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Тихомир Църов

	 „Една	 сутрин,	 в	 нача-
лото	 на	 месец	 октомври	
1977	 г.,	 идвайки	 на	 рабо-
та,	 в	 чаршията	 заварих-
ме	 една	 странна	 двойка	
с	 каручка	 и	 магаренце.	
Семейство	 Франц	 и	 Су-
зане	Трнка	 от	Дания	 бяха	
пропътували	 пеша	 над	 4	
000	км,	теглейки	каручката	
си	 на	 ръце	 през	 няколко	
страни	 в	 Европа,	 и	 бяха	
стигнали	 до	 музей	 „Етър“		
край	 Габрово.	Те	 изпълня-
ваха	 програма	 на	 тяхното	
Министерство	 на	 култура-
та	и	по	пътя	си	изучаваха	
местни	занаяти.”	Този	свой	
спомен,	 съхранен	 десети-
летия,	 разказва	 Величка	
Илиева,	 уредник	 в	 музей	
„Етър”.	
	 В	 Румъния	 Франц	 и	
Сузане	 купуват	 магарето	
Мухи,	 за	 да	 ги	 отмени	 в	
тегленето	 на	 каручката,	
която	като	се	разглоби,	се	
превръща	в	малка	кокетна	
къщичка.	Тяхното	 желание	

и	 плановете	 им	 са	 изуча-
ване	 на	 традиционни	 за-
наяти	 в	 България.	 Когато	
на	 7	 септември	 прекося-
ват	 границата,	 отрупаната	
в	 знамена	 България	 е	 в	
очакване	 на	 своя	 голям	
празник	 -	 9	 септември.	
Това	 е	 първият	 спомен,	
останал	завинаги	в	съзна-
нието	на	младите	датчани.
	 В	 началото	 на	 октом-
ври	Сузане	и	Франц	виж-
дат	 музея	 „Етър“	 и	 това	
е	 достатъчно	 не	 само	 да	
се	възхитят,	но	и	да	 „пус-
нат	котва“	именно	 тук.	Не	
просто	 защото	 трябвало	
някъде	 да	 презимуват,	 а	
защото	 видяното	 надми-
нава	 това,	 което	 срещат	
в	 Швеция,	 Полша,	 Чехия,	
Унгария,	 Румъния.	 Тук	 по-
падат	 в	 пренесено	 от	 ве-
ковете	 спокойствие	 –	 над	
къщите	 се	 вият	 кълба	 от	
дим,	в	старите	печки	пукат	
дърва	и	в	затоплените	ра-
ботилнички	 стари	 майсто-
ри	 и	 млади	 момчета	 все	
нещо	майсторят.	Напролет	

ги	 очакват	 архитектурата	
и	 обичаите	 на	 Родопите,	
после	 Гърция,	 бивша	Юго-
славия	и	обратно	Копенха-
ген.	Този	престой	е	време	
на	напрегнат	труд	–	трябва	
да	 се	 изучат	 занаятите	 и	
после	 да	 се	 спомогне	 за	
възраждането	им	в	Дания.	
Да	се	съберат	снимки,	ди-
апозитиви	 за	 бъдеща	 из-
ложба	и	книга.
	 „Бързо	 си	 намериха	
квартира	 в	 квартала.	 Из-
искването	 им	 беше	 един-
ствено	 къщата	 да	 има	
двор	 и	 по-голяма	 порта,	
през	 която	 да	 минава	 ка-
ручката.	 Франц	 започна	
работа	 в	 каруцарската	
работилница,	 а	 Сузане	 в	
началото	 изучава	 тъкаче-
ство	 при	 леля	 Мара,	 а	
по-късно	 грънчарство	 при	
Виолета	Керемедчиева,	по	
известна	 като	 Клара.	 Су-
зане	 беше	 изключително	
ерудирана	жена,	много	на-
блюдателна	 и	 притежава-
ше	огромен	талант.	

продължава на стр. 8

Статията е посветена на 55 години от създаването на музей „Етър” – единствена по рода си културна институция в България

Фраíц и Сузаíе îт Даíия идват пеш дî  "Етър"-а

	 Листата	 е	 из-
градена	 от	 лич-
ности,	 които	 са	
успешно	 реали-
зирани	 в	 своята	
област,	 на	 база	
знания	 и	 умения,	
и	 компетентност.	
Участието	 на	 юр-
исти	е	от	особена	
важност	 за	 ка-
чеството	на	рабо-
тата	 в	 общинския	
съвет	 и	 имаме	
двама	 адвокати,	
които	 ще	 се	 гри-
жат	 за	 законосъ-
образността	 на	
предложенията	 и	
работата	 ни	 към	
ОбС.	
	 Имаме	 представители	
и	в	сферата	на	образова-
нието,	 здравеопазването,	
култура	и	изкуство,	 спорт,	
финанси,	екология,	семеен	
бизнес.	
	 Опитът	 на	 всеки	 един	
от	 реалния	 сектор	 и	 еже-
дневното	 сблъскване	 с	
проблемите	на	гражданите	
са	 ценни	 при	 вземането	
на	правилни,	за	 града	ни,	
решения.	
	 Екипът	 на	 Коалиция	
„Ние,	 Гражданите“	 е	 спло-
тен	и	е	готов	за	пълноцен-

на	 работа	 по	 основните	
проблеми	на	Габрово.	Пъл-
ния	списък	на	кандидатите	
може	 да	 видите	 в	 сайта	
на	 Общинска	 избирател-
на	 комисия	 -	 Габрово	 или	
в	 интернет	 страницата	 ни	
Коалиция	 „Ние,	 Граждани-
те“.
	 Пожелаваме	на	всички	
успешен	старт	на	кампани-
ята.

	 Вчера	 тя	 беше	 реги-
стрирана	 в	 ОИК	 от	 об-
ластния	 координатор	 на	
ГЕРБ	 Цветомир	 Михов.	 
	 „Мария	Пенева	–	една	
борбена	млада	 дама,	 коя-
то	 през	 годините	 и	 чрез	
позициите,	които	заемаше,	
на	заместник-кмет,	замест-
ник	 областен	 управител	
доказа,	 че	 за	 нея	 няма	
мъжка	 и	 женска	 работа.	
С	 присъщата	 й	 упоритост,	
енергия,	неуморност	дока-
за,	 че	 няма	 проблем,	 на	
който	да	не	намери	реше-
ние,	че	няма	случай,	който	
да	 не	 доведе	 до	 край,	 че	
няма	кауза,	с	която	да	се	
ангажира	и	да	не	я	реали-
зира.	
	 Знам,	 че	 за	 Мария	
Трявна	 е	 кауза,	 но	 не	
само.	 Трявна	 е	 нейният	
дом,	 нейната	 радост,	 гор-
дост.	 Убеден	 съм,	 че	 тя	 е	
човекът,	 който	 най-добре	
ще	 се	 погрижи	 за	 Тряв-
на.	Който	познава	Мария,	
знае,	 че	 тя	 е	 синоним	 на	
действие	 и	 упоритост.	 От	
това	 има	 нужда	Трявна	 –	
действия,	 закрила	 и	 гри-
жа,	 и	 вярвам,	 че	 Мария	
Пенева	 е	 човекът,	 който	
може	да	ги	даде”,

продължава на стр. 2

	 Областният	 координа-
тор	на	ПП	ГЕРБ	-	Габрово	
Цветомир	Михов	регистри-
ра	 вчера	 в	 Общинската	
избирателна	 комисия	 д-р	
Иван	 Иванов	 за	 кмет	 на	
община	 Севлиево	 за	 тре-
ти	 мандат	 и	 пълна	 листа	
с	 кандидати	 за	 общински	
съветници.	
	 „Тези	 два	 мандата	 за	
мен	 не	 бяха	 просто	 кме-
туване,	а	кауза	и	битка	за	
промяната,	която	заслужа-
ва	 всеки	 град	 на	 бъдеще-
то.	Вярвам,	че	процесът	е	

необратим.	Знам,	че	„с	ху-
бавото	лесно	се	свиква“	и	
всеки	следващ	ден	хората	
ще	очакват	и	ще	изискват	
повече.	 Това	 е	 и	 моето	
желание	 -	 да	 продължи	
развитието	 на	 Севлиево	
и	всеки	следващ	ден	да	е	
по-добър	 за	 града”,	 заяви	
д-р	Иван	Иванов.	
	 Той	 благодари	 на	 це-
лия	 екип	 на	 Община	 Се-
влиево	 за	 денонощния	
труд	и	постигнатите	резул-
тати.

продължава на стр. 2

Пепа Сîмлева: “Кîалиция „Ние, 
Граждаíите" реãистрира свîята 
листа и кметска каíдидатура"

Д-р Иваí Иваíîв след 2 маíдата: 
"За Севлиевî се ãîвîри катî за 
"икîíîмическîтî áижу" íа Бълãария"

Мария Пеíева е 
каíдидатът íа ГЕРБ 
за кмет íа Трявíа

	 ГЕРБ	 регистрира	 Таня	
Христова	 за	 кмет	 на	
Габрово	 за	 трети	 мандат.	
Тя	 благодари	 на	 габровци	
за	доверието	и	подкрепата	
през	изминалите	8	години.
	 „Благодаря	за	това,	че	
вече	осем	години	работим	
заедно	 за	 Габрово,	 пости-
гаме	успехи,	преминаваме	
през	 трудности	 и	 предиз-
викателства.	Решението	за	
трети	 мандат	 не	 е	 лесно	
в	 личен	 план,	 но	 в	 името	
на	 Габрово	 е	 важно	 раз-
витието	 да	 продължи.	Ако	

вчера	сме	построили	пър-
вия	 етаж,	 днес	 трябва	 да	
градим	 втория.	Ако	 преди	
години	въпросът	беше	кога	
центърът	 на	 града	 ще	 е	
удобен	 и	 приветлив,	 днес	
задачата	 са	 кварталите	 и	
селата.	 Ако	 допреди	 го-
дини	 се	 питахме	 кога	 в	
Габрово	ще	има	 газ,	 нови	
производства,	нови	улици,	
ремонтирани	 училища	 и	
детски	градини,	сега	зада-
чата	е	изцяло	нов	градски	
транспорт,	

продължава на стр. 2

Таíя Õристîва, каíдидат 
за кмет íа Гаáрîвî: "Аз ще 
прîдължа да áъда сеáе си"

100 години футбол в Габрово

Блаãîдаря íа Гаáрîвî 
за прекрасíия 
футáîлеí празíик

Юсеин Кюрдов, един от футболистите с 
най-много мачове за габровския отбор: 
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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

25 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

Оркестърът
	 Габрово	 си	 има	 Ка-
мерен	 оркестър,	 който	
изпълнява	 добре	 пред-
назначението	си	и	радва	
малобройната	 си	 отбра-
на	 публика	 със	 своите	
изпълнения.	 Освен	 този	
оркестър	 обаче,	 Габрово	
има	и	Симфоничен	оркес-
тър,	който	със	своя	огро-
мен	състав	и	диригент	се	
нарича	 Община	 Габрово.	
Нека	 си	 представим	 об-
разно,	 че	 публиката	 на	
този	 оркестър	 са	 всич-
ки	 граждани	 на	 община-
та,	 пред	 която	 публика	
оркестърът	 ежедневно	
изнася	 своите	 концерт-
ни	 изпълнения.	 И	 нека	
да	 анализираме	 какво	
става,	 когато	 даже	 само	
един	 от	 музикантите	 в	
този	 оркестър	 изпълня-
ва	 по	 различни	 причини	
фалшиво	 своята	 партия	
–	 или	 партитурата	 (т.	 е.	
длъжностната	 му	 харак-
теристика)	му	е	сбъркана,	

или	той	самият	е	некадъ-
рен	музикант	(некоректен	
служител).	 Тогава	 цялото	
изпълнение	на	оркестъра	
оставя	неприятно	впечат-
ление	у	публиката.	И	ако	
диригентът	 не	 вземе	 не-
обходимите	 мерки	 –	 или	
да	 коригира	 партитурата	
на	 музиканта,	 или	 да	 го	
изгони	 от	 оркестъра,	 то	
накрая	на	представление-
то	 диригентът	 ще	 бъде	
освиркан	 от	 публиката	 и	
заедно	с	музикантите	из-
гонен	от	сцената.
	 Давам	 този	 пример,	
за	 да	 покажа	 образно	
колко	 е	 важно	 всички	
действия	 на	 публичната	
администрация	 в	 Общи-
ната	 да	 бъдат	 не	 само	
точни,	 но	 и	 синхронизи-
рани.	 И	 че	 е	 достатъч-
но	 само	 един	 служител	
да	 не	 изпълнява	 точно	
своите	задължения,	за	да	
зазвучи	 фалшиво	 цялото	
изпълнение	на	оркестъра.	
И	колко	огромна	е	ролята	
на	диригента	за	хармони-
ята	 в	 неговия	 оркестър.	
Ако	той	не	може	да	улови	

даже	 най-малката	 дис-
хармония	в	изпълнението	
на	оркестъра,	както	и	да	
вземе	необходимите	мер-
ки	 за	 нейното	 отстраня-
ване,	то	резултатът	може	
да	бъде	само	един.	
	 Каква	 е	 поуката	 от	
тази	 алегория,	 е	 повече	
от	ясно	и	няма	нужда	от	
допълнителен	 коментар.	
Желанието	 на	 публиката	
е	 да	 посещава	 с	 удо-
волствие	 концертите	 на	
своя	прекрасен	оркестър,	
основната	задача	на	кой-
то	е	със	своите	изпълне-
ния	 да	 доставя	 необхо-
димото	 удовлетворение	 у	
всеки	 един	 слушател.	Но	
поради	огромния	брой	на	
музикантите,	 диригентът	
не	е	в	състояние	да	реа-
гира	 адекватно	 на	 всяко	
фалшиво	 изпълнение	 от	
тяхна	 страна.	 Затова	 е	
абсолютно	 необходимо	
да	 бъде	 създадена	 така-
ва	 организация	 на	 упра-
вление	 на	 общинската	
администрация,	 която	 да	
помага	 на	 диригента	 мо-
ментално	 да	 установява	

всяка	появила	се	дисхар-
мония	в	неговия	оркестър	
и	да	я	отстранява	в	най-
късия	 възможен	 срок.	
Ето	в	това	виждаме	роля-
та	на	гражданското	обще-
ство	–	да	помага	на	дири-
гента	при	решаването	на	
този	проблем.	Защото	от	
неговото	 успешно	 реша-
ване	 са	 заинтересовани	
всички	габровци.

