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прогноза
за ВрЕМЕТоUSD - 1.77159, EUR - 1.95583, CHF - 1.78729, GBP - 2.19018 ВалуТни

курсоВЕ
СРЯДА 240/11î                        ЧЕТВЪРТЪК 24î/110                        ПЕТЪК 25î/100

габрово, бул. „Трети март“ 53, тел. 066 801-430, 
тел./факс 066 801-443, e-mail: dimas_to@abv.bg

димас ад
добив на инертни материали, 

асфалтополагане и строителство
ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ     В ГАБРОВО

0886 001 001

• Bulgarian homes network •

На 12 септември 
 се навършват 2 години 

от раздялата ни с

 Талантливият бразилец 
Тиаго Фуртадо - Валди на-
предва в реализацията на 
мащабния си авторски гра-
фит в Габрово. Художникът 
пристигна по покана на 
Община Габрово като пред-
ставител на партньорски 
град от мрежата на ЮНЕ-
СКО и до 16 септември ще 
работи на подпорната сте-
на на Източната обходна 
улица. 
 Идеята на неговата 
творба е да пресъздаде 
образа на българка със 
сокай. За Валди е било 
неочаквано тук да разбере, 
че президентът на Брази-
лия Дилма Русеф е свър-
зана по бащина линия с 
Габрово. Градът му харесва 
и му дава нови усещания 
за предимствата на малкия 
град, защото бразилски-
ят Флорианополис, където 
е роден и живее, е шест 
пъти по-голям от Габрово.

Вела лазароВа

 Невярващата спонтан-
на публика - забързани 
за обяд габровци, майки 
с деца, гости на града, 
се спираше изненадана, 
дочула майсторския звук 
на две цигулки на двама 
приветливо усмихнати му-
зиканти - братята Максим 
и Хари Ешкенази. 
 Невероятна изненада 
на „Фортисимо фест” с 
директор Александър Чо-
банов. На улица „Радец-
ка” (пред бившата Първа 
прогимназия) посред обяд 
звучеше класическа музи-
ка - любими и обичани пи-
еси от световната класика, 
всяка от които предста-
вена с много чувство за 
хумор от Максим Ешкена-
зи, който живее и работи 
в Южна Калифорния и се 
връща често в България да 
дирижира наши оркестри. 
 С неслизаща от лице-

то  усмивка той обявява 
например, че  ще изпълнят 
„Габровският бръснар” от 
Джузепе Росини от еднои-
менната опера „Севилски-

ят бръснар”…
 Публиката научи как 
е тръгнало „Фортисимо 
фест” през 2007 г. Тогава 
общностите на градовете 

Разград, Враца и Габро-
во посрещат Фондация 
„Америка за България” и 
оттогава тръгват много 
инициативи. „Фортисимо 

фест” е подарък от Фонда-
ция „Америка за България” 
– концерти на открито с 
вход свободен за Враца, 
Габрово - 10 септември, 

площад „Възраждане” - 
Симфониета - Враца, с ди-
ригент Максим Ешкенази, 
солисти и водещи - Ана 
Пападопулу и Юлиан Вер-

гов. В програмата: бъл-
гарска класика, български 
фолклор, музика от бъл-
гарското и световно кино. 

Продължава на стр. 8

Изíеíада! Виртуîзíият дириãеíт и циãулар Максим Ешкеíази 
и áрат му Õари свириха с усмивка íа ãлавíата улица в Гаáрîвî

Васил ДяНкоВ
Нека изразим почит 
към нашия приятел!

Радослав Първанов

5 дíи îстават íа Валди да завърши ãрафита íа áълãарка със сîкай

„Пазителите 
íа Гаáрîвî" 
- атрактивíî 
фитíес 
състезаíие 
íа плîщад 
„Възраждаíе" 
тази съáîта стр. 8

стефка БурмоВа

 Вчера на официал-
на церемония бизнесът 
„Енергийни мрежи” на АББ 
представи обновената си 
производствена база за 
продукти високо напреже-
ние в Севлиево, в която 
са вложени над 50 млн. 

долара. Съоръжението 
включва производствени 
и инженерни мощности за 
продукти високо напреже-
ние за пренос на електро-
енергия. 
 Учреден през 1962 
година, бившият завод 
„Авангард“ е изцяло при-
добит от АББ през 1996 г. 

През следващите десети-
летия компанията инвес-
тира в допълнително раз-
ширяване и разработване 
на съоръжението. Днес 
заводът разполага с над 
400 служители и е част от 
глобалната производстве-
на мрежа на компанията 
за продукти високо напре-

жение. 
 Прои з вод с т в е н а т а 
база е разположена на 
площ от 14 500 кв. метра 
и съчетава дейности, свър-
зани с инженеринг, мон-
таж и изпитване на ключо-
ви силови компоненти за 
газоизолирани КРУ и гене-
раторни прекъсвачи. Ос-

вен това, заводът произ-
вежда комплектни конден-
заторни уредби, батерийни 
системи за съхранение на 
енергия и разединители. 
 Обновената база е 
проектирана на основа-
та на концепцията „LEAN 
производство”, при която 
процесите се оптимизират 

непрекъснато като целта 
е намаляване на ключо-
ви изисквания за време, 
пространство и капитал. 
Използват се и техники за 
постигане на най-високо 
качество спрямо стандар-
тите на промишления от-
расъл. 

Продължава на стр. 2

50 млí. дîлара, влîжеíи в мîдерíизацията íа АББ в Севлиевî

БК "Чардафон": Щастлив спортен лагер за баскетболистите на Габрово
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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

11 септември 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

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

www.spaholiday.bg

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

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

ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И        
АВТОБУСНИ БИЛЕТИ 20/08

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

30/08

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 14.09./28.09./26.10., 40 лв.
ИСТАНБУЛ - всеки четвъртък, от 172 лв. 
БУКУРЕЩ THERME - 28.09/26.10/23.11., 43 лв.
СИНАЯ-БУКУРЕЩ THERME - 19.10, с 1 нощувка, 
125 лв.
БУКУРЕЩ - 14.09., 40 лв.                                                                               
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 21.09/11.10/13.12, 159 лв.   
СОЛУН-МЕТЕОРА - 27.09., нощ., 235 лв.
ОХРИД - 17.10., 2 нощувки, 155 лв.  
ПИРОТ-НИШ - 31.08., 1 нощувка, 145 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 10.10., 2 нощувки, 215 лв.
АЛБАНИЯ-МАКЕДОНИЯ - 11.09., 3 нощувки, 275 лв.
БАЛКАН ФЕСТ В БАНСКО - 06.09., 2 нощ., 150 лв.
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 06.09., 160 лв.
ПЕРПЕРИКОН-ЗЛАТОГРАД - 11.10., 2 нощ., 130 лв.

ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О. КОРФУ - 3 нощ., зак. и вечери, 19.09., 290 лв.
О. КОРФУ - 7 нощ., зак., вечери, 20.09, от 470 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-ЧЕРНА ГОРА - 
16.10., 4 нощувки, 480 лв.
ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 
11.12., 345 лв.
БЕЛОГРАДЧИК-ПЕЩЕРА „МАГУРАТА“-ПЕЩЕРА 
„ЛЕДЕНИКА“-ЧЕРЕПИШКИ МАНАСТИР - 05.10., 1 
нощувка, закуска и вечеря, 108 лв.
СТОБСКИ ПИРАМИДИ-РИЛСКИ МАНАСТИР-САН-
ДАНСКИ-РУПИТЕ-С. ЗЛАТОЛИСТ-РОЖЕНСКИ МАНА-
СТИР-МЕЛНИК - 27.09., 2 нощувки, 173 лв.
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR 
И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

 съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва,
 съвместно с Министерството на отбраната и община казанлък провежда 

Втори национален събор на запасното войнство
14-15 септември 2019 г. в местността крънска кория, гр. казанлък

Програма:
14 септември
11.00 - 11.40 ч. Откриване и встъпителни слова
11.40 - 13.00 ч. Демонстрации - скокове с парашут и бойни способности на групи 
за специални операции; висш пилотаж със спортен самолет; безпилотна летателна 
система; прабългарска школа за оцеляване „Бага-Тур“
13.00 - 14.00 ч. Изложби: военно облекло; старинно оръжие и символи; корабни и 
самолетни модели; книги с военна тематика
15.00 - 18.00 ч. Художествена програма с изпълнения на Ансамбъла на ВС, худо-
жествени колективи, групи и индивидуални изпълнители от цялата страна
15 септември 09.00 - 12.00 ч. Ден на открити врати и показ на бойна техника 
и стая на бойната слава във военно формирование в гр. Казанлък; турнири по 
стрелба и шахмат; организирани посещения на музеи, исторически места и при-
родни забележителности Достъпът за гражданите е свободен.

уведомление
Електроразпределение север аД, 

разпределителен обслужващ център 
габрово и горна оряховица

уведомява своите клиенти, че:

 В периода 24.09.2019 - 27.09.2019 г. от 09:00 до 
15:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на град Габрово, с. Борики.

 В периода 16.09.2019 - 20.09.2019 г. от 09:00 до 
15:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на град Габрово, с. Борики.
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбира-
не.
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 1 61 61.

уведомление
Електроразпределение север аД, 

разпределителен обслужващ център 
габрово и горна оряховица

уведомява своите клиенти, че:

 В периода 24.09.2019 - 27.09.2019 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на община Трявна: ул. „Планинец“; ул. „Чер-
новръх“; с. Долни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; 
с. Кисийци; ул. „Бял камък“; ул. „Стара планина“ - гр. 
Плачковци; ул. „Пролет“; ул. „Бузлуджа“; с. Стръмци; 
част от ул. „Светушка“; с. Енчевци; с. Ошани; с. До-
лни Дамяновци; част от ул. „Бенковска“; кв. Минкино; 
ул. „Димитър Горов“; ул. „Светушка“; кв. Раданци; част 
от ул. „Христо Ботев“; ул. „Алекси Пухлев“ – цялата, 
и ул. „Бачо Киро“ от № 12 до № 20 включително; ул. 
„Бенковска“ – част от нея; кв. Горни Плачковци; с. 
Райнушковци; с. Дурча.

 В периода 16.09.2019 - 20.09.2019 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на община Трявна: ул. „Планинец“; ул. „Чер-
новръх“; с. Долни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; 
с. Кисийци; ул. „Бял камък“; ул. „Стара планина“ - гр. 
Плачковци; ул. „Пролет“; ул. „Бузлуджа“; с. Стръмци; 
част от ул. „Светушка“; с. Енчевци; с. Ошани; с. До-
лни Дамяновци; част от ул. „Бенковска“; кв. Минкино; 
ул. „Димитър Горов“; ул. „Светушка“; кв. Раданци; част 
от ул. „Христо Ботев“; ул. „Алекси Пухлев“ – цялата, 
и ул. „Бачо Киро“ от № 12 до № 20 включително; ул. 
„Бенковска“ – част от нея; кв. Горни Плачковци; с. 
Райнушковци; с. Дурча.
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбира-
не.
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 1 61 61.

50 млí. дîлара, влîжеíи в мîдерíизацията íа АББ в Севлиевî
Продължава от стр. 1

 „Базата ни в Севли-
ево ще подсили още по-
вече нашата регионална и 
глобална производствена 
мрежа. Тя ще ни даде въз-
можност и да гарантира-
ме стабилни доставки на 
висококачествени компо-
ненти и на свой ред ще 
ни помогне да обслужваме 
клиентите си още по-ефек-
тивно”, заяви по време на 
церемонията по предста-
вянето на модернизирана-

та производ-
ствена база 
Д ж у з е п е 
Русо, упра-
вител на АББ 
С е в л и е в о , 
България. 
 Марсел 
ван дер Хук, 
изпълнителен 
директор на 
АББ Бълга-
рия, сподели: 
„ М о д е р н и -
зацията на 

производствената база в 
Севлиево подчертава ино-
вативния подход на АББ в 
България. Ние променяме 
не само външния вид на 
завода, но също така мо-
тивираме нашия екип да 
работи за по-силна, по-
интелигентна и по-зелена 
организация”.
 Присъствието на АББ в 
България включва центра-
лен офис в София, два за-
вода за продукти за елек-
троснабдяване и електро-

обзавеждане в Раковски 
и един в Петрич. Наред 
с това, във Варна има 
модерна сервизна станция 
за турбокомпресори, която 
обслужва клиенти както 
от българското, така и от 
румънското Черноморие. 
Компанията разполага 
с над 2 800 служители в 
страната, а по-късно този 
месец предстои да отвори 
своя пети поред завод в 
България и втори в Пе-
трич.

