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• Bulgarian homes network •

Деòñкаòа ãрадиíа е îíîва 
мяñòî, къдеòî чîвек 
íаучава, че дîáрîòî 
виíаãи пîáеждава злîòî

Бояна Пенчева
	 Учителки	 от	 детски	 градини		
-	 бивши	 и	 настоящи,	 директори,	
педагози,	представители	на	обра-
зователни	и	културни	институции,	
на	Община	Габрово,	РУО	-	Габро-
во,	Съюза	на	българските	учите-
ли,	много	гости,	деца	и	родители	
отбелязаха	 тържествено	 125	 го-
дини	предучилищно	възпитание	в	
Габрово.		Събитието	 се	 състоя	
вчера	 следобед	 в	 Националния	
музей	на	образованието. стр. 8

Името	 на	 художника	
Миню	 Бонев	 е	 добре	 по-
знато	 не	 само	 за	 габров-
ската	 публика	и	 в	 най-ва-
жните	 художествени	 цен-
трове	 в	 страната	 (София,	
Пловдив,	 Бургас,	 Варна,	
Ловеч,	Велико	Търново),	а	
и	извън	България.	За	пове-
че	от	40	плодотворни	твор-
чески	 години	 талантът	 му	
се	е	развил	и	в	приложна	
графика,	и	в	живопис,	и	в	
социално	 благотворителни	
дейности.	 Във	 всички	 по-
соки	художникът	е	стигнал	
до	високо	ниво	и	призна-
ние	от	хората.	

През	 отдалечената	
вече	 1977	 година,	 с	 под-
крепа	от	страна	на	Никола	
Николов	–	председател	на	
СБХ	 –	 Габрово,	Миню	Бо-
нев	 започва	 творческата	

си	 кариера	 като	 прило-
жен	график	и	художествен	
редактор	 в	 държавното	
стопанско	 предприятие	
„Реклама”	 -	Габрово.	През	
тази	 година	 той	 успешно	
се	 дипломира	 във	 Вели-
котърновския	 университет	
по	специалност	„Живопис“	
в	 класа	 на	 проф.	 Янаки	
Манасиев.	

За	 17	 години,	 в	 кои-
то	 художникът	 е	 работил	
в	 сферата	 на	 приложната	
графика	 и	 графичния	 ди-
зайн,	създава	повече	от	50	
търговски	и	фирмени	мар-
ки	 и	 лога	 в	 целия	 регион	
(Габрово,	 Ловеч	 и	 Велико	
Търново).	

На	 снимката:	 Миню	
Бонев,	 Пейзаж,	 1980	 го-
дина

продължава на стр. 8

Твîрчеñкиòе измереíия îò 
худîжеñòвеíия ñвяò íа Миíю Бîíев

	 Заключителна	 конфе-
ренция	 по	 програма	 „Пи-
лотни	градове“	ще	се	про-
веде	 на	 13	 декември	 в	
Габрово.
				Градът	е	един	от	девет-
те	 града	 в	 Европа,	 които	
през	2016	 година	бяха	из-
брани	от	Комитета	по	кул-
тура	 към	 Световната	 ор-
ганизация	 на	 обединените	
градове	 и	 местни	 власти	
за	участие	в	„Пилотни	гра-
дове“.
			На	срещата	ще	се	дис-
кутират	развитието	на	кул-
турата,	привличане	на	пуб-
лики,	културни	политики.
	 	 „В	 конференцията	 ще	
участват	 двама	 души	 със	
световно	 значение	 в	 раз-
витието	на	културните	ини-
циативи.	
	 Става	 дума	 за	 Катрин	

Кълън	 -	 специален	 съвет-
ник	по	 култура	 към	Коми-
сията	 по	 култура	 на	 Све-

товната	организация	„Обе-
динени	 градове	 и	 местни	
власти“.	

	 Другото	 име	 е	 много	
популярно,	 изключителен	
специалист	 в	 тази	 сфера.	

Казва	се	Джорди	Паскуал,	
той	 също	 е	 координатор	
към	 Комитета	 по	 култура.	

