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димас ад
добив на инертни материали, 

асфалтополагане и строителство
ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ     В ГАБРОВО

0886 001 001

• Bulgarian homes network •

Скръбна веСт
Почина

Дянко Иванов Боев
Поклон пред паметта му!

Поклонението ще се състои на 7 август 2019 г. 
от 13.00 часа в църквата „Света Троица“ - Габрово.

От съучениците випуск 1957 г. на Априловска гимназия

 На 3 август, събота, 
в 15:50 часа чрез теле-
фон 112 е получен сигнал 
за активирано свлачище в 
квартал Радецки, в района 
на строителството на Об-
ходния път за тунела под 
връх Шипка. 
 На 5 август на мяс-
то бе направен повторен 
оглед, в присъствието на 
кмета Таня Христова, за-
местник-кмета по устрой-
ство на територията, ин-
фраструктура и екология 
арх. Николай Меразчиев, 
началник отдел „Техниче-
ска инфраструктура, сгра-
ди и съоръжения” инж. 
Деян Дончев, изпълнител-
ния директор на Областно 
пътно управление – Габро-
во инж. Деян Георгиев, 
изпълнителя, надзора на 

обекта и жители от квар-
тала, съобщава Община 
Габрово. Към момента, 
по проекта „Обход на гр. 
Габрово” са приключени 
Първи и Втори участък, с 
рехабилитиран близо 11 
км съществуващ път и по-
строени нови пътни връзки 
„Севлиево - Велико Търно-
во“ и „Казанлък - Габрово“ 
от пътен възел „Поповци“. 
В процес на изпълнение 
са Трети и Четвърти учас-
тък от км 10+940,74 до 
км 20+124,50 и етапната 
връзка от км 0+000 до км 
3+130.
 По отношение на път-
ната част в Четвъртия 
участък, за който е пода-
ден сигналът, следва да 
се има предвид, че все 
още се извършват строи-

телни дейности, изграждат 
се армирани насипи и во-
достоци на предвидените 
по проекта места. Не са 
приключили изкопно-на-
сипните работи в края на 
участъка и началото на 
етапната връзка, тепърва 
предстои изграждането на 
облицовани окопи, монтаж 
на бетонови бордюри и от-
воднителни улеи, с които 
ще се реши проблема с 
дъждовните води.
 Вследствие на обилния 
валеж от събота 2 от къ-
щите, които са в непосред-
ствена близост до строежа 
на пътя, са засегнати от 
свляклата се земна маса, 
но изпълнителят на обекта 
своевременно е отреаги-
рал с техника и е отстра-
нил щетите.        стр. 2 

 Вчера великотърнов-
ският Окръжен съд поста-
нови 22 години затвор при 
първоначален строг режим 
за Васил М. А. от Габрово, 
който през есента на ми-
налата година уби с тесла 
пастир в село Хотница.  
 Делото беше гледано 
по съкратената процедура, 
след като 53-годишният об-
виняем призна вината си. 
 През октомври мина-
лата година габровецът за-
почнал работа в овцефер-
ма във великотърновското 
село Хотница. На 4 октом-
ври вечерта той се скарал 
за ракия и силна музика 
със 70-годишния пастир Ж. 
А. А. и му нанесъл няколко 
удара с тесла, след което 
взел личните вещи и па-

рите на жертвата на обща 
стойност 519 лева и избя-
гал.
 Според седмичния бю-
летин на великотърнов-
ския Окръжен съд габро-
вецът е нанесъл „не по-
малко от три силни удара 
с тесла в областта на ля-
вата половина на главата, 
довели до тежка открита 
черепно-мозъчна травма, 
като убийството предста-
влява опасен рецидив и 
е извършено с особена 
жестокост”.
  Пастирът почина след 
няколко дена във Вели-
котърновската болница, а 
габровецът беше задър-
жан. Васил М. А. има 40 
криминални регистрации и 
16 осъдителни присъди. 

22 гîдèíè пîлучè гаáрîвåц за 
уáèйствî íа пастèр в Õîтíèца

Тръгíа свлачèщå в кв. Радåцкè, Оáщèíата рåагèра

Тихомир Църов

 Тихомир Пенов, фото-
графът на музей „Етър”, 
откри изложба със свои 
снимки в Пловдив – евро-
пейска столица на култу-
рата за 2019 година. 
 Творбите могат да се 
видят в едно от арт-прос-
транствата в централна-
та градска част – галерия 
„Arsenal of art”, собстве-
ност на галериста Ангел 
Гешев. 
 „Безвремие” е наиме-
нованието, което обединя-
ва фотографии, направени 
през 80-те години на ХХ 
век на различни места в 
България. Върху повечето 
творецът е запечатал голи 
женски тела.

 Не жената, а спомени-
те за нея са извън време-
то, смята Тихомир Пенов. 
 „Ние сме родени от 

жена. Помним първо май-
ката, а след това бащата. 
Всеки има прекрасен спо-
мен от някоя жена, все 
едно кога и къде е прежи-
вяването. И този спомен е 
вечен. Това е безвремие-
то”, казва творецът.
 Впечатляващите сним-
ки, които Тихомир Пенов 
е избрал за изложбата, 
не са правени в студио. 
Използвани са естествени 
места сред природата. 
 „Избираш момент, кой-
то да снимаш. Светлината 
е важна, за да се полу-
чи една творба. В студи-
ото можеш да нагласиш 
всичко, но е по-скучно. Аз 
съм снимал във входове, в 
дворове, сред природата. 

продължава на стр. 8

Фîтîграфът íа „Етър”-а с èзлîжáа в 
Еврîпåйската стîлèца íа културата

 В навечерието на 
142-годишнината от Шип-
ченската епопея и 85 го-
дини от откриването и ос-
вещаването на Паметника 
на свободата Държавен 
архив – Габрово предста-
вя снимки и документи от 
съхраняваните фондове, 
сред които и непоказвани 
досега. Началникът на от-
дела Цветомира Койчева 
споделя, че е избран един 
по-модерен начин за пред-
ставяне, а именно елек-
тронния вариант. Макар че 
се губи личният контакт с 
посетителите, така експо-
зицията ще е по-достъп-
на за всички, а не само 
за габровци – смята още 
съставителят на изложба-
та. Виртуалната изложба е 

качена на сайта на Нацио-
нално честване Шипчен-
ска епопея www.shipka.org, 
където всеки ще може да 
я „посети“ по всяко време 
и отвсякъде. Виртуалната 
изложба „Паметта за Шип-
ка” може да се раздели 
условно на две групи. Пър-
вата включва документи и 
снимки на главнокоманд-
ващи, картички с батални 
сцени и в частност от Епо-
пеята на Шипка, на учас-
тници в шипченските бое-
ве – опълченци, руски вой-
ници и офицери, дейността 
на Временното управление 
в Габрово и на монахините 
в Девическия габровски 
манастир за осигуряване 
на тила. 

продължава на стр. 2

Вèртуалíа èзлîжáа „Памåтта 
за Шèпчåíската åпîпåя"

Пîслаíèк Щåрк 
пîсрåщíа Лъчåзар 
Захарèåв è дåца îт 
"Гаáрîвчå" в Раáат
 Деца от фолклорен ан-
самбъл „Габровче“ гостува-
ха на посолството в Рабат, 
съобщава Министерството 
на външните работи.
 Представителна група 
от детския фолклорен ан-
самбъл „Габровче“, водена 
от художествения ръково-
дител на ансамбъла Лъче-
зар Захариев, посети на 
24 юли Посолството на 
България в Мароко. 

продължава на стр. 8

 68-годишна от Габро-
во подала сигнал, че за 
времето от 15:30 до 16:30 
часа на 4 август е станала 
жертва на телефонна из-
мама. Чрез обаждания на 
домашния и на мобилния 
й телефони неизвестен, 
представил се за поли-
цейски служител, заблудил 
жената, че се провежда 
полицейска операция. По 
време на разговора била 
инструктирана да пусне 
през терасата пакет със 
значителна сума пари.

Ощå åдíа пîдлъгаíа
хвърлè парè îт 
тåрасата íа "пîлèцай"

Фèлмът íа Фраíсîа Катîíå за худîжíèка Аíтîíèî 
Сåгè - в пåтък îт 18 часа в Музåя íа хумîра
 На 9 август от 18:00 
часа любителите на до-
кументалното кино ще се 
насладят на поредната 
прожекция, част от про-
грамата на 24. Габров-
ско биенале, с „Антонио 
Сеги, големият театър на 
света“. Френският доку-
ментален филм от 2017 
година е на режисьора 
Франсоа Катоне и е пос-
ветен на аржентинския 
художник Антонио Сеги.  
 Аржентинският худож-
ник Антонио Сеги живее и 
работи в Париж от 60-те 
години. 

продължава на стр. 8

Арт фåстèвалът в Трявíа áåшå îткрèт 
сíîщè, за пръв път мåждуíарîдåí 
кîíкурс за èзпълíèтåлè               8

Фîтîграфът íа „Етър”-а с èзлîжáа в 
Еврîпåйската стîлèца íа културата
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• АВАРИИ - 066/816-130;
• ИНфОРМАцИОНЕН ОфИС 
           - 066/816-113;
• ИНфОРМАцИОНЕН ОфИС 
  ИНКАСО - 066816117.

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

7 август 2019 г.

• 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

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Учредителите и партньорите

на Априловските награди за литература

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА КНИГИ,
издадени в периода от 1 септември 2018 г. до 31 август 2019 г., или ръко-
писи в следните жанрове: поезия, проза, литература за деца, хумор и сати-
ра, етнография, краезнание.
 В конкурса могат да участват всички автори, родени или дълго пребива-
вали на територията на община Габрово, както и всички редовни членове 
на Дружеството на писателите – Габрово.
 Книгите или ръкописите (в два екземпляра), придружени от кратка 
творческа биография, трябва да бъдат предадени до 31 август 2019 г. 
в Отдел „Краезнание” на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – гр. 
Габрово.

уВЕДоМлЕниЕ
Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ цен-
тър габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:
 На 21.08.2019 г. от 09:00 до 09:30 ч. поради 
извършване на оперативни превключвания на съо-
ръженията за доставка на електроенергия са въз-
можни смущения на електрозахранването в района 
на фирма „Озекс“ на ул. „Васил Левски“ 2.   
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център - Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. 
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 161 61.

уВЕДоМлЕниЕ
Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ цен-
тър габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:
 На 26.08.2019 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности на 
съоръженията за доставка на електроенергия ще 
бъде прекъснато електрозахранването в района 
на Габрово, ул. „Александър Керков“ 9-30, ул. „Ас-
парух“ 2-16 и 50, ул. „Захари Стоянов“ 2-4, ул. „Лю-
бен Каравелов“ 2 -14, ул. „Мадара“ 9, ул. „Малуша“ 
2-10, ул. „Орловска“ 27-59, 32-72, ул. „Прогрес“ 1, 
ул. „Хан Крум“ 2-42, ул. „Черковна“ 5, ул. „Шипка“ 
14.
 На 20.08.2019 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности на 
съоръженията за доставка на електроенергия ще 
бъде прекъснато електрозахранването в района 
на Габрово, улици „Ясен“ и „Славянска“.   
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център - Габрово и Горна Оряховица се извинява 
на своите клиенти за възникналото неудобство и се 
надява на разбиране. 
 Допълнителна информация можете да получите на 
тел. 0700 161 61.

 Разчистването на първите бараки на Централен пазар в Габрово като част от дългоочакваната реконструкция вчера 
привърши. Днес ще демонтират металните скелета на навесите. 

продължава от стр. 1
 След срещата изпъл-
нителят пое ангажимент, 
че с полагането на пър-
вите асфалтови пластове 
от участъка в рамките на 
месец ще бъде рехабили-
тирана пътната настилка 
в квартала, както и че ще 
бъде направено допълни-
телно отводняване на мес-
та, където е необходимо. 
В началото на следващия 
месец ще бъде завършена 
и рехабилитацията на пътя 
на пътен възел Дядо Дян-
ко.
 Жителите на Радецки 
имаха неволи и в края на 
февруари, когато поискаха 
гаранции от държавата, че 
строителството в тази от-
сечка няма да доведе до 
наводнения в къщите им.