	 Г-жо	Христова,
	 Добрият	 диригент	 не	
търпи	 в	 своя	 оркестър	
„некадърни“	 музиканти.	
Не	чакайте	музиката,	коя-
то	дирижирате,	да	изпъл-
ни	 общественото	 прос-
транство	 с	 изцяло	 фал-
шиви	акорди.	Защото	до-
пуснете	ли	това	да	стане,	
ще	 бъде	 вече	 късно	 да	
разчитате	 на	 търпението	
на	 публиката	 и	 никога	
повече	 няма	 да	 имате	
възможност	 да	 върнете	
безвъзвратно	 изгубеното	
й	доверие.

С уважение: 
доц. Димитър Гиргинов

уВЕДоМлЕниЕ
Електроразпределение север аД, 

разпределителен обслужващ център габрово и горна оряховица
уведомява своите клиенти, че:

 На 07.10.2019 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонт-
ни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъсна-
то	 електрозахранването	 в	 района	 на	 община	Трявна:	 с.	 Бахреци,	 с.	 Стеевци,	 с.	
Шипково,	с.	Престой,	с.	Малчевци,	с.	Милевци,	с.	Явор,	с.	Рашеви,	с.	Койчевци,	
с.	Сливово,	с.	Фъртуни,	с.	Неновци	и	с.	Радоеви.	Временни	смущения	в	електро-
захранването	са	възможни	от 09:00 до 12:00 ч.	в	районите	на	община	Трявна:	кв.	
Горни	и	Долни	Цоневци,	ул.	„Ганьо	Кънев“,	ул.	„Ради	Ноев“,	ул.	„Георги	Лазаров“,	ул.	
„Пролет“,	ул.	„Бузлуджа“,	ул.	„Планинец“,	кв.	Вили	Плачковци,	кв.	Горни	Плачковци,	
кв.	 Стоевци,	 ул.	 „Стара	 планина“,	 с.	Малки	Плачковци,	 кв.	 Късовци,	 с.	 Ножери,	
с.	Йововци,	 с.	Сечен	 камък,	 кв.	Пунговци,	СТП	 „Петрургия“,	КТП	 „Суходола“,	 кв.	
Демиев	хан,	кв.	Божковци,	кв.	Боевци,	с.	Азмани,	с.	Улеи,	с.	Радино,	с.	Енчевци,	
с.	Горни	и	Долни	Радковци,	с.	Носеи,	с.	Маруцековци,	с.	Брадари,	с.	Киселковци,	
с.	Бъчвари,	ул.	„Бял	камък“,	ул.	„Горска“,	ул.	„Билка“,	кв.	Ковачевци,	ул.	„Балкан“,	
ул.	„Бедек“,	с.	Бангейци,	с.	Кашенци,	МТП	„Синчец“,	с.	Руевци,	ТП	„Инструмент“,	ТП	
ТПК	„Колективен	труд“,	с.	Креслевци,	с.	Мръзеци,	с.	Бъзовец,	с.	Прозорковци,	с.	
Велчевци,	с.	Власатили,	с.	Гайдари,	с.	Свирци,	с.	Иринеци,	с.	Ралевци,	с.	Станчев	
хан,	с.	Папура,	с.	Горни	Дамяновци,	с.	Кръстец,	с.	Прозорковци,	с.	Конарско,	СТП	
„Хижите“	и	МТП	„Марков	ток“.
 На 07.10.2019 г. от 14:00 до 16:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ре-
монтни	дейности	на	 съоръженията	 за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	пре-
къснато	електрозахранването	в	района	на	община	Трявна:	с.	Конарско.	Временни	
смущения	в	електрозахранването	са	възможни от 14:00 до 16:00 ч. в	районите	на	
община	Трявна:	с.	Креслевци,	с.	Мръзеци,	с.	Бъзовец,	с.	Бахреци,	с.	Стеевци,	с.	
Шипково,	с.	Престой,	с.	Малчевци,	с.	Милевци,	с.	Явор,	с.	Рашеви,	с.	Койчевци,	с.	
Сливово,	с.	Фъртуни,	с.	Неновци,	с.	Прозорковци,	с.	Радоеви,	с.	Велчевци,	с.	Вла-
сатили,	с.	Гайдари,	с.	Свирци,	с.	Иринеци,	с.	Ралевци,	с.	Станчев	хан,	с.	Папура,	с.	
Горни	Дамяновци,	с.	Руевци	и	с.	Прозорковци.			
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оря-
ховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
 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:

 На 07.10.2019 г. от 08:00 до 14:00 ч. поради	 из-
вършване	на	профилактика	на	съоръженията	за	дос-
тавка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електро-
захранването	в	района	на	град	Дряново:	вилна	зона	
Манга,	района	на	Дряновски	манастир,	фирма	„Боря-
на“	–	склад,	фирма	„Милпак“,	фирма	„Металолеене“	–	
Дряново,	Газстанция,	кв.	Никоевци,	кв.	Крачунка	и	кв.	
Цинга.

 На 07.10.2019 г. от 12:00 до 14:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Дряново	-	кв.	Изгрев,	вилна	зона	Манга	(в	района	на	
гробищата),	 Опитна	 станция,	 бензиностанция	 „Шел“,	
ЖК	„Априлци“	и		ЖК	„Успех“.			
 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.

продължава от стр. 1
високи	 технологии,	 инова-
тивни	 подходи	 в	 образо-
ванието.	Ако	до	вчера	сме	
се	 справяли	 добре,	 утре	
трябва	да	бъдем	много	по-
добри.	 След	 години	 съв-
местна	 работа	 ме	 позна-
вате	добре.	Аз	няма	как	да	
ви	 обещая	 да	 бъда	 нова,	
различна	 или	 да	 прили-
чам	 на	 някой	 друг,	 аз	ще	
продължа	 да	 бъда	 себе	
си.	 Дори	 да	 имам	 повече	
опит,	 повече	 възможнос-
ти,	 повече	 контакти”,	 каза	
Таня	Христова.
	 За	 изминалите	 8	 годи-
ни	 са	 извършени	 едни	 от	

най-мащабните	инвестиции	
в	Габрово	–	градът	е	гази-
фициран,	старото	сметище	
е	 превърнато	 в	 модерно	
депо,	 подменени	 са	 120	
км	ВиК	мрежи,	модернизи-
рани	 са	 пречиствателните	
станции	 за	 питейна	 и	 от-
падъчни	 води,	 ремонтира-
ни	 и	 обновени	 са	 всички	
училища	 и	 детски	 заве-
дения	 в	 Габрово.	 Освен	
централна	градска	част	са	
благоустроени	 и	 кварта-
ли	 -	 Колелото,	 Младост,	
Шиваров	 мост	 и	 междуб-
локовите	 пространства,	
Гарата,	 Варовник,	 Стефа-
новци,	 Златари,	 Беленци	

и	 други.	 Цялостен	 ремонт	
се	извършва	в	момента	и	
в	 кв.	 Трендафил.	 Обнове-
ни	 са	 големите	 паркове	
-	 „Маркотея“	 и	 паркът	 в	
кв.	Колелото.	Асфалтирани	
са	 стотици	 улици.	 През	
последните	 две	 години	 в	
Габрово	има	два	нови	ин-
веститора	клас	А.
	 „Всичко	това,	което	се	
случва	в	Габрово,	благоус-
трояването	му,	 не	 е	 даде-
ност,	 то	 е	 резултат	 от	 го-
леми	 усилия,	 експертност,	
опит	 и	 професионализъм,	
морал	 и	 ангажираност	 от	
страна	 на	 Таня	 Христова	
и	екипът	й”,	коментира	об-

ластният	 координатор	 на	
ГЕРБ	Цветомир	Михов.	
	 „Ако	 се	 върнем	 назад	
в	 годините,	 преди	 10-15	
години,	 ще	 си	 спомним,	
че	това	развитие	не	беше	
факт	 при	 управлението	
на	 други	 партии.	 Затова	
ние	 имаме	 основание	 да	
застанем	 пред	 габровци	
с	 резултатите,	 които	 сме	
постигнали,	и	заедно	с	тях	
да	продължим	да	работим	
за	развитието	на	Габрово”,	
каза	още	Михов.
	 ГЕРБ	 -	 Габрово	 ре-
гистрира	 и	 пълна	 листа	
с	 кандидати	 за	 общински	
съветници,	 отворена	 към	

представители	на	граждан-
ското	 общество,	 каквато	
заявка	от	партията	дадоха	
още	 преди	 номинационни-
те	 си	 събрания.	 „Силен	
отбор	 от	 обществено	 ан-
гажирани	 и	 активни	 хора	
и	 хора	 с	 опит	 –	 доказали	
се	 юристи,	 икономисти,	
финансисти,	лекари	и	пре-
подаватели.”	 Така	 област-
ният	координатор	на	ГЕРБ	
представи	 кандидатите	 за	
общински	съветници.
	 Сред	 тях	 са	 начални-
кът	 на	 Отделението	 по	
кардиология,	 инвазивният	
кардиолог	 д-р	 Мирослав	
Стоянов,	 журналистът	

Минка	 Минчева,	 илюзи-
онистът	 Йордан	 Белев.	
Нови	 кандидати	 за	 об-
щински	 съветници	 са	 и	
Даница	 Янакиева	 –	 млад	
човек	от	неправителствена	
организация,	 която	 стана	
популярна	 с	 инициативата	
за	изрисуване	на	електри-
ческите	 табла	 в	 Габрово,	
дългогодишният	 директор	
на	ПМГ	„Акад.	Иван	Гюзе-
лев”	Йордан	Ташков.
	 Водач	 на	 листата	 е	
кметът	Таня	Христова,	вто-
ри	 е	 зам.-кметът	 Климент	
Кунев,	 трети	 -	 общински-
ят	 ръководител	 Добромир	
Проданов.	 В	 листата	 вли-

зат	още	хора	с	опит	-	ад-
вокатът	 Митко	 Димитров,	
Мариана	 Кръстева,	 Дими-
тър	 Михайлов,	 досегашни-
ят	председател	на	Общин-
ския	съвет	Лена	Георгиева,	
предприемачът	 Владимир	
Влаев,	 Грета	 Господино-
ва,	 Кирил	 Динков,	 пред-
приемачът	 Симеон	 Ценку-
ловски,	 Светла	 Григорова,	
Стефан	 Трифонов,	 Сашко	
Станчев,	 началникът	 на	
Отделението	 по	 невроло-
гия	 д-р	 Николай	 Влаев,	
д-р	 Пламен	 Панов,	 Диана	
Гатева,	 университетският	
преподавател	 доц.	 Десис-
лава	Петрова	и	други.

Таíя Õристîва: "Аз ще прîдължа да áъда сеáе си"

продължава от стр. 1
„С	 това	 официално	 при-
ключва	моят	втори	мандат	
като	 кмет	 на	 Севлиево.	
Равносметката	 е	 отдавна	
направена	 -	 днес	 за	 Се-
влиево	 се	 говори	 като	 за	
„икономическото	 бижу”	 на	
България,	 имаме	 нулева	
безработица,	 средната	
работна	 заплата	 е	 сред	
най-високите	 в	 страна-
та,	 а	 над	 1200	 компании	
развиват	 дейността	 си	 на	
територията	 на	 общината.	
Радостен	 съм,	 че	 за	 по-
следните	 8	 години	 успях-
ме	да	ремонтираме	всички	
училища	и	детски	градини,	
голяма	 част	 от	 жилищни-
те	 и	 обществените	 сгради	
в	 града.	 Днес	 децата	 ни	
играят	 на	 нови	 и	 обезо-
пасени	 детски	 и	 спорт-
ни	 площадки.	 Севлиевци	

отдъхват	 в	 облагородени	
паркове,	 ползват	 безпла-
тен	 безжичен	 интернет	 и	
реално	 са	 в	 центъра	 на	
България.	
	 Новата	 велоалея,	 ра-
ботещите	 спортни	 клубо-
ве	 и	 ателиетата	 по	 всич-
ки	 изкуства	 се	 развиват	
изключително	 успешно	
със	 съвместните	 усилия	
на	 Общината	 и	 бизнеса.	
Превърнахме	 града	 в	 ту-
ристическа	 дестинация,	 а	
„Хоталич”	 -	 в	 емблема	 на	
не	едно	събитие	от	нацио-
нално	значение.	
	 Гордея	 се	 с	 всичко,	
което	 успяхме	 да	 съгра-
сим	 с	 екипа	 ми,	 и	 съм	
спокоен,	 защото	 успяхме	
да	 опазим	 болницата	 от	
фалит	 и	 я	 ремонтирахме.	
А	проблемът	с	водата	вече	
има	 своето	 решение	 след	

почти	вековно	протакане	-	
ние	 изготвихме	 анализите	
и	 пълната	 проектна	 доку-
ментация.	С	подкрепата	на	
правителството	 на	 ГЕРБ	
осигурихме	 първите	 сери-
озни	средства,	с	които	за-
почнахме	реална	работа	в	
тази	посока.	
	 Когато	преди	 8	 години	
дръзнах	 да	 се	 кандидати-
рам	за	кмет,	беше	заради	
страха,	 сковал	 града.	 Без	
санкцията	 на	 определена	
група	хора	тогава	в	Севли-
ево	 нищо	 не	 можеше	 да	
се	случи.	И	то	не	се	случ-
ваше...	Сега	мога	с	откри-
то	сърце	да	кажа,	че	това	
време	е	отдавна	отминало	
-	 сега	 в	Севлиево	живеят	
спокойни	и	свободни	хора,	
които	вече	не	мислят	само	
за	 хладилника	 си	 и	 чиято	
съдба	не	зависи	от	субек-

тивната	 оценка	 на	 един	
човек.	 Хора,	 чиито	 про-
блеми	се	решават	поетап-
но,	хора,	които	имат	своя	
свободен	избор”,	каза	още	
д-р	Иван	Иванов.	
	 ГЕРБ	-	Севлиево	влиза	
в	изборната	надпревара	с	
пълна	 кандидатска	 листа	
от	29	общински	съветници	
и	кандидати	за	кметове	за	
12	 населени	 места	 -	 до-
казани	 експерти	 в	 свои-
те	 професионални	 сфери,	
разпознаваеми	 и	 с	 висок	
обществен	 авторитет.	 По-
вече	 от	 половината	 кан-
дидати	 за	 общински	 съ-
ветници	 са	 хора	 от	 граж-
данската	 квота.	 Сред	 тях	
има	 инженери	 и	 икономи-
сти,	 педагози,	 лекари	 и	
обществено	 значими	 лич-
ности	в	Севлиево	-	хора	с	
опит	и	нови	лица.