Неговата	 тема	 е	 „Поглед	
в	 бъдещето:	 Култура,	 гра-
дове	и	цели	 за	 устойчиво	
развитие“,	 съобщи	 кметът	
Таня	 Христова,	 която	 ще	
открие		 конференцията.
	 Госпожа	 Кълън	 е	 сред	
най-изявените	 и	 уважава-
ни	 специалисти	 в	 света	 с	
повече	 от	 30	 години	 опит	
в	прокарването	и	реализи-
рането	 на	 културни	 поли-
тики.
	 Тя	беше	в	Габрово	пре-
ди	 5	 години	 като	 прези-
дент	на	Комисията	по	кул-
тура	 към	United	Cities	 and	
Local	 Governments.	 Тогава	
тя	проведе	редица	срещи,	
свързани	с	получаване	на	
информация	за	развитието	
на	 културата	 в	 общината.	
Габрово	и	още	осем	града	
от	 цял	 свят	 бяха	 във	 фо-

куса	 на	 новата	 Програма	
21	 на	 културата	 (първи-
ят	 документ	 със	 светов-
но	 значение	 и	 задача	 да	
пропагандира	и	подпомага	
прокарването	 на	 основи	
за	 инициативи	 на	 градове	
и	местни	власти	за	култур-
но	развитие).
	 При	 среща	 с	 предста-
вители	на	медиите	в	 края	
на	 октомври	 2014	 година	
Катрин	Кълън	 каза,	 че	 на	
петте	 континента	 се	 от-
делят	 повече	 средства	 за	
военния	сектор,	отколкото	
за	култура.
	 „За	Световната	органи-
зация	„Обединени	градове	
и	местни	власти“	е	важно	
не	с	какъв	материален	по-
тенциал	 разполага	 даден	
град,	 а	 съвместната	рабо-
та“,	коментира	г-жа	Кълън.		

Каòриí Кълъí îòíîвî идва в Гаáрîвî 
Един от най-уважаваните специалисти по провеждане и реализиране на културни политики идва за конференцията "Пилотни градове"

	 На	 12	 декември	 от	 17:30	 часа	 в	
Музея	 на	 хумора	 и	 сатирата	 ще	 се	
състои	 премиерата	 на	 „Зодия	 Габ-
ровец“	 –	 нова	 порция	 от	 филмирани	
габровски	 шеги,	 компилация	 от	 по-
непопулярни	 и	 съвременни	 анекдо-
ти,	 описващи	 габровеца	 и	 неговата	
самоирония	 и	 днес.	 Пестеливостта	
има	 място	 и	 в	 нашето	 съвремие	 и	
габровци	 го	 доказват.	 Публиката	 ще	
види	5	клипа,	в	които	са	представени	
67	анекдота.	В	тях	участват	актьори	от	
ДТ	„Рачо	Стоянов“	-	Габрово.
	 Реализацията	 на	 клиповете	 е	 на	
екипа	на	Box	Vision	и	се	осъществява	
с	 подкрепата	 на	 програма	 „Култура“	
на	Община	Габрово	и	в	партньорство	
с	Музея	на	хумора	и	сатирата.	
	 „Зодия	 Габровец“	 е	 продължение	
на	 проекта	 „Габровските	 шеги	 –	 нов	
живот“,	в	резултат	на	който	в	края	на	
миналата	година	бяха	пресъздадени	47	от	класическите	
габровски	анекдоти,	които	след	премиерата	бяха	публи-
кувани	в	интернет.

Уòре екипъò íа Box Vision пîказва íîва пîрция 
филмираíи аíекдîòи в Музея íа хумîра

	 Община	 Габрово	 орга-
низира	 семинар	 на	 тема:	
„Добрите	 подходи	 в	 упра-
влението	 на	 отпадъците.	
Трудности.	 Предимства.	
Възможности“.	
	 Събитието	 ще	 се	 про-
веде	 на	 11	 декември	 в	
Университетска	 библиоте-
ка	към	Технически	универ-
ситет	–	Габрово.
	 Темите	 на	 семинара	
ще	 предложат	 на	 внима-
нието	 на	 участниците	 ре-
шения	 за	 управление	 на	
отпадъците	 в	 българските	