Тръгíа свлачèщå 
в кв. Радåцкè, 
Оáщèíата рåагèра

продължава от стр. 1
Втората група обхваща 
документи и снимки, раз-
криващи признателнос-
тта на поколенията към 
героите на Шипка, както 
и за строежа на Паметни-
ка на свободата. Едни от 
най-интересните докумен-
ти, показвани в изложба 
за пръв път, са Грамота 
от Н. В. цар Борис III за 
награждаване на опълче-
неца Никола Минчев от 
1929 г., както и Диплом 
за провъзгласяването му 
за Почетен гражданин на 
Габрово. Той е един от 
522-та живи опълченци и 
поборници, провъзгласени 
за Почетни граждани на 
Габрово с Протокол № 2 
от 7 февруари 1923 г. на 
Габровско градско общин-
ско управление. В излож-
бата е показана и част от 
Протокола. 
 Интерес представляват 
и документите, свързани 
със строежа на Паметника 
на свободата, чиято 85-та 
годишнина отбелязваме: 
Договор между Комитета 
за въздигане паметник за 
възраждането и освобож-
дението на българския на-

род и арх. Атанас Донков 
и скулптора Александър 
Андреев, 1926 г., както и 
снимки от строежа и осве-
щаването му на 26 август 
1934 г.
 Виртуалната изложба 
е част от програмата за 
тържествата, посветени на 
Шипченската епопея през 
месец август. Официално 
те ще бъдат открити на 21 
август в Габрово с юбилей-
на изложба за строители-
те на Паметника на свобо-
дата. Отново в Габрово е 
и кулминацията на чества-
нето вечерта на 24 август. 
Цялата програма може да 
прочетете на официалния 
сайт www.shipka.org. 
 Национално честване 
Шипченска епопея се про-
вежда под патронажа на 
Президента на Република 
България и  се организира 
от Областна администра-
ция – Габрово със съдей-
ствието на Национален 
парк-музей „Шипка-Буз-
луджа“, Община Габрово, 
Регионално управление на 
образованието – Габрово, 
Ротари клуб – Габрово, Ре-
гионален исторически му-
зей – Габрово, Регионална 

библиотека „Априлов – Па-
лаузов“ – Габрово, Държа-
вен архив – Габрово, ХГ 
„Христо Цокев“.
 Информация за орга-
низиран транспорт на  
24 август 2019 г.
7:00 часа

Габрово (пл. „Възражда-
не“) – м. Узана – 3,00 лв.
7:30 часа
Габрово (пл. „Възражда-
не“) – Соколски манастир 
– 2,00 лв.
9:30 часа 
Габрово (пл. „Възражда-

не“) – връх Шипка – 3,00 
лв. Еднопосочен, 5,00 лв. 
двупосочен билет
След края на мероприя-
тията започва извозване 
от връх Шипка за Габрово 
(пл. „Възраждане“), после-
ден автобус - 15:30 часа.

Вèртуалíа èзлîжáа „Памåтта за Шèпчåíската åпîпåя"

 Лятното училище в 
Габрово, в което се под-
готвиха за първи клас 26 
деца от социално слаби 
семейства, завърши. За-
ниманията се проведоха 
за трета поредна година в 
рамките на проекта „Ком-
плекс за социално-здрав-
ни услуги за деца и семей-
ства“.
 Малчуганите получиха 
допълнителна педагогиче-
ска подготовка за равен 
старт с връстниците си, 
които наесен ще седнат 
на училищните скамейки. 
За тях беше организирано 
изхранване и безплатен 
транспорт до социалния 
комплекс на ул. „Ивайло“ 
13.
 През месец юни 13 
деца от селата в общи-
ната положиха усилия да 

доразвият придобитите в 
предучилищното образова-
ние когнитивни и социални 
умения. Медиаторите ра-

ботиха и с родителите, за 
да ги мотивират да изпра-
щат децата си на училище. 
През месец юли още 13 

деца от града, част от кои-
то не са преминали или 
имат недостатъчна задъл-
жителната предучилищна 

подготовка в детските гра-
дини, подобриха знанията 
си за школото. 
 За финала на лятното 

училище малките палавни-
ци си устроиха тържество 
пред родители и приятели. 
Децата получиха грамоти, 

ученически материали и 
пособия, необходими за 
всеки първокласник.
 Дейностите в Компле-
кса за социално-здравни 
услуги са насочени към 
подобряване на грижите 
за деца в ранна възраст 
и изграждане на умения 
за добро родителство. С 
потребителите работят 
психолог, специален пе-
дагог, логопед, социални 
работници, медиатори, ле-
кар-педиатър, медицинска 
сестра, акушер-гинеколог, 
акушерка, рехабилитатор и 
юрист.
 Лицата, проявяващи 
интерес, могат да се об-
ръщат за повече инфор-
мация на тел. 066 985 353 
и моб. 0884 191 516, ел. 
поща: zadecata@gabrovo.
bg.  

26 дåца îт уязвèмè групè сå пîдгîтвèха за първè клас

 Община Севлиево обя-
вява прием на документи 
за финансово подпомага-
не на севлиевски двойки 
с репродуктивни пробле-
ми. 
 Решението за подпо-
магането на семейства-
та е взето на заседание 
на постоянната комисия 
„Здравеопазване и соци-
ални дейности“ в Община 
Севлиево. 
 Крайният срок за при-
емане на документите е 
31 август 2019 г. Заявите-
лите следва да отговарят 
на критериите, определе-
ни в Правилника за фи-
нансово подпомагане на 
изследвания и процедури, 
свързани с асистирана 
репродукция за семейства 
и лица, живеещи на се-

мейни начала на терито-
рията на Община Севли-
ево.
 Желаещите да бъдат 
подпомогнати могат да 
подават своите заявле-
ния и приложените към 
тях документи, съгласно 
правилника в „Центъра 
за информация и услуги 
на гражданите“ в адми-
нистративната сграда на 
Община Севлиево. 
 Образците на необ-
ходимите документи за 
кандидатстване могат да 
бъдат получени на място 
в Община Севлиево, етаж 
3, стая 312, както и да бъ-
дат изтеглени от сайта на 
Община Севлиево, раздел 
„Здравеопазване“, подра-
здел „Асистирана репро-
дукция“.

Оáщèíа Сåвлèåвî прèåма 
дîкумåíтè за фèíаíсîва пîмîщ íа 
двîйкè с рåпрîдуктèвíè прîáлåмè
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ЖЕНиНа дЕНЧЕва

 Поемане на общински 
дълг чрез сключване на 
договор за дългосрочен 
инвестиционен кредит, с 
цел осигуряване на сред-
ства за собствен принос 
на Община Габрово и за 
рефинансиране на разхо-
ди от собствения принос 
за реализацията на про-
ект „Развитие на устойчив 
градски транспорт на гр. 
Габрово“, прие Общински-
ят съвет. Максималният 
размер на дълга е 3 437 
000 лв. Община Габрово 
ще кандидатства за кредит 
пред финансова институ-
ция Фонд ФЛАГ, Региона-
лен фонд за градско раз-
витие. 
 Общата стойност на 
проекта е 13 676 929,05 
лв., от които 9 000 000 лв. 
- съфинансиране от Евро-
пейския фонд за регионал-
но развитие и национално 
съфинансиране, и 4 676 
929,05 лв. - собствен при-
нос на Община Габрово.
 Целите на проекта са 
да се създаде по-ефекти-
вен, по-бърз и по-еколо-
гичен градски транспорт 
на Габрово, с по-малко 
потребление на енергия и 
възможности за алтерна-
тивни форми на транспорт, 
което ще допринесе за 
повишаване на качество-
то на живот и подобрява-
не на екологичната сре-
да. Продължителността на 

проекта е 36 месеца.
 Проектът обхваща 
обекти на интервенция, 
представляващи ключови 
елементи на транспорт-
ната инфраструктура и 
транспортна система на 
град Габрово.

За модерниЗиране на 
градския транспорт

 се предвижда закупува-
не на 14 нови автобуса, 
отговарящи на европей-
ската нормативна уредба 
за вредни емисии от дви-
гателите и използване на 
възобновяеми/алтернатив-
ни енергийни източници 
в градския транспорт. По 
проекта ще бъдат заку-
пени и монтирани 3 броя 
зарядни станции за за-
реждане на електробуси.
      Сключени са договори 
с избраните изпълнители. 
Приключи преустройство 
на съществуваща автобус-
на спирка „Рачо Ковача“ 
в „джоб“. Стойността е 176 
060 лв. без ДДС. 

      Другият обект е 

реконструкция на 
пътно кръстовище и 
предгаров площад

 с изпълнител „Димас“ АД 
на стойност 1 292 833.72 
лв. без ДДС. Предвидени-
ят срок за изпълнение на 
строителните дейности е 
550 календарни дни.
   Третият обект е възста-
новяване, ремонт и модер-
низация на 

пешеходни подлеЗи 
на кръстовища

 на ул. „Д-р Никола Васи-
лиади“ с ул. „Брянска“ и 
на ул. „Д-р Никола Васи-
лиади“ и ул. „Стефан Ка-
раджа“ - стойност 876 597 
лв. без ДДС. Предвидени-
ят срок за изпълнение на 
строителните дейности е 
205 календарни дни.
   Четвъртият обект е из-
пълнението на обект 

подобряване на 
органиЗация на 

движението
 в 5 броя от най-нато-
варените кръстовища в 
Габрово. Става дума за 
кръстовище ул. „Д-р Ни-
кола Василиади” - ул. 
„Брянска”; кръстовище ул. 
„Юрий Венелин” - ул. „Ско-
белевска“ - ул. „Брянска”; 
кръстовище ул. „Райчо Ка-
ролев” - ул. „Юрий Вене-
лин”; кръстовище бул. „Ва-
сил Априлов” - ул. „Райчо 
Каролев” и кръстовище ул. 
„Юрий Венелин”. Сключен 
е договор с изпълнител на 
стойност 448 086.10 лв. без 
ДДС. Предвиденият срок 
за изпълнение на стро-
ителните дейности е 180 
календарни дни.
  Изпълнението на не-
обходимите информацион-
но-комуникационни тех-
нологии за модернизация 
на градския транспорт 
в Габрово е на стойност 
1 018 753 лв. без ДДС. 
Предвидена е доставка и 
монтаж на електронни ин-

формационни табла на 104 
броя спирки на територия-
та на града и доставка на 
бордово оборудване за 57 
превозни средства на об-
ществения градски транс-
порт (в т. ч. за основни 
и допълнителни превозни 
средства) за визуализи-
ране на информация в ре-
ално време за пристигане 
на превозните средства 
до спирка по съответен 
маршрут, изграждане на 

система за управление 
на градския транспорт, в 
т. ч. хардуер и софтуер. 
Предвиденият срок за из-
пълнение на строителните 

дейности е 350 календарни 
дни.
 Доставени са вече 3 
броя 12 м CNG автобуси 
на стойност 1 296 000.00 
лв. без ДДС по сключен 
договор с изпълнител СОР 
ЛИБХАВИ ООД за достав-
ка и гаранционно обслуж-
ване.
 Предстои сключване 
на договори за доставка 
на 

3 броя електрически 

12 м автобуси 
(прогнозна стойност - 2 
730 000.00 лв. без ДДС) и 
8 броя 12 м CNG автобуси 
(прогнозна стойност - 3 

466 787.68 лв. без ДДС).
 С безвъзмездна фи-
нансова помощ се финан-
сират разходи за СМР 
дейности, авторски и стро-
ителен надзор, разходи по 
въвеждане на обектите в 
експлоатация, за доставка 
и монтаж на ИКТ за град-
ския транспорт, подвижен 
състав, невъзстановимо 
ДДС върху разходите по 
проекта, разходи за ко-
муникация и информация, 

за одит, за екип на проек-
та.  
 Продължителността на 
проекта е от 17 юли 2017 г. 
до 17 юли 2020 г.

Гаáрîвî каíдèдатства за крåдèт за градскèя траíспîрт прåд ФЛАГ 
 Преди две години Община Габрово получи отличие за най-мащабно финанси-
ране от Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ.
 Призът беше връчен по повод 10-годишната дейност на ФЛАГ като дългов 
инструмент на държавната политика за регионално развитие, осигуряващ навре-
менна финансова помощ за общинските инвестиционни програми.
 С близо 17 млн. лева Габрово беше сред първите три общини, усвоили най-
много средства от ФЛАГ. Сключени са 8 договора за кредит, с които е подкрепено 
изпълнението на 10 проекта в сферата на образователната, социалната, културна-
та и екологичната инфраструктура, както и подобрения в градската среда.