Д-р Иваí Иваíîв: "За Севлиевî се ãîвîри 
катî за "икîíîмическîтî áижу" íа Бълãария"

продължава от стр. 1
заяви	 областният	 коорди-
натор	 на	 ГЕРБ	 Цветомир	
Михов.
	 Мария	Пенева	е	на	38	
години,	родена	и	израсна-
ла	 в	 Трявна,	 омъжена,	 с	
един	 син.	 Притежава	 ма-
гистърска	степен	по	 „Пуб-
лична	 администрация“	 и	
бакалавърска	 –	 „Стопан-
ско	управление“.	Тя	е	един	
от	 основателите	 на	 ПП	
ГЕРБ	 и	 общински	 ръково-
дител	на	партията	от	2014	
г.	Предприемач	в	областта	
на	 търговията	 с	 хранител-
ни	продукти.	През	послед-
ните	 години	 се	 реализира	
в	 обществения	 живот	 в	
качеството	си	на	зам.-кмет	
на	Община	Трявна,	замест-
ник	 областен	 управител.	 
	 „Трявна	 е	 нашият	 дом,	
а	 човек	 трябва	 винаги	 да	
се	 отнася	 с	 грижа	 към	
дома	 си	 и	 хората	 в	 него.	
В	 годините	 назад	 винаги	
съм	се	ръководила	от	това	
правило	във	всичко,	което	
правя.	 Вярвам,	 че	 не	 съ-
ществува	 идея,	 която	 не	

може	да	се	реализира,	или	
проблем,	който	да	не	бъде	
решен.	Сам	човек	не	може	
да	 постигне	 нищо,	 затова	
съм	 благодарна,	 че	 имам	
подкрепата	 на	 хора	 и	 на	
национално	ниво,	и	на	об-
ластно,	и	на	местно,	които	
винаги	 поставят	 интереси-
те	на	населените	ни	места	
над	 личните	 и	 партийни.	
Изправям	 се	 пред	 трев-
ненци	 и	 плачковчани	 спо-
койна	 в	 намеренията	 си	
и	открита	 към	 тях,	 с	 ясна	
визия	за	това,	което	пред-
лагам,	и	готова	да	подкре-
пя	всяка	една	добра	идея	
и	 да	 потърся	 заедно	 с	
тях	решение	на	всеки	про-
блем”,	каза	Мария	Пенева.	 
	 ГЕРБ	регистрира	и	пъл-
на	 листа	 с	 кандидати	 за	
общински	съветници	с	во-
дач	Мария	Пенева.	Повече	
от	 половината	 кандидати	
на	 ГЕРБ	 са	 представите-
ли	 на	 гражданското	 об-
щество,	 надпартийни	 лич-
ности.	 Такава	 заявка	 за	
широко	отваряне	на	листи-
те	си	 към	обществено	ан-

гажирани	 и	 активни	 хора,	
които	не	са	партийни	чле-
нове,	ГЕРБ	даде	още	пре-
ди	 провеждане	 на	 номи-
национните	си	събрания	и	
реализира	намеренията	си	
в	 Трявна.	 Освен	 тримата	
общински	 съветника	 –	 д-р	
Добромир	 Драмов,	 Кон-
стантин	Брънеков	и	Розита	
Пенева,	 в	 листата	 влизат	
и	 други	 доказани	 профе-
сионалисти	 в	 различни	
сфери,	 представители	 на	
гражданската	 квота,	 кои-
то	 обединяват	 тревненци	
и	 плачковчани	 в	 различ-
ни	 каузи	 и	 инициативи.	
Сред	тях	са	ветеринарният	
лекар	 д-р	 Мирослав	 Ми-
лев,	педагогът	Надя	Генче-
ва,	 младият	 предприемач	
Инна	Денева.	В	листата	на	
ГЕРБ	влизат	още	Жасмина	
Лазарова,	Михаил	Ненков,	
Петър	Михайлов,	досегаш-
ният	 зам.-кмет	 Николина	
Николова,	 Тодор	 Тодоров,	
Петко	 Тодоров,	 Светлин	
Димитров,	 Пламен	 Кова-
чев,	Теодора	Гълъбарова	и	
Милчо	Тодоров.

Мария Пеíева е каíдидатът 
íа ГЕРБ за кмет íа Трявíа

адрес „100 вести“
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Бояна Пенчева

 - Г-н Кюрдов, как се чувст-
вате на стадион „Христо Бо-
тев“ след 37 години?
	 -	 Първо,	 искам	 да	 благо-
даря	 на	 домакините	 и	 органи-
заторите	 за	 този	 прекрасен	
футболен	 празник.	 Срещнахме	
се	 с	 колегите,	 поритахме	 и	 си	
спомнихме	 годините	 в	 габров-
ския	отбор.
	 Сега	 си	 дойдох	 специално	
за	 юбилея.	 Впрочем,	 винаги	
когато	се	връщам,	се	срещам	с	
приятелите	от	отбора.	С	Веско	
Ганчев	 например,	 не	 бяхме	 се	
виждали	 над	 30	 години,	 наме-
рихме	се	преди	две	и	оттогава	
винаги	се	отбивам	при	него,	на	
Чавеи,	когато	съм	в	Габрово.	
	 Тези	дни	успях	да	видя	поч-

ти	 всички!	 Утре	 ще	 отида	 и	
на	 традиционната	 среща	 на	
футболистите	 -	 те	 се	 събират	
всеки	 предпоследен	 четвъртък	
на	месеца	във	„Форум“.
 - Вие идвате в габровския 
отбор след изпадането от „А“ 
група, сезон 1974/75?
 -	 Един	 сезон	 -	 1973/1974,	
играх	при	юношите	старша	въз-
раст.	 Отборът	 изпадна	 през	
пролетта	на	1975-та	и	през	зи-
мата	 ме	 взеха	 на	 подготовка	
с	 мъжкия	 отбор	 на	 Люляците	
-	 тогава	 почивна	 станция.	 Аз	
съм	25	-	26-ти	и	си	мисля:	„Къде	
ще	 играя	 с	 тези	 големи,	 голе-
ми...?!“.	Всъщност	в	„А“	група	не	
съм	играл	с	габровския	отбор.
 - Преди Габрово къде се 
състезавахте?
	 -	 В	 село	 Петко	 Славейков,	
където	съм	роден,	имаше	отбор	
и	играех	в	него.	Иван	Войсков	
–	бивш	съдия	в	„А“	РФГ,	Бог	да	
го	прости,	идваше	с	бригада	да	
свири	и	 в	Славейков.	Войсков	
е	първият	 габровец,	ръководил	
срещи	в	„А“	група.	Сигурно	той	
е	 казал	 на	 ръководството	 на	
дружество	„Янтра“,	че	има	едно	
момче,	което	играе	добре	и	мо-
гат	да	вземат	в	Габрово.	Тоест	
той	ме	е	открил.	
 - В този период има честа 
смяна на треньорите, Вие за-
почнахте при кого?
	 -	 Председател	 на	 друже-
ството	 беше	 Георги	 Табаков.	
А	 треньор	 на	 мъжете	 -	 Лазар	
Панчев,	 и	 помощник	 -	 Герджи-
манис.	 А	 при	 юноши	 старша	
треньор	ми	беше	Кольо	Велчев	
–	Буката.		 	 	
	 Вратар	 на	 старшата	 беше	
Григор	 Арсов	 -	 много	 добър	
вратар.	 При	 юношите	 много	

мачове	имам	с	брата	на	Иван	
Мучев	–	Любо,	който	беше	цен-
трален	нападател.	
	 И	 така,	 заиграх	 в	 „Янтра“	
до	1982	година.	През	това	вре-
ме	отборът	беше	в	„Б“	група.
	 Говорих	 скоро	 с	 Васил	Та-
чев	 и	 той	 ми	 казва,	 че	 имам	
доста	мачове	за	Габрово,	но	не	
мога	да	кажа	колко	са,	нямам	
статистика.	 Красен	 Маринов	
и	 Веско	 Ганчев	 по-добре	 си	
спомнят.	 И	 много	 години	 вече	
не	съм	тук...	
 - Как Ви приеха в Габрово, 
идвате от севлиевско село?
 - Много добре,	 отлично	 ме	
приеха.	 От	 никого	 и	 от	 нищо	
не	 мога	 да	 се	 оплача.	 Веско	
Ганчев,	 Васил	 Тачев...	 много	
ми	 помогна.	 Тачев	 е	 по-голям	
с	 12	 години	 от	 мен.	 Ех,	 като	

новак	 съм	 им	 лъскал	 обувките	
на	по-старите.	Но	такъв	е	редът	
в	 отбора.	 Като	 свърши	 мачът,	
хвърлят	 ги	 и	 аз	 ги	 чистя,	 лъс-
кам.	Разбира	се,	лошо	няма!
	 Имам	 отлични	 спомени	 от	
Михал	Михалев	–	Матето	(една	
година	 играхме),	Николай	Или-
ев	-	Галибата,	Иван	Камарашев,	
Никос	Тасос,	 Красен	Маринов,	
Кольо	 Ковачев	 (от	 Севлиево),	
Тодор	Тодоров,	Иван	Филипов,	

Георги	 Копривленски,	 Симеон	
Янков	 (с	 него	 бяхме	 халф	 ли-
ния),	Георги	Дерменджиев,	Цве-
тан	 Недялков,	 Тошко	 Цветков,		
Димитър	 Алексиев,	 Веско	 Бо-
яджиев,	 Сашо	Асенов,	 Йордан	
Николов	–	Магарето,	Красимир	
Борисов	 и	 Йордан	 Йорданов	
(дойдоха	 от	 „Левски“),	 Сашо	
Маринов,	 Георги	 Димитров	 (от	
Костинброд),	 Бойко	 Момчилов	
(стопер,	и	той	от	Костинброд).	
	 И	 съм	 щастлив,	 че	 можах	
да	се	видя	с	много	от	тях.
 - Тук ли живеехте или пъту-
вахте до село, къде учехте?
	 -	 До	 осми	 клас	 -	 на	 село,	
после	 се	 записах	 да	 уча	 в	
Техникума	по	транспорт	в	Град-
ница.	Но	когато	дойдоха	да	ме	
вземат	 от	 футболното	 друже-
ство,	ми	предложиха	да	напус-
на	Градница	и	да	се	запиша	в	
техникума	 по	 машиностроене	
„Ангел	Денчев“	в	Габрово.
	 Не	 съм	 пътувал,	 живеех	
доста	години	на	ул.	„Орловска“,	
после	 в	 блок	 „Рачо	 Ковача“	 в	

центъра	 на	 Габрово.	 И	 други	
футболисти	живееха	тук.
 - Къде Ви беше силата на 
терена – в бързина, техника...?
	 -	Издръжливост	и		бързина.	
Бях	 един	 от	 най-бързите	 в	 „Б“	
група.	 Имаше	 един	 задължи-
телен	 тест,	 който	 трябваше	 да	
покриваме.
 - Да не говорите за теста 
„Купър“, който бил кошмар за 
повечето футболисти?

	 -	 Да,	 за	 „Купър“.	 Старите	
футболисти	 знаят	 историята	 с	
„Купър“	-	днес	пак	говорихме	в	
кафенето	и	си	припомнихме.	
	 На	 Руси	Пенчев,	 Бог	 да	 го	
прости,	 му	 беше	 много	 трудно	
с	 този	 тест.	 Бягаме	 заедно	 на	
стадиона,	 бягаме,	 той	 вече	 не	
може	и	накрая	аз	го	хванах	от-
зад	 и	 го	 изтиках	 до	 последни-
те	 метри.	 Но	 комисията	 пусна	
Руси,	 а	 мен	 ме	 дисквалифици-
ра.	И	ми	казаха,	ако	искам,	да	
бягам	 втори	 път,	 ако	 мога,	 да	
го	 покрия.	 Аз	 вече	 бях	 избя-
гал	 задължителните	 обиколки	
един	път,	но	те	не	искат	да	ми	
признаят.	Другият	отбор,	 който	
чакаше	 да	 покрива	 „Купър“,	
беше	 „Спартак“	 (Плевен)	 и	 ме	
включиха	 да	 бягам	 с	 тях.	Това	
в	същия	ден,	 веднага	след	на-
шите.	И	бягам	-	няма	утре,	няма	
вдругиден.	 И	 пак	 съм	 първи.	
Дори	накрая,	на	финала,	пробя-
гах	 последните	 метри	 обърнат	
назад,	 ей	 така,	 за	 майтап.	 Но		
признаха	втория	опит.	Издръж-
лив	 бях,	 нито	 съм	 пил,	 нито	
съм	пушил	-	не	опитвах.	После,	
като	 спрях	 с	 активния	 спорт,	
заминах	 за	 Германия	 –	 тогава	
пропуших.
 - Кой Ви запали за футбо-
ла? В Славейков детски отбор 
едва ли е имало.
	 -	 Какво	 ме	 запали...?	 Два	
камъка	 на	 улицата	 и	 риташ,	
цяло	лято	риташ.	И	по	поляните	
риташ.	 Докато	 се	 стъмни.	 Не	
може	и	да	напуснеш	мача,	за-
щото	 големите	 момчета	 ще	 те	
набият.	Прибираш	се	вкъщи,	но	
ще	 намалее	 отборът.	 От	 10	 до	
10	вечерта	-		игра.
 - Какво Ви даде футболът?
	 -	 Богатство	 -	 не.	 Но	 много	
приятели	 -	 имаме	 се,	 чуваме	
се,	 поддържаме	 се.	 И	 много	
уважение.	
 - Друга фланелка, освен на 
Габрово, не сте обличали.
	 -	 Носих.	 Напуснах	 Габрово	
1982	 година	 и	 отидох	 в	 „Спар-
так“	 (Плевен),	 отборът	 беше	 в	
„А“	група.	След	това	една	годи-
на	играх	в	Ловеч	и	заминах	за	
Германия.	
 - Сега живеете в Испания, 
спортувате ли? 
	 -	Имаме	една	 групичка,	за-
пазваме	си	малък	терен	и	все-
ки	четвъртък	от	седем	до	осем,	
един	час,	играем.	Тичам	редов-
но,	имам	професионално	коле-
ло	 на	 терасата	 -	 въртя,	 когато	
имам	време.	
 - Някой от синовете Ви 
продължи ли с футбола?
	 -	 Големият	 син	 -	 Ердоан	
Кюрдов,	 учи	 в	 Спортното	 учи-
лище	 във	 Велико	 Търново	 и	
игра	 в	 техните	 формации,	 при	
юношите.	 Беше	 една	 година	 и	
в	 старшата	 на	Севлиево,	 една	
година	игра	в	Дряново	във	„В“	
група.	 Дори	 ходих	 да	 гледам	
един	 мач	 между	 Дряново	 и	
Габрово,	завършиха	0:0.

