
скорост. На въпроса какъв шофьор е 
в България, момчето отговори: „Като 
другите. Разбира се, че не спазвам 
ограничението. Защо да го спазвам, 
като всеки започва да ме изпреварва 
или да ми свирка, сякаш съм някакъв 
глупак, че следвам правила. Не е про-
блемът в цифрата – дали ограниче-
нието ще е 90 или 80 км/ч., проблемът 
е в контрола и липсата на глоби, в 
чувството за безнаказаност. Лоши-
ят пример е заразителен. Никой не 
следва добрите примери”. Последните 
думи се забиха като стрели в сърцето 
ми. Колко тъжно звучи това само? И 
колко логично…
 След като тази простичка исти-
на са я проумели повечето българи, 
защо не го проумява и властта, така 
че да създаде някаква система от 
строги правила и да наложи по-стро-
ги (и най-вече действащи) мерки на 
контрол, изключващи диалог от типа 
на: „Ами какво ще правим сега?” – 
„Ще почерпя!”. С това темпо скоро 
ще трябва да черпим, че изобщо 
оцеляваме по пътищата. След като 
всички слушаме едни и същи новини 
за обърнали се автобуси, за шофьо-
ри в нетрезво състояние, за ПТП-та, 
предизвикани от отнето предимство, 
от загуба на контрол над превозното 
средство заради висока скорост и т. 
н., защо не се вземат мерки? Едва ли 
на някого му е приятно да живее в 
държава, в която съвестният шофьор 

е глупакът на пътя, когото всички 
ругаят и освиркват. Като се замисля, 
това е някаква дълбоко вкоренена 
схема в психиката ни още от най-
ранна възраст. Смотан в училище е 
този, който е винаги подготвен или 
който не иска да бяга от час. Като 
учител съм ставала свидетел на из-
куствената промяна на едно дете от 
добро към лошо, само за да угоди 
на съучениците си и да не му се по-
диграват. Въпреки всичките ми опити 
да предотвратя това, детето беше ка-
тегорично, че дори да си е научило, 
ще се преструва, че не е, така че да 
съм предупредена. Ето още едно по-
твърждение на тъжната равносметка, 
че лошият пример е заразителен, а 
добрият – не. 
 Единствено в паралелната дейст-
вителност – социалната мрежа, гос-
подства един идеален свят на добро-
то. На привидното добро. Там всеки е 
участник в състезанието по доброта 
и се бори за първото място. То не 
са споделяне на каузи – човешки и 
животински; то не са патриотични 
рецитали (копи-пейст от Гугъл по на-
ционални празници); то не са призиви 
за помощ; мъдри сентенции и всякак-
ви мисли, чрез които потребителят 
желае да се идентифицира – само 
че наужким, виртуално, а не реално. 
В последните години информацията 
сама по себе си вече не означава 
абсолютно нищо. Хората споделят 
някакви статии, без да са ги проче-
ли; клипове, без да са ги изгледали 
– примамени от заглавието или пър-
вата картинка. Сама по себе си ин-
формацията е обезличена, тя е само 
средството, чрез което потребителят 
желае да характеризира себе си, да 
си създаде имидж един вид, да внуши 
на другите някакви неща за себе си 
чрез онова, от което се „интересува” 

(тоест споделя). Същият този потре-
бител обаче, споделил днес поредния 
призив за помощ, утре ще си извади 
телефона, за да снима, докато ограб-
ват някого на улицата. 
 И ето така тъжно си вървят ръка 
за ръка два свята, абсурдни един 
спрямо друг – светът на реалността 
и светът на виртуалната реалност; 
светът на доброто и светът на злото; 
светът на истината и светът на лъжа-
та/фалша/лицемерието. „Два свята. 
Единият е излишен”, е казал отдав-
на Смирненски. И макар да е имал 
предвид съвсем друго, е прав за едно 
– човек не може да избяга от себе 
си, от това, което носи у себе си; 
не е възможно да съществуват хора, 
които да имат много, редом до хора, 
които нямат нищо; рано или късно би-
тийният баланс ще си поиска своето 
и светът ще трябва да се пренареди 
по нови правила. Когато се премине 
мярата, идва разрухата. В литерату-
рата обикновено това е представено 
чрез апокалиптична образност, раз-
рушителна, но и съзидателна, защото 
понякога е необходимо да се срине 
до основи старото, несправедливо-
то, прогнилото, за да се издигне на 
негово място нещо чисто и светло. 
Струва ми се, че е настъпило времето 
на прекомерните скорости по пътя, 
на прекомерното равнодушие към 
другия, на прекомерния фалш, на пре-
комерните клипове, на прекомерната 
прекомерност. Нека човек погледне 
какво носи в душата си и ако то е 
добро, нека го предаде нататък. Нека 
проверим възможно ли е и добрите 
примери да бъдат заразителни – вяр-
вам, че доброто има не по-малка 
сила да увлича масите след себе си. 
Да поемем по пътя след Доброто. 
Но не бързайте. Ограничението е 90 
км/ч.

Никой не следва доáрите примери

 На 28 януари в 16.30 
часа изтече крайният срок 
за кандидатстване в пър-
вата сесия за съфинанси-
ране на проекти по про-
грама „Култура“ на Общи-
на Габрово – 2019 година. 
Постъпилите проекти са 
петнадесет на брой.
 Три културни институ-
та, три читалища, четири 
неправителствени органи-
зации, четири представи-
тели на бизнеса и една об-

разователна институция се 
състезават за средства, с 
които да реализират свои-
те идейни предложения.
 Приоритетите в съдър-
жателния обхват на пър-
вата конкурсна сесия за 
проекти в областта на из-
куството и културата са: 
„Дигитално предизвикател-
ство: творчество, вдъхно-
вяващо промяна“ и „Габро-
во - творчески град на 
ЮНЕСКО“.

веЛа Лазарова

 - г-жо Паскова, пе-
сента ви мисия ли е за 
България?
 - Знаете ли, много 
хора си приписват раз-
ни звания - мисионери, 
родолюбци, но за мен 
най-важното е - човек се 
познава по делата. 
 Да си патриот, родо-
любец, това не се учи. 
Него го имаш или го но-
сиш. То кореспондира с 
фолклора като идентична 
същност. С песента раз-
насяме родовата памет. 
Бих казала, че родните 
ни песни са нашият май-
чин език.
 Кощунство е залича-
ването на фолклора от 
националните медии. 
Само един час фолклор 
по национална телеви-
зия…  
 А един от стълбовете 
на българската народна 
традиция е фолклорът, 
който възвръща традици-
ите в сърцата на хората. 
Все повече българи ходят 
на народни танци след 
работа за разтоварване 
от стреса и зареждане 
с положителни емоции, 
вместо фитнес. Ето ви 
ответната реакция - на-
роилите се многобройни 

клубове за народни пес-
ни и танци. Населението 
се активира да защити 
огромната ценност, която 
притежаваме - нематери-
алното културно наслед-
ство в лицето на народ-
ните ни песни и хора. 
 Народната песен е за-
кодирана в нашето ДНК.              
 - казват, че всяко 
хоро е кодова стъпка?
 - Всяко хоро е уни-
кално и е с различна 
вибрационна честота. 40 
са неравноделните ни та-
ктове: 7/8 е ритъмът на 
сърцето и Космоса, а 3/4 
е пулсацията на Земята,  
9/8 отговаря на честоти-
те на чакрата на Третото 
око, което пулсира в 989 
херца. Ръченицата акти-
вира гама-вълните…
 Скоро ще излезе под-
робен анализ с абсолют-
но ясно обяснение на 
какво се базираме, как 
се изчисляват честотите.
 - как националната 
баскетболистка се пре-
върна в народна певица?
 - От малка свирех на 
акордеон и знаех около 
150 народни песни. Но 
спортът ме завладя и му-
зиката остана на заден 
план. По-късно, след се-
риозна травма, получих 
лекарска забрана да иг-

рая.
 Музиката ми помогна 
да се разделя по-безбо-
лезнено със спорта. Това 
не изключваше през сво-
бодното си време да ходя 
в залата  да играя. Трени-
рах и деца.
 И в спорта, и в му-
зиката, за да се стигне 
до големите и отговорни 
състезания, се минава 
през много тренировки, 
контролни срещи. Важно 
е да вървиш нагоре, а не 
да стоиш на едно място. 
Мразя посредствеността.
 - Песенните ви кон-
церти завладяват публи-
ката.
 - Песента, поднесена 
с любов, е връзката ми 
с публиката. При една и 
съща песен има различ-
ни реакции от различни 
изпълнители. При едни 
може да настръхнеш, 
друг може да те нервира 
с вреслив глас. Всички 
тези реакции са показа-
телни за това какво се 
случва с теб, за този ле-
чебен процес на песента. 
 Всяко същество, ос-
вен форма, притежава 
звук или вибрация, които 
са взаимозаменяеми. Из-

лъчените звукови вибра-
ции са така наречените 
честоти, които са сложни 
и взаимосвързани, като 
по този начин те произ-
веждат следващи резо-
нанси. 
 Целият свят на на-
шето тяло представлява 
ходеща симфония от зву-
ци. Тялото е постоянен 
времеви модел, който е 
резонанс на Земята и се 
влияе от нея. При лошо 
време ни болят костите, 
настроението ни се про-
меня… Ние просто сме 
свързани с природата.
 Емоциите също имат 
звук и вибрации. Гор-
дея се, че нямам изпъл-
нен нито един кавър, а 
всичките ми песни са 
авторски или от извор-
ния фолклор. В него има 
нещо уникално. Много 
чужденци на концерти 
зад граница са ми каз-
вали, че от народната ни 
музика се излъчва магия. 
В Япония например слу-
шат български фолклор 
за релакс и разтоварване 
от стрес. Нашият фолклор 
е енергиен.
 Фолклорните песни 
събират мъката, страда-