С áлèзî 17 млí. лåва Гаáрîвî áåшå срåд първèтå трè 
îáщèíè дîпрåдè двå гîдèíè пî усвîåíè îт ФЛАГ срåдства

 Първите три нови автобуса на метан в Габрово

 Община Севлиево под-
писа договор за предос-
тавяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Опе-
ративна програма „Разви-
тие на човешките ресурси” 
2014-2020 за процедурата 
„Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 
2” - „Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица 
с увреждания в община 
Севлиево”. Договорът е на 
стойност 339 199,28 лева 
и бе сключен на 26 юли с 
Министерство на труда и 
социалната политика чрез 
Главна дирекция „Европей-
ски фондове, международ-
ни програми и проекти“. 

 Основната цел на про-
екта е подобряване ка-
чеството на живот и пре-
доставяне на възможност 

за социално включване на 
възрастни хора и лица с 
увреждания като се оси-
гури мрежа от услуги в 

домашна среда. Услугите 
ще се предоставят с въ-
веждане на нов модел за 
патронажни грижи, включ-
ващ почасови мобилни ин-
тегрирани здравно-социал-
ни услуги в домовете на 
потребителите. 
 Патронажната грижа 
ще бъде предоставена на 
137 лица, които са над 18 
години и са целева група 
по проекта. Първите ме-
сеци от изпълнението на 
договора са предвидени 
за подготовка на дейност-
ите, а предоставянето на 
патронажната грижа ще 
стартира в началото на 
2020 година.
 По проекта се планира 

да бъде направен подбор 
на персонал за предос-
тавяне на интегрираните 
услуги, както и подбор на 
потребителите. Ще бъдат 
предоставяни почасови 
мобилни здравно-социал-
ни услуги на хората от 
община Севлиево. Предви-
дено е още както предос-
тавяне на психологическа 
подкрепа, така и консулти-
ране за нуждаещите се. 
 Ще бъде направено и 
обучение на персонала за 
предоставяне на услугата 
„Патронажна грижа“. Ще 
бъде закупен и автомобил 
за мобилните дейности, 
който ще се използват в 
помощ на хората.

Прîåкт ,,Патрîíажíа грèжа за възрастíè хîра è лèца с 
уврåждаíèя в îáщèíа Сåвлèåвî” пîмага íа 137 чîвåка

 Заместник-министърът 
на труда и социалната по-
литика Зорница Русинова, 
изпълнителният директор 
на Агенцията за социално 
подпомагане Румяна Пет-
кова и заместник главният 
директор на Оперативна 
програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ Наталия 
Ефремова посетиха Габро-
во за среща с кмета Таня 
Христова, структурите на 
социално подпомагане и 

представителите на всички 
социални услуги, предос-
тавяни на територията на 
общината.
 Основната тема на 
провелата се дискусия 
бе социалната политика 
и свързаното с нея зако-
нодателство, продължава-
нето на Споразумението, 
което АСП подготвя във 
връзка с предоставянето 
на услугата „личен асис-
тент“, прилагането на но-

вия Механизъм 
за личната помощ, об-
съждане на критерии при 
планиране на социалните 
услуги при формиране на 
бъдещата социална карта, 
функционирането на хос-
писите, центровете за нас-
таняване от семеен тип, 
домовете за възрастни с 
тежки физически уврежда-
ния.
 Според зам.-министър 
Русинова основните типо-

ве социални услуги трябва 
да се развиват освен на 
общинско и на областно 
ниво, а строго специали-
зираните следва да оста-
нат на национално ниво. 
За първи път в Закона 
за социалните услуги се 
регламентират т. нар. ин-
тегрирани услуги, а въз-
можностите за въвеждане 
на допълващи стандарти 
ще решат много от специ-
фичните случаи на лица с 

по-особени заболявания.
 След дискусията бяха 
посетени част от социал-
ните услуги, предоставяни 
в комплекс „Христо Ботев“ 
– Дневен център за стари 
хора, Център за социална 
рехабилитация и интегра-
ция за деца от аутистич-
ния спектър, Комплекс за 
интегрирани здравно-со-
циални услуги за деца и 
семейства, Звено „Майка 
и бебе“.

Зîрíèца Русèíîва: “Осíîвíèтå сîцèалíè услугè тряáва 
да сå развèват è íа îáщèíскî, è íа îáластíî íèвî”

 Учителското съсловие 
във Facebook групите за-
почва брожение заради 
готвени промени в поста-
новлението, с което Ми-
нистерството на образо-
ванието издирва и връща 
деца и ученици, отпад-
нали от образователните 
институции (ПМС от № 
100/08.06.2018 г.).
 На https://www.peticiq.
com е публикувано об-
щширно становище, под 
което се казва, че зад три-
те социални групи стоят 
над 28 000 учители.
 За няколко дни пети-
цията вече е подписана от 
4617 души.
 Според промените еки-
пите за превенция, чиято 
цел е да издирват ученици 
в риск и да ги връщат в 
образованието, ще бъдат 
придружени от полицаи. 
Два пъти седмично екипи-
те ще посещават домовете 
на деца, които без уважи-
телни причини не са били 
на училище или детската 
градина. Самите екипи ще 
се сформират от директо-
ра на училището. В тях ще 
се включват представите-
ли на Общината и „Соци-
ално подпомагане“.
 Според авторите на 
петицията в наредбата не 
е ясно дефинирано какво 
означава „дете в риск от 
отпадане“.
 „На какво основание 
учители и други профе-
сионалисти ще посещават 
дома на дете, което не 
се е появило на училище 
един ден, а родителите 
му не са се обадили? Не-
допустимо е като „дете в 
риск от отпадане“ да бъде 
определяно всяко дете, 
което по една или друга 
причина е отсъствало от 
часове, и това да води 
до незабавна и незаконна 
намеса в личния живот на 
семейството – посещение 
на дома от учители, со-
циални работници и поли-
цаи“, пише в петицията.
 В петицията се посоч-
ват и „юридически пробле-
ми“. Работното място на 
учителя е училището, а не 

домовете на децата, както 
и че обикалянето по тех-
ните домове е извънреден 
труд, който не е посочено 
кой ще заплати, твърдят 
учителите.
 Друга причина наред-
бата да падне в съда, спо-
ред преподавателите, е, че 
домът е неприкосновен по 
конституция.
 „От текста на докумен-
тите става ясно, че два 
пъти седмично при посе-
щение на домовете на уче-
ниците учителите ще бъдат 
придружавани от полицаи. 
Полицаите ще разполагат 
ли със заповед за обиск 
и ако не, на какво ос-
нование ще изискват от 
семействата да бъдат до-
пускани в жилищата им? А 
ако имат такава заповед, 
тя на какво основание ще 
бъде издавана? Отсъстви-
ето от училище състав по 
Наказателния кодекс ли е? 
 Приемането на подоб-
ни текстове с правител-
ствено постановление ще 
представлява законона-
рушение и затова може 
да се очакват жалби от 
гражданите, масово на-
прежение и съдебни дела, 
заведени включително от 
учители“, пише още в пети-
цията.
 Според учителите с 
готвените промени учили-
щето ще се превърне в 
опасно място за децата и 
семействата.
 „Свидетели сме на 
опит за налагане на еле-
менти на противоконсти-
туционната Истанбулска 
конвенция и замразената 
Стратегия за детето 2019-
2030 г. 
 Факт е, че в постано-
вления и закони са на-
влезли промени, които ще 
започнат да действат от 1 
януари 2020 г., с което ще 
бъдат развързани ръцете 
на държавните институции 
да оказват натиск върху 
българското семейство, да 
диктуват начина на въз-
питание, да санкционират, 
без да оценяват по съще-
ство и индивидуално всяка 
отделна ситуация.“ 

ФБ групèтå „Учèтåлè за сèлíî 
áългарскî îáразîваíèå”, „Пåдагîзè” 
è „Класíè ръкîвîдèтåлè” íåгîдуват
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рабоТа прЕДлага
Магазин за хранителни 
стоки в кв. дядо дянко 
търси да назначи прода-
вач-консултант. справки 
на тел. 0882/290-345.
ббс - България оод търси 
механици и ел. техници 
за постоянна работа - 
todorof@gmail.com. справ-
ки на тел. 0898/247-826. 
[23, 22]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
справки на тел. 0899/099-
226. [11, 10]
заВЕДЕниЕ Търси серви-
тьорки, помощник-готвачи 
и готвачи. справки на тел. 
0876/46-36-27. [22, 9]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси ПРодавачки на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно - справки на тел. 
0897/889-001. [22, 11]

„пфлЕгЕ кънЕкТ“ еоод 
обявява свободни работ-
ни места за 3 жени за 
обгрижване на възрастен 
господин и помощ в до-
макинството в България. 
Брутна работна заплата 
650 лв., трудов договор. 
Започване на работа - 
01.09.2019 г. изисквания: 
добри познания по немски 
и украински, средно об-
разование, не се изисква 
квалификация и опит. За 
контакти: 02/83-21-040. 
[9, 7]
фирМа Търси работници. 
справки на тел. 0888/255-
318. [11, 11]
ТаксиМЕТроВ шофьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [18, 11]
фирМа Търси готвач. 
дневна смяна. справки на 
тел. 0885/069-027. [11, 
11]

кулинарЕн Магазин 
търси продавач-консул-
тант. справки на тел. 
0885/069-027. [11, 11]
пасТир за крави се тър-
си на тел. 0894/78-24-40. 
[11, 7]
рЕсТоранТ Търси готвач. 
справки на тел. 0899/88-
98-97. [11, 6]
рабоТник за автосервиз 
се търси на тел. 0883/354-
280. [27, 6]
пицария „глаДници“ 
търси пицари, сервитьори 
и готвачи. справки на тел. 
0899/319-114. [9, 8]
бисТро „карТал“ търси 
да назначи кухненски ра-
ботник/миячка. За справ-
ки: тел. 0889/319-654. 
[11, 8]
бисТро „карТал“ търси 
помощник-готвачи за петък 
и събота вечер. справки 
на тел. 0889/319-654. [11, 
8]

фирМа „аеМес“ набира 
шивачки с опит. стартова 
заплата 1000 лв. телефон 
за връзка: 0895/442-887, 
0899/540-972. [11, 7]
болноглЕДачки В ав-
стрия с познания по нем-
ски език - 0887/118-813. 
[11, 5]
фирМа „яръМоВ аЦ“ 
оод търси работник за 
склад за строителни ма-
териали (мъж 20-40 г.). 
За контакт: тел. 0889/436-
940. [5, 4]
пицария „ТЕМпо“ тър-
си работник/чка студена 
кухня. За контакт: тел. 
0879/988-010. [11, 5]
склаД за бира и без-
алкохолни търси шофьори 
пласьори. справки на тел. 
0888/623-904. [11, 4]

МасажисТка сЕ търси 
на тел. 0876/731-419. [6, 
4]
грил паВилион пред ма-
газин „кауфланд“ търси да 
назначи продавач. справки 
на тел. 0887/907-032. [10, 
3]
буТилираща фирМа 
търси работници и шофьор 
за разносна търговия. 
справки на тел. 0887/875-
652. [11, 2]
рабоТник сЕ търси на 
тел. 0878/128-222. [3, 3]
фирМа Търси шивачка 
за цех тапицерия. добро 
възнаграждение. справки 
на тел. 0888/699-399. [24, 
3]
Хора за косене се търсят 
на тел. 0892/23-59-83. [9, 
2]
проДаВачка сЕ търси на 
тел. 0878/128-222. [2, 1]

грижа за болни 
и ВъзрасТни
глЕДанЕ на болни хора -    
справки на тел. 0988/739-
938. [3, 3]
глЕДаМ болни. може и 
почасово. тел. 0878/47-
69-96. [3, 2]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

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

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с каМион 
До ДВа Тона, саМос-
Вал, ДокЕрски услу-
ги - изнасяне,  пре-
насяне, изхвърляне на 
мебели, пренасяне на 
строителни и други теж-
ки товари, извозване 
на ненужна покъщнина, 
строителни отпадъци до 
сметището - справки на 
тел. 0898/780-448
услуги с бус, багер и 
самосвал - справки на 
тел. 0893/511-154. [23, 
17]
ТранспорТни услуги 
с микробус до 2 тона 
в страната и чужбина - 
тел. 0896/076-279. [33, 
1]

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

проДаВа Машини
фуражоМЕлка - 220 в., 
1.1 кв., се продава на тел. 
066/99-22-44. [5, 2]

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

0886/544-036. [5, 3]
бЕТонни цигли - 650 
бр., се продават на тел. 
0898/771-309. [11, 1]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
спалня с матрак, 2 бр. 
печки „чудо“, готварска 
печка се продават на тел. 
0877/441-110. [11, 7]
ХлаДилник-фризЕр 
„снайгЕ“ - 50 лв., легло-
шкаф - сгъваемо, 50 лв., 
и бебешко кошче - 20 
лв., се продават на тел. 
0897/589-299. [3, 3]

проДаВа разни
биДони и цистерни се 
продават на тел. 0887/30-
71-93. [22, 7]
коТлЕ - 24 kW, 4 ра-
диатора, лира, ел. бой-
лер се продават на тел. 
0877/222-095. [11, 7]

покъщнина - буркани, 
бидони, печки, резачка за 
дърва „Stihl“ и др., изгод-
но продава тел. 0893/83-
04-02. [11, 7]
каМина с водна риза за 
парно изгодно се продава 
на тел. 0895/650-619. [4, 
2]
бойлЕр на дърва - нем-
ски, нов, и банциг се про-
дават на тел. 0898/464-
948. [3, 2]
клиМаТик „МЕДЕя-12“ 
(необходим е ремонт) - 90 
лв., електрическа шевна 
машина - 70 лв., се про-
дават на тел. 0877/179-
864. [3, 1]
сТар казан - 120 ли-
тра, за варене на ракия; 
машинка за мелене на 
плодове със сокоизстиск-
вачка, монофазна помпа 
- водна, крачна шевна ма-

шина „сингер“, каци про-
дава тел. 0877/107-123, 
чешитя. [2, 1]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
книги - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, исто-
рически и др.) се изкупу-
ват на тел. 0889/885-944. 
[22, 21]
сТара нафТа се изкупу-
ва на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 15]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
жЕлязо сЕ изкупува 
на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 15]

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

на „100 вести“ до 16.30 часа. 
 