ЖеНиНа деНЧеВа

 В края на този ме-
сец започва основен ре-
монт на главната улица 
на Дряново - „Шипка“. Той 
ще продължи 6 месеца, 
с прекъсвания при лоши 
метеорологични условия и 
несъвместимост с техно-
логичните изисквания за 
този род дейности. 
  „Договорът с фирмата 
изпълнител вече е подпи-
сан. Стартът на ремонта 
досега се бавеше заради 
обжалвания на кандидати-
те в проведената общест-
вена поръчка. За ремонта 
са осигурени средства от 
правителството на стой-
ност близо 3 700 000 лв.“, 

казва кметът на Дряново 
Мирослав Семов.
  Това лято с европей-
ски средства бяха завър-
шени улиците „Хаджи Ди-
митър”, „Стара планина” 
и „Бузлуджа” в Дряново.  
Със средства на Общи-
ната са ремонтирани ВиК 
съоръженията под настил-
ките. Улиците са асфалти-
рани и много удобни за 
движение. Оформени са 
тротоарите.
    Общо 9 улици в Дряно-
во ще бъдат основно ре-
монтирани по европроект. 
Остава да се ремонтират 
още 19 улици в населените 
места в общината. Сред-
ствата ще са от капитало-
ви разходи.

в музикалния фестивал 
на народната и шлагерна 
песен и инструментални 
изпълнения „Ветринци пее”

ДВГ „Стринавско ехо” 
към НЧ „Развитие-1869” – 
Дряново взе участие в 15-
то издание на музикалния 
фестивал на народната и 
шлагерна песен и инстру-
ментални изпълнения „Ве-
тринци пее”. 

Организатори на 
проявата са НЧ „Напре-

дък-1903” и Кметство с. Ве-
тринци. 

Самодейците се със-
тезаваха заедно с още 30 
колектива от страната. Те 
се включиха в конкурсната 
програма за представяне 
на нова авторска песен. 
Великолепното им пред-
ставяне определи и пър-
вото място за дряновския 
колектив. Ръководител на 
ДВГ „Стринавско ехо” е 
Марийка Тумбалова.

ХристиНа ХристоВа

 Организаторите Хрис-
то Пенков, Галя и Георги 
Иванови, Христо Лазаров, 
Хубан Гочев и Мара Гочева 
събраха около 250 живущи 
в махала Айгърия под дебе-
лата сянка на пет орехови 
дръвчета в село Сенник 
за трета поредна година. 
Срещата откри Христо 
Пенков, история за маха-
ла Айгърия разказа Милка 
Тотева. Да вдигнат градуса 
на настроението пристиг-
наха музикантите изпълни-
тели от Севлиево Гюнай-
дън Алиев и Нина Ботева. 
Седем дами затрудниха 
журито с красиви питки 
за конкурса най-красива 
питка. Всички участнички 
се бяха постарали коя по-
хубава питка да изпече. 
 Първа награда - торта, 
спечели Миглена Кънче-
ва. Втора я последва Тот-
ка Стефанова - спечели 
български трикольор. За 
всички състезания като 
дърпане на въже от мъже, 
само жени и само деца, 
скачане в чували, кръшна 
ръченица, хора, танци и 
други организаторите бяха 
осигурили много награди. 
Мара Гочева показа фо-
тоси - картини отпреди 60 
години, по времето на сел-
скостопанските дейности 

на полето на живущите в 
махалата. Празник като на 
празник, с димящи скари 
и студена бира, томбола, 
конкурси и състезания. Ог-
ромно благодаря на ор-
ганизаторите за поканата. 
Да са живи и здрави, дъл-
ги години да организират 

срещи, да се опознават, 
повеселят, да покажат на 
наследниците си - децата 
и внуците си, че има с 
какво да се гордеят. Сен-
ничани отново доказаха, 
че  умеят да се веселят и 
да създават настроение, да 
пръскат позитивна енергия. 

 Трета традициîííа среща íа 
махала Айãърия в селî Сеííик

БояНа русеВа

 На 3 септември Нацио-
налният музей на образо-
ванието - Габрово пред-
стави възможностите за 
ползване на съхраненото 
културно наследство в об-
разователния процес пред 
педагогическата колегия в 
Пазарджик.
 Това стана на съве-
щание, организирано от 
Регионалното управление 
на образованието – Па-
зарджик, с участието на 
учители по История и ци-
вилизации, География и 
икономика, Философия и 
Религия от 12 общини в 
областта.
 По традиция преди на-
чалото на новата учебна 
година РУО – Пазарджик 
кани за участие в септем-
врийските съвещания ин-
ституции и личности, които 
могат да бъдат полезни в 
работата на педагогиче-
ската колегия.
 Поканата към музея е 
отправена от Ваня Апос-

толова – старши експерт, 
която сподели пред учас-
тниците, че през миналата 
учебна година най-много 
училища от Пазарджик са   
участвали в Националната 
програма на МОН „Осигу-

ряване на съвременна об-
разователна среда” и сега 
интересът отново е голям. 
 Националният музей 
на образованието две по-
редни години е бенефици-
ент по Програмата. 

 Любка Тинчева, дирек-
тор на НМО, и Красимира 
Христова, уредник „Връзки 
с образователни институ-
ции”, направиха презен-
тация на тема „Добри му-
зейно-педагогически прак-

тики. Взаимодействието 
училище-музей в НМО”.
 Учителите се запозна-
ха с възможностите да се 
обогатява, надгражда и мо-
тивира познанието на уче-
ниците в пряк досег с дви-
жимите културни ценности. 
Представителите на НМО 
показаха успешно реализи-
рани музейно-педагогиче-
ски практики чрез използ-
ване на богатия музеен 
фонд, постоянната експо-
зиция, музейните възста-
новки, мобилните излож-
би, залата с интерактивен 
дисплей, мултимедийните 
помагала, образователните 
програми и опита на му-
зейните специалисти.
 Националният музей 
на образованието е един-
ственият специализиран 
музей в страната, който 
опазва и представя кул-
турните ценности, свърза-
ни с просветното ни ми-
нало, и има задачата да 
стимулира връзката меж-
ду музейната и училищна 
общност.

НМО представи „музея катî îáразîвателíа среда” в Пазарджик

На снимката: Любка Тинчева, директор на Националния музей на образование-
то - Габрово, представя успешни музейно-педагогически практики пред учите-
ли от 12 общини в Пазарджик

Запîчва îсíîвеí ремîíт íа 
ãлавíата улица в Дряíîвî
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Величка Илиева
В дните на ХVІІ Меж-

дународен панаир на тра-
диционните занаяти – 6, 
7 и 8 септември, в музей 
„Етър“ се проведе и Май-
сторска надпревара, която 
тази година е посветена 
на грънчарството. Един 
от изявените майстори 
грънчари в 55-годишната 
история на музея е Вио-
лета Керемедчиева – Кла-
ра. Най-голямото дарение, 
което „Етър”-ът получава 
в своята история, е нейно 
и съдържа 366 грънчар-
ски предмета на стойност 
5 667 лв.

Ако днес казваме, че 
габровското грънчарство 
съществува, то се дължи 
на личности като Лазар 
Донков – създател на му-
зея, и Виолета Керемед-
чиева. Нейното творчество 
не радва само очите, то 
има много по-дълбоко зна-
чение, защото позволява 
на хората да завързват 
разкъсаната тъкан на при-
емствеността. Тази извест-
на жена живее в миналото 
на старите майстори грън-
чари и се среща с големия 
свят. Познавайки я, човек 
може да научи малко за 
магията на занаята и мно-
го за умението на дарови-
тите хора да общуват със 
света на красотата. 

Виолета Керемедчиева 
– Клара е родена е през 
1950 година. През 1970-
та завършва Национална 
гимназия за приложни из-
куства в град Троян. Там 

се оформят трайните й 
интереси към културното 
ни наследство в областта 
на керамиката. За първи 
път тя чува за музея на 
открито „Етър“ през 1969-
та като ученичка в ІІІ курс. 
Предстои й дипломиране 
през следващата година и 
задължителното за онова 
време разпределение. В 
„Етър“-а е изградена ля-
вата страна на чаршията 
– от Табаханата до Сакова 
къща. Търсят се майстори 
за готовите работилници. 
Внушителната фигура на 
Лазар Донков с наметнато 
през рамо сако и цигара в 
ръката е респектираща за 
нея при първото й идване. 

След години си спом-
ня: „Срещата ми с Ла-
зар Донков в музея беше 
съдбовна за мен. В ра-
ботата той изгради у мен 
самочувствието, дори са-
молюбието, което амбици-
ра всеки ден да вървиш 

напред. Поощряваше ме, 
даваше ми литература, от-
криваше образци. Възла-
гаше ми най-отговорни по-
ръчки. Този човек ме въз-
пита да уважавам труда, 
не само своя, но и чуждия. 
Донков е пример за иде-
алния ръководител, който 
поощрява творчеството. 
Какъв изключителен ди-
пломат беше, как умееше 
да овладява всяко поло-
жение. В празник винаги 
намираше време да дойде 
и да ни поздрави лично...“. 

Лазар Донков я коман-
дирова в Етнографския 
музей в София. Богатите 
фондове я срещат с об-
разци на непознатата за 
съвременниците габровска 
керамика. Тя ги прерисува, 
взема размери, изучава 
композициите на гребенча-
тата шарка – пояс от две 
успоредни прави, а между 
тях вълнообразна линия, 
над пояса „стоборка“ с 

гребен или клечица и гла-
зура от лимонено жълто 
или топло оранжево, а по-
сле цялата украса, повто-
рена със зелена глеч. 

Много са скептиците в 
музея, че младото момиче 
ще успее. Вечният зевзек 
Кольо Коев подвиква: „Ла-
заре, ако станат грънци, 
ще се кача на комина и 
ще кукуригам“. 

Но още на следващата 
1972 година на Национал-
ното изложение в Ореша-
ка габровската керамика 
получава ІІ-ро място – най-
скъпата и свидна награда 
за целия творчески път на 
Клара. Член на Задругата 
на майсторите на народни 
и художествени занаяти 
(ЗМНХЗ), тя работи в му-
зей „Етър” от 1970 до 2006 
година, като изследва за-
дълбочено специфичните 
особености и форми на 
традиционната габровска 
керамика и спомага за 

възраждането й.  
Клара почита история-

та и обичаите, помни име-
ната и уроците на своите 
учители грънчари. Учи за-
наят при троянския май-
стор Байо Добрев и идва 
на работа в Етнографски 
музей на открито още при 
неговия създател – Лазар 
Донков. Щастлива съдба 
я среща с Петър Събчев, 
завършил химия в чужби-
на, а занаят практикувал 
в бащината грънчарница, 
който й дава рационалния 
състав на глината и още 
много практични съвети. 

Заедно със съпруга си 
Иван обикаля всички га-
бровски села, махали и 
майстори. Започва зана-
ята от корена и от тра-
дициите, които никой не 
може да измисли сам. В 
Габрово името й е извест-
но на всички, а в чужбина 
заедно с името – и произ-
веденията й. Една жена, 

която намира хармония 
със света и себе си в една 
стара професия, привидно 
необичайна във времето на 
космическите технологии. 

Източила безброй съ-
дове, нарисувала безброй 
цветя на любимите си чи-
нии, на плоска за гре-
яна ракия, на тонче за 
вино, на шулци-кани, на 
кравайче-стомна, на шу-
лец-стомна, която е едно 
намигване за габровската 
пестеливост, събрал две 
форми в една – кана и 
стомна, съд за поливане и 
съд за пиене.

Подаръците и дарени-
ята, които прави за Бълга-
рия, са част от творческо-
то й общуване със света 
на онези, които са богати 
с това, което дават.

Клара най-добре раз-
говаря с откритите хора, 
които не се притесняват 
от въпросите и чувствата 
си. С чужденците, които 

не крият любознателност-
та си.