нието, любовта и радост-
та на поколения българи, 
които оформят гена на 
народа. А в танца е енер-
гията на поколенията. Тех-
ните звуци и ритми са 
красиви. Те са като думи, 
написани с таен език.
 За съжаление, много 
малко от младите хора 
обичат народната музика, 
а пълнят залите на поп-
фолк концерти. Трябва да 
се съхранят музика и те-
кста на народните песни, 
но аранжиментите да бъ-
дат по-модерни.
 Правя авторски песни 
на житейски теми -  „Къс-
мет”, „Мъжка майка” - за 
моите три деца, „Душа 
ранена”, новата ми песен 
- „Изпращам ти ангели”, 
песен-подарък от Росица 
Узунова.
 Познато е лечението 
музикотерапия. Нашият 
фолклор е уникален, ем-
блематичен, магнетичен 
и лечебен. Той е отличи-
телна черта за нас. За 
да пребъдем като народ 
и нация, трябва да съх-
раним това национално 
наследство. Трябва да 
повдигнем духа на бълга-
рина и националното ни 
самочувствие.
 - на лекцията изтък-
нахте, че с добро отно-
шение и уважение може 
да се върви напред.
 - Нека в живота наши 
спътници да бъдат любо-
вта, прошката, добрина-
та, състраданието. Това 
са ценни дарове, които 
ние притежаваме. Да ги 
преоткрием, за да може 
да се осъзнаем и вървим 
напред духовно извисени.
Живеем в трудно време, 
духовните ценности са 
обърнати, затова е важно 
да се опазим като нация, 
да обърнем внимание на 
вечните неща, не на ма-
териалните.

Поли Паскова: „Родните ни 
песни са нашият майчин език”

Продължава от стр. 1
 Концертът спектакъл бе акцент от програма-
та на фестивала „Здравей, Здраве!”. С интерес бе 
посрещната в ранния следобед лекцията на Поли 
Паскова „Лечебната сила на българския фолклор“, 
придружена с практическа демонстрация „Лече-
ние със звук и вибрации. Самолечение”. Тя е обичан 
изпълнител на народната песен, бивш национален 
състезател и треньор по баскетбол с магистърска 
степен „Защита на културно-историческото на-
следство на България”.
 За Поли Паскова водещо начало е любовта на 
хората. С богат жанров репертоар, годишно тя 
изнася около 100 концерта у нас и в чужбина. Има 16 
самостоятелни албума. Един от малкото изпълни-
тели с авторова музика. В напрегнатата й програ-
ма тя бе любезна да разговаря за читателите на 
„100 вести”, медиен партньор на фестивала.

15 идеи се áорят за 
финансиране по проãрама 
„Култура” в Гаáрово

1000 знака  29 януари 2019 г.

 

Тогава първородната каза на по-младата:
Баща ни е стар и няма мъж на земята да влезе 

при нас по обичая на цялата земя.
Ела да напием баща си с вино и да лежим с него, 

за да запазим потомството на баща си.
Битие 19:31-32

Това са дъщерите на Лот – единственият пощаден 
мъж при унищожението на Содом.

Това бяха виждали там. Това бяха чували: „Няма 
страшно – това е просто кръвосмешение“.

Каквото е пред очите ти, това приемаш за естест-
вено.

Защото дъщерите на Лот бяха излезли от Содом, 
но Содом не беше излязъл от тях.

Затова днешният Содом толкова агресивно се са-
морекламира. За да бъде постоянно пред очите ни и 
така да се наложи!

А за обща култура:
Дъщерите на Лот – отгледан от своя чичо Авраам 

– раждат Моав, родоначалник на моавците и Бен-Ами 
– на амонците.

Амонците изгарят живи малки деца пред своя бог 
Молох. 

 Моавците не са по-назад.
Тези две племена са яростни врагове на потомци-

те на Авраам.
Главната цел на днешното джендър-езичество са 

децата. 
 Всеки компромис със Содом винаги е раждал на-

силие.   

Всеки компромис със Содом
винаãи е раждал насилие
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иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи В центъ-
ра, ново строителство, 
се продават на тел. 
0887/803-414. [12, 12]
гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [12, 12]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ - 
100 кв. м, се продава на 
тел. 066/800-170. [15, 8]
Магазин за хранителни 
стоки се продава на тел. 
0879/472-526. [6, 6]

спЕшно!  сЕлски 
имот с къща за 14 000 
лева се продава на тел. 
0899/118-557. [20, 10]
спЕшно! дВусТаЕн 
панелен апартамент на 
Еса се продава на тел. 
0887/758-150. [11, 7]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по се-
бестойност и договаря-
не се продават на тел. 
0888/447-096. [20, 8]
спЕшно! апарТа-
МЕнТ на бул. „Трети 
март“ се продава на тел. 
0887/954-989. [5, 5]
апарТаМЕнТ - 116 кв. м, 
тухла, обзаведен, в центъ-
ра на Габрово, се прода-
ва на тел. 0897/556-676. 
[11, 7]

спЕшно! ТрисТаЕн 
апартамент се продава на 
тел. 0886/748-393. [5, 4]
парцЕл - 2,8 дка, в кв. 
Стефановци се продава 
на тел. 0884/637-161. [5, 
4]
парцЕл с УПИ за про-
мишлено производство в 
СИЗ, 2,2 дка, се продава 
на тел. 0884/637-161. [5, 
4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, краен, слънчев, 
на ул. „Варовник“ по до-
говаряне  се продава на 
тел. 0889/020-298, след 
18 часа. [7, 5]
къща В Габрово се про-
дава на тел. 0885/535-
668. [11, 3]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент се продава на тел. 
0887/621-225. [11, 3]

гарсониЕра на Голо 
бърдо се продава на тел. 
0988 201 491. [2, 2]
къща В Харачери, про-
блем с водата, цена по 
споразумение, продава 
тел. 0898/567-513. [6, 2]
апарТаМЕнТ В центъ-
ра се продава на тел. 
0894/232-425. [3, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
гараж сЕ купува на тел. 
0894/232-425. [3, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [24, 12]

апарТаМЕнТ В широк 
център, луксозно обзаве-
ден, се дава под наем на 
тел. 0898/532-168. [11, 
8]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/515-080 [17, 16]
поМЕщЕниЕ за магазин 
(офис) на Еса, ул. „Златна 
нива“ 9 - 58 кв. м, се 
дава под наем на тел. 
0878/565-226. [11, 10]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/007-
478. [11, 8]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
3 етаж, на Крушата се 
дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 8]
апарТаМЕнТ В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0888/977-533. 
[11, 7]

Магазин на Колелото - 
0896/640-415 [5, 4]
оБзаВЕдЕна гарсони-
Ера на ул. „Свищовска“ 
се дава под наем на тел. 
0889/235-265. [4, 2]
ТаВанска сТая за сту-
дент - тел. 0878/204-299. 
[11, 2]
кВарТира за задочни-
ци - тел. 0885/333-017. 
[2, 2]
Магазин В центъра и 
Колелото под наем - тел. 
0896/640-415. [4, 1]
апарТаМЕнТ за задо-
чници се дава под наем 
на тел. 0888/241-855. [4, 
1]

Търси под наЕМ
гараж сЕ търси под наем  
на тел. 0894/232-425. [3, 
1]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.
гори, пасища до 900 
лв./дка, плащане ведна-
га, се изкупуват на тел. 
0897/001-113.

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

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[21, 20]

зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 5]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
съБаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - - 0899/601-
444.
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - справки на тел. 
0896/183-637.
офЕрТа!!! рЕМонТ на 
БАНЯ за 8 ДЕНА!!!! Кър-
тене, ВиК, гипсокартон, 
фаянс и теракота, таван, 
зареждане на аксесоари. 
ВИСОКО КАЧЕСТВО! Справ-
ки на тел. 0876/771-305, 
0876/771-337.

„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, 066/801-501. 
[12, 12]
кърТя БЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 11]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване, ла-
минат -  0899/520-038. 
[24, 12]
рЕМонТ и направа на 
покриви, хидроизола-
ция, вътрешни ремонти - 
0897/390-194. [10, 10]
сТроиТЕлсТВо, рЕМон-
Ти, реставрации, дренаж 
- 0888/020-187. [15, 10]
БЕТон, кофраж и арма-
тура, собствен кофраж - 
0895/70-70-50. [11, 8]
кърТи, проБиВа, изхвър-
ля и почиства - 0877/09-
97-96. [11, 8]

подоВи заМазки, ма-
зилки, шпакловки, зида-
рии, изолация - справки 
на тел. 0898/672-883 [7, 
5]

аВТоВишка
аВТоВишка под наем и 
извършване на строителна 
дейност - 0889/909-727. 
[24, 12]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
ЕТ „анТон Митрофанов“ - 
вътрешен ремонт, зидария, 
кофраж. Тел. 0888/760-
985. [17, 12]
изМазВанЕ слЕд до-
грама, ламинат - тел. 
0895/635-582. [12, 12]

Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
19]
ВъТрЕшни рЕМонТи + 
фаянс и теракота - тел. 
0896/828-147. [24, 18]
офЕрТа!!! ВъТрЕшни и 
външни ремонти. Бани и 
кухни от А до Я. Бързо, ка-
чествено, достъпни цени! 
Справки на тел. 0876/771-
305, 0876/771-337. [12, 
10]
гипсокарТон, шпак-
лоВка и боя - 0887/35-
70-39. [11, 8]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - справ-
ки на тел. 0895/728-668. 
[11, 4]
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0876/136-703. [24, 2]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване и 
всички вътрешни ремон-
ти се извършват на тел. 
0897/931-088, 066/85-17-
23. [24, 2]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик и ел. инсталации. Ре-
монт и поддръжка. Справ-
ки на тел. 0876/000-084. 
[20, 20]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 4]

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

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
AL и PVC дограма - изгод-
ни цени - тел. 0878/709-
855.