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

  без предлози и съюзи, за едно отпечатване. 
 
    Специални отстъпки за годишни обяви, ако вашата 
обява излиза през цялата година. 
    При текущите обяви всяка 11-та е безплатна. 

аВТоМобили проДаВа
МЕрцЕДЕс 200 д за 700 
лева се продава на тел. 
0888/374-793. [11, 9]
опЕл зафира, 2.2, бен-
зин, газов инжекцион, 
всички екстри, се прода-
ва на тел. 0889/22-98-60. 
[12, 7]
сиТроЕн с3 се прода-
ва на тел. 0897/64-77-11. 
[11, 6]
голф 2, 1.6, бензин/
газ, се продава на тел. 
0876/600-261. [5, 3]
форД ка, 1998 г., цена: 
450 лв., се продава на 
тел. 0888/303-254. [5, 3]

опЕл фронТЕра, в от-
лично състояние, с нови 
зимни гуми, се продава на 
тел. 0898/854-515. [2, 1]

Микробуси, каМиони
МазДа 323 - цена: 850 
лв., се продава на тел. 
0888/049-378. [11, 8]

ДжипоВЕ
Джип „ДайХацу“, бен-
зин, 1.6, 109 к. с., спе-
циализиран за лов, отлич-
но състояние, се продава 
на тел. 0885/133-711. 
[20, 19]

аВТоуслуги
аВТоТЕнЕкЕДжийски и 
автобояджийски услуги. 
качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.

кърпЕж на автомобили - 
тел. 0882/407-493. [11, 4]

МоТори/ВЕлосипЕДи

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
паДни и социалис-
ТичЕски МоТопЕДи 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с липси - 
0999/009-008.

поД наЕМ
аВТоМобили поД наем 
- 0878/929-080. [21, 4]
коли поД наем - тел. 
0893/95-00-01. [5, 2]

скрап, сТари коли
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 21]

коли за скрап на До-
бри цЕни се изкупуват 
на тел. 0899/810-766. 
[15, 1]

гуМи, ДжанТи

алуМиниЕВи Джан-
Ти оТ „ауДи“ а6. с 
гуМи „Toyo proxes” 
225/45/zr16 98W; 
цЕна по ДогоВаря-
нЕ - справки на тел. 
0887/611-753

аВТоМобили купуВа
ауДи а2 - бензин, се 
купува на тел. 0898/760-
781. [4, 1]

аВТочасТи/Магазини
изкупуВаМ аВТокаТа-
лизаТори - справки на 
тел. 0999/009-008.

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „алфа-метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. тел. 
066/80-69-62.

Цен ТЪР За ПРо Фе СИ о наЛ но оБУ Че нИе - ГаБ Ро во
ОР ГА НИ зИ РА ЛИ цеН зИ РА НИ куР СО Ве зА: 

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

из Да Ва Дър жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соб носТ

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

066/808-592, 0887/361-876

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

О Б Я В А
зА ПРИеМАНе НА ВОеННА СЛуЖБА 

НА ЛИцА, зАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСкИ 
СРеДНИ ИЛИ ВИСШИ уЧИЛИЩА

(Мз ОХ-582/24.06.2019 г.) 

77 броя вакантни длъжности за 
войници за военни формирования 

във Военновъздушните сили: 
София, Стара загора, крумово, 

Долна Митрополия, Шабла, 
Божурище, Банкя, костинброд, 

Черноморец, Батак и др.
 Длъжностите, за които може да се кандидатства 
са: „Младши шофьор”, „Шофьор-агрегатчик”, „Млад-
ши охранител”, „Оператор”, „Номер на ракетно-пу-
скова установка”, „Завеждащ хранилище”, ”Младши 
радиомеханик” и др. 
документи се ПРиемат (в зависимост за кое военно 
формирование) до 27.08.2019 г.; до 30.08.2019 г. и 
до 05.09.2019 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 
управление на мПс категория „с“ или „C+E”.
Подробна информация на тел. 0888210283; 

066/805531; 066/800257 справка: www.comd.bg

слаДкарски цЕХ 
обяВяВа сВобоД-
ни позиции за ра-
боТа. МожЕ и бЕз 
опиТ. справки на тел. 
0889/989-755.

слаДкарница обя-
ВяВа сВобоДно 
МясТо за проДаВач-
консулТанТ. МожЕ и 
бЕз опиТ. справки на 
тел. 0889/989-755.

лЕкари
Д-р гЕорги ТабакоВ - очЕн кабинЕТ - ул. „тотю 
иванов“ 25 - прегледи на деца и възрастни, поставяне 
на меки и твърди контактни лещи - понеделник до 
петък - от 9 до 18 ч.; събота и неделя - след уговорка 
на тел. 066/80-32-37.
псиХиаТър и невРолоГ. д-р трифонов, Габрово, ул. 
„емануил манолов“ № 12-а, 066/804-549, 0885/251-
655. иЗдава ПсиХиатРични удостовеРения.
Д-р Марина санкЕВа, спЕциалисТ кожни и ВЕ-
нЕричЕски болЕсТи, ЕсТЕТична ДЕрМаТология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

козМЕТика, Масаж
проМоция! рЕлаксиращи, лечебни  и други ма-
сажи. може и по домовете. мартин, 0882/38-15-52. 
[22, 11]
проМоция! рЕлаксиращи, лечебни и други маса-
жи. може и по домовете. стелиана, 0876/731-419. 
[11, 6]
проМоция! кола маска - 0876/731-419. [11, 6]

ДаВа заЕМ
крЕДиТи саМо срещу 
лична карта, без так-
си се предлагат на тел. 
0888/909-384. [12, 1]

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

рЕгисТрация на 
фирМи и счЕТоВоД-
но обслужВанЕ - 
0898/480-821

ДоМашни 
любиМци
поДаряВаМ косТЕ-
нурка (американска, 
червенобуза) - тел. 
0882/86-46-10. [3, 
1]
поДаряВаМ кучЕ 
на 5 месеца, с пас-
порт, ваксини, външ-
но и вътрешно обез-
паразитено, няма по-
рода - тел. 0898/65-
05-58. [5, 1]

проДаВа Тор
биоТор оТ калифорнийски червеи за градини, овошки 
и оранжерии се продава на тел. 0898/630-249. [28, 4]

жиВоТни проДаВа
оВцЕ сЕ продават на тел. 0898/575-123 [33, 17]
пауни сЕ продават на тел. 0898/841-766. [5, 3]

Храна за жиВоТни
оВЕс - 0.30 лв., се продава на тел. 06717/26-05. [8, 
4]
Магазин за фуражи и домашни любимци в кв. лъ-
ката - зад полицията, до агромагазина, отново работи, 
след ремонт. тел. 0878/240-506. [11, 2]

 ВоДораВно: табакера. аконитин. Рапав. тобол. кала. каленик. така-
ламит. каламата. анани. дукат. савал (дани). киров (Бисер). дин. Пират. 
мотика. дар. село. араб. дан. „емил”. самовар. кавалер. Бата. анет. та-
рапана. „атене”. мане (едуар). „идат”. терим (Фатих). Баронет. Босанова. 
левират. коран. Рек (оливер). лука. емар (Густав). Рамиро. мах. телефони. 
енот. обор. дева. Юнона. модерато. опака. кол. „тико”. „ако” ало. мана-
ров (муса). „Родинал”. „Рода”. авелан (Фьодор). сако. висота. илот. кабел. 
нонанал. ветерани. Парана. атол. макет. 
 оТВЕсно: каракуда. „арабела”. окарина. Балакирев (милий). „наву-
ходоносор”. капелан. материк. Беладона. канат. сила. оратор. Ратан. „де-
ним”. Пелерина. ерато. ана. касил (лев). Радетел. тива. нат (мари Жозе). 
тарос. Пат. „медок”. вила. отава. абат. кафе. орел. Жаба. атаман. Борово. 
олово. кокал. Ротатор. нападател. волан. мава. есари (махмуд). акин. 
лакоба (нестор). арана. Юкон. кем. миканит. Ратин. мена. асара. тамирид. 
неморино. алабак. кили (Жан клод). окаден. веронал. кене (Франсоа). 
натаван (Хуршидбану). теракота. отолит.

отговори на сканди от бр. 149, вторник



57 август 2019 г. имоти - продава, купува, под наем, земи, гори

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., Младост, 57 м2, етаж 4/8, панел, ТЕЦ, по 
БДС 34 900 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, етаж 5/6, тухлен, ТЕЦ  
 47 000 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 62 000 лв
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., Баждар, 3/4, част. ремонт, PVC 79 950 лв
3-ст., център, 1/4, за ремонт 60 000 лв
3-ст., Сирмани, 1/4, за освеж. ремонт, PVC, 
локално парно 62 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu

3-ст., Варовник, за ремонт, 80 м2, ет. 1, над 
гаражи, гараж 28 м2  60 000 лв
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 105 000 лв
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 75 000 eu
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, след ре-
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел, PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 1, PVC, за освежителен 
ремонт, кухня с уреди 62 000 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж 
и маза 70 600 лв
3-ст.,Трендафил1, панел, 76 м2, ет.5/5 27 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 65 000 лв

ПРОДАВА КЪЩИ 
Ш.мост,118м2 РЗП,гараж,двор 556м2 33 900 лв

Шенини, 44 м2 ЗП, двор 1/4 идеална част от 911 
м2 26 500 лв
М. Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, автентич-
на                                      17 101 еu 
Баевци, 70м2 ЗП, двор 883м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, двор 1400 м2 4 0 
000 лв
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 39 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 35 000 eu
Гайтани, 78 м2 ЗП, стара, с плочи, плевня, двор 
2513 м2 17 500 лв
Иглика, 136 м2 РЗП, стопански постройки, двор 
691 м2 27 425 лв
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 46 900 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 60 000 лв
Ид. център,137 м2 ЗП, отст. пр. строеж, за осно-
вен ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2 11 800 eu
Етъра, етаж от къщи, 120 м2 ЗП, приземен етаж 
48 м2, 1/2 част от двор 324 м2 35 900 eu

Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Войново, 2-ет., 142 м2 РЗП, 1078 м2 гараж, 
стопанска постройка 66 000 лв
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 79 000 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.
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 60 000 лв.
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 260 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 95 500 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu

ПРОДАВА ЕТАЖИ
Плачковци, 88 м2, 1/2 етаж + гараж 45 600 лв
Велчевци, 80 м2, 2/2 етаж 30 900 лв
Баждар, 97 м2, 1-ви/3 етаж, PVC 64 000 лв

КЪЩА ЗА ГОСТИ
Сейковци, 372 м2 РЗП, 2 къщи, стопански по-
стройки, двор 9180 м2 147 000 лв

ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв

Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци, 1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

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

БИЗНЕС ИМОТИ
Производствена сграда 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
Идеален център, нощен клуб 80 м2 33 000 eu
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu

ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu

ДАВА ПОД НАЕМ
Център, 68м2, ет. 4 350 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Младост, 2-ст., 3 ет., след ремонт, обз. 360 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 
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 
15733 �СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ 
НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ 
ОТДАВАНЕ НА ИМОТ 
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EДНОСТАЙНИ:
БОКСОНИЕРА В ЦЕНТЪРА ЗАМЕНЯ ЗА ГАРСОНИЕРА
Дядо Дянко, 28м2, монолит, отлична 15 500 лв
Трендафил-1, ет. 5, панел 20 000 лв
Голо бърдо, тухла, 77м2 35 000 лв
Севлиево, 55м2, ет. 1,подходящ за офис 35 000 лв
Ид. център, 47 м2, ново строителство  40 000 лв

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

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

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

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

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

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

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

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

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

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

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

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

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 

066/80-35-36

(срещу старата часовникова кула)

30/03

 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225

 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225

СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

10/07

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТ на ул. „ва-
ровник“ се продава на 
тел. 0889/020-298. [28, 
17]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава на 
тел. 0899/134-889. [33, 
16]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ - 
70 кв. м, се продава или 
заменя за къща - справ-
ки на тел. 0887/621-225. 
[12, 12]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ - 
70 кв. м, се продава на 
тел. 0887/621-225. [12, 
12]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
на колелото се продава 
на тел. 0877/40-87-22. 
[11, 9]
парцЕл До „техномар-
кет“, 3 дка, за 20 000 
лева се продава на тел. 
0892/484-602. [22, 7]
урЕгулиран парцЕл - 1 
декар, в село Поповци се 
продава на тел. 0888/67-
68-60. [22, 7]

апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[22, 10]
упи - 700 кв. м, в кв. 
стефановци, 14 500 
лв., се продава на тел. 
0896/651-920. [11, 6]
проДаВа сЕ място - 800 
кв. м, в района на Габро-
во, преди разклона за 
Шипка и етъра, на бул. 
„столетов“ 224, с право 
на строеж. информация 
на тел. 0896/62-84-98. 
[17, 6]
къща В кв. недевци с 
дворно място и сушина се 
продава на тел. 0886/434-
006. [6, 5]
саниран апарТаМЕнТ 
- 60 кв. м, в блок „кам-
чия“ се продава на тел. 
0894/69-96-70. [11, 8]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
кв. трендафил-2 се прода-
ва на тел. 0879/65-38-03. 
[6, 5]
къща В село Горна Ро-
сица, 3 дка двор, гараж, 
геран, може замяна за 
жилище в Габрово, цена 
по договаряне, се прода-
ва на тел. 0876/777-839. 
[11, 7]
голяМа къща с двор в 
село стоевци се прода-
ва на тел. 0884/429-116. 
[12, 7]

ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на еса, до тера мол, за 
ремонт, се продава на 
тел. 0898/879-758. [5, 4]
иМоТ оТ 2 къщи, два де-
кара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 6]
ЕТаж оТ къща се продава 
с обзавеждането (мебели, 
ел. уреди, вносен порце-
лан, текстил), гараж за 
две коли и дворно място. 
справки на тел. 066/87-
56-20, 066/87-96-18, от 
9.00 до 18.00 часа. [9, 4]
апарТаМЕнТ - 80 кв. м, 
в кв. Голо бърдо се про-
дава на тел. 0884/108-
780. [5, 1]
парцЕл сЕ продава на 
тел. 0894/23-24-25. [3, 1]
спЕшно! ТуХлЕн апар-
тамент - 118 кв. м, в цен-
търа се продава на тел. 
0887/954-989. [3, 1]
апарТаМЕнТ В град се-
влиево, до пазара, ту-
хлен, саниран, 78 кв. м, 
„Христо Ботев“, блок 2, 
етаж 4, се продава на тел. 
0895/319-802. [5, 1]
сТара къща, в отлично 
състояние, голям стопан-
ски двор, апартаменти за 
всякакви животни, два га-
ража, 4 дка овощни млади 
ябълкови дървета, Габро-
во, кв. ябълка 59, про-
дава тел. 0877/107-123 
- чешитя. [2, 1]

къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [11, 4]
гарсониЕра с теЦ на 
ул. „морава“, ет. 6, ап. 
17 се продава на тел. 
0898/657-888. [5, 3]
парцЕл В кв. Русевци се 
продава на тел. 0896/706-
939. [11, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
иМоТ с тежести (идеални 
части) се купува - справки 
на тел. 0898/985-828 [33, 
10]
къща В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [11, 9]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
ноВи и реновирани 
офиси в сградата на оББ 
отдава под наем тел. 
0888/907-666.
поМЕщЕния В блок 
„катюша“ 1 се дават под 
наем на тел. 0898/771-
309. [11, 9]
иц, ДВа магазина/офи-
си, договаряне - тел. 
0888/328-193. [11, 8]
гарсониЕра на ул. „сте-
фан караджа“ 25, сре-
щу автогарата, с теЦ, се 
дава под наем на тел. 
0888/731-773. [20, 11]

ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в идеален център - обза-
веден, се дава под наем 
на тел. 0886/116-991. 
[11, 4]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/381-
478. [11, 4]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0889/353-
138. [5, 4]
поМЕщЕниЕ В кв. еса, 
подходящо за магазин, 
офис, фризьорски услуги 
и т. н., се отдава под 
наем на тел. 0877/564-
996. [14, 4]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [21, 4]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
Русевци се дава под наем 
на тел. 0898/907-667. [3, 
3]
кафЕ-апЕриТиВ на кру-
шата се дава под наем на 
тел. 0898/419-342. [5, 1]
разрабоТЕно заВЕДЕ-
ниЕ, със заплащане на 
оборудването, в кв. мла-
дост се отдава под наем 
на тел. 0897/584-788. 
[11, 2]

Търси поД наЕМ
боксониЕра или гар-
сониЕра, реновирана, с 
асансьор, се търси под 
наем на тел. 0879/89-49-
29. [5, 2]

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 10]
зЕМя В Габровска об-
ласт се купува на тел. 

0894/474-470. [11, 3]

гори проДаВа
иглолисТна гора - 3 
декара, се продава на тел. 
0884/308-903. [5, 3]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

нощуВки
нощуВки - тел. 0882/381-478. [11, 4]
нощуВки, цЕнТър - 0878/515-080. [21, 4]
саМосТояТЕлни нощуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 2]
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ЕроТика
жиголо -  т е л . 
0884/992-066. [11, 7]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 1]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
а до я. извършвам строи-
телни работи. чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
фирМа събаря, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кърТи, зиДа, вик, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
фирМа изгражДа, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. тел. 0895/752-
838.
рЕМонТ на всякакви 
покриви, улуци и с пло-
чи се извършва на тел. 
0896/859-701 [30, 30]
напраВа на покриви, ре-
монти, топлоизолация и 
други услуги - справки на  
тел. 0888/020-187. [25, 
20]
поДпорни сТЕни, дре-
нажи, бетони, реставрации 
- тел. 0897/390-194. [25, 
20]
рЕМонТ на покриви, 
хидроизолация, дренаж - 
справки на тел. 0886/762-
434. [25, 20]

рЕМонТ на покри-
ви и строителство - тел. 
0889/506-272. [12, 12]
склаД за дървен матери-
ал - бул. „столетов“ 168, 
0889/506-272. [12, 12]
кърТи, събаря, проби-
ва - тел. 0878/432-558, 
0889/134-796. [11, 9]
рЕМонТ на стари къщи 
от основи до покрив - 
0882/279-749. [15, 12]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, и 
варови мазилки. справки 
на тел. 0876/416-716. [11, 
11]
бригаДа изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренажи, 
тенекеджийски и боя-
джийски услуги и др. тел. 
0899/638-875. [11, 7]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийство - справки на 
тел. 0893/873-271. [11, 7]
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизола-
ция - 0898/613-913. [6, 3]
изВършВа рЕМонТ на 
покриви, направа на нови, 
улуци, хидроизолации, са-
ниране, дренаж и други – 
0895/810-504. [6, 3]
часТичЕн рЕМонТ на 
покриви - тел. 0890/215-
177. [12, 1]

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.

шпаклоВка и боядис-
ване - справки на тел. 
0878/508-333.
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
10]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - справ-
ки на тел. 0895/728-668. 
[12, 10]
МонТаж на подови на-
стилки и монтиране на ме-
бели - тел. 0886/347-796. 
[11, 8]
рЕМонТи, зиДарии, 
шпакловки, боядисване, 
изолация и мазилки се из-
вършват на тел. 0896/22-
88-06. [11, 8]
МонТаж на ламинат - 
справки на тел. 0899/754-
147. [18, 2]
шпаклоВка, боя - тел. 
0876/573-556. [11, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - 0887/13-
13-81.

ХиДроизолации
ХиДроизолации къщи 
от дърво - тел. 0877/166-
459. [22, 14]
напраВа ХиДроизола-
ция на покриви и улуци - 
тел. 0896/514-365. [24, 7]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. услуги - справки на 
тел. 0888/049-378. [33, 5]

израбоТВа
израбоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

ограДна МрЕжа 
произВЕжДа, гВоз-
ДЕи и ТЕлоВЕ на 
заВоДски цЕни 
се предлагат на тел. 
066/80-85-39. 

МЕТални консТрукции, 
парапети, огради, врати, 
навеси - тел. 0882/407-
493. [11, 4]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. По всяко 
вРеме. тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 лв. - 
справки на тел. 0894/525-
258 [33, 30]

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
оТпушВаМ канали от 
Ф 50 до Ф 110 мм с 
професионална машина в 
Габрово и региона - тел. 
0896/684-793. [22, 22]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър ЙоР-
данов“ - алуминиева и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

фирМа „Ди ти пласт“ 
предлага AL и PVC дограма 
и щори - тел. 0878/67-
61-61.
Al  и PVC дограма + бо-
нус - 0893/206-746. [22, 
17]
пВц ДограМа - лява, за 
300 лева се продава на 
тел. 0898/945-516. [11, 3]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
справки на тел. 0897/42-
53-13.
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 21]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 21]
ДрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 13]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - справки на тел. 
0988/815-645, 0884/155-
075. [3, 1]

поДДръжка коМпюТри
поДДръжка на хардуер 
и софтуер, инсталиране на 
програми и отстраняване 
на проблеми - справки на 
тел. 0889/171-447. [12, 
12]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДър ЙоРда-
нов“ - пране на килими - 
0896/741-416, 0896/741-
415.
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
справки на тел. 0885/274-
443, 0894/921-663. [23, 
15]
почисТВанЕ на входно 
стълбище - тел. 0876/66-
06-01. [11, 6]
профЕсионално изпи-
ранЕ на автомобилен ин-
териор, дивани, матраци, 
столове - тел. 0898/260-
284. [6, 4]

услуги
коВач, кВ. смирненски 
- водно точило и сапове  - 
справки на тел. 0892/775-
774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
събарянЕ и почистване 
на дворни места - тел. 
0878/162-914. [13, 10]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
8]
рЕМонТ на стругове, 
фрези и други извършва 
тел. 0898/359-222. [25, 9]

сТругарски услу-
ги се извършват на тел. 
0884/014-259. [11, 2]
попраВяМ Ел. уреди и 
вик - тел. 0894/220-509. 
[18, 1]

косЕнЕ

профЕсионално ко-
сЕнЕ и поДДръжка 
- 0899/140-254.

грижа за вашия двор: 
косене на трева, подряз-
ване на дървета, почист-
ване на дворове, поддръж-
ка на зелени площи. тел. 
0877/919-006.
косЕнЕ и почистване на 
места - тел. 0899/155-
386. [12, 9]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти и къпини - 
справки на тел. 0886/30-
80-17. [22, 8]
косЕнЕ с храсторез - 
справки на тел. 0876/479-
910. [11, 8]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0895/193-066. 
[11, 5]
косЕнЕ на трева, под-
дръжка на зелени площи, 
почистване на дворове - 
0877/919-006. [24, 1]

граДини, басЕйни

ланДшафТЕн Ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта. тел. 
0888/942-335.

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
ДъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.

„пЕХлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903. 
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
незабавна доставка. тел. 
0895/252-686.
ДърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.

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

ДърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
букоВи ДърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. тел. 0877/191-
102.
„Мг-лЕс“ проДаВа дърва 
за огрев - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.
суХи и суроВи нацЕпЕ-
ни дърва - 80 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. 
ДърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.