общини.
	 Целта	 на	 събитието	 е	
да	бъдат	споделени	добри-
те	 примери,	 които	 са	 на-
пълно	приложими	във	вся-
ко	 населено	място	 в	Бъл-
гария,	като	бъдат	отчетени	
трудностите	 и	 предизви-
кателствата	 в	 сферата	 на	
управление	на	отпадъците.
	 Семинарът	ще	протече	
в	два	модула,	като	първи-
ят	 е	 ориентиран	 към	 по-
литиките	 и	 решенията	 за	
кръгова	икономика	и	зеле-

ни	обществени	поръчки.		
	 Включени	 са	 и	 пред-
ставяния	на	работещи	тех-
нологични	 решения,	 които	
оптимизират	 дейностите	 и	
процесите	в	депата	за	от-
падъци.
	 Вторият	 модул	 ще	
представи	успешно	реали-
зираните	 добри	 примери	
в	управлението	на	отпадъ-
ците,	базиран	на	опита	на	
български	 общини,	 непра-
вителствени	 организации	
и	бизнеса.	

продължава на стр. 2

	 Повече	от	400	предста-
вители	 на	 местната	 власт	
–	 кметове	и	председатели	
на	 общински	 съвети,	 ще	
се	 включат	 в	 откриващия	
се	днес	в	столицата	форум	
„Общински	 мандат	 2019	 –	
2023	-	приоритети	при	вза-
имодействието	 с	 централ-
ната	власт“.
	 Събитието	 ще	 фокуси-
ра	 вниманието	 върху	 при-
оритетите	 на	 Народното	
събрание	 и	 правителство-
то,	 мястото	 на	 местната	
власт	в	процесите	на	стра-

тегическото	 управление	
и	 ще	 очертае	 визията	 за	
развитието	на	българските	
общини	в	започващия	нов	
мандат	на	местната	власт.
	 В	 деловата	 програма	
на	 форума,	 освен	 пред-
ставители	 на	 205	 общини	
от	 страната,	 ще	 вземат	
участие	 председателят	 на	
Народното	 събрание	 Цве-
та	 Караянчева,	 вицепре-
миерът	Томислав	Дончев	и	
министрите	на	регионално-
то	развитие	и	благоустрой-
ството	-	Петя	Аврамова,	на	

околната	 среда	 и	 водите	
–	 Нено	 Димов,	 Красимир	
Вълчев	 –	министър	на	об-
разованието	 и	 науката,	
Деница	Сачева	–	министър	
на	труда	и	социалната	по-
литика,	и	Десислава	Тане-
ва	–	министър	на	земеде-
лието,	храните	и	горите.
	 197	 са	 преизбраните	
кметове	на	общини,	които	
започват	 пореден	 упра-
вленски	мандат.	
	 Новоизбраните	 кмето-
ве	в	мандат	2019-2023	г.	са	
68,	 като	 един	 от	 най-мла-

дите	 е	 Трифон	 Панчев	 –	
кмет	 на	 община	 Дряново,	
който	е	на	31	години.

НСОРБ ñъáира кмеòîве и предñедаòели íа ОáС, 
кмеòъò íа Дряíîвî íай-млад ñред íîвиòе

Управлеíиеòî íа îòпадъциòе - 
фîкуñ íа ñемиíар дíеñ в Гаáрîвî
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• АВАРИИ - 066/816-130;
• ИНфОРМАцИОНЕН ОфИС 
   - 066/816-113;
• ИНфОРМАцИОНЕН ОфИС 
 ИНКАСО - 066816117.

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

11 декември 2019 г.