Клара има над 70 учас-
тия в изложби и конкурси 
в страната и чужбина – 
Германия, Белгия, Фран-
ция, Италия, Португалия, 
Индия, Япония, Афганис-
тан, Нигерия, Куба и много 
други. Дългогодишен се-
кретар е на Задругата на 
майсторите на народни и 
художествени занаяти, гру-
па Габрово. 

Носител е на много 
отличия: включена в Меж-
дународния биографичен 
речник КОЙ КОЙ Е в 
Кеймбридж; член на Меж-
дународната организация 
на преуспелите жени; лич-
ност на град Габрово за 
1998 година; включена в 
книгата „Габровци на ХХ 
век“; носител на Почетен 
знак и плакет на Габрово 
за принос в съхраняване-
то и развитието на худо-
жествените занаяти и из-
дигане на международния 
авторитет на Габрово и 
още много други

През 1998 година тя 
прави изложба в музей 
„Етър“, посветена на 90-го-
дишнината на Лазар Дон-
ков, основател и дългого-
дишен директор на музея, 
неин духовен учител. И 
както тя казва, колекцията 
от 366 предмета – много от 
тях реплики на традицион-
ни съдове, е една свещич-
ка, запалена в памет на 
Лазар Донков. Без него-
вата вяра и подкрепата 
на съпруга си Иван тя не 
би останала в този мъжки 
занаят.

Дирята íа майстîра в сеíките íа истîрията

ЖеНиНа деНЧеВа

      За предстоящите инте-
ресни събития в музея "Дом 
на хумора и сатирата" през 
есенния сезон, за акценти-
те в работата с децата, за 
случилото се от началото на 
годината досега в музея, за 
концепцията за по-нататъш-
ното му развитие разказва 
неговият директор Маргари-
та Доровска.
 - какви интересни съ-
бития предстоят в музея 
през есенния сезон?
 - На първо място на 13 
септември ще открием из-
ложбата „Нонумент”, която 
е посветена на паметни-
ци, архитектурни обекти 
и публични пространства, 
които по политически, ико-
номически или културни 
причини са променили 
или загубили смисъла си. 
Специален акцент в тази 
изложба е историята на 
Дома паметник на БКП на 
връх Бузлуджа. Ще пред-
ставим множество архив-
ни документи и кадри, но 
също така и карикатури 
- знаете, че хората обичат 
да се шегуват с „чинията”. 
 На следващия ден, в 
събота, на 14 септември, 
ако времето е с нас, за-
едно с драматургичния 
колектив от Германия 
ЛИГНА, с актьора Стефан 
А. Щерев и с музика на 
Емилиян Гацов - Елби ще 
направим едно предста-
вление горе, пред и около 
„чинията”. Вижте сайта на 
Биеналето, ако искате да 
се запишете, входът е сво-
боден, но е необходима 
регистрация. Ако времето 
е добро, то това ще е 
първата мащабна иници-
атива, реализирана пред 
„чинията” в последните го-
дини. Благодарим на На-
ционален фонд „Култура” 
и на програма „Творческа 
Европа” на Европейската 
комисия, както и на Об-
ластна управа Стара За-
гора за подкрепата им за 
реализацията на изложба-
та и на представлението. 
Изложбата ще остане в 

музея до края на януари, 
но представлението ще се 
случи един-единствен път, 
така че не го пропускайте.
 По-късно, през октом-
ври, ще представим голя-
ма самостоятелна излож-
ба на Николай Панайотов 
(11 октомври), следващата 
седмица откриваме тради-
ционния карикатурен са-
лон с изложби на Милко 
Диков и Трайко Попов - и 
двамата автори са с на-
гради от музея, единият 
за годишната изложба на 
СБХ, а вторият - с голяма-
та награда за карикатура 
от предходното Биенале. И 
в самия край на октомври, 
на 25-ти, по инициатива на 
Общината и поредицата 
„Фамилиите”, която пред-
ставя габровски фамилии 
на творци, заедно с Худо-
жествена галерия „Христо 
Цокев” и с Регионален ис-
торически музей ще пока-
жем изложби на Митьо,  
Недко и Димитър Солако-
ви. В галерията ще бъдат 
представени трите поколе-
ния, а при нас - специално 
направен за музея проект 
на Недко Солаков. Очер-
тава се интересна есен, с 
мащабни нови изложби, но 
и с множество пътувания, 

гостувания и професионал-
ни контакти за екипа.
 - Вие акцентувате на 
работата с децата, какви 
са начините, по които те 
се обучават и забавляват 
в Дома на хумора?
 - Предлагаме множе-
ство ателиета както при 
нас, така и в училище. 
Вярваме, че децата могат 
да бъдат ангажирани с ва-
жни за нашето съвремие 
теми, каквато например 
е темата на изложбата 
„Град Градина”, направена 
от габровската художничка 
Невена Екимова. Излож-
бата се радва на огромна 
популярност и ще остане в 
музея и след края на Бие-
налето. 
 Работата с деца пред-
полага да ги спечелиш, да 
ти имат доверие и най-ве-
че да задържиш интереса 
им. Ние не сме дидактич-
ни, разговаряме свободно, 
оставяме децата сами да 
откриват отговорите на въ-
просите, които поставяме, 
и се опитваме да ги нака-
раме да са уверени, да не 
се страхуват да участват и 
дори да грешат. Ателиетата 
се случват под формата 
на игра, когато човек се 
забавлява, учи най-добре. 

Разчитаме на добър ба-
ланс между говорене и 
правене на неща. Умение-
то да работиш с ръцете си 
е важно за съвременното 
поколение и им доставя 
огромно удоволствие. 
 - ако човек за пръв 
път стъпва в музея, как-
во бихте му препоръчали 
да види, какво в никакъв 
случай не бива да пропус-
не?
  - Ако човек дойде до 
края на септември - със 
сигурност трябва да раз-
гледа Биеналето, защото 
то наистина не е за про-
пускане. Разбира се, тряб-
ва да видят залата с га-
бровските шеги, все пак от 
славата на габровци като 
пресметливи и пестеливи 
шегаджии тръгва история-
та на нашия музей.
  Залата, посветена на 
карнавала, е любимо мяс-
то на посетителите ни. Ва-
жно е да се знае, че при 
нас повече от половината 
изложби са временни и 
когато и да дойде човек, 
все ще види нещо ново. А 
музейният магазин пред-
лага доста разнообразни 
артикули, така че посети-
телят има какво да отнесе 
за спомен.
 - Предполагам в го-
рещите летни дни много 
туристи са потърсили хла-
дина и интересни прежи-
вявания в музея. каква е 
посещаемостта от нача-
лото на годината досега?
 - До края на август 
имаме ръст от 3% спря-
мо същия период през 
2018 година. Очаквам тази 
тенденция да се запази. 
Сградата с белия си камък 
отвън изглежда прохладна, 
но климатизацията е един 
от най-големите пробле-
ми на музея, защото през 
зимата е много студено, 
през лятото, особено на 
последните два етажа, е 
горещо. Търсим решение, 
но то изисква солидно фи-
нансиране. Проблемът с 
климатизацията създава 
дискомфорт за посетите-
лите и често чуваме, че 

изложбите са страхотни, 
но е твърде горещо и за-
душно. Рейтингът ни в Гу-
гъл страда от това, комен-
тарите се повтарят - инте-
ресно, но много горещо. 
 Освен растящата посе-
щаемост, за нас е важно, 
че времето за престой в 
музея расте. В момента 
посетителите прекарват 
средно около час, но има 
и такива, които разглеждат 
много внимателно, снимат, 
публикуват в социалните 
медии и нерядко остават 
по 2-3 часа в музея. Сега 
съвместно с габровската 
фирма SiVending предла-
гаме кафе и напитки при 
бара на третия етаж и 
това е особено важно за 
онези посетители, които 
остават по-дълго. Освен 
това кафето се прави в 
специални чаши, бранди-
рани със знака на 24-то 
издание на Габровското 
биенале - червеният конус-
котка. Благодарни сме на 
SiVending за този парт-
ньорски жест, те разпрос-
траниха въпросните чаши 
във вендинг автоматите си 
в града, но също така и в 
други градове и направиха 
чудесна реклама на Бие-
налето, а и на Габрово.
 - какви значими съ-
бития се случиха в Дома 
на хумора от началото на 
годината досега?
  - 24. Габровско бие-
нале на хумора и сати-
рата в изкуството е със 
сигурност най-значимото 
събитие. Представяме ня-
колко изложби - карикату-
ра, съвременно изкуство, 
„Град Градина” - изложба 
за деца, изложба, която 
показа творбите, отличе-
ни с голямата награда на 
Биеналето - „Златен Езоп”, 
от първото до последно-
то издание (тази изложба 
приключи преди седмица 
и на нейно място ще се 
появи нещо изключително 
интересно), както и излож-
бата за историята на Пар-
ка на хумора, представена 
на крайречната алея. Като 
част от Биеналето имаме 

и няколко проекта в прос-
транството около Музея 
- говорещият „Паметник 
от бъдещето” на Андрей 
Врабчев, стойката за ко-
лелета „Спри колелото” 
на Дестръктив криейшън, 
както и преградната лен-
та с възклицания на Габи 
Володарски, която заграж-
да част от пространството 
пред западната фасада, на 
улица „Брянска”. 
 Не на последно място, 
сред тези градски проекти 
трябва да отбележим и 
селекцията от епиграми, 
поставени на фасадите ни. 
Епиграмите подбраха пи-
сателите Марин Бодаков и 
Петър Краевски, а дизай-
нерът Кристофър Чолак, 
който създаде визуалната 
идентичност на Биенале-
то, направи плакатите със 
специална авторска типо-
графия. Кристофър е бъл-
гарин, от старата диаспо-
ра в Истанбул и едва сега 
учи български език, така 
че беше много забавно да 
работим с него по такъв 
проект, базиран на езика 
и буквите.
 Биеналето предлага и 
съпътстваща програма от 
филми и детски работил-
ници, която ще продължи 
до края му - 30 септември. 
Филмите представяме съв-
местно с един от най-но-
вите и интересни филмови 
фестивали - Master of Art, 
посветен на документал-
ни филми за изкуство, ди-
зайн, архитектура, урбани-
зъм. 
 В изминалите седмици 
предложихме на габровци 
за трета поредна година 
„Лятно кино в Парка на 
хумора” с два руски и два 
чешки филма, отново бла-
годарение на партньор-
ство, този път с Руския 
културно-информационен 
център и Чешкия център. 
Привличаме публика с ка-
чествени комедии, които 
не могат да се видят в 
мултиплекс кината.
 - каква е концепция-
та Ви за по-нататъшното 
развитие на музея?

 - Амбициозна, струва 
ми се, засега се справя-
ме, макар и с по-бавно 
темпо от желаното. В му-
зея има много невидима 
за публиката работа и тя 
не бива да изостава - диги-
тализация, реогранизация 
на работни пространства, 
преоборудване, постоянно 
повишаване на компетент-
ностите на екипа. А иначе - 
продължаваме с програма 
от страхотни изложби и 
през 2020 г. - карикатура 
и изкуство. Поне две от 
тях ще са с характера на 
изложбата, посветена на 
Тодор Цонев - ще обърнем 
внимание на големи имена 
от близкото минало, малко 
позабравени, ще покажем 
много архивни документи 
и вълнуващи произведения. 
Вярвам, че отново ще до-
бавим и много ценни екс-
понати към колекцията на 
музея. Но няма да издавам 
повече засега. Ще се оп-
итаме да ги съпроводим 
с публикации - все пак 
изложбите минават и зами-
нават, а книгата остава. 
 Планираме и една по-
редица от самостоятелни 
изложби на млади автори, 
в чието изкуство има ху-
мор и сатира. Наистина 
сме ентусиазирани за тази 
програма, тъй като да си 
художник днес в България, 
е трудно, а тези творци за-
служават огромна подкре-
па и внимание. В зората 
на кариерата си да полу-
чиш изложба в толкова 
престижен музей, вярвам, 
ще подпомогне значително 
развитието им. Ще имаме 
млади автори, утвърдени 
автори, няколко изложби, 
подходящи и за детска и 
младежка публика, свърза-
ни с илюстрация на книги 
и типография. За всеки ще 
има по нещо и то нещо 
качествено. Вярваме, че 
музеят е място на откри-
тия, на преосмисляне и 
място на удоволствие от 
общуването с изкуството, 
с качествения хумор и са-
тира. Това е концепцията 
ни и занапред.