нацЕпЕни и метрови 
дърва. Реална кубатура. 
тел. 0883/55-33-04.
ДърВа за огрев. Реална 
кубатура. тел. 0879/988-
047.
гоТоВи ДърВа за печки 
и камини - тел. 0885/950-
358. [23, 22]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. - тел. 
0893/511-154. [23, 17]
рЕжа ДърВа - 5 лв. - тел. 
0878/432-558, 0889/134-
796. [11, 9]
рЕжа ДърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 9]
салкъМ - нацепен, на-
рязан, 75 лв./куб. м - тел. 
0897/741-763. [15, 5]

„флинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. осигурен транс-
порт. тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [31, 15]
ДърВа за огрев - наря-
зани и нацепени. неза-
бавна доставка. сухи. тел. 
0896/807-688. [19, 14]
ДърВа за огрев - 80 лв./
куб. м, нарязани и наце-
пени, с включен транс-
порт, бук, габър, меше по 
избор на клиента. тел. 
0879/562-733. [15, 5]
МЕТроВи ДърВа - 75 
лв./куб. м, и нарязани - 
85 лв./куб. м, се прода-
ват на тел. 0896/735-859. 
[15, 5]

рЕжа ДърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 9]
ДърВа за огрев, нацепе-
ни и нарязани - 80 лв./
куб. м, с безплатен транс-
порт, салкъм - 75 лв./куб. 
м, се продават на тел. 
0897/765-901. [15, 5]
МЕТроВи ДърВа - 75 
лв./куб. м, нацепени и 
нарязани - 85 лв./куб. 
м - се продават на тел. 
0896/741-763. [15, 5]
ДърВа за огрев продава 
тел. 0893/83-04-02. [11, 
7]
рЕжа ДърВа - тел. 
0894/220-509. [18, 1]

цеНИ за 2019 г. с ДДС.Пелетна камина GF12 суха - промо цена: 
1550 лв..Пелетна камина GFN12 - промо цена: 1650 
лв..Пелетна камина GF18промо цена: 1750 
лева. GFN18 - 1850 лв..Пелетна камина GF24 промо 
цена: 1850 лева, GFN24 - 1950 
лв..Пелетна камина GFN30 - 
промо цена: 2250 лв..ПРОМО! GF 858 VIP пелетна 
горелка с мощност от 8 kw до 
58 kw, керамична запалка, два 

подаващи шнека и автоматич-
но механично самопочистване с 

нова цена 1590 лева..Пакет „25 киловата“ 
Включва: Пелетна горелка Gf 45 + Во-
догреен котел Gf 25  + подаващ шнек 
+ бункер за 210 кг пелети - цена: 2560 
лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна горелка Gf 45 + Водогреен ко-

тел Gf 35 +  подаващ шнек + бункер за 210 кг пелети..Пакет „48 киловата“ - 2980 лева.
Включва: Пелетна горелка Gf52 + Водогреен котел Gf48 
+  подаващ шнек + бункер за 210 кг пелети..UPS зА ПеЛеТНИ кАМИНИ И ГОРеЛкИ ОТ GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За всички клиенти, закупили наш продукт, промоцио-
нална цена от 375 лева. С две години пълна гаранция!

Отîплåíèå íа пåлåтè с цåíа è качåствî áåз алтåрíатèва
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

Ик кОЛОНеЛ ООД
кОНСуЛТИРА, ДОСТАВЯ, МОНТИРА, 
ПуСкА, ПОДДЪРЖА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

ВСИЧкИ ПРОДукТИ се предлагат и на ИзПЛАЩАНе
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .Продуктите на GOLDEN FIRE се 

поръчват за изпълнение след по-
пълване на заявка, която се из-
пълнява за срок от две седмици. 
В цената на базисните модели не 
влиза транспортът - цените са по-
сочени по-долу. Пелетните камини 
са без помпа и разширителен съд. 
Монтажът може да се извърши от 
собственика при спазване изис-
кванията на „Голдън файър“. .Предлагаме проектиране 
и изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети. .Транспорт - 60-80 лв. 

Самî клèåíтèтå, закупèлè прîдукт 
íа “Гîлдъí файър” îт ИК „Кîлîíåл”,  
пîлучават ДИРЕКТнА ГАРАнÖИОннА 
ПОДДРЪжКА. Остаíалèтå прè íужда îт 
гараíцèîíåí сåрвèз тряáва да íаправят 
заявка íа тåлåфîíèтå íа дîставчèка. БезПЛАТеН ПуСк

куХНеНСкИ
ШкАФОВе 
ОФИС 
МеБеЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОекТ 
НА кЛИеНТА

ясноВиДсТВо
ясноВиДсТВо - справ-
ки на тел. 0895/22-18-
68. [24, 7]

строителство, ремонти, изолации, услуги, косене; отопление

всеки ден в 
ново издание
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„Старî Гаáрîвî è 
пътèщата îкîлî íåгî”

След изчистването на истори-
ятa от лъжите не е задължително 
да остане истината. Може и нищo 
да не остане.

Станислав Йежи Лец

Вместо увод
Известна е легендата за възник-

ването на град Габрово като населено 
място на брега на река Янтра. Непо-
средствено след падането на Търново 
под османско робство знатни търнов-
ски граждани бягат към Балкана, за 
да се спасят от изтребление. Рачо, 
син на болярката Божана, след като 
майка му слага основите на село, 
носещо нейното име, един ден решава 
да се отправи на запад, към долината 
на река Янтра. Там той си харесал 
място досами реката, близо до пътя 
през Балкана, където си построил ко-
вачница. Задомил се, завъдил челяд. 
Скоро до неговата къща се издигнала 
втора, после трета. Започнали да при-
иждат хора и от други места, които 
харесали мястото – буйна река, пълна 
с риба, вековни гъсти гори, пълни с 
дивеч, бистри потоци, обширни поляни 
покрай реката и най-важното – нали-
чието на път, който свързвал Дунав-
ската равнина с Тракия. Видно е, че 
един от основните градообразуващи 
елементи е пътят или по-скоро пъти-
щата, които се събират тук, като че 
ли да съберат сила, за да може да се 
прекоси суровия Балкан.

Смята се, че основен градообразу-
ващ елемент това е река Янтра с ней-
ните буйни води, които остроумните 
габровци лесно превръщат в безплат-
на сила и пръв помощник на човека. 
Само тук, където пътят и реката се 
сливат в едно-единствено, може да се 
издигне градът, който роден от пътя и 
закърмен от реката, ще бъде осъден 
на вечно движение.

Легендата е категорична и относно 
името на града. Вековните габъри, 
отстъпили мястото си на селището, са 
направили това за сметка на името 
си. Скоро това поселище започнали 
да го наричат Габрово. Стара истина 
е, че легендите са безсилни пред 
фактите, но когато вековете не ги 
опровергават – те започват да се пре-
връщат в истини.

Относно времето, когато е възник-
нал градът, е въпрос, който и до днес 
няма еднозначен отговор. Тук не се 
търси рождената дата, защото градо-
вете живеят векове и следователно 
те нямат рождена дата, а рожден век. 
Рожденият век на Габрово не е опре-
делен. Всеки по нов факт се стреми 
да го направи колкото се може по-
стар. Считан доскоро за възникнал 

през VI век, днес се твърди, че въз-
никването му трябва да се търси око-
ло началото на IV век или даже още 
по-рано. Когато говорим за раждането 
на града, трябва да разбираме орга-
низирано селище със свой поминък, 
от което би могло да останат някакви 
следи и паметници. 

Липсата на исторически артефакти 
наивно се обяснява с често приижда-
щите води на Янтра и на пламъците 
на опожаряването му през 1798 го-
дина. Основният изворов материал 
се търси в стари турски тефтери и 
стари манастирски паметници, но за 
съжаление, те са оскъдни за неговото 
минало. Защото ако в стар турски 
регистър от 1430 г. Габрово е посоче-
но като село само с 94 къщи, то като 
Габрово се записва едва през XVII 
век, от което градът не става нито по-
млад, нито по-стар.

Впечатляващ е недостигът на пис-
мени извори за живота на обикнове-
ния средновековен българин и този 
под османско робство. Точно тези дан-
ни в писмените извори не са оце-
лели в трудната историческа съдба 
на Габрово и селищата около него. 
Историята на Габрово през късното 
средновековие и първите векове на 
османското владичество е почти нео-
писана. В oсновните трудове по тема-
та, публикувани в първата половина на 
XX век за тези първи столетия от исто-
рията на града, няма почти нищо. Вся-
ко сведение за нашата всекидневност 
през този период трябва да се добива 
със зъби и нокти от земята или чрез 
използването на сложни статистически 
и математически методи в историче-
ските проучвания. В някои близки нам 
държави с лекота могат да се правят 
статистически  прегледи, например, за 
продажбата на една или друга стока 
по пазарите на средновековните им 
градове по години. Със сигурност и у 
нас са съществували такива подробни 
документи, но от тях нищо не е оцеля-
ло. Пълното унищожение, на което е 
подлагано всичко, написано на кири-
лица, на всичко българско след XV век 
е причина да разчитаме преди всичко 
на чуждестранни документи, предимно 
на турски език. Това е много тъжно на 
фона на историческия факт, че в края 
на второто българско царство близо 
60% от българското население е било 
грамотно!

Дали за тази липса на писмовни 
извори за всекидневието на обикно-
вения българин и в частност за Габро-
во като населено място са виновни 
само нашествениците по нашите земи 
е твърде съмнително. Всичко, сътво-
рено в резултат на апостолското дело 
на братята Кирил и Методий и техните 
ученици, забележителни средновеков-
ни книжовни паметници до днешни 
дни е достигнала само незначителна 
част от създаденото след средата на 

IX век. Това са само 3 (три) велико-
лепни ръкописа – Ватиканския препис 
на летописа на Константин Манаси, 
Четириевангелието в Британската биб-
лиотека, създадени специално за цар 
Иван Александър (1331 – 1371), и Томи-
човският псалтир, съхраняван в Дър-
жавния исторически музей в Москва, 
украсен с десетки разкошни рисунки, 
които са връх в българското изкуство 
на книгата. И това е всичко!

 Десетки хиляди ръкописни книги 
от царската патриаршеска библиоте-
ка, от библиотеките в десетките обите-
ли – книжовни средища, богослужебни 
книги от хилядите църкви на Средно-
вековна България, или от болярските 
и градски жилища не са достигнали 
до нас.

Основните исторически писмовни 
извори, върху които градим нашата 
история през късното Средновековие, 
са византийски, гръцки, османски или 
от други близки и далечни нам страни. 
Тук, разбира се, правят изключение 
словата, записани върху камък по 
нашите български земи. И това е така, 
докато през 1762 година един монах 
от Атон – Паисий, не написва една 
малка книжка, в която събира всичко, 
което е останало от нашата история 
като факти и събития. 

Ето защо един малко по друг про-
чит на различни исторически извори, 
касаещи причините за възникването 
на Габрово, няма да навреди на ут-
върдилите се вече през годините хи-
потези. Защото всяка хипотеза повече 
или по-малко е обременена от стере-
отипна приемственост. Както казва 
известният наш съвременен историк 
Петър Добрев: „Често традиционни-
те характеристики в историографията 
напомнят по повелителната си едно-
странчивост на канонични заповеди”. 

Неспазването на тези заповеди 
може да има много по-благоприятни 
последици, отколкото негативи, защо-
то винаги могат да се получат няколко 
верни обяснения за един и същ исто-
рически процес.

Но има загадки от миналото, без 
които не може да се разбере насто-
ящето. Истината към тях е скрита в 
недрата на не толкова отдавна отми-
нали епохи, но не се ли открие, дори 
и най-мъдрият народ може да изгуби 
представата за себе си и да затъне 
в мрак и пустота. За откриването на 
подобни истини не е загуба на време 
човек да отдаде поне една малка част 
от живота си. Защото в дълбините на 
вековете са скрити невероятни сили, 
подчиняващи се на една обща зако-
номерност, от които са получили своя 
тласък всички днешни цивилизации.

Известно е, че възрожденските 
проучвания на периода в историче-
ското ни развитие ХV – ХVІІ век се ха-
рактеризират главно с публикуването 
на извори. В общественото съзнание 

обаче се утвърждава тезата за „мрач-
ните, черни робски времена”, в които 
лишените от самостоятелен полити-
чески живот българи са обречени на 
стопанско и културно безплодие.

Обстановката в страната ни след 
Освобождението продължава да ут-
върждава тази теза. Социално-иконо-
мическите и политически условия в 
България през периода 1944 – 1989 г. 
изискваха историографията да насочи 
своите проучвания към две основни 
направления – българското Средно-
вековие и Възраждане, и то по теми, 
които да утвърждават атмосферата 
на героизъм, патриотизъм и духовен 
живот на строителите на социализма. 
Ето защо неосветени теми от българ-
ската история остават тези, свързани 
с българското стопанство и общество 
през средните векове, бита и всеки-
дневието на българите, налагане на 
османската обществено-политическа 
система в българските земи по време 
на късното българско средновековие 
(XV – XVII век), битът и културата на 
българите в контактната зона между 
християнството и исляма и др.