	 Малкият	 син	 -	Аждан	 Кюр-
дов,	беше	в	юношите	на	„Види-
ма“.	
 - За чест на Петко Славей-
ков има и други футболисти, 
родени оттам.
	 -	Да,	Самет	Ашимов		-	игра	
във	 „Видима	 -	 Раковски“,	 в	
ЦСКА,	„Локомотив“.	Ахмет	Ахме-

дов	 –	 също	 от	 Петко	 Славей-
ков,	игра	в	Габрово.
 - Защо Ви наричат Миш-
ката, в събота ветераните пак 
викаха: „Мишка, Мишка!“?
	 -	 Играта	 е	 динамика,	 пуб-
ликата	 няма	 време	 да	 вика	
„Юсеин	 Кюрдов“,	 ами	 „Мишка,	
Мишката“	 или	 „Кюрда“.	 Както	
на	 Красен	 Маринов	 му	 викат	
Майстора,	 на	 Йордан	 Николов	

–	Магарето...	всеки	има	прякор.	
	 Може	би	си	дойдох	с	„Миш-
ката“	 от	 Славейков.	 Още	 като	
дете	бях	 бърз,	 пъргав,	 влизам,		
отнемам	топката	и	така	ми	дой-
де	прякорът	-	от	децата.
 - Може ли нещо много 
лично да Ви попитам. Надявам 
се, че Вашата съпруга няма 

да възрази. Имали сте любов 
като на филм, знае го целият 
отбор. Толкова силна, че нищо 
не успява да ви раздели. Вяр-
но ли е или е легенда?
	 -	Историята	с	моята	съпруга	
е	 голяма	 и	 истинска.	 Бях	 вой-
ник	в	Горна	Оряховица	и	една	
нощ	отидох	с	кола	в	Петко	Сла-
вейков.	Тя	 ме	 чакаше,	 грабнах	
я	 и	 в	 Габрово.	 Футболистите	
знаят,	 защото	 къде	 да	 отидем,	
прие	ни	Васил	Тачев	в	неговия	
апартамент.	Освободи	 го	зара-
ди	нас.	Моята	съпруга	нямаше	
18	години,	2	години	е	по-малка	
от	мен.	В	селото	се	разбра,	че	
съм	я	взел,	започнаха	да	я	тър-
сят,	искат	да	я	вземат.	Намеси	
се	полиция,	прокурор...	Тя	няма	
години,	а	аз	съм	войник	-	може	
да	 ме	 пратят	 на	 военен	 съд.	
Взеха	 я	 родителите	 й	 насила,	
мина	година	и	половина	 -	две,	
изобщо	 не	мога	 да	 я	 видя,	 не	
дават.	 Ожениха	 я	 насила	 за	
друг...	
	 Но	 пак	 се	 събрахме	 със	
Зехра	 и	 заживяхме	 щастливо.	
Имам	прекрасна	съпруга	и	два-
ма	сина,	с	които	се	гордея.
	 Но	разговорът	отиде	в	дру-
га	 тема	 –	 лична.	 Макар	 че	 за	
футбола	 и	 за	 любовта	 само	
тичане	 не	 стига.	 И	 характер	
трябва.	
	 Бих	искал	да	пожелая	успех	
на	момчетата	от	сегашния	обе-
динен	габровски	отбор,	както	и	
на	 всички	 габровци,	 най-вече	
млади	хора,	отдадени	на	спор-
та.
	 И	още	един	път	да	благода-
ря	чрез	„100	вести“	на	г-жа	Таня	
Христоуува	за	прекрасното	до-
макинство.

Юсеиí Кюрдîв: "Блаãîдаря íа Гаáрîвî 
за прекрасíия футáîлеí празíик"
 Юсеин Кюрдов - един от футболистите с най-много мачове 
в габровския отбор, дойде от Испания специално за 100-годиш-
нината на организирания футбол в Габрово. На 21 септември 
62-годишният бивш халф на „Янтра“ отново облече фланелката 
на Габрово за мача на ветераните с Горна Оряховица.

Стадион "Христо Ботев", изпълнен докрай

Юноши старша възраст, сезон 1973/1974 година. треньор: Кольо Велчев - Буката. Кюрдов - третият от дясно наляво, прави

В среща от турнир за купата на НРБ по футбол отборите 
на "Локомотив" (София) и "Янтра" завършват наравно - 3:3
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рабоТа прЕДлага
рабоТник за авто-
сервиз се търси на тел. 
0883/354-280. [27, 25]
ФирМа „Дино“ наби-
ра работници - предимно 
шивачи. Справки на тел. 
0894/494-277 или на мяс-
то. [11, 11]
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, 5]
заВЕДЕниЕ Търси серви-
тьори/сервитьорки. Справ-
ки на тел. 0899/962-124. 
[13, 10]
Магазин В кв. Палаузово 
търси продавачка - справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[16, 14]

ТранспорТна ФирМа 
набира шоФьори 
на гонДоли, каТЕ-
гория „с+Е“. Отлично 
заплащане. Справки 
на тел. 0889/717-497. 
[12, 1]

заВЕДЕниЕ Търси сер-
витьори/ки, помощник-гот-
вач/ка - справки на тел. 
0894/764-706. [22, 7]
рабоТници за топлои-
золация и шпакловка се 
набират на тел. 0877/44-
51-99. [11, 6]
МайсТор на закуски и 
баничар се търси на тел. 
0893/64-81-13. [10, 10]
ТранспорТна ФирМа за 
международен превоз тър-
си шофьор с опит, катего-
рия „С+Е“. Справки на тел. 
0896/499-039. [11, 6]
бЕнзиносТанция Тър-
си служители. Справки на 
тел. 0885/292-801. [11, 7]
склаД Търси складов ра-
ботник. Справки на тел. 
0883/222-290. [11, 7]

МЕхана „ФЕнЕриТЕ“ 
търси сервитьори. Запла-
та + процент от оборота. 
Справки на тел. 0896/606-
870. [11, 9]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на 
топли закуски, кафе и без-
алкохолно - справки на 
тел. 0897/889-001. [22, 8]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0895/521-858. [24, 9]
„инна Транс“ ООД - гр. 
Севлиево търси да назна-
чи международни шофьори 
за вътрешен транспорт в 
Европа. За контакти и ин-
формация: тел. 0888/585-
170. [10, 7]

ФирМа набира ра-
боТници за пЕрал-
но сТопансТВо. От-
лични условия на труд. 
Заплащане от 700 до 
900 лв. Справки на 
тел. 0892/24-67-67. 
[10, 3]

ФирМа Търси багерист, 
може пенсионер или по 
съвместителство. Справки 
на тел. 0887/646-330. [7, 
5]
склаД за строителни ма-
териали търси работник. 
Справки на тел. 0896/870-
867. [6, 4]
биТоВо заВЕДЕниЕ 
търси да назначи по-
мощник-готвач. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 6]
МЕхана Търси да на-
значи сервитьор. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 6]
ТаксиМЕТроВ шо-
Фьор се търси на тел. 
0896/644-577. [11, 6]

бисТро „карТал“ търси 
да назначи барбекюрист 
(скараджия). За пове-
че информация на тел. 
0889/319-654. [5, 5]
заВЕДЕниЕ за обедно 
хранене търси помощник 
готвачка с опит. Справ-
ки на тел. 0897/93-01-92, 
след 14 часа. [12, 1]
рЕсТоранТ „ЕДЕлВайс“ 
търси сервитьор/ка - тел. 
0899/889-897. [11, 3]
ФирМа Търси помощ-
ник-готвач/ка. Телефон за 
информация: 0899/960-
561. [5, 4]
болноглЕДач за кв. 
Етъра се търси на тел. 
0888/631-789. [11, 5]
шоФьор на такси се тър-
си на тел. 0898/574-804. 
[3, 2]
Миячка на 4 часа - от 
17.00 до 21.00 часа, за 
кафе „Vanilla“ се търси на 
тел. 0882/15-15-16. [4, 2]
Търся жЕна за гледане 
в събота и неделя - тел. 
0988/739-938. [3, 3]

ДюнЕрДжия, МожЕ и 
без опит, изключително 
добро заплащане, се тър-
си на тел. 0988/901-166, 
0899/818-962. [5, 1]
Магазин за хранителни 
стоки набира продавач-
консултанти. Справки на 
тел. 0876/419-494. [3, 1]
пицария „ТЕМпо“ тър-
си работник/ка на студе-
на кухня. Справки на тел. 
0879/988-010. [11, 1]
набираМ хора за топло-
изолация, може без опит. 
Справки на тел. 0877/44-
51-99. [11, 1]
ФирМа Търси работници 
за шприцавтомати. Оси-
гурен транспорт. Справки 
от 14.00 до 18.00 часа на 
тел. 0888/378-036. [14, 1]

грижа за болни
и ВъзрасТни
глЕДаМ болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 2]
глЕДаМ болни хора - 
тел. 0876/581-549. [5, 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, 20]
ТранспорТни услуги 
до 2 тона, каросерия - 
тел. 0896/82-81-47. [25, 
24]
услуги с багер и самос-
вал - тел. 0893/511-154. 
[24, 18]

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

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, 12]
ЕДноулучни кЕрЕМи-
Ди се продават на тел. 
0886/796-861. [7, 6]
покриВна лаМарина - 
употребявана, се прода-
ва на тел. 0886/777-990. 
[12, 3]

циМЕнТоВи колоВЕ се 
продават на тел. 0888/39-
00-82. [7, 5]
каМЕнни плочи от сел-
ски къщи се продават на 
тел. 0886/777-990. [12, 3]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
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, 11]
балон оТ бойлер, напра-
вен от дебела хромнике-
лова ламарина, и тави (ка-
равани) - медни, фризер с 
6 чекмеджета, продават на 
тел. 0876/44-03-11. [5, 3]

проДаВа разни
ФилаТЕлни Марки с 
историческа стойност се 
продават на тел. 0894/94-
63-57. [20, 8]

каМина „Prity“, печка 
„Раховец“, кюмбе „Циган-
ска любов“, акумулира-
ща печка „Ела“, тенджери 
- 25 л, 2 бр., трифазен 
кабел - 50 метра,  се 
продават на тел. 0893/83-
04-02. [6, 4]
раница „AlPin“ - неиз-
ползвана, 60+10 l, за 80 
лв. се продава на тел. 
0885/530-109. [22, 4]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 2]
каМина с водна риза - 
10 kW, юпиес, помпа към 
нея, за 400 лева се прода-
ва на тел. 0887/098-451. 
[6, 1]
МЕТални парапЕТи 
с размери 2.70 м/0.70 
м, цена за брой - 39 
лв., се продават на тел. 
0896/727-350. [5, 1]

ВраТи
проДаВаМ МосТри ин-
териорни врати. Ниски 
цени. Тел. 0879/21-23-25. 
[22, 3]

паВилиони
паВилион - 9 кв. м, се 
продава на тел. 0895/710-
934. [11, 6]

жиВоТни проДаВа
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0898/575-123 [33, 11]
пръчоВЕ - 2 бр., и овен - 
1 бр., се продават на тел. 
0893/427-611. [8, 3]

ДоМашни любиМци
поДаряВаМ коТЕнца - 
тел. 066/87-04-68. [5, 4]

проДаВа Тор
биоТор оТ калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249. [28, 23]

проДаВа грозДЕ
проДаВаМ грозДЕ от 
Свиленград. Доставка до 
адрес. Тел. 0888/34-66-
69. [7, 6]

купуВа обзаВЕжДанЕ
ДВЕ ЕДинични легла с 
дюшеци или матраци, ви-
сока разтегателна маса и 
малка маса за кухня търси 
да купи тел. 0890/56-98-
03. [5, 4]

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТари ДърВЕни дъбови 
греди се търсят на тел. 
0887/429-772. [10, 6]

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

аВТоМобили проДаВа
rEnAUlt SCEniC, в от-
лично състояние, цена по 
договаряне, продава тел. 
0889/981-103. [20, 12]
рЕно 19, червено, бен-
зин, за 700 лв. продава 
тел. 0887/725-742 [5, 4]
пЕжо 307 - 2005 г., 175 
000 км, се продава на 
тел. 0889/99-87-08. [5, 3]
голФ, 1.6, се продава на 
тел. 0878/854-337. [5, 4]
рЕно МЕган - 1997 г., 
газ-бензин, всичко пла-
тено, се продава на тел. 
0897/02-05-31. [5, 3]
ТойоТа аВЕнсис - пер-
фектна, се продава на 
тел. 0886/073-691. [3, 1]

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

гуМи
4 бр. джанти за „Опел“ - 
отлични, се продават на 
тел. 0886/459-426. [5, 3]

скуТЕри
скуТЕр - китайски, с до-
кументи, се продава на 
тел. 0877/495-839. [3, 1]
скуТЕр „пиаДжо“ - 50 
кубика, за 800 лева про-
дава тел. 0899/935-151. 