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.
оградна МрЕжа произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени предлага 
тел. 066/80-85-39.

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - 0899/145-
802. 
Ел. рЕМонТи и инсТа-
лации - тел. 0899/359-
114. [16, 4]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 19]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- 0888/294-214. [23, 12]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - 0988/815-645, 
0884/155-075. [4, 4]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.

услуги
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 
11]
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[33, 15]
сТругарски услуги из-
вършва 0884/014-259. 
[11, 6]

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсо-
ве за безопасно бораве-
не с огнестрелно оръжие 
- 066/80-69-62

раБоТа прЕдлага
шиВашка фирМа за 
спортни принадлежнос-
ти открива седем работ-
ни места за оператор в 
шевното производство. 
Справки в отдел „Човешки 
ресурси“, тел. 0887/623-
490, е-mail: gabby_m@abv.
bg. [12, 12]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [27, 20]
„Мак-В“ Търси крояч. 
Справки на тел. 0885/385-
838. [12, 7]

фирМа „МЕркурий 
произВодсТВо и па-
кЕТаж” ад Търси да 
назначи: ЕлЕкТро-
МонТьор, МоТока-
рисТ. За контакти: тел. 
0885/088-099, от 8.00 
до 17.00 часа. [8, 6]

сТроиТЕлна фирМа тър-
си заварчици, монтажници 
и строителни работници. 
Справки на тел. 0893/393-
308. [17, 14]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-001. [22, 14]
оБщи сТроиТЕлни ра-
ботници се търсят на тел. 
0895/424-308. [11, 11]
краВЕфЕрМа Търси жи-
вотновъди. Справки на тел. 
0896/690-300. [11, 10]

насТройчик-опЕраТор 
на машини със CNC уп-
равление търси да назначи 
тел. 0884/055-612. [15, 10]
сТроиТЕлна фирМа 
„Мегастрой“ набира мон-
тажници-заварчици на 
метална конструкция. За 
повече информация: тел. 
0885/082-253. [11, 6]
сТроиТЕлни раБоТници 
с ТЕЛК се търсят на тел. 
0898/801-009. [4, 4]
арМаТурисТи за Гер-
мания се търсят на тел. 
0888/996-993. [11, 7]

„ЕВрохиМ груп“ 
оод наБира раБоТ-
ници за пЕралноТо 
си сТопансТВо. оТ-
лични услоВия на 
Труд, Високо Възна-
граждЕниЕ. Справки 
на тел. 0892/24-67-67. 
[10, 4]

къща за гости „Балкан“ - 
село Валевци търси да на-
значи готвач за постоянна 
всесезонна работа с опит. 
Предлагаме добро запла-
щане. Справки на тел. 
0887/297-951, 0888/329-
193 и 0885/164-955. [12, 4]
“янТра ТранспорТ“ АД, 
търси да назначи на посто-
янен трудов договор шо-
фьори на автобус за Габро-
во, Севлиево и Трявна.   
Телефон за контакт: 
0888/985-412. [5, 4]

каМЕриЕрка, рЕцЕпцио-
нисТка с ТЕЛК търси тел. 
0898/801-009. [4, 4]
озЕлЕниТЕл (на посто-
янен или граждански до-
говор) за поддържане на 
градини и декоративни зе-
лени площи, с познания 
в работата с градински 
инструменти и инвентар - 
косачка, тример, храсторез 
и др. търсим да назна-
чи. Телефон за контакт: 
0884/939212. [3, 2]
прЕдлагаМЕ раБоТа във 
Финландия за ЦПУ специа-
листи за стругови и фре-
зови машини Фанук, Хай-
денхайн, Мазак, Сименс. 
Заплата 3000 лв. Справки 
на тел. +359 879 319 151. 
[5, 2]
фирМа Търси двама 
работника за мелене на 
пластмаса - справки на 
тел. 0887/396-371. [11, 3]

„Мина-ЕлиТ“ Търси про-
давач-консултант - справки 
на тел. 0878/598-133. [4, 
3]
ТърсяТ сЕ танцьорки за 
зала „Багдад“ в Барсело-
на. Договор за работа със 
заплата 1500 евро, отдел-
но бакшиши. Изисква се 
ръст над 165 см + англий-
ски език. Справки на тел. 
0877/778-494, +34698/40-
43-43. [11, 2]
“подЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси да назначи операто-
ри на ЦПУ. Справки на тел. 
0884/854-354. [11, 2]
„шопоВ Транс“ търси 
оператор бензиноколонки. 
Справки на тел. 0893/81-
62-62. [5, 1]

раБоТа Търси
Търся раБоТа - тел. 
0884/821-707. [12, 2]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

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 5 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. [5, 4]

БизнЕс и инВЕсТиции
БизнЕс за алкохол и 
цигари се продава на 
тел. 0889/549-383. [22, 
20]

даВа заЕМ
крЕдиТи -  тел . 
0897/219-833. [22, 17]
фрЕш крЕдиТ - бързи 
кредити за свежи идеи - 
0893/037-316. [20, 16]
ипоТЕчни крЕдиТи за 
обединяване на задъл-
жения. Възможност за 
кредитиране и на хора с 
влошена кредитна исто-
рия. Тел. 0877/606-911. 
[5, 1]

о  Б  Я  в  а
„Пътни строежи – велико Търново“  аД

 търси да назначи:
1. строителни работници /мостово строи-
телство:
 - кофражисти;
 - арматуристи;
 - монтажници на метални конструкции. 
 Работните площадки са на 

височина от 30 до 60 метра.
2. Шофьори;
3. Машинисти на пътно-строителни машини.
Изисквания към кандидатите:
 Да притежават:

 - трудов опит по същата или сродна специалност;
 - подходящи за съответната позиция образование 
и квалификация;
   - документ за правоспособност за управление на 
пътно-строителни машини (за машинистите на ПСМ);
    - желание за работа;
    - добро здравословно състояние.
 Компанията предлага:
 - Трудов договор в престижна компания с водещи 
позиции в своята област;
 - Мотивиращо възнаграждение;
 - Работно облекло, висококачествени инструменти 
и лични предпазни средства.
 За контакти и справки за необходимите доку-

менти за кандидатстване:  
тел. 062/616 819 и 062/616 813.

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни 
декларации - 066/804-
066
счЕТоВодсТВо на фир-
ми - 0877/633-064. [11, 
6]
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв

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 

https://paragon-bg.com • https://gabrovo.house
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3-стаен, Трендафил-1, ул. “Хри-
зантема” 2, ет. 5/5, 76 м2, 
панел, за ремонт 14600 euНU
КУПУВА двустаен център ре-
монтиран на НИСЪК ЕТАЖ 
ПЛАЩА ВЕДНАГА

EДНОСТАЙНИ:
БОКСОНИЕРА В ЦЕНТЪРА ЗАМЕНЯ ЗА ГАРСОНИЕРА
Дядо Дянко, 28м2, монолит, отлична 15 500 лв
Трендафил-1, ет. 5, панел 20 000 лв
Голо бърдо, тухла, 77м2 35 000 лв
Севлиево, 55м2, ет. 1,подходящ за офис 35 000 лв
Ид. център, 47 м2, ново строителство  40 000 лв

ДВУСТАЙНИ:
Център, тухла, ет. 5 (последен) 50 000 лв
Маркотея, ет. 2, тухла, 72м2 35 000 лв
Трендафил-2, панел, уширен, 74м2 45 000 лв
Младост, ет. 4, монолит, 70м2 40 000 лв
Тлъчници, ет. 5, тухла 32 000 лв
Бул. „Априлов“, тухла, ет. 3  45 000 лв
Трявна, ет. 1, 66м2, тухла 25 000 €
Младост, ет. 5, 50 м2, монолит 30 000 лв

ТРИСТАЙНИ:
ул. „Градище“, ет. 1, тухла, 90м2 35 000 €
Колелото, тухла, ет. 6  50 000 лв
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
До ст. „Априлов“, тухла, 74м2, ет. 1 50 000 лв
Борово, тухла, ет. 5, 120м2 35 000 €
Младост, монолит, 83м2, ет. 8 51 000 лв
Трендафил 2, панел, 76 м2, ет. 7  31 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 45 000 €
ИЦ, ново строителство, 123 м2, тухла 65 000 €

КЪЩИ:
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 лв
Музга, ЗП 170м2, 1 дка двор, отлична 45 000 €

Ябълка, двуетажна, 1 дка двор 21 000 лв
Шиваров мост, двуетажна 32 000 лв
Стомонеци, стара къща, 600м2 двор 5 000 лв
Рачевци, 2-ет., ЗП 104м2, 2.5 дка двор 45 000 €
Шиваров мост, ЗП 50м2, двор 265м2 27 000 лв
Сенник, двуетажна, с дюкян, РЗП 130м2 45 000 лв
с. Съботковци, ЗП 80 м2, 2 дка двор 15 000 €
Жълтеш, 2 къщи, РЗП 140м2,830м2 двор 60 000 лв
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв
Музга, двуетажна, масивна РЗП 220м2  35 000 €
„Свищовска“,ет. 2,ЗП 100м2, двор 925м2 25 000 лв
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 6 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
Енев рът, двуетажна, 6 дка двор 12 000 лв
Костадините, ЗП 70м2, 1500м2 двор 14 000 лв
Широк център, двуетажна, с магазин, ЗП 60м2, 
230м2 двор 80 000 лв
Шив. мост, 2-ет., подобрения, РЗП 94м2 65 000 €
Агатово, двуетажна, полумасивна 16 500 лв
Търхово, 2-ет., РЗП 140 м2, 3 дка двор 20 000 лв
Трапесковци, ЗП 70 м2, двор 500 м2 25 000 лв
Банковци, РЗП 74м2, масивна,1.3 дка двор 6 000 €
Яворец, двуетажна, 640 м2 двор 8 500 лв

ДРУГИ:
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
Търговско пом. в Търговска база, 43м2 договаряне
„Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Инд. зона, 1606 м2, 18929 м2 двор 230 000 €
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 6 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, гарсониера, обзаведена 180 лв
Ид. център, тристаен, обзаведен 250 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  60 лв., 80 лв., 100 лв.