Още през 90-те години на ХІХ век 
се появяват и първите публикации 
на османо-турски извори. Сред тях 
се открояват трудовете на видния 
наш историк Д. Ихчиев, които впо-
следствие са доста критикувани, но 
задължително използвани от всички 
по-късни автори.

Големият български медиевист Ма-
рин Дринов има значителен принос в 
публикациите на извори до началото 
на ХХ век. Той внася две основни 
насоки в историографията за раз-
глеждания период. С неговите трудо-
ве започва демографското проучване 
на разглеждания период. Много от 
изворите характеризират културно-ис-
торическото развитие на българското 
общество през XV - XVІІ век, и това е 
втората насока, внедрена от Марин 
Дринов – изучаването на културно-
просветната дейност.

Изключителен познавач на осма-
но-турския език Г. Гълъбов има поре-
дица от публикации, с които поставя 
и отчасти решава важни страни от 
българската социална и икономическа 
история.

Сред турските историци след Вто-
рата световна война се отличават 
проучванията на Баркан и Иналджък, 
но за съжаление, техните изследвания 
са повлияни от голяма доза национа-
лизъм.

Сред българските учени в по-къ-
сен период най-изтъкнати са имената 
на Хр. Ганев, Бистра Цветкова, Н. 
Тодоров и др. Изследванията им са 
насочени в различни аспекти от ис-
торическото развитие по време на 
късното Средновековие – особено 
внимание се обръща на аграрните 
отношения, търговията като фактор в 

градската икономика, асимилаторска-
та политика на османската власт и др. 
Всички тези фактори, съчетани с път-
ната инфраструктура по онова време, 
са предпоставка за възникването на 
нови населени места.

Днес историческото развитие 
на народа ни в периода ХV – ХVІІ 
век, изчистено от догмите на „социа-
листическата идеология”, вече не е 
„най-мрачен” и чрез разкриването и 
проучването му той вече е част от 
европейската и световна късно сред-
новековна цивилизация. 

Куриозното за Габрово, може би 
поради гореказаното, е, че днес ние 
знаем много повече за Египетските 
пирамиди, създадени преди повече 
от 2500 години преди новата ера, 
знаем повече за крепостта „Градище” 
и нейните обитатели преди 16 века, 
но твърде малко знаем за възниква-
нето и утвърждаването на Габрово 
като населено място преди 5-6 века 
или повече. Трудно може да си пред-
ставим и това, какъв е бил битът на 
най-старите габровци, в какви къщи 
са живели, с какво са се хранили, с 
какво са се обличали, на какво са се 
радвали... Това, което е останало от 
по-нови времена в Габрово като ар-
хитектурни паметници преди XX век, е 
повече от скромно: Априловската гим-
назия, църквите „Св. Йоан Предтеча“ 
и „Успение Богородично”, часовнико-
вата кула, част от Баев мост, няколко 
чешми и... две къщи! Останали са 
ни и преданията за възникването на 
Габрово.

Възрожденските къщи, експонира-
ни в Етнографски музей на открито 
„Етър” край Габрово, създават с лу-
стросания си вид сред посетителите 
впечатление за един прекрасен град 
край бреговете на Янтра през XVIII 
– XX век. А ако трябва да бъдем обек-
тивни, това възраждане на народа ни 
трае около... един век. А нима преди 
това в Габрово и заобикалящите го 
населени места не е имало строи-
телство, пътища, поминък, занаяти, 
миграция на населението, радости, 
скърби и борба за насъщния, за да 
могат обикновените му жители да оце-
леят в бъднините. Същото се отнася 
и за края на XIX и началото на XX-то 
столетие. За това историята ни опре-
делено мълчи и то не само за Габро-
во, а и за много други населени места 
в Отечеството ни. Може би и за това 
проф. Иван Илчев възкликва: 

„Какво знаем за живота на обик-
новения човек от това време?... С из-
следвания за цяла България разпола-
гаме... Публикувани са биографии на 
стотици българи. Обикновено значими 
с делото си за вървежа на нацията. 
Поне според авторите. Но никой не е 
погледнал към момента на отделния 
човек. Не значимия. Обикновения”.

Продължава в следващия брой

настоящата книга няма пре-
тенциите за научно изследване. 
Като човек, който се занимава с 
наука, знам колко болезнено се въз-
приема навлизането на „външни 
хора”, които в дадена научна об-
ласт не са придобили съответните 
образователни степени. Целта на 
написаното по-долу е опит да се 
провокира търсенето на отгово-
ри за ролята и мястото на старо 

Габрово, неговите жители и пъ-
тищата около него в българската 
история. написването на подоб-
на книга при наличието на такива 
фундаментални трудове, отнася-
щи се за историята на Габрово, 
като тези на братя Гъбенски, д-р 
Петър Цончев, николай Ковачев и 
Гунчо Гунчев е само един скромен 
опит да се напише нещо малко по-
различно от написаното досега, 

пречупено през призмата на наше-
то съвремие. в никакъв случай не 
съм се стремил по категоричен 
начин да наложа на читателите 
виждането си, а да ги накарам да се 
замислят, за да потърсят и други 
мнения, различни от налаганите ни 
досега идеологически шаблони, при 
изясняването на различни момен-
ти от нашето културно-историче-
ско наследство.  Кирил Койчев

Кèрèл Кîйчåв: „Има загадкè îт 
мèíалîтî, áåз разгадаваíåтî íа кîèтî 
íå мîжå да сå разáåрå íастîящåтî” 

Доц. д-р Кирил Койчев из-
дава книгата „Старо Габрово и 
пътищата около него“ през 2010 
година. Като кореняк габровец 
той проучва историята на род-
ния край, за да стигне до своите 
изводи и да ги изпише в книга. 
 Кирил Койчев е роден в 
Габрово. Завършил е Техникума 
по ме  ха  но техника „Д-р Никола 

Василиади”. През 
1973 г. завършва 
висше образова-
ние по специал-
ността „Промиш-
лена елект роника” 
в Технически уни-
верситет - Габро-
во. През 1975 г. е 
приет за асис тент 

по науч  ната специалност 
„Индустриална електроника” 
в ТУ. 
 Образователна и науч-
на сте пен „доктор” придоби-
ва през 1987 г., а научното 
звание „доцент” - през 1990 
г. по научната спе циал ност 
„Про мишлена електрони-
ка” - Теория на веригите и 

сигналите (Сигнали и системи). 
Преподава по дис цип  лините: 
Сигнали и системи; Комуника-
ционни вериги; Основи на ко-
муникациите; Комуникационни 
мрежи и системи; Сателитни и 
кабелни телевизионни мрежи. 
Има над 90 научни статии и до-
клади, 6 изобретения, 15 учебни-
ка и учебни пособия. 

В íîв прîчèт
интересно изследване вър-
ху историята, бита и разви-
тието на старопланинския 
град издаде Кирил Койчев

представено от Борис Данков, 
2011 г.

 Със своето заглавие „Ста-
ро Габрово и пътищата около 
него“ излязлата неотдавна кни-

га на преподавателя от Тех-
ническия университет в града 
доц. Кирил Койчев може да 
създаде впечатление, че става 
дума за някакво тясно научно 
изследване. Но това погрешно 
впечатление изчезва веднага, 
щом зачетем този неординерен 
труд. 
 Авторът е успял да избегне 
традиционната схема на пред-
взетия академизъм, не се е 
поддал на повърхностните кра-
еведчески импровизации. Той 

разказва за старо Габрово ув-
лекателно и интересно, като 
вмъква любопитни ремарки за 
други селища и малко извест-
ни събития, явления, процеси, 
аналогии с днешния ден на 
града и пр. 
 Кирил Койчев тръгва от ис-
торическото минало на „бъл-
гарския Манчестер“, търси от-
говор на въпроси, които досега 
в една или друга степен са 
били оставени неосветени от 
историческата наука и краез-

нанието. Като съпоставя из-
вестните досега проучвания на 
д-р Петър Цончев и братя Гъ-
бенски, на други изследвачи, 
авторът доказва, че Габрово е 
възникнало като селище още 
преди появата на турските за-
воеватели. Като аргумент за 
тази своя теза той анализира 
демографските фактори, по-
влияли върху заселването на 
селището. Подробно изследва 
османската данъчна система 
и териториалните общности на 

старите габровци, техния бит и 
икономическа мотивация, зана-
яти и пр.
 Отделна глава в книгата е 
посветена на възникването на 
селищата в Габровския край, 
на къщите и... хигиената на габ-
ровеца. 
 Във втората част на своето 
изследване Кирил Койчев раз-
глежда древните пътища през 
Габровския балкан, белязали 
възникването на селището и 
неговото утвърждаване като 

стопански и духовен център.
 Накрая нещо много същест-
вено - авторът на „Старо Габро-
во и пътищата около него“ е 
препрочел огромна литература, 
ползвал е автентични османски 
източници, сведения на малко 
известни западни пътешестве-
ници. Той прекрачва каноните 
на „сухата история“. Книгата му 
е изпъстрена с публицистични 
„отклонения“, затова се чете с 
интерес и увлечение, с любо-
питство.
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свЕТозар ГаТЕв

 Националните състеза-
тели на КСАБ „Акро-арт“ 
продължават активно под-
готовката си за Световно-
то първенство по скокове 
на батут за мъже и жени, 
което е в края на ноем-
ври и началото на декем-
ври в Токио, Япония. Като 
част от нея, местният клуб 
проведе съвместен лагер 
с националния отбор на 
Алжир. Гости в Габрово в 
рамките на две седмици 
бяха седем състезатели от 
най-голямата африканска 
държава, водени от двама 
треньори.
 „Трикольорите“ ще про-
дължат заниманията си в 
град Русе в следващите 
десет дни. Там ще се про-

веде лагер под ръковод-
ството на старши треньо-
ра на представителния ни 
тим Марияна Макулова и 
помощник-треньора Ста-
нислав Стоянов. Габров-
ските национали Мариела 
Пенева, Христина Пенева 
и Михаел Митев ще бъ-
дат придружени от своя 
личен треньор Александър 
Борисенко. Тренировъч-
ният камп край Дунав е 
особено важен за Митев. 
Той трябва да се сработи 
максимално добре с Ма-
риян Михалев от Стара 
Загора, тъй като бе взето 
решение двамата да сфор-
мират синхронна двойка 
при мъжете. Плановете са 
Михаел и Мариян да взе-
мат участие в кръга от 
Световната купа, който ще 

се проведе през септем-
ври в Хабаровск, Русия.
 От 10 до 14 септем-
ври КСАБ „Акро-арт“ от-
ново ще бъде домакин на 
подготвителен лагер, но 
той ще бъде за проекто 
национални състезатели. 
В него ще вземат участие 
8 клуба с 20 спортисти. 
„Акро-арт“ ще бъде пред-
ставен от Преслава Пен-
чева - абсолютен шампион 
при 8-годишните, нейната 
подгласничка Мирела Ко-
сева, Александра Вакарел-
ска, Александра Христова, 
Аделина Ангелова, Радост 
Пеева и Цветин Стоянов. 
В тренировъчния камп ще 
участват и треньорките 
на местния клуб Милена 
Станчева и Цветелина Ла-
зарова.