поД наЕМ
аВТоМобили поД наем 
- 0878/929-080. [19, 16]

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, 7]

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

скрап, сТари коли
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и 
микробуси - 0999/009-
008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 3]
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 2]

МоТори

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

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „Алфа-Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.
уроци по английски език дава тел. 0877/157-878. 
[2, 2]

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

бизнЕс 
проДаВаМ разрабо-
ТЕн бизнес. В поме-
щението има каса на  
ЕasyPay. Справки на тел. 
0879/212-325. [22, 3]

 ВоДораВно: Какавида. Адоратор. Вазо-
мотор. Тоника. Наролин. Каравелов (Любен). 
„Саво”. Опарин (Александър). „Томи”. РАМ. 
Васал. Киви. Асар (Ян). Танака (Сейчиро). 
АТА. „Мазерати”. Атанасов (Георги). Сол. Ме-
ноти (Джан-Карло). Елара. Отвес. Напа. Авар 
(Ищван). Нуга. Инар (Максимен). Марс. Боб. 
Сарот (Натали). Деко. Фазан. Миката. Ада. 
Пирамида. Аманитин. Зет. Марина. Опака. Си-

ломер. Каракорум. Подател. 
Горила. Кабел. Код. Кала. 

Акин. Татари. Ита (Хосе). Щик. Нако. Оратор. 
Тераса. Иран. „Мама”. Мало (Ектор). Орелек. 
Танат. Титикака. Амонити. Пита. „Атомал”. 
Катет. 
 оТВЕсно: Завеса. Астрофизика. Итати. 
Карамазов (Владимир). Барел. Бакелит. Вазов 
(Иван). Селен. Затопек (Емил). Рота. Воловар. 
Сусам. Молина (Хосе). Рими. Арам. Ганимед. 

Насока. Донос. Тенар (Луи Жак). Дарак. Ка-
рат. Рат. Патина. Омар. Тото. Еко (Умберто). 
Окала. Опити. Икеда. Илам. Тарар. Натан 
(Жак). Канал. Торе (Еухенио). Рикати (Винчен-
цо). Адамар (Жак). Каракал. Ботаника. „Аре-
та”. Агаран. Ров. Ванев (Златан). Каноколит. 
Ток. Канети (Елиас). Аламо (Франк). Ипора. 
„Омана”. Тило (Алексей). Асара. „Атари”. Ира-
нит. Локомотор. Радикулит. Мате. Рави. Аванс. 
Анама. Апатит.

отговори на сканди от бр. 182, вторник

О	Б	Я	В	А
за приЕМанЕ на оркЕсТранТи 

ВоЕнна служба на лица, 
заВършили гражДански 

срЕДни или Висши училиЩа 
 Със	Заповед	№	ОХ	–	823/04.09.2019	г.	на	министъ-
ра	 на	 отбраната	 на	 Република	 България	 е	 разкрита	
процедура	по	обявяване	на	4	вакантни	длъжности	(за	
сержанти)	–	за	ВОЕННИ	ОРКЕСТРАНТИ:
във		военно	формирование	28000	–	Граф	Игнатиево
от	състава	на	Военновъздушните	сили.
 
	 Длъжностите,	които	могат	да	се	заемат,	са:
 „оркестрант ІІІ група” - инструмент „Тромпет”
 „оркестрант ІІІ група” - инструмент „Баритон-
хорн”

	 Кандидатите	да	са	на	възраст	до	33	години,	а	ли-
цата,	отговарящи	на	чл.	141,	ал.	6	от	ЗОВСРБ,	да	не	
са	по-възрастни	от	50	години. 
	 ДОКУМЕНТИ	 СЕ	 ПРИЕМАТ	 до	 25.10.2019	 г.	 ВЪВ		
ВОЕННО	ОКРЪЖИЕ	-	ГАБРОВО,		ул.	„Софроний	Вра-
чански”	1А.
	 Подробна	 информация	 на	 тел.	 0888210283;	
066/805531;	066/800257;	справка	www.comd.bg

ДаВа заЕМ
крЕДиТ До 2 часа - тел. 
0897/219-833. [22, 10]

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

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 

20/09

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН, 19.10./26.10./23.11, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - 03.10./10.10., от 172 лв.                                                                             
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 11.10/13.12, 159 лв.   
СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.10., 2 нощувки, 215 лв.
ОХРИД - 17.10., 2 нощувки, 180 лв. 
НОВА ГОДИНА В ИСТАНБУЛ - от 306 лв. 
НОВА ГОДИНА В АНТАЛИЯ - от 337 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О. КОРФУ - 3 нощ., зак. и вечери, 03.10., 280 лв.
О. КОРФУ - 5 нощ., зак. и вечери 27.09., 370 лв.
МЕТЕОРА-КАВАЛА-СОЛУН - 09.10., 3 нощ., 255 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-ЧЕРНА ГОРА - 
16.10., 4 нощувки, 480 лв.
ПРАГА-ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 08.10., 4 нощ., 450 лв.

ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 
11.12., 345 лв.
СТОБСКИ ПИРАМИДИ-РИЛСКИ МАНАСТИР-САН-
ДАНСКИ-РУПИТЕ-С. ЗЛАТОЛИСТ-РОЖЕНСКИ МАНА-
СТИР-МЕЛНИК - 27.09., 2 нощувки, 173 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-РУПИТЕ-МЕЛНИК-БАНСКО - 
01.11., 2 нощувки, 140 лв.
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА СЪС САМОЛЕТ - РАННИ 
ЗАПИСВАНИЯ
РИМ - 849 лв., ВИЕНА - 930 лв., КОСТА ДЕЛ 
СОЛ - 1049 лв., СИЦИЛИЯ - 1220 лв., МАЛТА - 
850 лв., АНТАЛИЯ - 829 лв., ТУНИС - 1172 лв., 
МАРОКО - 1484 лв., ДУБАЙ - 1950 лв., ИЗРАЕЛ И                                             
ЙОРДАНИЯ - 1848 лв.
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR 
И RYANAIR

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

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., център, 65 м2, ет. 5/5, за ремонт дог.
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 лв
2-ст., Младост, 57 м2, етаж 4/8, панел, ТЕЦ, по 
БДС 34 500 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, 5/6, тухла, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Градище, 66 м2, ет. 3/5, ново строителство, 
обзаведен 62 000 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 62 000 лв
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., Младост, ет. 1, 76 м2, панел дог.
3-ст., ул. Акация, 75 м2, 4/8 65 000 лв
3-ст., център, 1/4, за ремонт 60 000 лв

3-ст., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 55 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, етаж 3/5, обзаведен, 
газово отопление 75 000 eu
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, след ре-
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел, PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж 
и маза 70 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 62 500 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Драгомани, 87м2 ЗП, стара, двор 1329м2 17 500 лв
Черневци, 2-етажна, 138 м2 РЗП, реновирана, 
двор 572 м2 146 900 лв.

Беленци, 270 м2 РЗП, механа, лятна кухня, два 
гаража, двор 787 м2 102 995 eu
Шиваров мост,118 м2 РЗП, гараж, двор 556 м2  

 33 900 лв
Шенини, 44м2 ЗП, двор 1/4 идеална частч от 911м2  
 26 500 лв
местност Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, 
автентична                              17 101 еu 
Баевци, 70 м2 ЗП, двор 883 м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, два навеса, плевня, 
4 спални, двор 1400 м2 41 500 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 59 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 31 500 eu
Гайтани, 78 м2 ЗП, стара, с плочи, плевня, двор 
2513 м2 17 500 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 1140 м2 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, стопанска постройка, 956 м2  
     5 600 eu
Шенини, груб строеж, 229 м2 РЗП, два гаража 
570 м2   73 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Стойчовци, 130-годишна къща, за реставрация, 
обзаведена  двор 3320 м2 55 000 лв.
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 280 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 91 500 eu
Стойковци, локално парно, 102 м2 РЗП, юг 49 960 
eu
ПРОДАВА ЕТАЖИ

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

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

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

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Младост, 1-ст., 3 ет., частично обзавеждане 150 
лв
Административен център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи проДаВа
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Трендафил 2, ТЕЦ, 
ПВЦ, за 42 000 лева се 
продава на тел. 0898/691-
301. [22, 19]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[22, 21]
ДВуЕТажна Вила в село 
Донино с дворно място се 
продава на тел. 0888/55-
19-74. [11, 11]
парцЕл - 1000 кв. м, в 
Русевци се продава на 
тел. 0886/272-758. [22, 
16]
парцЕл В село Лесичар-
ка - 1500 кв. м, за 2500 
лв. се продава на тел. 
0897/02-05-31. [11, 9]
ДВЕ МЕсТа в Киевци, 
УПИ, може и само едно-
то, се продават на тел. 
0889/909-727. [7, 6]
къЩа В село Кметовци се 
продава на тел. 0884/848-
323. [22, 14]
къЩа В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [24, 6]

парцЕл В регулация с 
ток, вода, 1184 кв. м,  се 
продава на тел. 066/865-
340, 0898/615-453. [11, 
8]
апарТаМЕнТ, цЕнТър, 
над кафе „Зодиак“, 2 стаи 
и кухня, тухла, се прода-
ва на тел. 0896/448-939 
[11, 7]
гарсониЕра с ТЕЦ на ул. 
„Морава“ 4 се продава на 
тел. 0898/657-888. [11, 
10]
парцЕл В регулация, око-
ло 2 дка, село Чавеи, по-
чистен, се продава на тел. 
0896/641-053. [11, 5]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в Трендафил-2 се прода-
ва на тел. 0879/65-38-03. 
[6, 4]
иМоТ оТ две къщи, два 
декара, на 5 км от цен-
търа се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 4]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
кв. Бичкиня се продава на 
тел. 0895/086-267. [3, 3]
апарТаМЕнТ - тухлен, 
над Шиваров мост, 86 кв. 
м, + таван - 19 кв. м, + 
маза - 7 кв. м, + гараж 
- 24 кв. м, газифицирана 
сграда, се продава на тел. 
0893/83-04-02. [6, 4]
къЩа, 353 кв. м двор, на 
100 метра от ОУ „Ран Бо-
силек“ се продава на тел. 
0898/773-775. [4, 2]

ДВуЕТажна къЩа с 
дворно място - 150 кв. 
м, ВиК, ток, телефон, чист 
въздух, изглед, стопански 
постройки, в село Гос-
тилица, община Дряново, 
област Габрово, се прода-
ва на тел. 0895/14-44-66. 
[6, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ

оТДаВаМ напълно 
оборуДВана ДърВо-
ДЕлска рабоТилни-
ца. Много изгоДЕн 
наЕМ - 600 лв. на 
месец! Справки на тел. 
0898/574-848. [11, 7]

ноВи и реновирани 
офиси в сградата на ОББ 
отдава под наем тел. 
0888/907-666.
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 16]
гараж поД наем се дава 
на тел. 0884/878-930. 
[11, 8]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент се дава под наем 
на тел. 0887/621-225. 
[11, 5]
ноВооТкриТ салон за 
красота предлага работ-
но място за маникюр под 
наем. Справки на тел. 
0899/98-75-35. [11, 6]

поМЕЩЕниЕ на Еса, 100 
кв. м, се дава под наем на 
тел. 0886/922-388. [11, 
5]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в центъра се дава под 
наем на тел. 0876/935-
844. [6, 4]
ДВусТаЕн обзаВЕДЕн 
апартамент зад Осмо ос-
новно училище - цена: 
250 лв., се отдава под 
наем на тел. 0897/084-
022. [12, 5]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0879/085-
844. [3, 3]
съгласно запоВЕД на 
Кмета на Община Габро-
во № 1883/18.09.2019 
г се отдава помещение 
под наем за адм. офис 
в СЗ „Орловец“. Телефон 
за контакт: 066/809-483. 
[3, 3]
боксониЕра сЕ дава под 
наем или продава на тел. 
0895/733-202. [3, 2]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
полуобзаВЕДЕн, ос-
новен ремонт, 250 лв., 
кв. Сирмани, се дава под 
наем на тел. 0898/939-
303. [4, 1]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 066/86-59-
43, 0885/642-467. [5, 1]
гарсониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0899/084-
615. [4, 1]

Търси поД наЕМ
гарсониЕра сЕ тър-
си под наем на тел. 
0876/999-230. [5, 4]

иМоТи купуВа
ЕВТина къЩа, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
иМоТ с тежести (идеал-
ни части) - 0898/985-828 
[33, 29]
къЩа на село до 6000 
лв. се купува на тел. 
0883/367-513. [19, 16]
къЩа В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [17, 13]

зЕМи
зЕМя В Габровска об-
ласт се купува на тел. 
0894/474-470. [11, 10]

зЕМЕДЕлски зЕМи 
В габроВска и ВЕ-
ликоТърноВска об-
ласТ сЕ изкупуВаТ 
на тел. 0889/977-881. 
[22, 18]

зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 4]

унаслЕДяВанЕ
къЩа срЕЩу гледане 
предлагат двама стари 
хора - справки на тел. 
066/992-244. [11, 9]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636
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ноЩуВки
ноЩуВки В топ център - 15 лв. - 
0876/731-419. [22, 13]
ноЩуВки, цЕнТър - 0878/515-080. 
[19, 16]
ноЩуВки - тел. 0879/272-528, 
0888/254-625. [22, 3]
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ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 11]
жиголо -  т е л . 
0884/992-066. [11, 4]

сТроиТЕлсТВо
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - 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.
услуги с мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.
рЕМонТ на ВСЯКАКВИ 
покриви, улуци и с пло-
чи се извършва на тел. 
0896/859-701 [25, 19]
рЕМонТ В строителството 
от А до Я - тел. 0877/53-
16-20. [16, 13]
сТроиТЕлна ФирМа из-
вършва всякакъв вид стро-
ителни дейности - справки 
на тел. 0879/93-24-34. 
[18, 15]

рЕМонТ и направа на 
покриви, комини, капаци, 
дренажи, бетони, хидрои-
золации - тел. 0888/020-
187. [23, 8]
поДпорни сТЕни, хи-
дроизолации, саниране, 
покриви - тел. 0886/762-
434. [23, 8]
покриВи, ДрЕнаж, са-
ниране, гипсокартон - тел. 
0897/390-194. [23, 8]
покриВи, поДМазВанЕ 
на капаци, топлоизолация 
- тел. 0899/21-77-46. [6, 
2]
рЕМонТ на стари по-
криви и подмяна на улу-
ци. Варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [11, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
справки на тел. 0887/040-
471.
шпаклоВка и боядис-
ване - справки на тел. 
0878/580-333.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.
МонТаж на ламинат - 
тел. 0899/754-147. [18, 
15]
полаганЕ Фаянс, тера-
кота - тел. 0896/828-147. 
[25, 24]

ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
10]
бояДисВанЕ, шпак-
лоВки, плочки - тел. 
0889/930-948. [5, 5]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловка и боя - тел. 
0895/72-86-68. [12, 3]
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, терако-
та, монтаж ламинат, кар-
тон - тел. 0885/015-666. 
[8, 5]

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, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

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

МЕТални консТрукции, 
парапети, огради, врати, 
навеси - тел. 0882/407-
493. [11, 7]

израбоТВа оТ мрамор и 
гранит - прагове, первази, 
парапети, стъпала и други 
- тел. 0886/777-990. [12, 3]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. услуги - тел. 
0888/049-378. [33, 24]
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 21]

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.