НАЕМА ВЕДНАГА:
2-С ТА ЕН, КО ЛЕ ЛО - АВ ТО ГА РА; БОК СО НИ Е РА - ОБ-
ЗА В. ГАР СО НИ Е РА; 2-С ТА ЕН ОБ ЗА В. В Г. БЪР ДО 
- МЛА ДОСТ; ЦЕН ТЪР, ОБ ЗА В. 2-С ТА ЕН И ТРИС ТА ЕН

КУПУВА:
ГАРСОНИЕРА ДО 17 000 ЛВ., ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса до 23 000 лв
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН до 33 000 лв
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово до 5 000 лв
Малка къща, широк център
2-, 3-с та ен в цен тъ ра, гар со ни е ра - цен тъ р 
Гар со ни е ра или двус та ен на Еса
Бок со ни е ра Колелото-Дядо Дянко 
Гар со ни е ра с ТЕЦ; Тух ле на гар со ни е ра
Двус та ен, па не лен, Еса/Младост
3-с та ен, тух лен, в Лъ ка та; Трис та ен тух ла с га раж
2-с та ен, тух ла, Ав то га ра 
2-с та ен/Трис та ен-Ко ле ло то; Двус та ен тух ла 
Гар со ни е ра/двус та ен апар та мент в Лъ ка та

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

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
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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:
Падало, двустаен, тухла 31 500 лв
Голо бърдо, двустаен, тухла 41 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Сирмани, 2-стаен уширен, ПВЦ, панел 25 000 лв
Център, магазин, 84м2 68 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
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, 130м2, до ключ обзв.70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
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
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:
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
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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МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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
фолксВагЕн пасаТ 2 се 
продава на тел. 0899/960-
591. [8, 7]
БМВ Е46 318 - всичко плате-
но, за 3000 лева се продава 
на тел. 0879/080-862. [2, 2]

МикроБуси, каМиони
каМион иВЕко Стралис - 
2008, Евро 5, товарно мега 
ремарке Шмиц - 2006, и то-
варен бордови микробус Пежо 
Боксер  - 2014, до 3.5 тона, 

се продават на тел. 0887/478-
397. [21, 16]

Ваз, МоскВич
Ваз 2107 се продава на тел. 
0888/280-228. [6, 4]

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

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-493. 
[12, 1]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува всякакъв 

вид МПС на най-добри цени. 
Предлага сервизна дейност и 
денонощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-424 
[12, 12]

аВТоМоБили под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ аВ-
ТоМоБили под наЕМ, 
ул. „Емануил Манолов“ 28, 
тел. 0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от място се 
изкупуват на тел. 0899/092-
510. [22, 11]
коли за скрап се изкупуват 
на тел. 0899/810-766. [16, 2]

лЕкари
д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възрастни, 
поставяне на меки и твър-
ди контактни лещи - по-
неделник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37
психиаТър и нЕВролог. 
д-р ТрифоноВ, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р Траяна хрисТоВа 
- лЕкар-психиаТър, 
униВЕрсиТЕТска Мно-
гопрофилна Болни-
ца за акТиВно лЕчЕ-
ниЕ по нЕВрология 
и психиаТрия „сВЕТи 
науМ“ - гр. софия, 
приЕМа В каБинЕТ за 
психично здраВЕ - 
Габрово, ул. „Омуртаг“ 
1. За записване: тел. 
0887/33-95-51. 

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 куб. м  - 
0899/377-924
ТранспорТ на хора и товари - 0.45 
лв./км, справки на тел. 0878/650-456. 
[11, 7]
ТранспорТ саМосВал, кран и ха-
малски услуги - тел. 0877/09-97-96. 
[11, 8]

ТранспорТни услуги със са-
МосВали. ЕдинияТ Високоп-
роходиМ до 1.6 Тона. Тел. 
0888/135-453. [12, 5]

ТранспорТ с бус - тел. 0879/080-
862. [11, 2]
услуги с Бус, БагЕр и саМосВал - 
справки на тел. 0893/511-154. [22, 2]

запознансТВа
Търся нЕанга-
жираща връз-
ка с жена на 
50 години. Дис-
кретност. Тел. 
0878/709-703. [4, 
1]

ЕроТика
с Е к с у с л у г и  - 
0894/059-840 [22, 15]
МоМичЕ на повиква-
не - тел. 0876/249-511. 
[11, 9]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 4]

доМашни люБиМци
пинчЕри сЕ продават 
на тел. 0898/834-073. 
[5, 4]
подаряВаМ Млад ху-
бав котарак - справки 
на тел. 066/87-04-68. 
[3, 1]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./кв., и 
дялан камък - 35 лв., се продават 
на тел. 0895/752-838.
дВуканални кЕрЕМиди се 
продават на тел. 0889/933-998. 
[12, 4]

продаВа оБзаВЕжданЕ
казани за ракия се продават на 
тел. 0886/928-101. [12, 3]

продаВа разни
каМина с водна риза - 10 kW, 
Стражица, помпа „Грундфос Юпи-
ес“, работила само на дърва, 
цена по споразумение, се прода-
ва на тел. 0887/098-451. [5, 4]
хладилни ВиТрини, фризери, 
метални стелажи за обзавеждане, 
електронни везни се продават на 
тел. 0888/619-617. [6, 2]

зЕМЕдЕлски урЕди, сечива 
и машини, радиоапарати, тран-
зистори, телевизори, печки, хла-
дилници, бормашини, електро-
жен и други се продават на тел. 
0895/720-254. [2, 1]

жиВоТни продаВа
Малки прасЕТа и голямо пра-
се за клане се продават на тел. 
0878/150-697. [11, 4]
оВцЕ, агнЕТа и кобила се про-
дават на тел. 0899/726-607. [5, 
5]
Малко ТЕлЕ се продава на тел. 
0876/415-480. [7, 3]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [12, 3]
краВи и коне се купуват на тел. 
0988/990-288. [11, 3]

храна за жиВоТни
Бали сЕно се продават на тел. 
0899/960-591. [8, 7]
сЕно и люцерна - бали, се про-
дават на тел. 0888/854-135. [6, 
5]

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купува вся-
какви железа - тел. 0896/183-
637.
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о Б Я в а
за ПриеМане на военна слуЖБа на лица, 
завЪрШили граЖДански среДни или ви-

сШи уЧилиЩа (Мз оХ-909/09.11.2018г.)
78 бр. вакантни длъжности за войници 

за военни формирования 
във военновъздушните сили.

 Длъжностите, за които може да се кандидат-
ства, са: „Шофьор”, „Шофьор-агрегатчик”, „Опера-
тор”, „Автоматчик”, „Младши специалист по теле-
фонни комуникации”, „Радиотелеграфист”, „Меха-
ник”, „Радиомеханик”, „Авиомеханик” „Охранител”, 
„Механик-водач”, „Електромеханик-дизелист” и др. 
 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 01.03.2019 г. ВЪВ 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО, ул. „Софроний 
Врачански” 1А.
 ИЗИСКВАНИЯ: 
 - образование – средно или по-високо;
 - да не са по-възрастни от 28 години;
 - да не са осъждани;
- за отделни длъжности да притежават свидетелство за упра-
вление на МПС категория „С” или „С+Е”.
 Подробна информация на тел. 0888210283; 
066/805531; 066/800257, справка: www.comd.bg.
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оТоплЕниЕ

продаВаМ дърВа 
за огрЕВ оТ 60 до 
85 лЕВа. Телефон: 
0888/135-453. [12, 4]

дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 290 до 640 лв. за 
тон - тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нарязани - 80 лв./
куб., в чували - 5 лв. - 
0988/816-628.

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. Тел. 0877/108-825.
сухи дърВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка. Тел. 0876/839-
779.
дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепени 
- тел. 0879/972-114.

сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
напълно сухи нацепени 
дърва дъб и бук - 100 лв./
кубика, се продават на 
тел. 0896/183-637. [20, 
20]
донБаски Въглища, 
брикети и екобрикети, 
пелети от широколистна 
дървесина - 066/801-501. 
[12, 12]
нарязани и нацепени 
дърва - 80 лв. Дърва в 
чували - големи, 5 лв. Тел. 
0878/47-22-37. [22, 19]
дърВа за огрев - метро-
ви, нарязани и нацепени, 
в чували - 4 лв./бр. Тел. 
0896/80-76-88. [14, 12]
сухи дърВа в чували - 5 
лв./бр. - тел. 0897/00-11-
14. [22, 18]
продаВа пЕлЕТи. Без-
платна доставка. Тел. 
0879/212-325. [22, 12]
сухи дърВа и разпалки 
- 5 лв. - 0899/052-010. 
[11, 8]

дърВа и разпалки - 5 
лв. - тел. 0894/644-560. 
[11, 8]
дърВа за огрев - метро-
ви: акация - 65 лв./куб. 
м, мише - 75 лв./куб. м, 
нарязани: акация - 75 лв./
куб. м, бук и мише - 85 
лв./куб. м, продава тел. 
0896/73-58-59. [11, 5]
дърВа В чували - 4 
лева, се продават на тел. 
0894/399-931. [11, 3]
дърВа, нацЕпЕни, 85.00 
лева, се продават на тел. 
0894/399-931. [11, 3]
Въглища донБас в чу-
вали - 2 тона, 400 лв./
тон, се продават на тел. 
066/80-75-87, 0988/32-
99-15. [11, 3]
дърВа оТ стари къщи - 
50 лв./куб., се продават 
на тел. 0893/511-154. 
[11, 2]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
се продават на тел. 
0893/511-154. [22, 2]
дърВа, дъБ - тел. 
0878/159-361. [5, 1]

аНгеЛ аНгеЛов,                                  
гаБрово

 През настоящата 2019 
година се навършват 140 
години от назначаването 
на Първия министерски 
съвет на България след 
Освобождението през 1879 
г. с министър-председател 
габровеца Тодор Стоянов 
Бурмов.
 На 17 април 1879 г. Ве-
ликото народно събрание 
избира за княз на Бълга-
рия немския принц Алек-
сандър Батенберг, който 
на 26 юни 1879 г. полага 
клетва пред Великото на-
родно събрание в Търно-
во. Новоизбраният княз 
на България Александър 
Батенберг на 1 юли 1879 
г. пристига в столицата Со-
фия. Тук веднага се заема 
със сформирането на пър-
вия министерски съвет на 
Княжество България. По 
съветите на главния руски 
консул в България Дави-
дов с Указ № 1 от 5 юли 
1879 г. княз Александър I 
(Батенберг) назначава  
Първия министерски съвет 

на Княжество България в 
следния състав:
 1. Тодор стоянов Бур-
мов - министър-предсе-
дател и министър на въ-
трешните дела.
 Роден на 2 януари 1834 
г. в село Новата махала, 
Габровско. Завършва Ду-
ховната академия в Киев 
през 1857 година. От 14 ок-
томври 1857 до февруари 
1860 г. е учител в Габрово. 
От 13 февруари 1860 г. 
до Освобождението през 
1879 г. живее и работи в 
столицата на Турция Цари-
град. Участва в борбата за 
независимост на българ-
ската православна църква. 
Редактира списание „Бъл-
гарски книжици“ и вестник 
„Съветник“. От 1867 г. е на 
дипломатическа работа в 
Руското посолство в Цари-
град. По време на Руско-
турската война 1877-1878 г. 
е включен в Канцеларията 
за гражданско управление 
при Тодор Стоянов Бурмов 
в Главната квартира на 
Руската армия. След Ос-
вобождението от 11 юли 
1878 г. до 23 април 1879 г. е 

вицегубернатор в Пловдив. 
Със Заповед от 18 май 
1879 г. княз Александър 
Дондуков назначава Тодор 
Бурмов за пръв Софийски 
губернатор. С Указ № 1 от 
1 юли 1879 г. княз Алек-
сандър I назначава Тодор 
Бурмов за пръв минис-
тър-председател  и минис-
тър на вътрешните работи. 
След проведените избори 
на 30 септември 1879 г. 
Правителството на Тодор 
Бурмов на 24 ноември 
1879 г. е разпуснато. За 
краткото време, през кое-
то Тодор Бурмов работи 
като министър-председа-
тел и министър на вътреш-
ните работи, той успява 
да организира деловата и 
политическата работа на 
правителството и да фор-
мира местното самоупра-
вление. 
 Починал през 1906 г.
 2. Марко Димитров 
Балабанов - министър на  
външните работи.
 Роден през 1837 г. в 
Клисура. Завършил пра-
во в Париж. Участник в 
борбата на Българската 

православна църква за 
независимост. Редактира 
списание „Читалище“. След 
Освобождението от 5 юли 
1879 г. до 24 ноември 1879 
г. е министър на външните 
работи на Княжество Бъл-
гария.
 3. Димитър греков - 
министър на правосъдие-
то.
 Роден на 2 септември 
1847 г. в Болград, Беса-
рабия. Завършва право в 
Париж. Министър на външ-
ните работи в кабинета на 
Тодор Бурмов, митрополит 
Климент, Стефан Стамбо-
лов. Министър-председа-
тел през 1899 година. По-
чинал на 25 април 1901 г.
 4. григор начович - 
министър на финансите.
 Роден на 22 януари 
1845 г. в град Свищов. 
Преди Освобождението 
участва в борбата за Ос-
вобождение на България. 
През Сръбско-турската 
война през 1876 г. участва 
в организиране и изпра-
щане на български добро-
волчески чети в помощ на 
Сърбия. След Освобожде-

нието е водач на консер-
ваторите. Няколко пъти е 
министър. Умира на 3 яну-
ари 1920 година.
 5. генерал Пьотр 
Дмитриевич Паренсов - 
министър на войната.
 Роден през 1848 годи-
на. Взел участие през Ру-
ско-турската война 1877-78 
г. в боевете при Плевен и 
Ловеч. След Освобожде-
нието в правителствата на 
Тодор Бурмов и митропо-
лит Климент е министър 
на войната. Като такъв по-
лага много грижи за орга-
низацията на Българската 
войска. Открит противник 
бил на княз Александър 
I и то само за това, че е 
немски принц, е княз на 
България.
 Генерал Паренсов уми-
ра през 1914 година.
 6. Д-р атанасович - 
министър на просвеще-
нието.
 Завършил медицина в 
Букурещ. Преди да бъде 
назначен за министър, бил 
професор по гинекология 
в Медицинския универси-
тет в Букурещ.

140 ãодини от сформиране на Първия министерски съвет на 
Бълãария след Освоáождението през 1879 ãодина

Тодор Бурмов - първият министър-председател, е ãаáровец

 Поредицата от занимателни тестови въпроси 
са предложени от Христо Кичиков и Павел Вълчев. 
Въпросите имат за цел по интересен и оригинален 
начин да проверите и обогатите вашите знания. 
 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 11

Тайният свят на пчелите
 
 Светът на пчелите и 
днес буди възхищение и 
въпроси у хората. 
 Днес на Земята има 
около 20 000 вида пчели, 
като само няколко от 
тях живеят в големи се-
мейства. 
 Медът е изключи-
телно полезна храна и 
лекарство. 
 Най-старият мед в 
света е на 3000 години. 
Той е бил открит при ар-
хеологически разкопки в 
Египет и в момента на 
намирането е бил годен 
за консумация. 
 За 10 февруари - зим-
ният празник на пчели-
те, меда и пчеларите, са 
нашите въпроси.

1.	В един кошер броят на 
пчелите може да достигне 
до:
 а) 10 000
 б) 20 000
 в) 30 000
 г) 80 000

2. Колко яйца може да 
снесе за денонощие пче-
лата майка?
 а) 100
 б) 500
 в) 1000
 г) 3000

3. Ако се съхранява пра-
вилно, колко време може 
да се запази пчелният 
мед?

 а) 5 години
 б) 20 години
 в) 50 години
 г) никога не се разва-
ля

4. Пчелата майка живее 
средно около 5 години. 
Оплождането й става, 
след като тя достигне 
полова зрялост и излети 
на т. нар. „брачен полет”. 
Кога става това?
 а) до седмица след 
излюпването
 б) до един месец след 
излюпването
 в) до два месеца след 
излюпването
 г) до шест месеца 
след излюпването

5. Колко средно продъл-
жава животът на една 
пчела работничка през ак-
тивния сезон?
 а) 1-2 месеца
 б) 4-5 месеца
 в) 6-7 месеца
 г) 11-12 месеца

6. Специфичната мириз-
ма на листата на едно 
растение се използва от 
пчеларите за успокояване 
на пчелите. Кое е то?

 а) маточина
 б) мащерка
 в) мента
 г) медуница

7. До какво разстояние 
от кошера може да лети 
пчелата?
 а) 1 км
 б) 5 км
 в) 10 км
 г) 50 км

8. Кое от твърденията не 
е вярно?
 а) пчелите работнички, 
след като ужилят, умират
 б) мъжките пчели, из-
вестни още като търтеи, 
нямат жила
 в) пчелният мед се ус-
воява от човешкия органи-
зъм на 100%

 г) ако правилно се 
съхранява, пчелният мед 
може да се запази до 50 
години

9. Колко цвята на ден 
могат да посетят пчелите 
от един кошер?
 а) около 10 000
 б) около 30 000
 в) около 100 000
 г) около 200 000

10. Колко мед употребя-
ва за една година едно 
пчелно семейство?
 а) 40-50 кг
 б) 90-100 кг
 в) 190-200 кг
 г) 200-300 кг

11. Една пчела при едно 
излитане може да пре-

несе около 20 мг вода, а 
50 пчели - 1 грам. Колко 
вода изразходва за едно 
денонощие едно пчелно 
семейство?
 а) около 20-30 г
 б) около 100-200 г
 в) около 300-400 г
 г) около 500-600 г

12. Доайенът на бъл-
гарската пчеларска наука, 
първият асистент по пче-
ларство и автор на много 
трудове е свързан с Га-
бровския край. Кой е този 
учен?
 а) проф. д-р Георги 
Бижков
 б) доц. д-р Бижо Би-
жев
 в) проф. Стефан Бон-
чев
 г) д-р Петър Цончев

13. На 10 февруари пра-
вославната църква почита 
един свещеномъченик на 
вярата, като му отрежда 
роля на целител и пазител 
на здравето. Заради леко-
витата си роля е считан 
за покровител на меда и 
пчеларите, които смятат 
10 февруари за свой про-
фесионален празник. На 

този ден се яде питка с 
мед, осветена на специ-
ална празнична литургия. 
Кой е този мъченик на 
Христовата вяра?
 а) Св. свщмчк Ха-
ралампий
 б) Св. мчк Никифор
 в) Св. вмчк Панталей-
мон
 г) Св. Атанасий

14. До каква максимал-
на скорост достига поле-
тът на пчелите?
 а) 10 км/ч.
 б) 20 км/ч.
 в) 30 км/ч.
 г) 60 км/ч.