нацèîíалèтå íа „Акрî-арт" прîдължават пîдгîтîвка за Свåтîвíîтî

I кръг, 11 август 2019 г., неделя, 18:00 ч.:
„академик“ (свищов) - „ком“ (Берковица) 
„севлиево“ (севлиево) - „трявна“ (трявна) 
„Павликени“ (Павликени) - „Бдин 1923“ (видин) 
оФк „локомотив“ (мездра) - „Първа атомна“(козлодуй) 
„локомотив 1927“ (дряново) - „Партизан“(червен бряг) 
„дреновец“ (дреновец) - „вихър“ (славяново) 
„янтра 2019“ (Габрово) - „Ювентус 95“ (малчика) 

II кръг, 18 август 2019 г., неделя, 18:00 ч.:
„ком“ (Берковица) - „Ювентус 95“ (малчика) 
„вихър“ (славяново) - „янтра 2019“ (Габрово) 
„Партизан“ (червен бряг) - „дреновец“ (дреновец) 
„Първа атомна“ (козлодуй) - „локомотив 1927“ (др) 
„Бдин 1923“ (видин)       -   оФк „локомотив“(мездра) 
„трявна“ (трявна) - „Павликени“ (Павликени) 
„академик“ (свищов) - „севлиево“ (севлиево) 

III кръг, 25 август 2019 г., неделя, 18:00 ч.:
„севлиево“ (севлиево) - „ком“ (Берковица) 
„Павликени (Павликени) - „академик“ (свищов) 
оФк „локомотив“ (мездра) - „трявна“ (трявна) 
„локомотив 1927“ (дряново) - „Бдин 1923“ (видин) 
„дреновец“ (дреновец) - „Първа атомна“(козлодуй) 
„янтра 2019“ (Габрово) - „Партизан“ (червен бряг) 
„Ювентус 95“ (малчика) - „вихър“ (славяново) 

IV кръг, 1 септември 2019 г., неделя, 17:00 ч:
„ком“ (Берковица) - „вихър“ (славяново) 
„Партизан“ (червен бряг) - „Ювентус 95“ (малчика) 
„Първа атомна“ (козлодуй) - „янтра 2019“ (Габрово) 
„Бдин 1923“ (видин) - „дреновец“ (дреновец) 

„трявна“ (трявна) - „локомотив 1927“ (др) 
„академик“ (свищов) - оФк „локомотив“(мездра) 
„севлиево“ (севлиево) - „Павликени“ (Павликени) 

V кръг, 8 септември 2019 г., неделя, 17:00 ч.:
„Павликени“ (Павликени) - „ком“ (Берковица) 
оФк „локомотив“ (мездра) - „севлиево“ (севлиево) 
„локомотив 1927“ (дряново) - „академик“ (свищов) 
„дреновец“ (дреновец) - „трявна“ (трявна) 
„янтра 2019“ (Габрово) - „Бдин 1923“ (видин) 
„Ювентус 95“ (малчика) - „Първа атомна“(козлодуй) 
„вихър“ (славяново) - „Партизан“ (червен бряг) 

VI кръг, 15 септември 2019 г., неделя, 17:00 ч.:
„ком“ (Берковица) - „Партизан“ (червен бряг) 
„Първа атомна“ (козлодуй) - „вихър“ (славяново) 
„Бдин 1923“ (видин) - „Ювентус 95“ (малчика) 
„трявна“ (трявна) - „янтра 2019“ (Габрово) 
„академик“ (свищов) - „дреновец“ (дреновец) 
„севлиево“ (севлиево) - „локомотив 1927“ (др) 
„Павликени“ (Павликени) - оФк „локомотив“(мездра) 

VII кръг, 22 септември 2019 г., неделя, 17:00 ч.:
оФк „локомотив“ (мездра) - „ком“ (Берковица) 
„локомотив 1927“ (дряново)- „Павликени“ (Павликени) 
„дреновец“ (дреновец) - „севлиево“ (севлиево) 
„янтра 2019“ (Габрово) - „академик“ (свищов) 
„Ювентус 95“ (малчика) - „трявна“ (трявна) 
„вихър“ (славяново) - „Бдин 1923“ (видин) 
„Партизан“ (червен бряг) - „Първа атомна“(козлодуй) 

VIII кръг, 29 септември 2019 г., неделя, 17:00 ч.:
„ком“ (Берковица) - „Първа атомна“(козлодуй) 
„Бдин 1923“ (видин) - „Партизан“ (червен бряг) 
„трявна“ (трявна) - „вихър“ (славяново) 
„академик“ (свищов) - „Ювентус 95“ (малчика) 
„севлиево“ (севлиево) - „янтра 2019“ (Габрово) 
„Павликени“ (Павликени) - „дреновец“ (дреновец) 
оФк „локомотив“ (мездра) - „локомотив 1927“ (др) 

Ix кръг, 6 октомври 2019 г., неделя, 16:00 ч.:
„локомотив 1927“ (дряново) - „ком“ (Берковица) 
„дреновец“ (дреновец) - оФк „локомотив“(мездра) 
„янтра 2019“ (Габрово) - „Павликени“ (Павликени) 
„Ювентус 95“ (малчика) - „севлиево“ (севлиево) 
„вихър“ (славяново) - „академик“ (свищов) 
„Партизан“ (червен бряг) - „трявна“ (трявна) 
„Първа атомна“ (козлодуй) - „Бдин 1923“ (видин) 

x кръг, 13 октомври 2019 г., неделя, 16:00 ч.:
„ком“ (Берковица) - „Бдин 1923“ (видин) 
„трявна“ (трявна) - „Първа атомна“(козлодуй) 
„академик“ (свищов) - „Партизан“ (червен бряг) 
„севлиево“ (севлиево) - „вихър“ (славяново) 

„Павликени“ (Павликени) - „Ювентус 95“ (малчика) 
оФк „локомотив“ (мездра) - „янтра 2019“ (Габрово) 
„локомотив 1927“ (дряново) - „дреновец“(дреновец) 

xI кръг, 20 октомври 2019 г., неделя, 16:00 ч.:
„дреновец“ (дреновец) - „ком“ (Берковица) 
„янтра 2019“ (Габрово) - „локомотив 1927“ (др) 
„Ювентус 95“ (малчика) - оФк „локомотив“(мездра) 
„вихър“ (славяново) - „Павликени“ (Павликени) 
„Партизан“ (червен бряг) - „севлиево“ (севлиево) 
„Първа атомна“ (козлодуй) - „академик“ (свищов) 
„Бдин 1923“ (видин) - „трявна“ (трявна) 
                         
xII кръг, 25 октомври 2019 г., петък, 16:00 ч.:
„ком“ (Берковица) - „трявна“ (трявна) 
„академик“ (свищов) - „Бдин 1923“ (видин) 
„севлиево“ (севлиево) - „Първа атомна“(козлодуй) 
„Павликени“ (Павликени) - „Партизан“ (червен бряг) 
оФк „локомотив“ (мездра) - „вихър“ (славяново) 
„локомотив 1927“ (дряново) - „Ювентус 95“ (малчика) 
„дреновец“ (дреновец) - „янтра 2019“ (Габрово) 

xIII кръг, 3 ноември 2019 г., неделя, 14:30 ч.:
„янтра 2019“ (Габрово) - „ком“ (Берковица) 
„Ювентус 95“ (малчика) - „дреновец“ (дреновец) 
„вихър“ (славяново) - „локомотив 1927“ (др) 
„Партизан“ (червен бряг) - оФк „локомотив“(мездра) 
„Първа атомна“ (козлодуй) - „Павликени“ (Павликени) 
„Бдин 1923“ (видин) - „севлиево“ (севлиево) 
„трявна“ (трявна) - „академик“ (свищов) 

През новия сезон 2019/2020 Северозападната Трета 
лига ще бъде с 14 отбора.

сЕвЕрозападНа ТрЕТа лиГа, сЕзоН 2019/2020 • проГрама - ЕсЕНЕН полусЕзоН

Трåтèят Арт фåстèвал в Трявíа áåшå îткрèт сíîщè 
 Снощи в Трявна беше 
открито третото издание 
на „Трявна Арт Фестивал“. 
 Фестивалът се про-
вежда под патронажа на 
кмета на Община Трявна 
Дончо Захариев. 
 Програмата му съдър-
жа множество концерти, 
майсторски класове и ки-
нопрожекция.
 За пръв път в рамките 
на събитието ще се прове-
де Международен конкурс 
за изпълнители от 6 до 11 
август.
 Категориите, в които 
ще се проведе конкурсът, 
са две:
 - Солисти инструмен-
талисти - пиано, цигулка, 
виола, виолончело, кон-
трабас, флейта, обой, кла-
ринет, саксофон, фагот, ки-
тара, арфа, акордеон;
 - Камерна музика с 

раздели: клавирни дуа, 
триа и квартети за едно 
пиано на 4, 6 или 8 ръце; 
камерни ансамбли от со-
натно дуо до секстет вклю-

чително; учител и ученик/
ученици; акомпанимент – 
без възрастови ограниче-
ния.
 За всяка възрастова 

група и категория се при-
съждат дипломи и меда-
ли за първо, второ, трето 
място и дипломи за поощ-
рение.

 Ще се връчи Grand Prix 
– награда, предоставена 
от кмета на Община Тряв-
на - статуетка и парична 
сума от 500 лева за изклю-
чително ярко представяне, 
и четири специални награ-
ди:
 - Специална награда 
- Участие като солист в 
концертната програма на 
Габровски камерен оркес-
тър;
 - Специална награда 
за най-млад участник;  
 - Специална награда 
за високи педагогически 
постижения;
 - Специална награда 
за най-артистичен участ-
ник.
 Другото впечатляващо 
събитие е Международна-
та лятна академия от 6 до 
9 август. 
 В академията ще взе-

мат участие изтъкнати из-
пълнители от България и 
чужбина.
 Снощи в читалище 
„Пенчо Славейков 1871“ 
тревненци и гости можаха 

да се насладят на една 
прекрасна програма от 
творби на Теобалд Бьом, 
Серж Кусевицки, Антонин 
Дворжак, Аламиро Джам-
пиери в изпълнение на 
проф. Томислав Байнов 
(пиано), Христо Христов 
(флейта), Левент Ивов 
(кларинет), Христофор Ма-
ринов (цигулка), Димитър 
Иванов (контрабас) и Сир-
ма Величкова (пиано).
 Днес в програмата на 
Академията ще чуем из-
пълненията на Женя Келер 
(пиано) от Германия, проф. 
Томислав Байнов и Сирма 
Величкова.
 В четвъртък ще свирят 
цигуларят Преслав Ганев, 
Стамен Николов - виолон-
чело, и Румен Трайков - 
пиано.
 В петък са заключител-
ните концерти.

Христофор Маринов от 
Габровски камерен оркестър

продължава от стр. 1
 Групата от ансамбъл 
„Габровче“ участва в таз-
годишното издание на 
международния фестивал 
„Деца на мира“. Събитие-
то дава поле за изява на 
детски танцови състави от 
над 30 страни от цял свят.
 Малките танцьори бяха 
посрещнати от посланик 
Юрий Щерк, съпругата му 
и служители на посолство-
то. 
 Tе се запознаха с 
дейността на дипломати-
ческата ни мисия в Маро-

ко, играха хоро заедно с 
посланика и „провериха“ 
удобен ли е посланически-
ят стол.   
 Екипът на посолството 
пожела успех на малките 
представители на българ-
ското фолклорно наслед-
ство и нови срещи в Ма-
роко.
 Щерк беше предложен 
за извънреден и пълномо-
щен посланик на България 
в Кралство Мароко със 
седалище в Рабат с на 
Министерския съвет от 18 
февруари.

Пîслаíèк Щåрк пîсрåщíа 
Лъчåзар Захарèåв è дåца ...

продължава от стр. 1
Фотографиите са правени 
в период от пет-шест го-
дини.” 
 Тихомир Пенов не за 
първи път представя голи 
женски тела. Още през 
1983-та, когато е на 23 
години, за свои снимки 
получава първа награда 
от национален конкурс в 
Бургас. 
 Фотографът казва, че 
не просто е привлечен от 
голото женско тяло. В него 
е въплътена красотата. Ни-
кога не снима, без да спе-

чели доверието на модела 
си. Прави впечатление, че 
лицата не се виждат, но 
Тихомир Пенов казва, че 
това не е от срамежли-
вост. 
 „Лицето не е важно, 
то остарява. Важно е усе-
щането за цялостност на 
пространството.”
 Жените, които Тихомир 
Пенов снима през 80-те 
години, и днес биха били 
модел за красота. Имен-
но това е безвремието и 
именно затова лицето не е 
акцент във фотографиите. 

Фîтîграфът íа „Етър”-а с èзлîжáа 
в Еврîпåйската стîлèца íа културата

продължава от стр. 1
На екрана се появя-
ва сам в своето ателие. 
 „Снимах 24 дни, раз-
пръснати в продължение 
на 2 години и половина, 
а в ателието сме само 
аз - режисьорът Франсоа 
Катоне, и художникът. Сни-
мам всяка линия с въглен, 
всеки щрих с цвят в ин-
тимна атмосфера, която 
само образите могат да 
предадат, сякаш камерата 
изведнъж разкрива един-
ствено на нас тайната на 
рисуването. В „Мистерията 
Пикасо“ режисьорът Клузо 
казва: „За да разбереш за 
какво мисли един худож-
ник, просто следвай ръка-
та му“. Така и направих.“
 Прожекцията се реа-
лизира в партньорство с 
Master of Art Film Festival 
– документални филми за 
изкуство. 
 Вход: 4 лв. за възраст-
ни, 2 лв. за ученици и пен-
сионери; вход свободен 
за притежатели на карта 
„Приятели на Хумора“.

Фèлмът за 
Аíтîíèî Сåгè...