чисТи коМини, То-
плоизолации - тел. 
0898/538-938. [22, 4]

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - 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, 14]

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.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 19]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [30, 4]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими - 
0896/741-416, 0896/741-
415. 
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартамен-
ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0885/274-443, 
0894/921-663.
почисТВанЕ на дивани, 
мокети и прозорци - тел. 
0893/834-708. [22, 19]

косЕнЕ
поДДръжка на зелени 
площи. Почистване на 
дворове. Тел. 0877/919-
006. [24, 15]

косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[17, 10]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [17, 6]
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0876/47-99-10. [11, 1]

граДински услуги
граДински услуги - 
тел. 0899/140-254.
ФрЕзоВанЕ на градини - 
тел. 0899/140-254. [30, 1]
рязанЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване на дворове - тел. 
0899/140-254. [30, 1]

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.
наДписВанЕ на надгроб-
ни паметни плочи. Справ-
ки на тел. 0895/879-620. 
[22, 22]
заВаръчни услуги, ре-
монт и подмяна на по-
криви от ламарина - тел. 
0898/77-23-08. [22, 12]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 5]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [15, 6]

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват 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.
ДърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.

нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. 
Спрвки на тел. 0895/252-
686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
букоВи ДърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
ДъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.

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

„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
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.
гоТоВи ДърВа за огрев. 
Нарязани и нацепени. Тел. 
0896/80-76-88. [25, 25]
проМоция! ДъбоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. Тел. 
0899/137-896. [27, 24]
проДажба и доставка на 
пелети - тел. 0886/320-
155. [22, 21]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., метро-
ви - 75 лв. Тел. 0893/511-
154. [24, 18]

грЕДи и дъски - наряза-
ни, 50 лв./куб. - справ-
ки на тел. 0893/511-154. 
[24, 18]
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
ооД продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481. [12, 
9]
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, 8]
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, 8]
ДърВа за огрев - метро-
ви - 75 лв., и нарязани - 
85 лв., се продават на тел. 
0896/73-58-59. [18, 8]

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, 8]
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [26, 13]
рЕжа ДърВа на 7 лв./
куб. - 0899/155-386. [17, 10]
Дъб, МЕшЕ се продава на 
тел. 0878/15-93-61. [6, 4]
ДърВа за огрев се про-
дават изгодно. Телефон за 
връзка: 0887/600-456. [4, 
4]
изгоДно проДаВа 
и доставя пелети - тел. 
0886/320-155. [11, 5]
рЕжа ДърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 4]

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

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/73-
14-19. [22, 20]

НА	25	СЕПТЕМВРИ	2019	Г.	ОТ	9	ДО	15	ЧАСА	
ПРЕД	ОБщИНА	ГАБРОВО	

мобилна лаборатория  ще извършва експресно 
БеЗПлАТНо ИЗМеРВАНе НА КРъВНАТА ЗАХАР, 

ХолеСТеРолА И КРъВНоТо НАляГАНе 
на всички желаещи.

Дружество	на	диабетиците	„Ливеда	Мед	2000“	ООД

 НЧ „БуДИТелИТе 2017“ - ГАБРоВо
 
На 25 септември 2019 г. от 18.30 часа в зала „Въз-
раждане“ в Габрово ще се проведе среща-лектория 
с ендокринолозите
Доц. Д-Р КАТя ТоДоРоВА, ДМ, завеждащ Клиника по 
ендокринология към УМБАЛ - Плевен и доцент към катедра 
„Кардиология, пулмология, ендокринология“ към МУ - гр. Плевен
и	Д-Р ГИНКА РАяНоВА - гл. асистент „Катедра кардиоло-
гия, пулмология и ендокринология“ - МУ - гр. Плевен
Тема:	Диабет, затлъстяване и болести на щито-
видната жлеза

ВХоД СВоБоДеН 
Доц. Д-р каТя ТоДороВа, ДМ ендокринолог - Научна степен: 
Доктор по медицина.; Доцент към катедра „Кардиология, пулмо-
логия, ендокринология“ - МУ - Плевен. Член на Европейската 
асоциация по диабета, Българското дружество по ендокриноло-
гия и Българската диабетна асоциация.
Д-р гинка раяноВа - ендокринолог - Научни интереси: заха-
рен диабет, метаболитен синдром и сърдечно-съдови усложне-
ния, инсулинова резистентност, щитовидна жлеза, хипоталамо-
хипофизарни заболявания.



725 септември 2019 г.

В кíиãата “Старî Гаáрîвî и пътищата îкîлî íеãî” Кирил 
Кîйчев - с íîва хипîтеза за възíикваíетî íа Гаáрîвî

 

Продължава от брой 180

Глава VIII Фîрмираíе íа 
îсмаíския аãрареí режим
	 С	 падането	 на	 България	
под	турско	робство	се	утвърж-
дава	 мюсюлманският	 военен	
феодализъм	 –	 всички	 същест-
вуващи	български	села	са	били	
дадени	 в	 ленно	 владение	 на	
отделни	 турски	 военачалници.	
Най-характерни	 за	 феодалните	
владения	 са	 били	 мюлковите,	
зияметите,	 тимарите,	 хасовете	
и	вакъфите.
	 Мирийският	 (държавният)	
режим	 е	 основната	 форма	 на	
поземлена	 собственост	 в	 бъл-
гарските	 земи	 по	 време	 на	
османското	господство,	но	съв-
сем	не	единствената.	През	XIV	
–	 XV	 век	 султаните	 раздават	
на	 заслужилите	 военачалници	
и	 приближените	 си	 неголеми	
участъци	 земя,	 предназначени	
за	 издръжката	 на	 едно	 семей-
ство.	 Това	 е	 било	 безусловно	
владение	 с	 право	 на	 наследя-
ване	–	мюлк.	Притежателите	на	
такива	мюлкове	не	са	служеб-
но	 задължени	 към	 държавата	
и	 имат	 правото	 да	 се	 разпо-
реждат	 със	 своята	 собстве-
ност	 според	 желанията	 си:	 да	
я	 продават	 или	 купуват	 друга	
мюлкова	 земя,	 да	 я	 разменят,	
даряват,	 или	 прехвърлят	 върху	
наследниците	си	и	т.	н.	По	този	
начин	 в	 османската	 държава	
се	 създава	 наследствена	 по-
землена	 аристокрация.	 Мюл-
кови	владения	си	осигуряват	и	
много	 членове	 на	 османската	
династия,	 многобройните	 сес-
три,	съпруги,	дъщери	и	зетьове	
на	султани,	велики	везири,	ви-
сши	дворцови	служители.
	 Този	род	владения	обаче	не	
били	типични	за	епохата	си	(XIV	
–	XVII	век)	и	са	представлявали	
редки	изключения.
	 Зиямет	 е	 голямо	 военно	
владение,	 което	 давало	 годи-
шен	приход	от	20	000	аспри.	
	 Тимар	 е	 малко	 военно	
владение	 с	 по-малко	 от	 20000	
аспри	 годишен	 приход.	 Спо-
ред	 френския	 пътешественик	
Оливие	 около	 1800	 година	 в	
европейска	 Турция	 имало	 214	
зиямети	 и	 8356	 тимари,	 или	
всичко	 8570	 феодални	 воен-
ни	 владения.	 Спахиите,	 които	
разполагали	с	тези	земи,	били	
длъжни	да	дават	на	султана	60	

000	въоръжени	конника.
	 Османският	 аграрен	 ре-
жим	в	една	или	друга	 част	на	
българските	 земи	 се	 формира	
под	влияние	на	заварените	там	
дадености	 и	 съобразно	 поли-
тическите	 условия	 в	 момента.	
В	 областите,	 където	 завоева-
телите	 считат,	 че	 положението	
им	 е	 достатъчно	 укрепено,	 се	
въвежда	 тимарско-спахийската	
система.	
	 Тимарите	били	съставени	от	
селища,	намиращи	се	в	различ-
ни	райони	на	страната.	В	редки	
случаи	е	било	възможно	в	един	
тимар	 да	 се	 включат	 съседни	
села.	Тимарите	 са	 особен	 вид	
държания,	 които	 Османската	
държава	 предоставяла	 на	 вой-
ниците	 от	 спахийската	 конни-
ца	 или	 на	 чиновниците	 си.	Те	
представлявали	 владеенето	 не	
толкова	 на	 определена	 площ	
земя	 (лен),	 колкото	 е	 годиш-
ният	приход	от	 тази	земя,	 или	
част	 от	 нея,	 чрез	 отчисление	
от	 централизираната	феодална	
рента	 в	 полза	 на	 спахията.	 С	
приходите	 от	 тимара	 държате-
лите	 му	 обезпечавали	 своята	
издръжка,	 включително	 и	 въо-
ръжението	 си.	 Подразбира	 се,	
че	тимарите	са	били	използва-
ни	 от	 държателите	 им	 докато	
са	 на	 служба,	 а	 след	 излиза-
нето	им	от	 войската	 те	 губели	
правата	си	над	тях.
	 Двете	 фундаментални	 ин-
ституции	 на	 класическата	 ос-
манска	империя	били	робската	
и	 системата	 „тимар”.	 Те	 опре-
деляли	 и	 политическия	 ред	 в	
държавата,	 данъчната	 система	
и	 формите	 на	 земевладение,	
определяйки	цялата	й	социална	
и	 политическа	 структура.	 Все	
по-голяма	част	от	раята,	 която	
работела	 и	 плащала	 данъци,	
започнала	 да	 споделя	 приви-
легиите	 на	 завоевателите	 чрез	
навлизане	 в	 двореца	 и	 зае-
мането	 на	 различни	 държавни	
служби.	 По	 този	 начин	 база-
та	 на	 робската	 система	 била	
унищожена	 чрез	 упадъка	 на	
послушанието	 и	 дисциплината.	
Постепенно	властта	на	султана	
била	подкопана,	тъй	като	раята	
започнала	да	предпочита	сабя-
та	 пред	 ралото,	 в	 резултат	 на	
което	 селскостопанската	 земя	
била	 изоставена	 и	 приходите	
от	данъци	намалели.
	 Системата	 „тимар”	 също	
страдала.	 Много	 тимари	 били	
придобити	от	царедворци,	кои-
то	 ги	 превръщали	 в	 частна	
собственост	или	„вакъфи”,	така	
че	 общият	 брой	 тимари	 нама-
лявал;	 други	 били	 раздадени	
на	 раята	 срещу	 подкупи.	 Сле-
дователно	броят	на	държащите	
тимари	 спахии,	 т.	 е.	 гръбнакът	
на	имперската	армия	намалял,	

а	 онези,	 които	 останали,	 били	
негодни	за	военна	служба.
	 През	XVI	век	османският	ти-
мар	покрива	почти	цялото	бъл-
гарско	пространство,	а	в	някои	
райони	 тази	 форма	 на	 земев-
ладение	 преобладава	 почти	
изключително	 във	 Видинско,	
Врачанско,	 Софийско,	 Кюстен-
дилско	и	др.	Дори	в	планински	
райони	като	Западните	Родопи	
например,	 тимарската	 систе-
ма	обхваща	всички	 селища	на	
една	обширна	територия.
	 Почти	 всички	 села	 в	 Га-
бровския	 регион	 след	 пороб-
ването	 били	 превърнати	 в	 ти-
мари.	 Възможно	 е	 било	 един	
тимар	 да	 бъде	 владение	 на	
няколко	 ленника	 и	 всеки	 един	
от	 тях	 е	 получавал	 приход	 по	
равен	дял.	Такива	села	в	нашия	
край	 са	 били	 Иса	 кьой	 (Горна	
Оряховица)	 и	 с.	 Малкочилер	
(Буря).
	 Изключение	 през	 първата	
половина	на	XVI	век	прави	Ни-
кополският	 санджак,	 който	 е	
предна	 гранична	 линия	 на	 ос-
манците	 срещу	 Влахия	 и	 там	
по-голямата	част	от	мирийската	
земя	 е	 принадлежала	 на	 сул-
танските	хасове.
	 Хасовете	 са	 били	 големи	
ленни	владения,	давани	за	веч-
но	ползване.	Султанските	хасо-
ве	са	в	резултат	от	данъчното	
облагане	 на	 селския	 произ-
водител.	 Свързването	 на	 тези	
обширни	владения	с	личността	
на	човека	номер	едно	в	импе-
рията	на	практика	изразява	ог-
ромното	 значение	 на	 хасовите	
приходи	 за	 държавата,	 олице-
творявана	от	самия	султан.	
	 Султански	хасове	имало	по	
цялата	българска	територия,	но	
най-обширните	 и	 доходоносни	
владения	 са	 били	 в	 Пловдив-
ско,	 Старозагорско,	 Айтоско,		
Ямболско,	Карнобатско,	Прова-
дийско,	 Варненско,	Силистрен-
ско,	 Никополско,	 Видинско,	
Софийско	 и	Самоковско,	щип-
ско,	 Струмишко,	 Кратовско.	 В	
лицето	 на	 султанските	 хасове	
държавният	поземлен	фонд	до-
бива	 най-високата	 степен	 на	
централизация	и	от	средата	на	
XVI	 век	 нататък	 все	 по-големи	
дялове	мирийска	 земя	 се	 озо-
вават	в	пределите	на	хасовите	
владения.
	 Често	 срещаните	 в	 нашата	
историческа	 литература	причи-
ни	за	възникването	на	селища,	
не	само	в	Габровския	край,	но	
и	 в	 други	 населени	 места	 в	
страната,	 наивно	 се	 обясняват	
с	 бягството	 на	 българите	 от	
родните	им	места,	с	цел	да	се	
спасят	от	трудовата	експлоата-
ция	и	плащането	на	данъци.	На	
практика	 османското	 законо-
дателство	предвижда	един	вид	