15. Към пчелните проду-
кти не спада:
 а) пчелен мед
 б) пчелно млечице
 в) протеини
 г) прополис

1. смядово
2. Божурище
3. Хасково
4. Пловдив
5. Хисар
6. Хасково
7. Тутракан

8. ахтопол
  9. вършец
 10. севлиево
1 1 .  Ф е -
ликс каниц, 
габрово

верни отговори 
на теста от бр. 15

8обяви се приемат в 
редакцията на 3 етаж 
- Габрово, ул. „отец Па-
исий“ 2, от 8.30 до 17.00 
ч.. 8вашата обява ще 
бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена до 16.30 часа. 
8Цената на обявите е 
на дума, без предлози и 
съюзи, за едно отпечат-
ване - обикновени 15 сто-
тинки, в рамка - 30 ст., 
върху сива подложка - 40 
ст. 
8При текущите обяви 
всяка 11-та е безплатна.

ВЕТЕринари
д-р росЕн диМи-
ТроВ - ВЕТЕринарна 
аМБулаТория и зо-
оМагазин - прегледи, 
лечение, профилактика, 
изкуствено осеменява-
не - Габрово, ул. „Сте-
фан Караджа“ 19, срещу 
Автогарата, до Уникс, 
справки на тел. 066/806-
140, GSM 0888/671-905, 
0897/897-822.
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продължава от бр. 15
А след нейното приключва-

не останалият капитал да се 
насочи в полза на образова-
нието на българите. Руският 
император Николай I одобрява 
тази идея и през март 1854 го-
дина нарежда да се съдейства 
за улесняване на помощната 
акция. Подписката е открита 
в Одеса и бесарабските бъл-
гарски колонии. Н. Хр. Пала-
узов е натоварен да следи 
за правилното използване на 
парите според начертанията 
на организацията. Също през 
март 1854 година, вече като 
член на щаба на действащата 
руска армия, той предлага да 
се изпратят за българите кни-
ги, църковни потреби, дрехи, 
молитвеници за свещениците, 
за да се поддържа духа на 
народа и влиянието на Русия.

Във връзка с оказването 
на военна помощ в хода на 
подготовката на руската армия 
за преминаване на река Дунав 
са предложени 29 имена на 
българи, близки до ОН, сред 
които и габровецът Николай 
Петрович Палаузов. А сред 
учениците от Ришельовския ли-
цей, студентите от Московския 
университет, възпитаниците на 
руските духовни училища, кои-
то да се използват със същата 
цел, е посочен и Иван Грудов 
от Габрово. Наред със свет-
ските лица Н. Хр. Палаузов 
препоръчва да се използват 
за съдействие и игумените на 
български манастири (Рилски, 
Татар Пазарджишкия) и на Га-
бровския Соколски манастир 
– дядо Йосиф. 

С цел за „еднообразни 
действия” при създалите се 
военни обстоятелства, ОН ус-
тановява връзки с букурещ-
ките дейци, присъединява се 
към доброволческата акция на 
Средоточното попечителство, 
за чиято кауза изпраща 2 400 
рубли. Предприетите действия 
са насочени към засилване 
влиянието на Настоятелството 
сред българските общини във 
Влашко. Още през март 1854 
година в Браила е съставено 
общество, подобно на Одеско-
то и Букурещкото. 

Настоятелството прави оп-
ити да установи връзки и с 
Българската цариградска об-
щина, която може да бъде 
полезна за делото на бълга-
рите и в Одеса, както и за 
политиката на Русия на Бал-
каните. След Кримската война 
се установяват преки контакти 
и с българската колония в 
Бесарабия. Настоятелството 
успява да убеди бесарабските 
колонисти да съберат 30 000 
сребърни рубли за дейността 
на Одеското настоятелство. За 
осъществяване на набелязани-
те цели Н. Хр. Палаузов отбе-
лязва: „Аз ще се старая щото 
всички общества да бъдат под-
чинени на Одеското”, и пред-
лага на одеските настоятели 
да обсъдят възможностите за 
разширяване обхвата на ОБН, 
да го подчинят в бъдеще на 
някои от членовете на руската 
царска фамилия, да се предви-
ди избор на почетни членове, 
за разделянето на членския 
състав на членове-предводите-
ли и членове-сътрудници. Тези 
негови идеи се възприемат 
от браилските и галацки да-
рители.

С обрата на военните 
действия през 1854 година, 
когато руската армия е прину-
дена да напусне българските 
земи и да се оттегли от ду-
навските княжества, се на-

лага ОН да преустрои своята 
дейност. Негова главна задача 
става подпомагане обучение-
то на българите в Русия. До 
този момент дейността по об-
разованието им е извършва-
на от частни лица. За да се 

превърне в „благонадеждно и 
отговорно оръдие на правител-
ството”, е предложено ръко-
водството на настоятелството 
да бъде поверено на доверено 
правителствено лице, което 
„да има право да предста-
вя предложения” и да прави 
„отчети през местното начал-
ство”. 

Предложена е и промяна 
в наименованието на насто-
ятелството – „Настоятелство 
(Попечителство) в помощ на 
нуждаещите се българи”, за 
да знаят те към кого да се 
обръщат за помощ. Палаузов 
и одеските дейци явно де-
монстрират стремежа си да 
се наложат като „главна сила 
сред българската емиграция от 
Южна Русия и дунавските кня-
жества”, т. е. към „хегемония”. 

Тя се проявява още по 
време на войната, но осо-

бено активно след нейното 
завършване през 1856 година. 
Хегемонистичните тенденции 
на Настоятелството Н. Генчев 
визира в опитите му „да се 
наложи като първа сила сред 
българската емиграция, то да 

координира и ръководи най-
активните центрове на бъл-
гарското културно-национално 
движение – Букурещ, Цариград 
и Болград”. 

Нежеланието на руското 
правителство да му даде ста-
тут на самостоятелна органи-
зация, опитите да го постави 
изцяло под свое попечител-
ство, невъзможността да бъдат 
подчинени на Одеса другите 
центрове на български общ-
ности, са в основата за не-
успеха му. Още повече, че 
букурещките и цариградските 
дейци също претендират, с не 
по-малко основание от оде-
ските, да стоят начело на бъл-
гарското културно-национално 
движение.

Промените в руската по-
литика към ОБН налага об-
съждането на нов проект, 
според който съществува-

щата дружествена структура 
трябва да приеме названието 
Одеско благотворително об-
щество, чиято главна цел е 
„да съдействува за религиоз-
но-нравственото образоване 
на българите, за подобряване 

състоянието на църквата, учи-
лището и други общополезни 
учреждения”. Според поправ-
ките в устава на организация-
та, от 1857 година Българското 
настоятелство в Одеса трябва 
да се превърне в „негласно 
общество за частна благот-
ворителност, без влияние и 
възможности за действие сред 
своите сънародници”. Лише-
но от по-широко действие и 
инициатива, този нов статут 
на дружеството е посрещнат 
с неодобрение от българите в 
Одеса.

Завършилата с неуспех 
война рязко променя дейност-
та на Настоятелството – на-
стъпва един дълъг период на 
мирна културна политика. След 
Кримската война усилията на 
ОБН са насочени за запазва-
не и задълбочаване на руско-
българските културни връзки, 

за издействане на привилегии 
за българите, които живеят в 
Русия, за осигуряване на обра-
зование на сънародниците им 
в пределите на Турската им-
перия. Душеприказчиците на 
покойния Васил Априлов – Н. 
Хр. Палаузов, Константин Н. 
Палаузов и В. Рашеев, в своя-
та културна дейност продължа-
ват да обръщат изключително 
внимание на Габровското учи-
лище. Грижите им за ликви-
диране на моралната криза 
между учителите и членовете 
на училищното настоятелство, 
между чорбаджиите и учител-
ската общност, за разрешава-
не финансовите проблеми на 
училището са сред важните 
приоритети за поддържане на 
българската просвета.

Участието на Одеското 
българско настоятелство в 
политическите борби за на-
ционално освобождение е от 
особено важно значение за 
защита на българските нацио-
нални интереси. 

Независимо от ограниче-
ната си политическа иници-
атива, Настоятелството под-
държа тесни контакти с Георги 
С. Раковски, който успява да 
привлече някои от одеските 
дейци към своите револю-
ционни начинания. Одеският 
революционен комитет, който 
според Н. Генчев се формира 
като поделение на Одеско-
то българско настоятелство и 
се явява средоточие на рево-
люционната емиграция в Ю. 
Русия, е представляван от Ни-
колай М. Тошкович, Васил Ра-
шеев и Филип Тотю. Създава 
се с основна цел набавяне на 
оръжие и боеприпаси, осигу-
ряване на средства за тяхното 
закупуване. 