Марãарита Дîрîвска: "Нашият музей е мястî íа удîвîлствие 
îт îáщуваíетî с изкуствîтî, с качествеíия хумîр и сатира" 
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рабоТа прЕДлага
рабоТник за авто-
сервиз се търси на тел. 
0883/354-280. [27, 20]
ФирМа Търси работник 
автомивка и монтьор гуми 
с опит. Справки на тел. 
0894/677-099. [11, 11]
бЕнзиносТанция и 
газстанция „Йоанна“ тър-
си да назначи служител, 
обслужващ бензиностан-
ция. Телефон за контакт: 
0886/010-003. [22, 20]
склаД за дървен матери-
ал търси да назначи общ 
работник. Справки на тел. 
0888/889-799. [11, 11]
МЕбЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи мебелисти - Габро-
во, 0886/332-968. [22, 
19]
рЕсТоранТ „бялоТо кон-
че“ - гр. Севлиево търси 
готвач/ка. Справки на тел. 
0896/945-279. [11, 10]

„ЕВрохиМ груп“ 
ооД набира рабоТ-
ници за пранЕ, су-
шЕнЕ и глаДЕнЕ на 
посТЕлъчЕн инВЕн-
Тар. Отлични условия 
на труд. Заплащане от 
700 до 900 лв. Справ-
ки на тел. 0892/24-67-
67. [10, 8]

рЕсТоранТ Търси серви-
тьор/ка. Справки на тел. 
0899/889-897. [11, 10]
ДнЕВЕн цЕнТър за деца 
и младежи с увреждания 
търси да назначи меди-
цинска сестра. Справки на 
тел. 0878/571-090. [11, 8]
ФирМа „Дино“ наби-
ра работници - предимно 
шивачи. Справки на тел. 
0894/494-277 или на мяс-
то. [11, 6]
ФирМа Вонс ООД тър-
си да назначи работник 
в склад за плодове и зе-
ленчуци. Стартова заплата 
800 лв. + осигуровки. Кон-
такти на тел. 0886/437-
318. [5, 3]
МЕхана „габъра“ тър-
си нощен пазач - тел. 
0897/97-47-04. [11, 11]
МЕхана „габъра“ тър-
си сервитьори - тел. 
0897/97-47-04. [11, 11]

МЕхана Търси да назна-
чи сервитьор. Справки на 
тел. 0888/310-981. [11, 
10]
ТЕспоМ аД търси да на-
значи: СТРУГАРИ, ШЛО-
СЕР-МОНТЬОРИ, ОПЕРА-
ТОРИ и НАСТРОЙЧИЦИ на 
ЦПУ; РАЗКРОЙЧИК (газов 
разкрой); РАЗКРОЙЧИК ла-
зерно рязане, ТЕРМИСТ, 
ТЕХНОЛОГ, НАСТРОЙЧИК-
ПРОГРАМИСТ на маши-
на за лазерно рязане - 
справки:  гр. Габрово, ул. 
„Бодра смяна“ 1 (до КАТ), 
тел. 066/801-673. [11, 9]
краВЕФЕрМа Търси жи-
вотновъди. Справки на 
тел. 0896/690-301. [17, 9]
заВЕДЕниЕ Търси серви-
тьори/сервитьорки. Справ-
ки на тел. 0899/962-124. 
[13, 5]
Магазин В кв. Палаузово 
търси продавачка - справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[16, 5]

„МЕТал сЕкЮриТи ГРУП“ 
търси да назначи служите-
ли НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА. 
Необходими документи за 
кандидатстване: 1. Авто-
биография и 2. Актуал-
на снимка, на адрес: гр. 
Габрово, ул. „Стефан Ка-
раджа“ № 31. [5, 3]
заВЕДЕниЕ Търси сер-
витьори/ки, помощник гот-
вач/ка - справки на тел. 
0894/764-706. [22, 2]
ЖЕна за почистване на 
луксозни апартаменти, 
с опит, се търси на тел. 
0877/88-33-56, 0886/001-
001. [7, 4]
пасТир за крави в Тряв-
на, заплата 700 лева, се 
търси на тел. 0898/689-
508 - Стойчо. [5, 3]
Търся ЖЕна за гледане 
на възрастна, сама се об-
служва - справки на тел. 
0886/210-426. [10, 2]
шоФьор-снабДиТЕл-
ДисТрибуТор сЕ търси 
на тел. 0897/986-024. [5, 
2]
кЕраМичЕн цЕх в село 
Враниловци търси общи 
работници и работник ръч-
на и хидравлична преса 
до 50 години. Осигурен 
транспорт от Габрово. 
Справки на тел. 0888/924-
837. [5, 2]

общ рабоТник за сер-
визна дейност, може и 
млад пенсионер, се търси 
на тел. 0895/52-18-49. [6, 
2]
„поДЕМ габроВо“ търси 
общ работник - справки 
на тел. 0884/854-354. [5, 
2]
МасаЖисТка сЕ търси 
на тел. 0876/731-419. [5, 
1]
МайсТор на закуски и 
баничар се търси на тел. 
0893/64-81-13. [10, 1]
ТранспорТна ФирМа за 
международен превоз тър-
си шофьор с опит, катего-
рия „С+Е“. Справки на тел. 
0896/499-039. [11, 1]
шоФьор сЕ търси на тел. 
0898/574-804. [3, 1]
ФирМа Търси помощ-
ник-готвач/ка. Телефон за 
информация: 0899/960-
561. [5, 1]
чисТачка за баничарни-
ца в кв. Трендафил - 4 
часа (от 16 до 20 часа), 
се търси на тел. 0882/15-
15-16. [3, 1]

гриЖа за болни
и ВъзрасТни
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

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до смети-
щето - 0898/780-448
ТранспорТни услуги 
с микробус до 2 тона в 
страната и чужбина - тел. 

0896/076-279. [33, 15]
бус - 0.45 лв., транс-
порт - тел. 0894/00-40-
45. [22, 21]
ТранспорТни услуги 
до 2 тона, каросерия - 
тел. 0896/82-81-47. [25, 
15]
услуги с багер и самос-
вал - тел. 0893/511-154. 
[24, 9]
ТранспорТни услуги 
с бус - 1500 т - тел. 
0879/01-91-91. [5, 4]
ТранспорТ с ГАЗ-53, 
самосвал, 4 тона - тел. 
0899/072-605. [11, 4]
изгоДно! ТранспорТ с 
бус - тел. 0879/08-08-62. 
[7, 3]

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

проДаВа Машини
циркуляр ,  МЕТа -
лЕн плот продава тел. 
0878/194-758. [3, 3]
МоТорна рЕзачка  три-
он 600 мм - люлка, се 
продава на тел. 0899/072-
605. [5, 4]
косачка сЕ продава на 
тел. 0884/326-700. [3, 2]
ръчна грозДоМЕлачка, 
отделя чепките, се прода-
ва на тел. 0889/227-669. 
[3, 1]

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

МраМорни  пло -
чи се продават на тел. 
0893/200-978. [22, 5]
Дъб сЕ продава на тел. 
0878/159-361. [5, 3]
ЕДноулучни кЕрЕМи-
Ди се продават на тел. 
0886/796-861. [7, 1]

проДаВа обзаВЕЖДанЕ
ФризЕр „снайгЕ“ с 6 
чекмеджета се продава на 
тел. 0898/833-446. [5, 4]
гарДЕроб, сЕкции 
- 2 броя, масичка за 
хол се продават на тел. 
0879/219-813. [3, 3]
бЮро за ученик в първи 
клас се продава на тел. 
0878/863-875. [6, 5]
каМина „приТи“ - 
45х50х80, плюс кюнци 
и топлообменник за 100 
лева се продава на тел. 
0877/876-262. [5, 4]
коТЕл „голДън файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност тел. 0878/884-
241 [33, 2]

пЕчка-каМина - употре-
бявана, и хлебопекарна - 
нова, се продават на тел. 
066/86-53-29, след 20.00 
часа. [2, 1]
барчЕ за телевизор се 
продава на тел. 0887/405-
430. [5, 2]
гоТВарска пЕчка с во-
дна риза за 100 лева се 
продава на тел. 0892/244-
703. [5, 1]

проДаВа разни
биДони и цистерни се 
продават на тел. 0887/30-
71-93. [22, 21]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [11, 8]
цигли - употребява-
ни, се продават на тел. 
0887/851-353. [3, 2]
ДЕТска коМбинирана 
количка - цвят - сиво-
синьо, се продава на тел. 
0883/33-70-49. [5, 2]
рабоТни обуВки с ме-
тална пластина - нови, 
се продават на тел. 
0878/390-788. [6, 2]
коЖи - телешки, естест-
вено багрени и омасле-
ни за производство на 

портфейли, органайзери и 
др., се продават на тел. 
0988/81-22-99. [6, 1]

проДаВа грозДЕ
проДаВаМ грозДЕ от 
Свиленград. Доставка до 
адрес. Тел. 0888/34-66-
69. [7, 1]

ЖиВоТни проДаВа
коза с яре продава тел. 
0894/95-60-24. [11, 11]
ярЕТа и пръч се прода-
ват на тел. 0877/983-204. 
[11, 8]
кон сЕ продава на тел. 
0894/257-969. [11, 9]
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0898/575-123 [33, 2]
кози - 3 бр., се продават 
на тел. 0877/794-798. [5, 
2]
коза, ярЕ и пръч се про-
дават на тел. 06714/26-
61. [6, 2]

Магазин за ФураЖи
сръбски ФураЖи за жи-
вотни „Геби“ - Лъката (зад 
полицията), до Агроапте-
ката, тел. 0878/240-506. 
[11, 7]

ФураЖи за животни - 
магазин в Лъката (зад по-
лицията), тел. 0878/240-
506. [11, 9]

проДаВа Тор
биоТор оТ калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249. [28, 18]

ЖиВоТни купуВа
оВЕн сЕ купува на тел. 
0877/983-204. [11, 8]

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

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

аВТоМобили проДаВа
опЕл асТра - бензин/
газ, отлична, за 1200 лева 
продава 0886/459-426. 
AUDI-80 сЕ продава на 
тел. 0896/228-139. [3, 3]
RENAULT SCENIC, в от-
лично състояние, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0889/981-103. [20, 3]
МазДа 323 - хечбек, за 
800 лева се продава на 
тел. 0888/049-378. [5, 2]

пЕЖо 308, 2012 г., 
ЕВро 5, Всичко 
плаТЕно, проДаЖ-
ба или барТЕр. Тел. 
0895/75-46-75. [5, 1]

ФорД Фокус, 1,8, TDI 
- комби, с теглич, 90 к. 
с., 2000 г., Евро-2, про-
бег 172 125 км, климатик, 
ел. стъкла и ел. огледа-
ла, подарък: комплект 4 
броя зимни гуми, 2 гуми 
с джанти, резервни гуми, 
крик, аптечка, пожарога-
сител, триъгълник, жилет-
ка, се продава на тел. 
0879/356-652. [3, 3]
МЕрцЕДЕс а160 - бен-
зин, 1998 г., всичко пла-
тено, за 1200 лева се 
продава на тел. 0895/244-
473. [3, 2]
МазДа 6 - 2004 г., се 
продава на тел. 0885/52-
88-72. [3, 1]

Микробуси, каМиони
бус LT-40 се продава на 
тел. 0898/574-804. [1, 1]

аВТочасТи/Магазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.

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, 2]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 15]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [24, 18]

МоТори/ВЕлосипЕДи

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
паДни и социалис-
ТичЕски МоТопЕДи 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с лип-
си - справки на тел. 
0999/009-008.