 ВоДораВно: Мокасини. Адоратор. Лагос. Лакът. Дара. Кера-
молит. Ботаник. Тар. Вокал. Регата. „Новис”. Ренин. Натан (Жак). 
Тенеси. Абидал (Ерик). Шал. Манас. Дорифор. Мозел. Морал. 
Нева. Дева. Агаве. Асар (Ян). Симид. Тире. Аме. Чирак. Тунис. Ла-
рин (Борис). Кадена. Екатерина. Рама. Анод. Кана. Аракан. Лариса. 
Канела. „Анана”. Алод. Манол. Бизе (Жорж). Ита (Хосе). „Гинес”. 
Литак. Банан. Сан. Ранет (Егон). Мока. Чан. Таван. Кала. Балада. 
Ана Карина. „Бел Ами”. Акира. Ирак. Балакирев (Милий). Родопи. 
Салата. Илона. Адан (Пол). 
 оТВЕсно: „Колет от Америка”. Адис Абеба. Каравелов (Лю-
бен). Рамон (Илан). Наналал (Далпатрам). Гагарин (Юрий). Засада. 
Емен. Лала. Сом. Семе. Ике (Тайга). Алас (Леополдо). „Тамат”. Ки-
сов (Стефан). Салам. Наран. Радика. „Лорин”. Гитана. Олава. Щи-
лике (Улрих). Амаду (Жоржи). Окалина. Ари. Атанасов (Георги). 
Недан. Тенакел. Бак. Либ. Ретик (Йоахим). Набат. Ниво. Дъб. Нида. 
Исак. Ник. Кар (Алфонс). Мотор. Долар. Талаз. Макара. Тенар 
(Луи Жак). Селена. Ебола. Лада Галина. Арара. Акарида. Танат. 
„Ферари”. Илина (Елена). Ирод. Коритаров (Георги). Минесота. 
Анапа. Ракан (Оноре де). Равена. Адана. Акин.

отговори на сканди от бр. 237, вторник

ОБЩИНА ГАБРОВО
 

запоВЕД № 2651/09.12.2019 г. 
на кМЕТа на оБЩина гаБроВо за пуБлиЧЕн ТЪрг с 

ЯВно наДДаВанЕ за оТДаВанЕ поД наЕМ 
за срок оТ 5 гоДини на:   

 1. ПИ с идент. 87120.12.48 земл. Яворец,	с	НТП	
–	Нива,	с	НТЦ	–	70,00	лв.
 2. ПИ с идент. 87120.14.47 земл. Яворец,	с	НТП	
–	Нива,	с	НТЦ	–	20,00	лв.
 3. ПИ с идент. 87120.19.280 земл. Яворец,	 с	
НТП	–	Нива,	с	НТЦ	–	10,00	лв.
 4. ПИ с идент. 22959.23.51 земл. Донино,	с	НТП	
–	Нива,	с	НТЦ	–	340,00	лв.
 Дата и час на провеждане на търга:	07.01.2020	г.	
от	14,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 от	
11.12.2019	г.	до	06.01.2020	г.
 Дата и час на повторно провеждане на търга: 
10.01.2020	г.,	14,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 до	
09.01.2020	г.

Тръжната документация	 се	 получава	 в	 „Център	
за	информация	и	услуги	на	гражданите”	при	Община	
Габрово	 срещу	 представена	 квитанция	 за	 закупени	
документи.	
 За допълнителна информация: Община Габро-
во, телефон: 066/ 818 441.

П О К А Н А
	 Управителният	 съвет	 на	 „КЛУБ	 ПО	 ТЕНИС	 НА	
МАСА	ГАБРОВО“,	ЕИК:	817040758,	на	основание	чл.	26	
от	ЗЮЛНЦ	свиква	общо	събрание	на	сдружението	на	
12	януари	2020	г.	от	16:00	часа	в	седалището	на	сдру-
жението	на	адрес:	град	Габрово,	бул.	„Априлов”	№	47,	
вх.	„Г”,	ет.	1,	ап.	2,	при	следния	дневен	ред:
	 1.	Извършване	на	промени	в	устава	на	сдружение-
то	и	приемане	на	актуален	устав.
	 При	 липса	 на	 кворум,	 на	 основание	 чл.	 27	 от	
ЗЮЛНЦ,	събранието	ще	се	проведе	в	същия	ден	на	от	
17:00	часа	на	същото	място	и	при	същия	дневен	ред.
	 Председател	на	УС:	Пламен	Макавеев

 - Как сте се подгот-
вили да посрещнете зим-
ните предизвикателства, 
колко машини са в готов-
ност, с какви инертни ма-
териали и противозале-
дяващи препарати сте се 
снабдили?
		 -	 Имаме	 на	 разполо-
жение	19	машини,	оборуд-
вани	 да	 ринат	 сняг	 и	 да	
разпръскват	инертни	и	си-
ликатни	материали.	Готови	
сме	за	предизвикателства-
та	на	зимата.
 - Колко човека участ-
ват в зимното почистване 
и поддържане, какви дей-
ности извършват?
	 -	 Разполагаме	 с	 34	
шофьора,	 обучени	 и	 ин-