От значение за одеските 
дейци е енергичното и съзна-
телно подпомагане на Българ-
ския таен централен комитет 
(създаден през 1866 година в 
Букурещ, към неговото умере-
но крило принадлежи габрове-
цът Иван Грудов), Вътрешната 
революционна организация на 
Васил Левски (част от чиято 
мрежа е и Габровският рево-
люционен комитет) и БРЦК 
в Букурещ за подготовката 
на Априлското въстание (при 
чието реализиране Габрово и 
Габровско имат значимо учас-
тие). За целта одеските дейци 
основават главен център на 
емигрантските революционни 
течения в Ю. Русия. Те са по-
търсени за активно съдействие 
от основните деятели на осво-
бодителното ни движение Ра-
ковски, Левски, Ботев, защото 

„бяха народни и много защита-
ваха отечеството си България”. 
Общата им работа „да ви-
дим милото отечество веднъж 
свободно” е преценявана като 
„жертва”, която няма да оста-
не „напразно” и „ще принесе 
голяма полза и отечеството 
ще ви възнагради”. 

Това разбиране е заяве-
но от Ив. Грудов в писмо от 
януари 1868 година до Васил 
Рашеев, ревностен радетел за 
общо сътрудничество с рево-
люционната емиграция. В на-
вечерието и при обявяването 
на Освободителната руско-тур-
ска война ОБН оказва важно 
съдействие на руските войски 
с предоставянето на подробни 
сведения за българи, завърши-
ли в Русия, които могат да се 
използват във военната акция 
на Балканите. Впоследствие 
то е използвано от руските 
органи само с конкретни поръ-
чения. В началото на войната 
Настоятелството създава от-
ряд от 150 българи-добровол-
ци, зачислени към българското 
опълчение. През август 1877 
година одесчани изпращат 
чрез Найден Геров (по това 
време губернатор на Свищов) 
13 денка (голям пакет) дрехи 
за пострадалите българи.

След Освобождението 
участието на ОБН в строител-
ството на нова България се 
вписва с изразеното станови-
ще по бъдещата конституция, с 
предложението като депутат от 
Одеса в Учредителното събра-
ние да бъде регистриран синът 
на Н. Хр. Палаузов – Владимир 
Н. Палаузов. Одеското българ-
ско настоятелство е сред мал-
кото емигрантски организации 
(Кишиневското българско об-
щество, Виенското българско 
общество „Напредък”, Българ-
ското книжовно дружество в 
Браила) със свой депутат в 
УС. Това е и последното му 
участие в политическата исто-
рия на България. 

Одеското българско насто-
ятелство продължава своето 
съществуване до началото на 
ХХ век, но като частно благот-
ворително общество. Дейност-
та му основно се простира 
до подпомагане на младите 
българи, учещи се в руските 
учебни заведения. Стремежът 
на одеската колония и ней-
ната организация - Одеско-
то българско настоятелство, 
да акцентува върху връзката 
на българските възрожденски 
процеси с Русия е своеобраз-
на илюстрация и на многоо-
бразната дейност на габровци 
в тази насока.

ългарската емиграция от ХIХ век 
инициира и създава много органи-
зационни структури с различно съ-
държание на дейност (благотвори-
телни, културно-просветни, полити-

чески) в условия, зависими от политиката на 
великите или балканските държави, каквито 

са управляващите среди в русия, сърбия,  ру-
мъния и Турция. 
 габровската възрожденска емиграцион-
на общност е сред активните и се вписва 
деятелно в инициирането, реализацията и 
поддържането на институции, полезни за про-
буждането и оформянето на националното 

съзнание на българите. една от големите и 
влиятелни организации с особено значима 
„роля в българското културно и политическо 
възраждане”, с определено „място в българо-
руските и културно-политически връзки”, със 
своеобразни „функции в системата на руското 
културно-политическо проникване на изток”, 

както и в българските земи през ХIХ век, е 
одеското българско настоятелство. неговото 
създаване и дейност „в полза на българите 
с разрешението на руското правителство” е 
част от усърдните прояви на габровските тър-
говци, които са сред създателите на българ-
ската колония в одеса. 

Б
Одеското áълãарско настоятелство съществува 3 десетилетия и съáира 
около 300 000 руáли за културно и просветно въздиãане на áълãарите 
По време на Кримската война и особено след нея одеските дейци показват явен стремеж да се наложат сред българската еми-
грация, да ръководят най-активните центрове на българското културно-национално движение – Букурещ, Цариград и Болград

155 години от Одеското българско настоятелство

 На гравюрата - одеса по времето на българското одеско настоятелство. На къщата се виждат реклам-
ни пана на застрахователната компания „Саламандър“. Главен агент в нея е Николай А. Палаузов, един от 
душеприказчиците на васил Априлов

Васил Н. Рашеев                                                           Никола Хр. Палаузов                                               Филип Тотю                                                          Найден Геров
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рУмЯНа стаНЧева

 - коя е анна Йордано-
ва от първо лице?
 - Никога не съм била 
от онези банкери, които 
гледат на хората от висо-
тата на своята експертна 
кула. Обичам хората, рад-
вам се на природата. Една 
обикновена жена съм, ле-
жерна, с чувство за хумор, 
самокритична. 
 Прехвърлих 80-те, но 
виждам по детски хубаво-
то, красивото. Не скучая, 
никога не съм се чувства-
ла изолирана от живота 
около мен. Чета всичко, 
не пропускам събитията, 
сред хората съм всеки 
ден, разхождам се и се 
чувствам напълно пълно-
ценен гражданин и човек. 
 - имате забележител-
на биография и то в един 
от най-възловите секто-
ри на икономиката – бан-
ковия. как една жена се 
доказва в него и намира 
сили за голямата отго-
ворност?
 - Моята трудова би-
ография е изключително 
кратка – влязох и излязох 
през една и съща врата – 
на сериозната институция, 
наречена банка. Минала 
съм през цялата йерархия 
на банковата система, за-
почнах като операционист 
и се пенсионирах като ди-
ректор. В днешно време 
това може да се счита 
и за застой, но считам, 

че е голямо предизвика-
телство да се докажеш 
в една мъжка среда. Да, 
ценя многобройните награ-
ди и отличия, които съм 
получила, но най-ценни-
ят ми капитал и досега е 
кредитът на доверие на 
обществото. Научих се да 
управлявам пари, но ни-
кога не забравях дори за 
миг, че това са чужди пари 
и отговорността е голяма.
 Ролята и задачите на 
банката бяха големи – кре-
дитирахме и финансирах-
ме основните и оборот-
ните средства на цялата 
Дряновска община, еми-
сията, валутата. Но стро-
ителството беше моята 
слабост – от А до Я всичко 
минаваше през банката. 
Чрез работата си се до-
коснах до толкова много 
неща в Дряново, затова 
всяко нещо в него ми е 
скъпо и мило. 
 - как живее днес анна 
Йорданова? какво я рад-
ва и кое - натъжава?
 - Старая се да се от-
дам на колкото се може 
по-спокойни старини и да 
се радвам на колкото е 
останало щастие в личен 
план. Когато човек е на 
моите години, е изгубил 
много обични за него хора 
– съпруг, родители, брат, 
близки, приятели, колеги, 
но пък спомените ме кре-
пят и още по-добре осъз-
навам, че остаряването е 
истинска привилегия. 

 
 

Радвам се на дребните 
неща, на празниците и 
делниците, на това, че де-
цата ми са в България. 
Продължавам да държа на 
семейните традиции - удо-
волствие е да посрещам 
гости, а идването на де-
цата от София е истински 
празник. 
 Казват ми, че и до 
днес съм запазила чув-
ството си за хумор и като 
че ли то единствено се 
оказа непобедимо от вре-

мето и обстоятелствата. 
Искам докрай да го съх-
раня, защото ме пази от 
униние, а и вярвам, че 
пази ума буден. 
 Обичам добронамере-
ните хора и разчитам на 
тях да направят по свой 
избор нещо смислено и 
интересно. Не познавам 
омразата и ако нещо не 
ми харесва, го отминавам. 
Щастлив човек съм, защо-
то не съм правила нещо, 
което не обичам.
 - как приемате отре-

деното ви място в сбор-
ника „Бележити българ-
ски жени“?
 - Останах изненадана, 
че скромната ми особа е 
в това издание - заедно с 
жени, действително беле-
жити, посветили с любов 
и усърдие голяма част от 
живота си на обществото. 
Аз не съм имала претен-
ции за специален статут, 
но със сигурност съм къс-
метлийка в професионален 
план, защото винаги съм 
работила това, което ис-
кам, разбирам и обичам. 
И както се казва - в нача-
лото човек работи за име-
то си, после името работи 
за него.
 - как гледате днес на 
Дряново, какво най-на-
пред виждате в него?
 - Липсва ми любовта, 
която дряновци питаеха 
към нашия град. Загуби-
хме част от очарованието 
му, няма го онова спокой-
ствие, сигурност, чистота 
и най-вече усмивките на 
дряновци. 
 Мъчно ми е за много 
неща – за това, че ико-
номическата принуда в 
голяма степен обезлюди 
общината, за това, че кам-
баната често бие и става-
ме все по-малко... Тъжно 
поглеждам към обезлюде-
ните къщи и сгради, към 
празните магазини. Но 
смятам, че нямаме осно-
вание за претенции, тъй 
като сами загърбихме ня-
кои морални ценности. Но 
знам и вярвам, че въпреки 
всичко Дряново ще пребъ-
де, защото в него живеят 
хора с балканджийски дух 
– силен и буден. Младите 
със сигурност ще намерят 
Пътя към възраждането. 
 - ако се върнем във 
вчерашно Дряново, кои 
са личностите, които сим-
волизират духа му? 
 - Когато става дума за 