ВЕлосипЕД сЕ продава 
на тел. 0884/326-700. [3, 
2]

поД наЕМ
аВТоМобили поД 
наем  се дават на тел.  
0878/929-080. [19, 7]

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили поД 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, 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

 ВоДораВно: „Мила Родино”. Алабак. „Караман”. Карагана. 
Керамолит. Каналин. Ника. Анетол. „Радо”. Кану. „Аватар”. Кетен. 
Клозе (Мирослав). Апати (Ищван). Ови. Рас. Парана. „Авенир”. Ма-
рабу. Трик. „Ферари”. Асара. Амок. Катинар. Нерити. Китен. „Нисан” 
Тенор. ПИН. Насип. Гарона. Табаков (Емил). Каломирис (Манолис). 
Одавара. Один. Карабина. Ари. Атик (Ирод). Ран. Пагане. ЕТА. Дака. 
Атила. Атол. Кина. „Урата”. Онега. Хан. Салам. Дериват. Токата. 
Итали. Ира. Хавана. Гнома. Азов. Каракорум. Дакота. Карара. Отава. 
Оран. 
 оТВЕсно: Микена. Арекипа. Аракатака. Ларинкс. Ратибор. 
Киновар. Каракул. Матенадаран. Кара (Рафаела). Рама. Опарин 
(Александър). Каба. Асанор. Комо. Азарин. Новина. Атака. Далавера. 
Анаван. Тула. Синина. „Абарис”. Рапира. Гро (Антоан). Тетанус. 
Сика. Аламинут. Док. Тапа. Анапа. „Агат”. Тома (Лудвиг). Акора. 
Трен. Лора. Адам. Марал. Тарар. Година. Елада. Лан. Киви. Итами. 
Етори (Жан Люк). Магаре. Екатерина. Они. „Ако”. Балатон. Минор. 
Телевизор. Дани де Вито. Онихит. Гарота. Канонир. Карас. Карата-
ван.

отговори на сканди от бр. 173, вторник

О Б Я В А
за приЕМанЕ на ВоЕнна слуЖба на лица, 

заВършили граЖДански срЕДни или Висши училища 
(Мз ох-762/16.08.2019г.)

 198 бр. вакантни длъжности за войници за военни 
формирования в Сухопътните войски:
 София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, 
Шумен, Свобода, Белене, Асеновград, Мусачево, Гор-
на Оряховица, Смолян и Пловдив.
 Длъжностите, за които може да се кандидатства, 
са:
 „Младши шофьор”, „Шофьор-агрегатчик”, „Автомат-
чик”, „Младши телефонист”, „Младши куриер”, „млад-
ши специалист по отчета на финансови и материални 
ресурси”, „младши механик-водач”, ”Младши разузна-
вач, „Сапьор”, „Линеен надзорник ”, „Монтьор на инж. 
техника” и др. 
 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 30.09.2019 г. ВЪВ  
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ГАБРОВО,  ул. „С. 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 свидетел-
ство за управление на МПС  категория „С” или „С+Е”.
 Подробна информация на тел. 0888210283; 
066/805531; 066/800257  справка www.comd.bg

ДаВа заЕМ
крЕДиТи - тел. 0897/219-
833. [22, 21]
заЕМ ДнЕс - тел. 
0898/970-820. [22, 20]
крЕДиТи прЕДлага 
срещу лична карта тел. 
0888/909-384. [11, 5]

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

Фирма „ПРоМел-сеВлиеВо“ооД
ТЪРси Да НазНаЧи заВаРЧик

изисквания:.Да притежава  валиден документ за правоспособ-
ност.Умения за работа с техническа документация 
и измервателни инструменти .Професионална авто-
биография

„ПРоМел-сеВлиеВо“ ооД предлага:
 .Добро заплащане
 .Социални придобивки и транспортни разходи
Документи се приемат в офиса на фирмата 
адрес: гр. Севлиево; ул. „Н. Петков“ № 30 
и на адрес: office@promel-bg.com

за контакти: тел. 0879 52 57 47



511 септември 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
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МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи проДаВа
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава на 
тел. 0899/134-889. [33, 
30]
парцЕл До „Техномар-
кет“, 3 дка, за 20 000 
лева се продава на тел. 
0892/484-602. [22, 21]
урЕгулиран парцЕл - 1 
декар, в село Поповци се 
продава на тел. 0888/67-
68-60. [22, 21]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Трендафил 2, ТЕЦ, 
ПВЦ, за 42 000 лева се 
продава на тел. 0898/691-
301. [22, 14]
апарТаМЕнТ - ново стро-
ителство, в квартал Тлъч-
ници се продава на тел. 
0884/83-48-79. [11, 11]
иМоТ оТ две къщи, два 
декара, на 5 км от центъ-
ра - тел. 0897/569-027. 
[11, 11]
апарТаМЕнТ В кв. Баж-
дар, 93 кв. м, се прода-
ва на тел. 0896/566-755. 
[11, 9]

апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център продават тел. 
0888/447-096. [22, 12]
къща В кв. Недевци с 
дворно място и сушина се 
продава на тел. 0886/434-
006. [11, 7]
ДВуЕТаЖна Вила в село 
Донино с дворно място се 
продава на тел. 0888/55-
19-74. [11, 6]
цяла къща, 2 бани с 
тоалетни на етажа, гараж 
продава тел. 0878/194-
758. [3, 3]
парцЕл - 1000 кв. м, в 
Русевци се продава на 
тел. 0886/272-758. [22, 
7]
апарТаМЕнТ - 42.8 кв. м, 
в кв. Палаузово по дого-
варяне се продава на тел. 
0895/153-464. [4, 4]
парцЕл В село Лесичар-
ка - 1500 кв. м, за 2500 
лв. се продава на тел. 
0897/02-05-31. [11, 4]
ДВЕ МЕсТа в Киевци, 
УПИ, може и само едно-
то, се продават на тел. 
0889/909-727. [7, 1]
къща В село Кметовци се 
продава на тел. 0884/848-
323. [22, 5]
парцЕл В регулация с 
ток, вода, 1184 кв. м,  се 
продава на тел. 066/865-
340, 0898/615-453. [11, 
3]

апарТаМЕнТ, цЕнТър, 
118 кв. м, се продава на 
тел. 0887/954-989 [5, 3]
апарТаМЕнТ на Коле-
лото се продава на тел. 
0896/641-008. [11, 4]
апарТаМЕнТ, цЕнТър, 
над кафе „Зодиак“, 2 стаи 
и кухня, тухла, се прода-
ва на тел. 0896/448-939 
[11, 2]
2 Дка място, УПИ, в Кие-
вци, цена 35 000 лева, се 
продава на тел. 0889/909-
727. [8, 2]
иМоТи за строеж - 1.4 
дка и 3.5 дка, в село Дра-
гановци се продават на 
тел. 0876/138-728. [3, 2]
ДВорно МясТо с вил-
на сграда, две спални, 
кухня, веранда с камина 
и балкон, запомняща се 
панорама, маза, баня, то-
алетна, в околностите на 
Соколския манастир, село 
Червена локва, цена: 20 
000 лева, се продава на 
тел. 0886/518-708. [4, 1]
къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [24, 1]
1/2 иДЕални части от 
къща в кв. Бичкиня про-
дава тел. 0896/20-75-72. 
[3, 1]
гарсониЕра с ТЕЦ на 
ул. „Морава“ 4 се прода-
ва на тел. 0898/657-888. 
[11, 1]

ДВуЕТаЖна къща в цен-
търа на Габрово се прода-
ва на тел. 0886/988-126, 
от 18 до 20 часа. [3, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
ноВи и реновирани 
офиси в сградата на ОББ 
отдава под наем тел. 
0888/907-666.

оТДаВаМ напълно 
оборуДВана ДърВо-
ДЕлска рабоТилни-
ца на Много изго-
ДЕн наЕМ! Справки 
на тел. 0898/574-848. 

ДВусТаЕн обзаВЕДЕн 
апартамент в кв. Тренда-
фил-2 дава под наем тел. 
0898/931-914. [6, 4]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел.  
0878/515-080 [19, 7]
къща на Шивара се 
дава под наем на тел. 
0899/938-778. [3, 3]
поМЕщЕниЕ за търгов-
ски цели/заведение в иде-
ален център се отдава под 
наем на тел. 0879/03-33-
22. [12, 6]
гараЖ поД наем се дава 
на тел. 0884/878-930. 
[11, 3]
гарсониЕра на ул. 
„Стефан Караджа“ 25 се 
дава под наем на тел. 
0882/290-451. [11, 5]

гараЖ В комплекс „Сте-
фан Караджа“ се дава под 
наем на тел. 066/800-065. 
[5, 4]
апарТаМЕнТ - обзаведен, 
под наем - тел. 0898/419-
342. [5, 2]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 066/86-59-
43, 0885/642-467. [3, 2]
ДоМсъВЕТъТ на блок 
„Малина“, вход А, ул. 
„Христо Смирненски“ № 
20, дава помещение под 
наем, подходящо за ма-
газинче, склад, сервиз-
но помещение. Месечен 
наем: 40 лв. Справка на 
тел. 066/86-62-64, след 
18 часа. [4, 2]

Търси поД наЕМ
ФирМа Търси под наем 
или за продажба складово 
помещение около 500 кв. 
м с двор и на 1 етаж. 
Телефон за контакти: 
0896/640-781. [11, 10]
кВарТира Търси под 
наем тел. 0893/289-744. 
[11, 11]
гарсониЕра В района 
на Еса се търси на тел. 
0895/280-613. [11, 5]

унаслЕДяВанЕ
къща срЕщу гледане 
предлагат двама стари 
хора - справки на тел. 
066/992-244. [5, 5]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

нощуВки
нощуВки В самостоятелен апарта-
мент - тел. 0879/272-528, 0888/254-
625. [11, 11]
нощуВки В топ център - 15 лв. - 
справки на тел. 0876/731-419. [22, 
4]
нощуВки, цЕнТър - 0878/515-080. 
[19, 7]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
иМоТ с тежести (идеал-
ни части) - 0898/985-828 
[33, 24]
къща на село до 6000 
лв. се купува на тел. 
0883/367-513. [19, 11]
къща В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 

0885/20-00-58. [17, 4]

зЕМи купуВа
зЕМя В Габровска об-
ласт се купува на тел. 
0894/474-470. [11, 8]

зЕМЕДЕлски зЕМи В 
габроВска и ВЕли-
коТърноВска обласТ 
сЕ изкупуВаТ на тел. 
0889/977-881. [22, 9]
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ЕроТика
ЕроТичЕн МасаЖ - тел. 
0894/277-849. [11, 2]

сТроиТЕлсТВо
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - 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 [25, 14]
рЕМонТ В строителството 
от А до Я - тел. 0877/53-
16-20. [16, 9]
рЕМонТи на покриви, 
тенекеджийски услуги, 
вътрешни ремонти - тел. 
0893/873-271. [11, 11]
сТроиТЕлна ФирМа 
извършва всякакъв вид 
строителни дейности - 
0879/93-24-34. [18, 6]
рЕМонТ на покриви и 
направа на нови, хидрои-
золация, саниране, улуци 
и дренаж - 0898/613-913. 
[6, 6]
събарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [2, 
2]

рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
ВАРОВИ  мазилки - справ-
ки на тел. 0876/416-716 
[13, 5]
бригаДа изВършВа ре-
монт на циглени покриви, 
топло- и хидроизолации, 
тенекеджийски и бояджий-
ски услуги – 0895/295-
654. [7, 2]
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.
МонТаЖ на ламинат - 
тел. 0899/754-147. [18, 
12]
полаганЕ Фаянс, тера-
кота - тел. 0896/828-147. 
[25, 15]
МонТаЖ на подови на-
стилки и монтиране на ме-
бели - тел. 0886/347-796. 
[12, 8]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
5]

обръщанЕ на прозорци, 
шпакловки, мазилки, то-
плоизолация - справки на 
тел. 0886/634-691. [5, 4]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.

израбоТВа
израбоТка на МЕТални 
консТрукции, гараЖни 
и Други ВраТи, огра-
Ди, парапЕТи - спарвки 
на  тел. 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, Вра-
Ти, наВЕси - справки на 
тел. 0882/407-493. [11, 2]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. услуги - справки на  
тел. 0888/049-378. [33, 
19]
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 14]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

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

Вик
Вик МонТаЖ и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
оТпушВа канали - 
справки на тел. 0889/177-
737.
Вик и отопление - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0898/460-988, 0898/461-
774.
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 7]

ТърсЕнЕ на ВоДа
наМираМ ВоДи, кухини 
и др. - тел. 0895/138-514. 
[11, 11]

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, 
16]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [22, 21]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 10]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими - 
0896/741-416, 0896/741-
415. 
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
справки на тел. 0885/274-
443, 0894/921-663.
почисТВанЕ на дива-
ни, мокети и прозорци - 
справки на тел. 0893/834-
708. [22, 14]

косЕнЕ

п р о Ф Е с и о н а л -
но косЕнЕ и поД-
ДръЖка - 0899/140-
254.