структирани	за	работа	със	
снегопочистваща	 техника.	
При	 нужда	 сме	 в	 готов-
ност	 да	 наемем	 допълни-
телна	техника.	47	души	са		
подготвени	 и	 инструктира-
ни	 за	 ръчно	 снегопочист-
ване.
 - При обилен снегова-
леж какъв е графикът за 
почистване?
	 	 -	 В	 такива	 екстрем-
ни	 ситуации	 преминаваме	
към	непрекъснат	режим	на	
работа.
 - Предвидени ли са 
работници, които да по-
чистват при снеговалеж 
улици, тротоари и об-
ществените места, особе-
но в центъра на града?

	 -	Да,	вече	споменах.	47	
човека	 ръчно	 ще	 почист-
ват	 снега	 от	 централните	
улици,	 пред	 обществени	
институции	на	Габрово	при	
снеговалеж.
 - Имате ли подходя-
ща техника за малките 
тесни улици, които често 
са ощетени при снегопо-
чистването?
	 -	 Да,	 в	 готовност	 сме	
да	 влезем	 с	 малогабарит-
на	техника	в	малките	улич-
ки	 на	 града.	 Приоритет	
все	 пак	 са	 по-големите	
пътни	артерии.
 - Възможно ли е при 
снеговалеж да се наруши 
графика на сметосъбира-
не и сметоизвозване на 
битовите отпадъци? 
	 -	Да,	възможно	е.	При	
обилен	снеговалеж	се	под-
държат	с	приоритет	основ-
ните	пътни	артерии,	марш-
рути	 на	 градския	 транс-
порт,	 болнични	 и	 учебни	
заведения,	 така	 че	 не	 е	
изключено	 закъснение	 на	
обслужването.	Надявам	се	
гражданите	 да	 ни	 разбе-
рат	и	да	не	реагират	нега-
тивно.

 - Има ли недостиг на 
съдове за сметосъбира-
не? Колко съдове за от-
падъци са унищожени 
от началото на годината 
досега от запалване или 
други увреждания?
	 -	 От	 началото	 на	 го-
дината	 са	 унищожени	 198	
съда,	 като	 74	 от	 тях	 са	
изгорени,	7	от	тях	-	вслед-
ствие	 на	 умишлен	 палеж.	
Успели	 сме	 да	 ги	 възста-
новим	 и	 нямаме	 недостиг	
на	съдове	за	сметосъбира-
не.
 - Често снегопочист-
ването се затруднява от 
автомобили, паркирани 
на пътното платно, какво 
се случва в такива ситуа-
ции?
	 -	 В	 такива	 случаи	 се	
уведомяват	 органите	 на	
КАТ	 и	 автомобилите	 се	
преместват.
 - Кога ще бъдете го-
тови да събирате отпадъ-
ци и от новите подземни 
контейнери?
	 -	Премина	обучение	на	
персонала.	 Имаме	 готов-
ност	 за	 пускането	 им	 в	
експлоатация.

Дияí Кехайîв, шеф íа ОП “Блаãîуñòрîяваíе”: 
„Гîòîви ñме за предизвикаòелñòваòа íа зимаòа”

Женина денчева

  Първият сняг този месец не успя да затрудни особено 
много общинското предприятие „Благоустрояване“, нямаше 
сигнали за несвършена работа и бедствени ситуации. Но 
истинската зима предстои, може ли тя да изненада „Благо-
устрояване“? Управителят на предприятието Диян Кехайов 
е категоричен - не. Каква е подготовката за снегопочист-
ването през студените месеци, разполага ли с достатъчно 
техника и човешки ресурс предприятието, коментира още 
той.