истинския дряновски дух, 
се сещам за много инте-
ресни, нестандартни, сво-
еобразни и толкова раз-
лични лица, все ценители 
на хубавото, с удивително 
чувство за хумор, с буен и 
здрав балканджийски дух 
– всичките от една „кръв-
на група“. 
 Не мога да изброя 
всички, но ще спомена 
имената на Митьо Капран-
джиев, Кольо Дъчев, Генчо 
Горанов, Досьо Перев, д-р 
Тодор Попдимитров, Сава 
Недялков. И каква плея-
да от интелектуалци, зна-
ещи всичко за Дряново и 
Дряновския край - Станчо 
Вълчев, Никола Бошнаков, 
Косьо Марев, Енчо Ирин-
чев, а тръпката към дря-

новското хорово изкуство 
ме води към имената на 
Русчо Зимпаров, Димитър 
Матеев, д-р Тодор Влаев. 
Тези хора правеха градче-
то ни по-цветно и живо. 
 - какво искате да се 
случи на Дряново оттук 
нататък?
 - Искам работа за 

всички, повече детски ко-
лички, спокойствие за хо-
рата, които сме в края на 
житейския път. 
 - името ви е емблема 
за почтеност и непобеди-
ма от времето красота. 
какво искате да кажете 
на читателите на вестник 
„100 вести“?
 - Когато си надхвърлил 
80-те, не търсиш и не ис-
каш признание от живота. 
За мен беше привилегия и 
чест да измина точно този 
път, с тези хора, живях с 
любов и охота и се рад-
вам на всеки ден. Поже-
лах си работа, семейство, 
всичко, с което човек е 
щастлив, и ми се даде! За-
туй не хленча и не искам 
нищо. 

 Благодаря, Живот!
 Пожелавам на всички 
здраве и сполука в живо-
та, да бъдат себе си през 
целия си живот и да не 
забравят, че историята се 
пише от всички. 
 Нека запазим усета си 
за памет, достойнство и 
дух!

 Аристократизмът не е само в гени-
те, той е и в духа. И там е непреходен, 
защото не може да залинее от някоя 

болна клонка в родословното дърво. 
Извисява се и е непобедим от времето 
и обстоятелствата. Това е усещането, 

когато си до АННА ЙОРДАНОВА, една 
красива жена, блестящ банкер, неверо-
ятен човек. Истински й се възхищавам 

и искам и вие да се докоснете до ней-
ния свят, защото тя заразява с витал-
ност, жизнелюбие и мъдрост. 

 Анна Йорданова е родена през 1937 година в Ка-
лофер. Основното си образование завършва в Дря-
ново, средно - в Търговската гимназия във Велико 
Търново, висше - във ВИНС – Варна. Последователно 
преминава през цялата йерархия на банковата сис-
тема, като 11 години е била директор на БНБ - Дря-
ново и 3 години на Търговска банка АД - Габрово, клон 
Дряново. Една от първите жени на ръководна длъж-
ност в банкерското съсловие в Северна България. 
Близо 20 години е председател на Движението на 
българските жени в Дряново. Отредено й е място в 
сборника на Любомир Михайлов „Бележити българ-
ски жени“.

Анна Иванова: “Чрез раáотата се докоснах до мноãо неща 
в Дряново, затова всяко нещо в неãо ми е скъпо и мило”

продължава от стр. 1
Четвърта се класира Мар-
гарита Радева от „Орловец 
93“ с 5:01:52, а съотборнич-
ката й Ния Вичева завър-
ши 14-та с 5:44:55 мин.
 В бягането на 3000 м 
Девора беше още по-убе-
дителна и спечели с близо 
3 секунди аванс пред То-
дорова. Резултатът, който 
й донесе златото, беше 
10:22:77 мин. Четворка-
та и в тази надпревара 
беше същата. Бронза взе 
Кременска с 10:52:59, а 
Маргарита Радева завър-
ши 4-та с 11:06:25 минути. 
Ния Вичева е 8-ма с време 
12:01:53 минути. Още едно 
добро класиране за АК 
„Орловец 93“ направи та-
лантът Ева Петкова. Макар 
и с три години по-малка от 
своите конкурентки, Ева 
се пребори за четвърто-
то място с 16 състеза-
телки в бягането на 800 
м, като спря хронометъра 
на 2:27:01 минути. Тройка-
та оформиха Лиляна Ге-
оргиева (СК „Актив 2013“, 
Пловдив, 2:12:53 мин.), Бо-
яна  Чепилева („Академик“, 
София, 2:14:10 мин.) и Ди-
ана  Роглева („Академик“, 
София, 2:21:36 мин.). 
 В дисциплината тлас-
кане на гюле участва Рая 
Голчева от ЛК „Тот атлет“. 
Възпитаничката на треньо-
ра Михаил Кьошев влезе 
във финала и с резултат 
от 9 метра и 23 сантиме-
тра зае осмото място.

Девора 
Аврамова ...

 С двубоя между „Вик-
тория“ и севлиевския „Ме-
делин 96“ започнаха ос-
минафиналите от XXVII-я 
традиционен турнир по 
футбол на малки врати за 
Купата на Община Габрово. 
Жребият за елиминациите 
беше теглен веднага след 

последния мач от първа-
та фаза. Поставени в него 
бяха шестте победители в 
групите - „Шести участък“, 
„Копакабана“, „БИС Секю-
рити“, „Виктория“, „Стеф“ 
и „ММ Севлиево“, както 
и два от вторите отбори 
с най-добри показатели 

- „Балкан“ (Плачковци) и 
„АВВ“ (Севлиево). Осемте 
тима си изтеглиха позиции 
в схемата за втората фаза 
на турнира, а след това и 
съперници от останалите 4 
втори отбора в групите и 4 
трети с най-добри показа-
тели.

„Виктория” и „Меделин 96” 
откриват елиминационната фаза

ПолуЧиХа се слеДниТе ДвоЙки:

I „Виктория“ - „Меделин 96“
II „Стеф“ - „Класиците“
III „Копакабана“ - „Карата ауто“
IV „ММ Севлиево“ - „Империя“
V „БИС Секюрити“ - „Делта гард“
VI „Шести участък“ - „ФК Старо село 777“
VII „АВВ“ (Севлиево) - „Pasta Gabrovo“
VII  „Балкан“ - „Веспа“

на 1/4 ФиналиТе Ще се среЩнаТ:
Победител двойка I - Победител двойка III
Победител двойка II - Победител двойка IV
Победител двойка V - Победител двойка VII
Победител двойка VI - Победител двойка VIII

ПолуФинали:
Победител двойка I/Победител дв. III - Победител двойка V/Победител дв. VII
Победител двойка II/Победител дв. IV - Победител двойка VI/Победител дв. VIII
Срещите започват утре. Ще се играят по два мача на ден, съответно от 18 и 19 часа. 

ПрограМа за 1/8 ФиналиТе До краЯ на сеДМицаТа:
сряда, 30 януари

18.00 часа „Стеф“ - „Класиците“
19.00 часа „АВВ“ (Севлиево) - „Pasta Gabrovo“

Четвъртък, 31 януари
18.00 часа „Копакабана“ - „Карата ауто“
19.00 часа „Шести участък“  - „ФК Старо село 777“

Петък, 1 февруари
18.00 часа „ММ Севлиево“ - „Империя“
19.00 часа „БИС Секюрити“ - „Делта гард“

Най-големи-
ят от тримата 
братя Рачеви - 
Николай, пред-
стави местния 
клуб в Дър-
жавния личен 
шампионат по 
джудо за юно-
ши и девойки, 
проведен в сто-
лицата, с който 
беше положе-
но началото на 
спортната 2019 
година за Бъл-
гарска федера-
ция по джудо. 

В първен-
ството взеха 
участие над 400 
състезатели от 
45 клуба в стра-
ната.

Състезание-
то беше открито 
от президента на федера-
цията Румен Стоилов. 

Присъстваха още и ви-
цепрезидентът Даме Стой-
ков, генералният секретар 
Христо Маев, спортният 
директор Спаска Илиева и 
членове на Управителния 
съвет, а сред публиката 
беше и състезателят Ивай-
ло Иванов, който само ден 
по-рано завоюва престиж-
ното второ място на Гранд 
При в Тел Авив - Израел, и 
беше приветстван с апло-
дисменти от публиката и 
състезателите.

Николай Рачев пред-
стави Габрово в катего-

рия до 45 килограма, в 
която призовите места си 
оспорваха 38 момчета. 
Възпитаникът на треньо-
ра Георги Колев тръгна 
със служебно извеждане 
по жребий в първия кръг, 
след което записа победи 
над състезатели от ЦСКА, 
Спортна академия ЦСКА и 
Козлодуй. 

Последваха две  загу-
би от състезатели на сли-
венските клубове. Така с 
четири победи и две пора-
жения Николай зае седмо 
място в категорията. Това 
е чудесно представяне за 
него, предвид факта, че 
старшата възраст е от три 

поредни набора (2002-2004 
г.), а той е най-малък и 
за първа година участва 
в нея. 

Освен това правилни-
кът за юношите старша 
възраст позволява ключо-
ве и задушаващи техники, 
които бяха новост за него.

В края на следващата 
седмица, на 9 февруари, 
предстои Държавният ли-
чен шампионат за младе-
жи и девойки в Перник. 
В него ДК „Габрово“ ще 
бъде представен от Петър 
Данаилов в тежката кате-
гория +100 кг и Николай 
Христов в категория до 60 
килограма. 

Николай Рачев представи Гаáрово в Държавния 
личен шампионат по джудо при юношите