закрепостяване	 на	 селяните	
към	земята.	
	 Спахията	 или	 управителят	
(войводата)	 на	 султанския	 хас	
е	имал	правото	да	издирва	на-
пуснали	или	забегнали	от	мес-
тата	си	селяни	и	ако	ги	открие	
в	 течение	 на	 10	 –	 15	 години,	
да	 ги	 върне	 обратно.	 Това	 се	
прави,	 за	 да	не	изтича	произ-
водително	 население	 –	 обект	
на	 данъчна	 експлоатация	 от	
страна	на	държавата	и	нейните	
представители	по	места.	Нещо	
повече,	 както	ще	видим	по-на-
татък,	 всички	 данъци	 на	 забя-
гналите	се	поемали	от	 техните	
съселяни.	
	 Хасовете	 били	 раздавани	
на	 извънредно	 заслужили	 вое-
началници,	които	имали	право-
то	да	ги	продават,	да	ги	преда-
ват	по	наследство	и	да	ги	пода-
ряват.	 Единственото	 известно	
село	със	статут	на	хас	в	нашия	
район	е	било	Добромирка.
	 Едно	от	основните	права	на	
собствениците	 на	 мюлкове	 е	
да	 учредяват	 от	 собствеността	
си	 религиозно-благотворителни	
фондации	-	вакъф.
	 Вакъф	(или	понякога	вакуф)	
е	 недвижим	имот	или	друг	 ре-
довен	доход	в	Османската	им-
перия,	 част	 от	 който	 отива	 за	
издръжка	 на	 някаква	 мюсюл-
манска	 религиозна	 институция,	
например	 джамия,	 или	 друга	
обществено	 полезна	 институ-
ция;	 например	 мост,	 безистен,	
медресе,	 чешма,	 водопровод,	
часовникова	 кула,	 керванса-
рай,	пазар.
	 В	 арабската	 правна	 тер-
минология,	 където	 за	 първи	
път	 е	 очертана	 същността	 на	
мюсюлманския	вакъф,	терминът	
буквално	означава	 „задържане	
на	 нещо,	 запазване	 на	 движи-
мост	или	недвижимост	от	това	
трето	 лице	 да	 получи	 над	 нея	
право	на	собственост	(тамлик)”.	
Вещта	 или	 имотът,	 визирани	
от	 вакъфа,	 стават	 имущество,	
изключено	от	всякакво	обръще-
ние	и	отношения.
	 Основното,	 което	 отличава	
вакъфа	 от	 останалите	 позем-
лени	 владения	 в	 османската	
държава,	е	неговият	„вечен	ха-
рактер”,	обстоятелството,	че	се	
смятал	 за	 неотчуждаем	 под	
каквато	 и	 да	 било	 форма.	 По	
този	начин	тази	аграрна	инсти-
туция	се	е	смятала	за	защитена	
от	посегателствата	на	държава-
та.
	 Според	 един	 османски	 ре-
гистър	от	1540	година	може	да	
се	научи,	че	един	от	значител-
ните	 вакъфи	 в	 Северна	 Бълга-
рия	е	бил	този	на	Фейруз	бей.	
Той	 включвал	 преди	 всичко	 с.	
Павликени	 със	 183	 български	
къщи	 и	 годишен	 приход	 около	

37	000	акчета.	В	този	вакъф	са	
се	включвали	и	други	населени	
места	 като	 турското	 с.	 Мурад	
бей	 (дн.	 Бяла	 черква),	 с.	 Умур	
бей	–	също	турско,	българското	
село	 	 Михаличе	 и	 още	 едно	
българско	 село	 със	 заличено	
име.	 Общият	 приход	 на	 този	
вакъф,	 чийто	 център	 бил	 Тър-
ново,	възлизал	на	близо	90	000	
акчета.
	 В	същия	регистър	намираме	
и	 друг	 известен	 вакъф	 –	 този	
на	Касъм	паша	в	Дряново.	Той	
обхващал	 само	 това	 село,	 но	
приходите	 му	 били	 значителни	
(52	 332	 акчета).	 Касим	 паша	
дал	 на	 дряновци	 специално	
кануннаме	(сборник	от	закони),	
което	 определяло	 феодално-
то	 им	 задължение	 под	 норма-
та,	 наложена	 от	 централната	
власт.	Впрочем,	по-късният	раз-
цвет	 на	 това	 селище	 не	 може	
да	бъде	разглеждан	изолирано	
от	принадлежността	му	към	ва-
къфа	на	Касим	паша.
	 По	времето	на	съставянето	
на	регистъра	за	вакъфите	в	Се-
верна	България	се	подразбира,	
че	 вакъфското	 земевладение	
съвсем	 не	 било	 по-малко	 раз-
пространено	 от	 другите	 две	
основни	 форми	 на	 османско	
феодално	земевладение	–	хасо-
вото	и	тимарското.
	 Посветените	 на	 религиоз-
но-благотворителни	цели	имоти	
обаче,	 според	 мюсюлманското	
право	 са	 неприкосновени	 и	
много	собственици	на	мюлкове	
бързат	 да	 учредят	 от	 имотите	
си	 вакъфи	 и	 така	 да	 съхра-
нят	 част	 от	 техните	 приходи	
за	 потомството.	Такива	 големи	
неприкосновени	 владения	 по	
българските	земи	се	появяват	в	
Източните	и	Централните	Родо-
пи,	Сереско,	Скопско,	Пловдив	
със	 селата,	 Плевен	 и	 Плевен-
ско,	Търново,	Ихтиман,	София	и	
др.	

Глава IX Рая и даíъци 
в Гаáрîвския край
 Тази	 част	 от	 населението	
на	 Балканите	 и	 Анадола,	 не-
зависимо	 дали	 са	 мюсюлмани	
или	 християни,	 които	 се	 зани-
мавали	 със	 земеделие	 и	 тър-
говия,	 били	 считани	 за	 рая	 и	
плащали	данъците	на	раята.
	 Същността	 на	 този	 термин	
отдавна	 е	 изяснен	 в	 литера-
турата,	 но	 до	 неотдавна,	 по	
идеологически	 причини	 той	 съ-
ществено	се	изопачаваше.	Същ-
ността	на	това	понятие	е,	че	в	
империята	с	него	не	е	било	оз-
начавано	 само	 християнското,	
а	 въобще	 земеделското	 насе-
ление	 от	 покорените	 народно-
сти.	По	принцип	 това	е	цялото	
земеделско	уседнало	население	
на	 Османската	 империя,	 без	
разлика	 на	 вероизповеданието	
си.	 Изключение	 са	 били	 само	
гражданите	 и	 някои	 категории	
селско	 население,	 които	 не	 се	
смятали	за	феодално	зависими.
	 Основата	 на	 османското	
селско	стопанство	бил	раетски-
ят	 чифлик	 (чифт)	 -	 еднолично	
стопанство	 на	 зависимия	 се-
лянин,	 приписан	 във	 феодално	
владение.	Размерът	на	чифлика	
се	 е	 определял	 от	 качеството	
на	почвата	и	климатичните	осо-
бености.	 В	 общите	 положения,	
залегнали	в	 законодателството,	
е	 уточнен	 размерът	 на	 един	
среден	 райетски	 чифлик,	 как-
то	 следва;	 70-80	 дюнюма	 за	
най-хубавата	земя,	100	дюнюма	
за	 средната	 и	 150	 за	 слабата	
(един	 дюнюм	 е	 равен	 на	 919,3	
кв.	м).	В	тази	земя	са	влизали	
както	ниви,	така	и	къщи,	обори,	
хамбари,	 лозя,	 ливади,	 гради-
ни,	 бостани,	 от	 които	 спахията	
прибирал	 десятък.	 Водениците,	
собственост	на	раи,	също	са	се	
смятали	за	част	от	стопанство-
то	на	зависимите	селяни.

Продължава в следващия брой

ГАБРОВО, 2 октомври 2019 г.  

16.00 ч. ПЛОЩАД „ВЪЗРАЖДАНЕ“
• Статичен и динамичен показ на военна техника, 

снаряжение и оборудване на Сухопътните войски и 
Специалните сили.

• Информационна борса за набиране на войници и 
матроси. 

• Показ на експонати на военна тематика, 
представени от Национално  дружество „Традиция”.

18.30 ч. ДОМ НА КУЛТУРАТА „ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 
• Концерт на Представителния ансамбъл на  

Въоръжените сили, Представителния духов 
оркестър на Сухопътните войски, клуб по български 
народни танци „9/8 БГ” – гр. Габрово, клуб за латино 
танци „Инкансабле” – гр. Габрово, фолклорна 
танцова формация „Боженци” – гр. Габрово

ВИЖТЕ ОТБЛИЗО 
БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ!

ВХОД СВОБОДЕН

 61 Стрямска механизирана бригада – Карлово, като част от Сухопътните 
войски, набира мотивирани младежи и девойки от цялата страна, желаещи 
да изпълняват военната професия. Българската армия е опора на обще-
ството, а военнослужещите днес са лицето й, съхранявайки през годините 
традиционните воински ценности и добродетели - патриотизъм, смелост, 
отговорност, всеотдайност и храброст. Военната професия е преди всичко 
призвание в служба на обществото и родината.

   ниЕ прЕДлагаМЕ:
 - Основно месечно възнаграждение около 900 лв. без трудов стаж; 
 - Допълнително възнаграждение за изпълнение на задължения извън 
установеното служебно време; 
 - Основен платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни;
 - Допълнителен платен годишен отпуск за всяка прослужена година;
 - Специално обучение - водолазна и алпийска подготовка; стрелба с 
различни видове оръжия; управление на специална военна техника; езиково 
обучение и способности, които могат да се придобият единствено при нас;
 - Възможност за кариерно развитие;
 - Възможност за осигуряване на ведомствено жилище или изплащане 
на квартирни пари;
 - Възможност за последващо обучение;
 - Възможност за ползване на почивните бази на Министерството на 
отбраната на преференциални цени;
 - Възможност за използване на спортната база, която е оборудвана на 
високо ниво.
 нЕ пропускайТЕ ВашаТа ВъзМожносТ Да сЕ рЕализираТЕ 

каТо проФЕсионалЕн ВоЕннослужЕЩ при нас!
 услоВияТа, на коиТо ТрябВа Да оТгоВаряТЕ:
 - да имате средно или по-високо образование;
 - към датата на приемане на военна служба да не сте по-възрастни от 
28 години, а лицата, отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и 
въоръжените сили – не по-възрастни от 41 години;
 - да сте годни за военна служба;
 - да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер, неза-
висимо от реабилитацията;
 - срещу вас да няма образувано наказателно производство за умишле-
но престъпление от общ характер;
 - да нямате друго гражданство;
 - да не сте освобождавани от военна служба поради наложено дисци-
плинарно наказание „уволнение”;
 - да покривате нормативите за физическа годност, определени с акт на 
министъра на отбраната;
 - да сте психологично пригодни.
 Към настоящия момент е в сила министерска заповед № ОХ – 762/16.08.2019 
г., в която за военно формирование 34750 – Карлово са обявени 36 войнишки 
длъжности за приемане на военна служба лица, завършили граждански средни или 
висши учебни училища в страната и чужбина.
 крайнияТ срок за поДаВанЕ на ДокуМЕнТи Е 30.09.2019 г.
 Подборът се извършва по обективни критерии, според личните качест-

ва и постигнатите изпитни резултати.
 жЕлаЕЩиТЕ МогаТ Да изТЕгляТ ДокуМЕнТиТЕ за канДиДаТ-

сТВанЕ 
от адрес www.61mbrkarlovo.alle.bg и Фейсбук страницата на 61-ва Стрямска 

механизирана бригада и
след попълване се подават във военните окръжия по местоживеене.

 ТЕлЕФони за Връзка с 61-ва Стрямска механизирана бригада – 
Карлово, 0335 94590 /вътр. 33010, 33013, 33018
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Статията е посветена на 55 години от създаването на музей „Етър” – единствена по рода си културна институция в България
Фраíц и Сузаíе îт Даíия идват пеш дî музей "Етър"

продължава от стр. 1
В	 Копенхаген	 завършва	
дизайн	във	Висше	училище	
по	 керамика,	 наследява	
таланта	 на	 майка	 си,	 из-
вестна	 поетеса.	 С	 лекота	
и	бързина	усвои	тънкости-
те	 на	 тъкачеството	 –	 вла-
чене,	 предене,	 боядисва-
не	 с	 естествени	 багрила,	
тъкане,	 и	 се	 премести	 в	
грънчарската	работилница.	
Привличаше	я	габровската	
керамика	със	специфични-
те	 форми	 на	 съдовете	 за	
течности	–	тонче	и	шулец,	
които	 като	 слънца	 грееха	
в	 жълти	 багри	 в	 работил-
ницата.	 А	 Франц,	 преди	
да	 завърши	 архитектура,	
е	 дърводелец	 мебелист.	
Със	сръчните	си	ръце	той	
напредваше	бързо	в	кару-
царския	 занаят	 и	 за	 вре-
мето,	 в	 което	 със	 Сузане	
бяха	в	музея,	направи	ка-
ручка.	А	то	не	беше	проста	
работа	 –	 една	 каручка	 да	
направиш,	 трябва	 да	 си	
добър	 ковач,	 дърводелец	
и	художник,	за	да	я	изри-
суваш,	 като	 стане	 готова,	
да	 пее	 като	 каручката	 на	

Сали	 Яшар	 от	 Йовкова-
та	 „Песен	 на	 колелетата“.	