поДДръЖка на зелени 
площи. Почистване на 
дворове. Тел. 0877/919-
006. [24, 6]
косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[17, 1]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [17, 1]

граДински услуги
граДински услуги - 
справки на тел. 0899/140-
254.

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
коВач, кВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
11]
наДписВанЕ на надгроб-
ни паметни плочи. Справ-
ки на тел. 0895/879-620. 
[22, 13]
заВаръчни услуги, ре-
монт и подмяна на по-
криви от ламарина - тел. 
0898/77-23-08. [22, 7]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [15, 1]

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
ДърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.

„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
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.
букоВи ДърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
ДърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.

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

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.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
ДърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
нацЕпЕни и метрови 
дърва. Реална кубатура. 
Тел. 0883/55-33-04.

ДърВа за огрев. Реална 
кубатура. Тел. 0879/988-
047.
гоТоВи ДърВа за огрев. 
Нарязани и нацепени. Тел. 
0896/80-76-88. [25, 16]
проМоция! ДъбоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. Тел. 
0899/137-896. [27, 15]
проДаЖба и доставка на 
пелети - тел. 0886/320-
155. [22, 12]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. Тел. 
0893/511-154. [24, 9]
грЕДи и дъски - наря-
зани, 60 лв./куб. - тел. 
0893/511-154. [24, 9]
сухи ДърВа за огрев - 
75 лв., се продават на 
тел. 0878/600-456. [3, 2]

„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
ооД продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481. [12, 
4]
Топола - нарязана и на-
цепена - 70 лв./куб. м, и 
салкъм - 75 лв./куб. м, 
продава тел. 0896/735-
859. [5, 4]
ДърВа за огрев - метро-
ви - 75 лв./куб. м, 85 лв./
куб. м нарязани и наце-
пени, с включен транс-
порт, се продават на тел. 
0896/741-763. [18, 3]
ДърВа за огрев - наце-
пени и нарязани, салкъм - 
75 лв., топола - 70 лв., и 
бук и меше на 80 лв., се 
продават на тел. 0879/56-
27-33. [18, 3]

ДърВа за огрев - салкъм 
- 75 лв./куб. м нарязан и 
нацепен, топола - 70 лв./
куб. м, и 80 лв./куб. м бук 
и меше, се продават на 
тел. 0897/765-901. [18, 
3]
ДърВа за огрев - метро-
ви - 75 лв., и нарязани 
- 85 лв., се продават на 
тел. 0896/73-58-59. [18, 
3]
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Справки на тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [26, 4]
рЕЖа ДърВа на 7 лв./
куб. - 0899/155-386. [17, 
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!

Отîплеíие íа пелети с цеíа и качествî áез алтерíатива
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. иВаН госПоДиНоВ

ик колоНел ооД
коНсулТиРа, ДосТаВя, МоНТиРа, 
Пуска, ПоДДЪРжа. 
справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
офис габрово
ул. „отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

ВсиЧки ПРоДукТи се предлагат и на изПлаЩаНе
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .Продуктите на GOLDEN FIRE се 

поръчват за изпълнение след попъл-
ване на заявка, която се изпълнява 
за срок от две седмици. В цената на 
базисните модели не влиза транс-
портът - цените са посочени по-долу. 
Пелетните камини са без помпа и 
разширителен съд. Монтажът може 
да се извърши от собственика при 
спазване изискванията на „голдън 
файър“. .Предлагаме проектиране и 
изграждане на цялостна система 
за отопление на пелети. .Транспорт - 60-80 лв. 
          Монтаж - 180 лв.

Самî клиеíтите, закупили прîдукт 
íа “Гîлдъí файър” îт ИК „Кîлîíел”,  
пîлучават ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Остаíалите при íужда îт 
ãараíциîíеí сервиз тряáва да íаправят 
заявка íа телефîíите íа дîставчика. БезПлаТеН Пуск

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

лЕкари
Д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поста-
вяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37.
психиаТър и НЕВРО-
ЛОГ. Д-р Трифонов, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.
Д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записва-
не на тел. 066/800-140

кръВоДаряВанЕ
кръВоДариТЕл аВ 
отрицателна срещу за-
плащане търси тел. 
0877/066-383. [4, 4]

козМЕТика, МасаЖ
проФЕсионални Ма-
саЖисТки - 0876/73-
14-19. [22, 11]
лЕчЕбЕн МасаЖ вкъ-
щи се предлага на тел. 
0878/390-788. [6, 2]

запознансТВа
Търся ДаМа до 65 го-
дини - тел. 0890/139-
002. [2, 1]

кухНеНски
шкаФоВе 
оФис 
МеБели 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТиПоВи 
и По ПРоекТ 
На клиеНТа

066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание
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В кíиãата “Старî Гаáрîвî и пътищата îкîлî íеãî” Кирил 
Кîйчев - с íîва хипîтеза за възíикваíетî íа Гаáрîвî

 

Продължава от брой 171
 Въпреки оскъдните исторически 
податки, имаме и наличието на девет 
предания за възникването на селище-
то, поради което може да се окаже, 
че във всяко от тях има и по зрънце 
историческа истина.
 Кой е същественият, достоверен 
исторически извор, не подлежащ на 
съмнение? Очевидно това са споме-
натите разкрити 40 гроба в некропола 
в района на църквата „Успение Бо-
городично” и намерените там моне-
ти и вещи от XIII век. Ако към този 
исторически материал се прибавят 
останките, както и някои факти за 
построяването на най-старата църк-
ва – „Св. Петка”, може да се твърди, 
че там трябва да се търсят основите 
на селището. Д-р Цончев споменава, 
че останките от тези гробища от не-
запомнени времена са се наричали 
„Латинските гробища”. Възможно е 
това си наименование те да са добили 
от времето, когато цар Иван Асен II се 
съюзява с латинците и провежда с тях 
обсадата на крепостта „Цурулуш“ в 
Източна Тракия през 1237 година. Не-
знайно как, воини от Латинската вой-
ска може да са се оказали на север 
от Стара планина. Възможно е някои 
от тях да са придружавали българския 
цар, когато той е напуснал района на 
Цурулуш, бързайки за Търново поради 
смъртта, причинена от чумната епиде-
мия по това време, на царицата Ана-
Мария, патриарх Йоаким I и един от 
синовете му. Нищо чудно част от тези 
воини да са се заразили на отиване 
(или на връщане) към или от Търно-
во и да са намерили вечен покой в 
Габрово. А освен воини, това може да 
са били и обикновени латински тър-
говци, чиито кервани са достигали до 
столицата Търново.
 Не бива да се забравя и факта, 
че през 1240 година цар Иван Асен II 
пропуска 60 000 кръстоносна войска 
начело с латинския император Балду-
ин II да премине през България.
 Що се отнася до църквата „Св. 
Петка”, логично е тя да е била постро-
ена в центъра на селището с принад-
лежащия й некропол. Близостта на 
река Янтра, бистрите води на извора 
(днешният „Гунин кладенец”), както 
и други извори под склона на хълма 
Йонковото са били достатъчни за оси-
гуряване на вода на малкото селище. 
Освен това, както вече се спомена, 
това е било мястото, където са се съ-
бирали пътищата от четирите посоки 
на света.

 Постепенно селището в подножи-
ето на Йонковото се е разраствало 
в пространството около църквата, 
малко по-бързо на север и малко по-
бавно на юг и на запад. Като се има 
предвид чумната епидемия от 1237 
година и последвалите исторически 
събития, свързани с разрухата на 
българската държавност, както и пада-
нето на България под османска власт, 
селището в края на XIV не е брояло 
повече от 50 домакинства.
 Пак по това време, или малко по-

късно е възможно да е възникнало 
второ селище в района на „Извора” и 
„Топлика”. Навярно жителите на това 
селище са били преселници от споме-
натото вече изчезнало селище Разпо-
пите, столицата Търново или Боженци, 
като по естествен път то да е приело 
името на Габрово. С разрастването 
на това второ селище най-вероятно 
през XVI век да е изградена и втората 
църква в Габрово „Св. Йоан предтеча”. 
Къщите на тези първи заселници са 
били отначало в самото подножие на 
хълма Камъка в непосредствена бли-
зост до едно естествено малко езеро, 
захранвано от водите на двата изво-
ра. Това езеро, както вече се каза, се 
е намирало в северния край на днеш-
ния площад „1-ви май 1876 г.”. Това 
обяснява и защо това заселване в 
тази част на Габрово се е извършило 
впоследствие по стръмните склонове 
на Камъка. Селището се е разраст-
вало предимно на юг по посока на 
главната улица (или път), свързваща 
другото селище, докато къщите са се 
съединили. По такъв начин се е офор-
мил един гъсто заселен район в учас-
тъка, заключен между днешните улици 
„Николай Палаузов”, „Марин Дринов” 
и „Пенчо Славейков” в квартал Шес-
ти участък. Това е станало още през 
XVI век и е свързано с развитието на 
занаятчийското производство. Изпол- 
зването на топлите незамръзващи 
води на „Топлика” и през зимата при 
кожарското производство, развитието 
на ковашките занаяти, а впоследствие 
и на грънчарството е способствало за 
още по-плътното заселване на този 
район.
 След свързването на тези две 
населени места в подножието на Йон-
ковото селището започва да расте на 
запад по посока на реката. Може би 
затова Габрово е един от малките гра-
дове, които до XIX век нямат естестве-
но оформен център.
 Центърът на едно селище по вре-
ме на османското робство обикновено 
се е оформял около една чешма, 
църква, джамия, кула, керван сарай, 
административна сграда (конак) или 
пазар. Ако надникнем в исторически-
те податки и най-вече в безценната 
книга на арх. Ямантиев, ще видим, че 
геометрията на днешния габровски 
площад „1-ви май 1876 г.” непрекъсна-
то се е променяла. Днешният площад 
е бил изместен в югоизточна посока 
главно заради езерото (или блатото, 
барата), където са били построени 
старата часовникова кула и турският 
конак. След пресушаване на въпрос-
ното препятствие и преместване на 
конака на мястото, където днес е хо-
тел „Балкан”, предприемчиви габровци 
започват бързо да запълват освобо-
деното пространство със сгради спо-
ред своите финансови и естетически 
възможности. Така се получава един 
малък площад с неправилна форма, 
който в средата на XIX век е с площ 
около 1,5 дка. Тази скромна площ не е 
в резултат на липса на място, защото 
по същото това време около църквите 

„Успение Богородично” и „Св. Троица” 
са се оформили празни пространства 
от порядъка на 2,7 дка. 
 Възникването и развитието на 
едно селище в демографско отноше-
ние е изключително тясно свързано 
с последвалите исторически събития, 
с развитието на производствените 
отношения, търговията, фискалната 
политика на държавата, предприемчи-
востта, творческия интелект на насе-
лението и не на последно място и на 
развитието на пътната инфраструктура 

около него. Неминуемо неговото раз-
витие през вековете оказва същест-
вено влияние при възникването и на 
други селища в района, както и на 
миграционните процеси. В следващи-
те глави ще се опитаме по-подробно 
да разгледаме всички тези фактори, 
които са оказали влияние при утвър-
ждаването на Габрово като град и 
неговото влияние при възникването на 
селищата около него.