На	3	декември	в	Мал-
ка	 зала	 на	 ХГ	 „Христо	
Цокев”	 беше	 открита	 из-
ложба	 „Цветни	 емоции”	
на	 малките	 художници	 от	
арт	ателието	на	галерията. 
Изложбата	 включва	 120	
детски	 творби,	 рисувани	

през	2019	година.
В	 ХГ	 „Христо	 Цокев“	

всяка	събота	децата	се	за-
познават	 с	 разнообразни	
видове	 изкуства,	 опитват	
различни	 техники	 и	 мате-
риали.	

Насърчаваме	 ги	 да	

прекрачат	 пределите	 на	
познатото,	 да	 пускат	фан-
тазията	 си	 на	 свобода,	
потъвайки	 в	 емоцията	 от	
създаването	на	творбите.

Можете	 да	 разгледате	
изложбата	 до	 23	 януари	
2020	г.

Деòñка излîжáа „Öвеòíи емîции” 
îòкриха в ÕГ "Õриñòî Öîкев" - Гаáрîвî

продължава от стр. 1
	 Вдъхновение	 за	
гостите	 на	 семинара	
ще	 бъдат	 сърфистите	
Илияна	 и	 Йоан,	 кои-
то	 са	 номинирани	 за	
Будители	 на	 годината	
2019	 заради	 множе-
ството	 си	 доброволни	
акции	 и	 инициативата	
за	чисто	Черно	море.
	 Във	 финалната	
част	 на	 събитието	 ще	
бъдат	 представени	
предварителните	 ре-
зултати	 от	 проведено-
то	през	лятото	на	2019	
г.	 теренно	 проучване	
на	 растителността	 в	
Габрово,	 осъществено	
от	 експерти	 от	 Инсти-
тута	 по	 биоразнообразие	
при	БАН.
	 Семинарът	 се	 провеж-
да	в	партньорство	с	Техни-
чески	университет	–	Габро-
во,	Музей	„Дом	на	хумора	
и	 сатирата“	 и	 Регионално	
депо	 за	 неопасни	 отпадъ-
ци	–	Габрово.
	 Много		са		предизвика-
телствата,	 алтернативите	
и	 добрите	 примери,	 кои-
то	могат	да	бъдат	отправ-

на	 точка	 в	 изключително	
комплексната	 задача	 за	
предотвратяване	 на	 от-
падъците,	 повторната	 им	
употреба,	 рециклирането	
и	компостирането.	Как	мо-
жем	 да	 постигнем	 всичко	
това,	 кое	 на	 практика	 е	
възможно	 да	 се	 случи	 в	
българските	 общини,	 кои	
са	 трудностите	 и	 къде	 са	
успехите	–	отговорът	пред-
стои	 на	 11	 декември	 2019	
г.	в	Габрово!

Управлеíиеòî íа 
îòпадъциòе - фîкуñ íа 
ñемиíар дíеñ в Гаáрîвî

Женина денчева

	 Хората,	 живеещи	 на	
улиците	 „Петър	 Михов“,	
„Напредък“	 и	 „Златна	
нива“,	 се	 тревожат	 от	
настъпващата	 зима	 за-
ради	 много	 неравности	
и	дупки	по	тях.	
	 След	 направен	 ре-
монт	 там	 е	 останало	
изключително	 недобре	
оформено	 място,	 което	
в	 момента	 е	 с	 много	
голяма	 денивелация.	
Жителите	 от	 отправят	
питане	 кога	 улиците	 им	
ще	бъдат	оправени	чрез	
общинския	 съветник	 от	
„Ние	 гражданите“	 Пепа	
Сомлева.
	 На	 въпросите	 отго-
варя	 арх.	 Николай	 Ме-
разчиев,	 зам.-кмет	 на	
Общината:	 „На	 участък	
от	 ул.	 „Напредък“,	 меж-
ду	бул.	 „Могильов“	и	ул.	
„Петър	 Михов“	 вслед-
ствие	на	изграждане	на	
канализация	 за	 ново-
строящата	 се	 църква	 в	
кв.	 Младост,	 с	 инвес-
титор	 Архиерейско	 на-
местничество	 -	 Габрово,	
се	е	образувало	улягане	
върху	траншеята.
	 Освен	на	ул.	„Напре-
дък“,	 разрушени	 участъ-
ци	 има	 и	 по	 улиците	
„Петър	Михов“	и	„Златна	
нива“,	 основно	 вслед-
ствие	 на	 аварии	 по	 во-
допроводната	мрежа.
	 В	района	се	извърш-
ват	 строителни	 дейнос-
ти	 по	 включването	 към	
електрическата	 мрежа	
на	 новостроящата	 се	
църква.	
	 През	 2020	 година	
предстои	 цялостен	 ре-
монт	 на	 пространство-
то	 около	 църквата	 с	
изграждане	 на	 подход	
и	 паркинг,	 оформяне	 на	
зелени	площи.
	 В	 рамките	 на	 този	
ремонт	 ще	 се	 изпълни	
и	 рехабилитация	 на	 ул.	
„Напредък“.	 Ще	 бъдат	
изкърпени	и	разрушени-
те	 участъци	 от	 улиците	
„Петър	Михов“	и	„Златна	
нива“.