Франц	 на	 всеки	 въпрос	
усмихнато	 отговаряше	 с	

„няма	 проблем“.	 С	 изра-
ботената	 от	 него	 каруч-

ка	Франц,	 Сузане	 и	Мухи	
след	 6	 месеца	 в	 музея	

продължиха	 към	 Гърция.	
По	 пътя	 си	 през	 Южна	

България	 те	 се	 запозна-
ват	 с	 известния	 писател	
Николай	 Хайтов	 и	 около	
половин	 година	 живеят	 в	
родната	му	 къща”,	 спомня	
си	още	уредникът	Величка	
Илиева.
	 щастлива	 случайност	
отвежда	Виолета	Керемед-
чиева,	 майстор	 грънчар	 в	
музея,	 след	 много	 години	
–	 през	 1995-та,	 по	 една	
програма	 за	 културен	 об-
мен	 в	 Дания.	 Любезните	
домакини	 й	 организират	
мила	 среща	 с	 Франц	 и	
Сузане,	 като	 я	 отвеждат	
в	 тяхното	 датско	 имение.	
Там	 те	 отглеждат	 над	 100	
овце	 и	 две	 магарета,	 за-
нимават	 се	 с	 туризъм.	
Под	 специален	 навес	 в	
имението	 е	 поставен	 най-
ценният	 експонат,	 който	 с	
гордост	 показват	 на	 тури-
стите	–	етърската	каручка.
	 Франц,	 Сузане,	 каруч-
ка,	 магаре,	 Етър...	 Звучи	
странно	 и	 романтично.	
Не,	 това	 не	 е	 авантюра,	
а	 една	 мисия	 в	 името	 на	
културата.	 И	 музей	 „Етър“	
е	част	от	нея.

 Сузане и Виолета Керемедчиева в грънчарската работилница на музея. В дома на Франц и Сузане

Женина денчева

	 Тържествено	 отбеляз-
ване	на	60-годишнината	на	
Държавен	 архив	 предстои	
на	 14	 октомври	 в	 Конфе-
рентната	 зала	 и	 фоайето	
на	библиотеката	на	Техни-
ческия	университет.	
	 Кулминацията	ще	 бъде	
откриването	на	изложбата	
„Дарителство	 и	 памет“.	 В	
нея	 са	 включени	 част	 от	
даренията,	 направени	 от	
личности	 и	 организации	
в	 периода	 2010-2019	 г.	 Тя	
ще	 включва	 18	 табла,	 на	
които	 са	 представени	 до-
кументи	на	дарителите,	съ-
общи	на	пресконференция	
вчера	Цветомира	Койчева,	
началник	 на	 отдел	 „Дър-
жавен	архив“	-	Габрово.

„Дарителите	 никак	 не	
са	 малко.	 ще	 ми	 се	 да	
споменем	 имената	 им	 -	
Вера	Христова,	Илия	Пех-
ливанов,	 Христо	 Мандев,	
Георги	 Костов,	 Петър	
Ганчев,	 Николай	 Димков,	
Илко	 Илиев,	 Стефан	 Ар-
менски,	 Богдан	 Стефанов,	
Георги	Метев,	Веселин	Ди-
митров,	 Николай	 Попов,	
Райко	 Райков,	 Мирела	
Костадинова,	Николай	Ка-
заков,	Цоньо	Ботев,	Борис	
Данков,	 Татяна	 Цанкова,	
Стефан	 Димитров,	 Цаньо	
Митев,	 Стоян	 Цонев,	 д-р	
Игнат	 Цанков,	 Венета	 Ко-
зарева,	 Любомир	 Бахче-
ванов,	Милка	Пурел,	Иван	

Шишков,	 ЖБД	 „Майчина	
грижа”,	 Ротари	 клуб	 и	 по-
литическа	 партия	 СДС.	
Включени	 са	 и	 дарения	
на	 покойните	 Милка	 Бер-
берова,	 Кольо	 Атанасов,	
Койчо	 Митев,	 Христо	 Не-
дялков,	 Ботьо	 Ботев,	 Ма-
рия	 Семерджиева,	 Христо	
Събев,	 Ганчо	Танев,	Петър	
Цокев,	 Карл	 Кандулков,	
Боянка	Проданова,	Манол	
Цоков,	 Георги	 Парасков,	
Димо	 Тодоров,	 Екатерина	
Георгиева,	 Николай	 Анто-
нов,	 Николай	 Ръждашки,	
Йордан	Чуховски.	Убедени	
сме,	 че	 днес	 повече	 от	
всякога	 имаме	 нужда	 да	
познаваме	 историята	 си,	
да	се	връщаме	към	приме-
рите	 и	 уроците,	 които	 ни	
дава	тя,	за	да	бъдат	те	не-
изчерпаем	извор	на	енер-
гия	 и	 вдъхновени“,	 каза	
Койчева.

На	 тържеството	 ще	
присъстват	доц.	д-р	Миха-
ил	Груев	-	председател	на	
Държавна	 агенция	 „Архи-
ви”,	и	Ивелина	Димитрова	
-	 директор	 на	 Дирекция	
„Регионален	 държавен	 ар-
хив”	 -	 Велико	 Търново,	 в	
чиято	 структура	 е	 отдел	
„Държавен	архив”	-	Габро-
во.	

Цветомира	 Койчева	
обясни,	 че	 през	 2019	 го-
дина	 дейността	 на	Архива	
е	 посветена	 на	 60-та	 го-
дишнина.	 „Проведохме	 за	
пета	 поредна	 година	 сре-
щи	 с	 учениците	 от	 облас-

тта,	 със	 съдействието	 на	
Регионално	управление	на	
образованието	 -	 Габрово.	
На	12-те	срещи	с	ученици	
представихме	 презентаци-
ята	 „60	 години	 Държавен	
архив	 -	 Габрово	 -	 с	 по-

глед	 в	 дигиталното	 бъде-
ще”	и	документалния	филм	
„Дързостта	да	бъдеш	пръв“	
за	 индустриалеца	 Иван	
Хаджиберов,	 дарен	 ни	 от	
авторите	 Емил	 Михов	 и	
Милен	 Василев.	 Показа-

хме	оригинални	документи,	
разговаряхме	за	необходи-
мостта	от	правилното	съх-
ранение	 и	 използване	 на	
документа,	 за	 изграждане	
за	 обективна	 историческа	
реконструкция.	 Споделях-

ме	 мнението,	 че	 е	 нужно	
учебниците	 по	 история	 да	
се	 пишат	 на	основа	 доку-
менталното	ни	наследство.	

Като	 съорганизатори	
участвахме	във	викторина,	
посветена	на	140-та	година	
на	 Учредителното	 събра-
ние	и	Търновската	консти-
туция,	 изготвяйки	 справки	
за	 габровските	 народни	
представители	и	участвай-
ки	в	журито.	

Друга	 изява	 под	 зна-
ка	 на	 60-та	 годишнина	 бе	
изложбата	 „Министрите	
от	 Габровско”,	 подготвена	
съвместно	с	Областна	ад-
министрация	и	експонира-
на	 през	 април	 в	 сградата	
на	Областта.	Тя	 бе	 посве-
тена	 на	 140-та	 годишнина	
от	възстановяване	на	бъл-
гарската	държавност,	60-та	
годишнина	 на	 Държавен	
архив	 -	 Габрово	 и	 20-та	
годишнина	 на	 Областна	
администрация	 -	 Габрово.	
Документите	от	нея	ще	бъ-
дат	 издадени	 в	 календар	
от	 поредицата	 „Дързостта	
да	 бъдеш	 пръв”	 съвмест-
но	 с	 Областната	 управа.	
Пак	 с	 нея	 представихме	
пътуващата	 изложба	 на	
Държавна	 агенция	 „Архи-
ви“	 „Всичко	 се	 състои	 в	
нашите	сдружени	сили“.	Тя	
бе	 открита	 през	 май	 в	
Националната	 Априловска	
гимназия.	

Участвахме	в	юбилейна	
изложба	на	Община	Габро-
во,	 посветена	 на	 100-го-

дишнината	 на	 габровския	
футбол,	 със	 снимки	 и	 до-
кументи	 от	 20-те	 до	 90-те	
години	 на	 миналия	 век.	
Изложбата	е	част	от	праз-
ничната	 септемврийска	
програма,	 експонирана	 е	
на	стадион	„Христо	Ботев”.

Съвместно	 с	 ЖБД	
„Майчина	 грижа”	 подгот-
вяме	 юбилейна	 изложба	
и	 издание,	 посветено	 на	
150-та	 годишнина	 на	 Дру-
жеството	 и	 нашата	 60-та	
годишнина.	

Изложбата	 и	 издание-
то	 ще	 бъдат	 представени	
на	21	ноември	в	Художест-
вената	 галерия.	 На	 съби-
тието	 ще	 бъдат	 показани	
и	 оригинални	 документи	
и	 снимки	 на	 дружеството,	
както	 и	 портрет	 на	 бла-
годетеля	 Пенчо	 Семов.	 В	
изложбата	с	движими	кул-
турни	ценности	ще	участва	
и	 Национален	 музей	 на	
образованието.

Друго	 предстоящо	
събитие	 е	 откриване	 на	
изложбата	 на	 Държавна	
агенция	 „Архиви”	 „Побе-
да	 и...	 погром.	 Величие	
и...	падение”,	посветена	на	
100-годишнината	 от	 края	
на	Първата	 световна	 вой-
на.	 Тя	 е	 предоставена	 от	
агенцията	 по	 повод	 наша-
та	 годишнина	и	ще	е	екс-
понирана	в	Регионален	ис-
торически	музей	-	Габрово.	
Откриването	е	на	8	октом-
ври”,	 допълни	 Цветомира	
Койчева.

Öветîмира Кîйчева: "За 60-ãîдишíиíата íа Архива в 
Гаáрîвî îткриваме излîжáа "Дарителствî и памет"

	 Проектното	 предложе-
ние	на	Регионална	библио-
тека	„Априлов	-	Палаузов"	
по	 програма	 „Българските	
библиотеки	 –	 съвременни	
центрове	 за	 четене	 и	 ин-
формираност”	 за	 2019	 г.	
към	Министерство	на	 кул-
турата	 за	 обновяване	 на	
библиотечните	 фондове	 и	
колекции	 бе	 одобрено	 и	
ще	 бъде	 финансирано	 в	
пълен	 размер	 на	 22	 000	
лв.	С	 тази	сума	ще	бъдат	
закупени	 1450	 нови	 загла-
вия	от	различни	български	
издателства,	 а	 фондовете	
ще	 се	 обогатят	 с	 актуал-
на	 и	 търсена	 художестве-
на	 и	 научна	 литература.	

Прîект за îáíîвяваíе 
íа áиáлиîтечíите 
фîíдîве спечели РБ 
„Априлîв - Палаузîв”

свеТозар ГаТев

	 Отборите	 на	 местния	
клуб	 по	 спортно	 ориен-
тиране	 „Узана“	 заеха	 три	
призови	 места	 на	 прове-
деното	 в	Смолян	Държав-
но	 първенство	 за	 възрас-
товите	 групи	 12-18-годиш-
ни.	 щафетните	 бягания	
сложиха	край	на	 триднев-
ните	 състезания,	 които	
включваха	 още	 индивиду-
ални	 стартове	 на	 спринт	
и	 дълга	 дистанция.	 Трой-
ката	 на	 КСО	 „Узана“	 при	
момичетата	 до	 12	 години	
в	 състав:	 Рая	 Христова,	
Никол	 Иванова	 и	 София	
Генева,	 стана	 държавен	

вицешампион.	Трети	места	
заеха	 отборите	 на	 клуба	
при	 Жени-14	 (Анна	 Ма-
рея	 Игнатова,	 Андрея	 По-
пова,	 Ясемин	 Занкова)	 и	
Жени-16	 (Калина	Пенчева,	
Симона	 Виденова,	 Цвета	
Комитска).	 В	 индивидуал-
ните	 стартове	 най-добро	
класиране	 записаха	 Цве-
та	 Комитска	 (Ж16)	 и	 Пе-
тър	 Кръстев	 (М16)	 с	 пети	
места	 в	 спринта	 и	 София	
Генева	 (Ж12)	 -	 шеста	 на	
дългата	 дистанция.	 Съв-
местно	с	шампионата	при	
подрастващите	се	проведе	
и	 първенството	 при	 със-
тезателите	 над	 35	 години	
на	спринт,	средна	и	дълга	

дистанция.	 В	 него	 отлич-
но	 се	 представиха	 със-
тезаващата	 се	 треньорка	
на	 габровския	 клуб	 Елео-
нора	 Николова	 и	 Силвия	
Шандуркова.	Силвия	стана	
трикратен	 държавен	 шам-
пион	 в	 групата	 на	 дамите	
над	40	години,	а	Елеонора	
спечели	злато	в	спринта	и	
две	 сребърни	 отличия	 на	
средна	 и	 дълга	 дистанция	
при	 Жени-35.	 Позиции	 в	
топ	6	в	отделните	стартове	
записаха	Христо	Караива-
нов	 (М45),	 Стоян	 Дачев	
(М50),	 Христо	 Николаев	
(М65),	 Милена	 Кръстева	
(Ж35),	Цани	Николов	(М35)	
и	Миглена	Гатева	(Ж40).							

Три пîдиума за щафетите íа КСО „Узаíа" 
íа държавíîтî първеíствî пî îриеíтираíе