Глава VI
Специфика íа селищата 
през късíîтî средíîвекîвие
 Селищната мрежа в България е 
изграждана в продължение на много 
векове и при разнообразни природни 
условия. Кръстопътното географско 
положение на нашите земи и ранно-
то историческо заселване са важна 
основа за възникването на селища 
в най-дълбока древност. Тяхното въз-
никване и развитие е обусловено от 
природни, исторически, обществено-
икономически, политически, етниче-
ски, демографски и други фактори. С 
право родоначалникът на българската 
география Анастас Иширков нарича 
селищата „най-висш израз на матери-
алната култура на българския народ”.
 Известна е структурата на сели-
щата по българските земи по време 
на Средновековието. На първо място 
това са т. нар. „първичните селища”, 
които съдържат села, крепости и оби-
тели. Те са обикновено монофункцио-
нални, т. е. не могат да съществуват 
независимо, тъй като винаги са част 
от градската околност. Селата имат 
селскостопански функции – произвеж-
дат и доставят храни. Малките, т. нар. 
стражеви крепости пък са заети само 
във военното дело. Що се отнася до 
обителите, тяхната функция в даден 
район се означава като „духовна”, но 
често пъти те имат и добре развито 
производство.
 Горепосочените три вида първич-
ни селища могат да се развият като 
„централни”. Обикновено това става с 
крепостите, където нуждата от специ-
ална и скъпоструваща военна продук-
ция събира занаятчии от всякъде. Така 
едно средновековно селище наред с 
многофункционалността си съсредо-
точава в себе си и специализирано 
занаятчийско производство – коваче-
ство, дюлгерство, дърводелство, ко-
жарство. Такива селища възникват 
като неукрепени, но винаги под за-
крилата на близката крепост. Изчерп-
ването на стратегическите функции 
на крепостта в даден район води до 
добавяне на укрепление за защита на 
селището и на населението на окол-
ността. Затова населеното място и 
неговата околност съществуват винаги 
заедно. Точното местоположение на 
селището се е определяло от търсене-
то на по-добри условия на живот или 
на повече сигурност. Съотношението 
на военното население в крепостта и 
цивилното население, подсигуряващо 
съществуването, и в древността е 
било приблизително в съотношение 
1:4.
 Селищната мрежа през османския 
период се състои главно от села, 
махали и колиби. През този пери-
од се появява и турското название 
„mahalle”, което се покрива първона-
чално с българското название „коли-
ба” или „двор” – пръснат тип земедел-
ско-животновъдно поселение.
 В резултат на разрухата и земе-
делските поселения през XIV – XV век  
новопоявилото се ново наименование 
на вид населено място – терминът 
„махала”, или „колиба”, се смята, че 
е едно от най-старите, тъй като в 
Средна Стара планина не са запазени 
следи от славянски или средновеков-
ни колибарски селища. Причините за 
създаването на колибарски селища са 
твърде разнообразни. Едни от тях са 
се появили в резултат на миграционни 
процеси или преселнически движения 
по политически причини - нашествия, 
войни, бягство от завоевателя и др. 
Други се оформят във връзка с жи-
вотновъдството (около егреци и ов-
чарници близо до обработваема земя) 
или при търсене на по-удобни места 
за поминък. Трети са в резултат на 
социални причини – от прекомерното 
сгъстяване или разрастване на някое 
планинско село или задруга.
 Колибарските селища са образу-
вание, характерно предимно за пла-
нинските и полупланински области 
на страната, и са разпространени 
най-вече в Стара планина – Габров-
ско, Тревненско, Дряновско, Еленско, 

Тетевенско, Врачанско, но се среща 
и в Средните и Западни Родопи. През 
XIX век те представляват около 1/4 от 
всички селища в България, но има и 
цели области, в които са разпростра-
нени само колибарски селища (днеш-
ната Габровска, Търновска и Смолян-
ска област). Според преброяването от 
1934 година в тогавашната Габровска 
околия са включени 203 селища, от 
които едно е град, четири са села, 
а останалите 198 са колиби. Тези ко-
либи са основна поселищна форма в 
Габровско и са разположени едно от 
друго на разстояние около половин 
до един километър и с допиращи се 
землища.
 Големината на колибарските се-
лища е различна. Най-често те се 
състоят от няколко двора, като се 
започне от 5 до 10 и се стигне до 20-
30 двора, и имат винаги едно средище 
– център, където се намират някои об-
ществени постройки (църква, училище, 
дюкян, кръчма, някои занаятчийски 
работилници и др. п.). На север, по 
западния бряг на р. Янтра днес има 
три кметства, които включват 22 ко-
либарски селища с около 600 жители: 
Гръблевци, Козирог и Здравковец. 
Така например, само в кметство Кози-
рог се включват около 12 колибарски 
селища. Всички те са родови селища 
с патронимични имена, заселени са 
след завладяването на България от 
турците с преселници от Дунавската 
равнина.
 Д-р Петър Цончев определя ха-
рактера на населението в Габровския 
край като бежански. Според него това 
са били малобройни човешки маси, 
които по неволя са напуснали пло-
дородните полета северно и южно от 
Балкана през различните исторически 
епохи. В дебрите на Балкана те са 
намерили подслон и защита и след 
преминаване на бурята, като една 
част от това население се е връща-
ло обратно в плодородните поля, а 
друга част е оставало приспособено 
към новите условия. Първоначално 
в около една четвърт от габровските 
колиби животновъдството е играло 
значителна роля. Освен обаче със 
селско стопанство, населението се е 
занимавало и с най-различни занаяти; 
дърводелство, въглищарство, грънчар-
ство, зидарство, ножарство, зидарс-
тво, кърджийство (препродаване на 
дребни стоки), дервентджийство. 
 С течение на времето благопри-
ятното икономическо развитие и сре-
дищното положение на някои коли-
барски селища са допринесли за 
прерастването им в села и дори в 
градове. Така са създадени Габрово, 
Троян, Тетевен, Елена и още много 
други селища. Едни села се създават 
при разделяне стопанския двор на 
задругата, други - чрез масовото за-
селване или нарастване на отделни 
колиби или махали, които постепенно 
се сливат в едно поселищно образу-
вание.
 Селата в началото на XIX век 
имат различна големина и поселищна 
структура. При тях отделните им части 
се наричат също „махали”. Отначало 
те са обитавани от близки по род 
семейства и затова те често носят 
имената на родовете, които са ги ос-
новали (махала Кирчо в Габрово) или 
някои специфични физикогеографски 
или архитектурни особености – Ка-
мъка, Орта (Средна), Сахат в същия 
град. Типични за тях са предимно 
компактната форма на застрояване 
около един център и неправилната им 
улична мрежа.
 Икономическият и културен по-
дем на българското население през 
Възраждането допринася за промяна 
на облика на селата. Развиващата 
се домашна промишленост, занаяти 
и търговия създават предпоставки за 
строеж на нови жилища и обществени 
сгради. Започва и известно благоус-
трояване и изграждане на обществени 
чешми, настилане на улиците с камен-
ни плочи, строят се солидни мостове 
над реките. Започват да се използват 
умело природните дадености, които се 
вписват с живописни архитектурно-
градоустройствени ансамбли.
 Най-развитата поселищна форма 
в България е градът. Той е по-голямо 
селище с установена селищна структу-
ра. Населението се занимава предим-
но със занаяти, търговия, индустрия, 
образование, администрация и др. 
Някои градове със смесено население 
се формират преди всичко на ос-
новата на народностно-религиозното 
диференциране на градското населе-
ние. По вид и същност градовете не 
се променят в първите три столетия 

от османското 
робство и до-
колкото има 
изменения, те засягат външния вид 
на селищата, изговора на имената и 
термините и народностния състав на 
населението.
 През XV – XVI век градското насе-
ление по българските земи е здраво 
свързано със земеделското произ-
водство – обработва ниви в крайград-
ското землище, отглежда градини и 
бостани, занимава се с животновъд-
ство, т. е. върши всички дейности, 
чрез които се препитава селската 
рая. В историографията съществува 
мнението, че османското законодател-
ство прави разлика между селянина и 
гражданина, което иде от един текст в 
закона за Бурса (1487), постановяващ, 
че ако лице от раята, което живее 
15 години в града, то вече не е рая, 
а гражданин. Записаната практика в 
османските регистри обаче разкрива 
съвсем друго положение. Най-първо 
там отсъства категорията гражданин. 
Населението е категоризирано по кон-
фесионален признак – християни (не-
верници) и мюсюлмани. В социално 
отношение то бива ,,рая” – население, 
заето с производителен труд, плаща-
що на държавата данъци, и социален 
елит, състоящ се от военни (аскери), 
представители на съдебно-религиозна-
та система (илмийе) и чиновници от 
държавната администрация с разли-
чен ранг. До XIX век раята включва 
както християни, тъй и мюсюлмани, 
и по същество се явява най-голямата 
социална група в османската държа-
ва, която се занимава с общественото 
производство. Тя е обложена с цялото 
разнообразие от данъци, сред които 
неизменно присъства и поземленият 
данък в двете му разновидности – 
„испенче” за християните и ,,ресми 
чифт” за мюсюлманите, което иде да 
покаже, че градската рая, подобно на 
селската, е ангажирана със селско-
стопански труд. 
 С налагането на централизираната 
османска власт значението на зава-
рените градове бързо се увеличава, 
след като всеки един от тях става 
средище на имперската администра-
ция из провинциите. В зависимост 
от големината си те са обявени за 
центрове на различни по големина те-
риториално-административни единици 
– нахии, каази, санджаци и вилаети. 
 От гледна точка на днешните пред-
стави българските, както и останалите 
градове на Балканите са малочислени. 
Изключение правят Цариград, Одрин 
и Солун с над 20 хиляди жители. В 
началото на XVI век Никопол наброя-
ва 7836 души, а София - 3900. В края 
на века софиянци са 7850, в Скопие 
живеят 9876 души, в Битоля – 5918. 
Според съвременните изследвания 
съотношението християни – мюсюлма-
ни в българските градове през XVI век 
е приблизително 60:40. Мюсюлманско-
то градско население е резултат от 
колонизиране на българските градове 
с преселници от Анадола, но и също 
от ислямизация на местни жители. 
 Въпреки че българските градове 
са относително малочислени, тяхното 
стопанство е от значение за иконо-
миката на османската държава. Те се 
налагат като центрове на занаятите и 
търговията, на добив на руда и произ-
водство на метали.
 Градската икономика функционира 
чрез дейността на цеховите организа-
ции, наричани в османската държава 
еснафи. В градовете действа спе-
циална служба, подведомствена на 
кадията, която следи за прилагането 
на законите и разпорежданията за 
занаятчийството и търговията. Нароч-
ни чиновници, наречени мухтесиби, 
контролират централно определения 
ред по пазарите и чаршиите, надзи-
рават еснафите, наказват търговците, 
които продават на по-високи или по-
ниски цени. 
 Вакъфът, както е известно, е не 
само благотворителна организация, 
но и главната кредитна институция у 
османците. Всъщност самата религи-
озно-правна норма за вакъфите задъ-
лжава учредителите да насочват част 
от приходите си към мюсюлманската 
благотворителност. Вакъфските управи 
най-често я влагат в градската инфра-
структура и така през класическите XV–
XVI век религиозно-благотворителните 
фондации се налагат като най-едрите 
градски строители. Като се изключат 
сградите с военно и административно 
предназначение, всичко останало като 
обществено строителство е издигнато 
от богатите вакъфски собственици. 

Продължава в следващия брой

Това е всичко, което днес е останало от „Извора” в кв. Камъка

Разбира се, че част от обектите като 
бани, фурни, маслобойни, свещолив-
ници, ледници, складове и работил-
ници са предназначени да увеличат 
вакъфските печалби, но един град не 
може без всичко това. Още повече, 
че османската държава е напълно 

незаинтересована от градското обще-
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сВетозар ГатеВ

 Необичайно и изклю-
чително атрактивно със-
тезание ще се проведе 
в събота, 14 септември, 
на площад „Възраждане“. 
Габрово е първата община,  
домакин на спортното от-
борно съревнование „Па-
зителите“. Организатори 
на проявата са Life Fitness 
Bulgaria и фитнес клуб 
„Transformers“, с подкрепа-
та на Община Габрово.

 Надпреварата „Пазите-
лите на Габрово“ включва 
10 физически предизвика-
телства. В нея ще участват 
10 отбора, съставени от 
петима състезатели над 18 
г., сред които трябва да 
има минимум две дами. 
Десетте атрактивни сърев-
нования включват отбор-
но дърпане на автомобил 
на 50 м, дърпане на шей-
на Torque Tank, вдигания 
над глава и клекове с 10 
кг Sandbag, прескачане 

на препятствия на един 
крак, гребане на тренажор 
с водно съпротивление, 
подскоци, фермерска раз-
ходка, хвърляне на меди-
цинска топка, въртене на 
Upper Cycle GX, ходене 
с топка между коленете, 
каране на вентилаторно 
колело. Само в първото 
препятствие ще участват 
всички играчи на отбора 
едновременно. След това 
всеки от тях ще преми-
нава индивидуално през 

останалите 9 препятствия. 
Едва когато един участник 
премине финала, следва-
щият ще може да старти-
ра. Трасето ще се счита за 
завършено и хронометърът 
ще спре, когато и послед-
ният участник от отбора 
премине финала. Редът на 
преминаване на двойки-
те ще бъде определен с 
жребий преди началото на 
надпреварата. Състезание-
то е за време, като по тра-
сето на пл. „Възраждане“ 

ще се съревновават едно-
временно по два отбора.
 Общият награден фонд 
е 8 хил. лв. 6 000 ще си 
разделят първите три от-
бора в крайното подреж-
дане, а още 2000 ще бъдат 
раздадени във вид на пре-
дметни награди от спонсо-
рите на проявата.
 Стартът за първите два 
отбора ще бъде даден в 
10.30 часа. Закриването и 
награждаването е плани-
рано за около 17.00 часа.

„Пазителите íа Гаáрîвî" - атрактивíî фитíес 
състезаíие íа плîщад „Възраждаíе" тази съáîта

Вела лазароВа

 На 9 септември бе 
открито 43-то издание на 
Международния фестивал 
„Дни на камерната музи-
ка Габрово`2019“. Той се 
реализира с финансовата 
подкрепа на Министерство 
на културата и Община 
Тун, Швейцария. „Новост 
са концертите със солово 
участие и почти непозна-
ти за широката публика 
– отбеляза Иван Стоянов, 
диригент на Габровския ка-
мерен оркестър, - меден 
духов инструмент еуфо-
ниум, първо гостуване в 
Габрово на струнен квар-
тет „София”, духов квинтет 
„Пилекадоне”, фестивално 
клавирно трио, Симфо-
ниета - Враца с диригент 
Максим Ешкенази, све-
товна премиера на про-
изведението „Медитация и 
Тост” на Пламен Джуров 
в изпълнение на камерен 

ансамбъл „Софийски соли-
сти”.
 „Дните на камерна-
та музика се превърнаха 

през годините в елитно 
събитие в България съв-
местно и с БНР - програма 
„Христо Ботев”. Високите 
критерии на публиката 

са истинско предизви-
кателство за Габровския 
камерен оркестър, който 
отговаря успешно на очак-
ванията. Благодаря на ор-

кестъра и диригента Иван 
Стоянов. Вярвам, че Дните 
на камерната музика ще 
продължат с престиж и 
успех”, каза кметът Таня 

Христова и откри фестива-
лът.
 С концерта на „Софий-
ски солисти”, в програма-
та на който произведения  

на Марин Големинов, сина 
Михаил Големинов и Гая 
Канчели се изпълняваха 
за първи път в Габрово.
 От името на габровска-
та музикална обществе-
ност и лично от кмета Таня 
Христова бе поздравен 
изтъкнатият композитор, 
диригент, общественик 
и педагог проф. Пламен 
Джуров за неговата 70-го-
дишнина. С благодарност 
за огромния му принос 
в утвърждаване на Дните 
на камерната музика като 
форум за висока култура 
и пожелание за още дълги 
години на срещи с него-
вото забележително изку-
ство.
 Концертите от Дните 
на камерната музика се 
провеждат в Художестве-
на галерия „Христо Цокев” 
сред творбите на изложба-
та „Вдъхновени от музика-
та” и директно, и на запис 
се излъчват от БНР.

Грета ГосподиНоВа-
стаНеВа

 
 Въпреки финансовите 
затруднения, които из-
питва мъжкият хандбален 
клуб на Габрово, ръковод-
ството на ХК „Чардафон“ 
взе решение да запази 
мъжкия отбор и да атакува 
призовите позиции в „А“ 
Републиканска хандбална 
група и през този сезон. 
 Двукратният бронзов 
медалист от мъжкото хан-
дбално първенство беше 
на път да се сбогува с 
участието си в елитния ре-
публикански шампионат в 
началото на лятото. Но-
вината за запазването на 
мъжкия хандбален отбор 
бе съобщена от играещия 
треньор и основател на ХК 
„Чардафон“ Христо Дана-
илов. През новия сезон в 
елита ще участват отново 
десет тима, като трикрат-
ният шампион на страната 
- „Фрегата“, се оттегля от 
първенството, но на не-
гово място влиза отборът 
на ХК „АСТИ-91“ от град 
Хасково.
 „Да, решението е взе-
то! Да, „Чардафон“ и този 

сезон ще се постарае да 
е част от призовото кла-
сиране, докато се бори 
за финансово оцеляване. 
В края на миналия сезон, 
обезверени от липсата на 
съпричастност и натрупа-
ни задължения, обявихме, 
че мъжкият отбор на „Чар-

дафон“ прекратява учас-
тието си в „А” РХГ. През 
лятната пауза обаче неща-
та бавно започнаха да се 
променят и се оказа, че 
има много хора, които ни 
симпатизират и са готови 
да ни подкрепят по раз-
лични начини. Няма как 

да останем безразлични, 
заради това се впускаме 
в поредното предизвика-
телство, макар и нещата 
да са все още само на 
обещания, но притиснати 
от времето, си запазваме 
мястото в елита. Каква 
роля ще играем в пър-

венството, зависи от това 
какво ще се случи през 
оставащите две седмици 
до крайния срок за карто-
текиране на състезатели-
те. Благодарим на Петко 
Петков и на юношите на 
клуба Денислав Тренда-
филов, Цветелин Христов 

и Стефанос Захов, които 
предпочетоха да се със-
тезават за други клубове. 
Надявам се това да за-
твори темата с напускащи 
състезатели и оттук ната-
тък да говорим само за 
присъединяващи се, жадни 
за изява и горди да носят 
зелената фланелка!“, спо-
дели Данаилов.
 Петко Петков влиза 
в състава на хасковския 
„АСТИ-91“, а габровците 
Денислав Трендафилов, 
Цветелин Христов и Сте-
фанос Захов са свежото 
попълнение на софийския 
НСА, където тримата вече 
са студенти. Незаменими-
те играчи на зелените - 
вратарят Николай Цветков 
и пивотът Марио Янчев, 
остават в състава на тима. 
Плеймейкърът на „Чарда-
фон“ Георги Николов ще 
почива поне до зимата, а 
ситуацията с участието на 
един от основните реали-
затори на клуба - Димитър 
Петков, остава неясна. ХК 
„Чардафон“ преговаря с 
доста играчи за попълва-
не на състава. Амбицията 
за предстоящия сезон е 
тимът да стигне до Супер-

финала.
 В I кръг от първен-
ството „Чардафон“ ще 
приеме в зала „Орловец“ 
състава на „Локомотив“ от 
Горна Оряховица. Мачът 
е насрочен за 29 септем-
ври (неделя) от 17 часа. 
 Като подготовка за 
новия шампионат „Чарда-
фон“ ще участва в шес-
тото издание на турни-
ра в памет на известния 
хандбалист и треньор То-
дор Хънков. Надпревара-
та в Бургас ще събере 
първите четири отбора в 
крайното класиране за 
сезон 2018/2019 – „Локо-
мотив“ (Варна), „Добру-
джа“ (Добрич), „Чардафон“ 
и „Спартак“ (Варна), плюс 
тимовете на „Осъм“ (Ло-
веч) и „Фрегата“ (Бургас). 
Надпреварата е тази съ-
бота и неделя (14-15 сеп-
тември) в зала „Младост”. 
В първата фаза шестте 
тима ще бъдат разделени 
на две групи. „Чардафон“ 
е заедно със съставите на 
„Добруджа“ и „Осъм“. Пър-
венците в групите ще иг-
раят за 1-2 място, вторите 
- за 3-4 място, третите - за 
5-6 място.

Откриха Дíите íа камерíата музика Гаáрîвî`2019

Изíеíада! Виртуîзíият дириãеíт и 
циãулар Максим Ешкеíази и áрат му Õари 
свириха íа ãлавíата улица в Гаáрîвî

Продължава от стр. 1
Сред солистите Г. Андре-
ев - гъдулка, порасналите 
братя Зайранови - цигулка. 
На 12 септември концер-
тът е в Разград.
 Пред мини турнето в 
трите града Максим Ешке-
нази споделя: „В Америка 
е срамно да умреш богат 
- значи не си направил 
нещо за обществото”.
 В калъфа на цигулката 
му, поставен на платното 
на улицата, имаше сим-

волично пръснати монети. 
Максим Ешкенази връща-
ше всички, запътили се да 
пуснат своята лепта… 
 Сполучливият експери-
мент „улични музиканти” 
- подарък от „Фортисимо 
фест”, събра неспирните, 
спонтанни овации на емо-
ционално насъбралата се 
публика. Експериментът е 
първи в Габрово, отбеляза 
усмихнатият директор на 
„Фортисимо фест” Алек-
сандър Чобанов.

"Чардафîí" запазва мъжкия си тим в предстîящия сезîí íа „А" РÕГ

сВетозар ГатеВ

 След пауза от над два 
месеца Виктор Борисла-
вов („Мотоспорт“, Варна, 
КТМ) се завърна с трето 
място в 6-ти кръг от Източ-
ноевропейския шампионат 
по мотокрос, проведен на 
мотополигона в град Тро-
ян. В надпреварата, която 
беше валидна и за Репу-
бликанския ни шампионат, 
участваха 84 пилоти от 5 
държави, а хубавото вре-
ме привлече и сериозен 
брой зрители за състеза-
телните маншове.
 За младия габровски 

пилот това беше първо 
сериозно изпитание след 
сериозна пауза за възста-
новяване. Тя се наложи 
заради претърпяно падане 
в старт от Югоизточната 
зона на Европейския шам-
пионат в Младина, Хър-
ватия, в средата на юни, 
което доведе до контузия 
в рамото на Виктор.
 Макар и още да не е 
в оптимална форма, Бо-
риславов се пребори за 
трето място в Троян в клас 
МХ85. В първия манш със-
тезателят на „Мотоспорт“ 
(Варна) стартира отлич-
но и поведе, но впослед-

ствие беше изпреварен от 
Христиан Георгиев („Плов-
див мотор спорт“, КТМ). 
Виктор се задържа зад 
него, а трети се движе-
ше Золтан Ордог (Yamaha) 
от Румъния. При един от 
елементите имаше паднал 
състезател и развят жълт 
флаг, което принуди Бо-
риславов да намали ско-
ростта, но това беше из-
ползвано от Ордог и той 
измести габровския талант 
от втората позиция. Геор-
гиев спечели манша със 
сериозна преднина пред 
Ордог, а Виктор завърши 6 
секунди след румънеца.

 Във втория състезате-
лен манш стартовата ба-
риера заклещи мотора на 
Вики и той потегли после-
ден - 13-ти. Ядосан и пре-
делно мотивиран, пилотът 
с номер 31 даде всичко 
от себе си и направи 11 
изпреварвания, за да за-
върши отново трети, след 
Християн Георгиев и Зол-
тан Ордог. Това беше под-
реждането и в крайното 
класиране от кръга в Тро-
ян.
 В генералното класи-
ране за сезона в клас 
МХ85 на Източноевропей-
ския шампионат по мото-

крос води Християн Геор-
гиев със 195 точки, след-
ван от Ордог със 155 т., 
а Бориславов е трети със 
125 т., като габровският 
пилот има и един пропус-
нат старт в Сърбия заради 
контузията в рамото. В Ре-
публиканския шампионат 
Виктор е на втора позиция 
във временното класиране 
със 180 точки. Лидер и тук 
е Георгиев, който е с 240 
точки.
 Идния уикенд е 6-ят 
кръг от Републиканския 
шампионат по мотокрос 
на мотополигон „Порой“ 
край Поморие.  

кметът Таня Христова

Вики Бîриславîв се завърíа с третî мястî в кръã 
îт Изтîчíîеврîпейския шампиîíат пî мîтîкрîс