започнаха	 със	 специално	
подготвени	 програми	 за	
малчуганите	 от	 детските	
градини	 и	 учениците	 от	
първи	до	четвърти	клас.
	 Инициативата	 е	 под	
мотото	 „Коледа	 в	 Дряно-
во”	 и	 се	 организира	 от	
НЧ	„Развитие-1869”	в	парт-
ньорство	 със	 СУ	 „Максим	
Райкович”	и	ДГ	„Детелина”.	
Целта	 е	 да	 се	 запозна-
ят	 децата	 с	 българската	
традиция,	 наречена	 хляб,	
както	и	да	покажат	на	до-
брия	 старец	 колко	 много	
са	 научили	 в	 училище	 и	
колко	 послушни	 са	 били	
през	изминалата	година.	
	 В	 началото	 децата	
бяха	 разделени	 на	 групи,	
а	 служители	 на	 читали-
щето	 замесваха	 хляб	 и	
предоставяха	 възможност	
на	 всяко	 дете	 да	 пригот-
ви	традиционното	коледно	
тесто.	Те	 се	радваха	и	 се	
стараеха	да	демонстрират	
разнообразни	 творчески	
попадения	 в	 украсата	 на	
готовите	вече	погачи.	Мал-
чуганите	 оформяха	 обред-
ни	форми.	Върху	 погачите	
можеха	 да	 се	 видят	 раз-
лични	 символи	 на	 плодо-

родието,	 благополучието,	
здравето	 и	 късмета.	 Те	
бяха	 украсени	 с	 плодове,	
цветя,	житни	класове,	пра-
сенца,	 зайчета,	 пиленца,	
кръстове,	 грозде.	 Органи-
заторите	 предварително	
бяха	приготвили	малки	пи-
тки,	 шарена	 сол	 и	 мед,	 с	
които	почерпиха	децата.	
	 Втората	 част	 на	 праз-
ника,	 под	 формата	 на	
среща	 с	 добрия	 старец,	
премина	 в	 песни,	 музика,	
танци	 и	 игри.	 Заедно	 с	
изпълнителите	от	Детската	
школа	по	изкуствата	Леон	
Александров,	 Стасимира	
Стоянова,	 Сияна	 Цанева,	
Мартин	Косев,	Ния	Лакова	
гостите	 пяха,	 рецитираха	
и	 танцуваха.	 Дядо	Коледа	
пристигна	с	пълен	чувал	с	
лакомства,	 които	 раздаде	
на	нетърпеливите	малчуга-
ни.
	 Детското	 матине	 „Ко-
леда	 в	 Дряново”	 ще	 про-
дължава	всеки	ден	до	ид-
ния	петък.	Гости	на	читали-
щето	ще	бъдат	и	потреби-
телите	 на	Дневния	център	
за	 деца	 и	 възрастни	 с	
увреждания.	
	 По	 традиция	 органи-

заторите	 включват	 и	 про-
веждането	 на	 конкурс	 за	
коледна	 украса	 по	 домо-
вете	 на	 дряновци.	 Най-
атрактивната	 ще	 спечели	
награда	от	100.00	лв.	След	
предварителна	 заявка	
Дядо	 Коледа	 ще	 посети	
домовете	 на	 послушните	
деца	 и	 ще	 им	 връчи	 по-
даръци.	Заедно	с	Центъра	
за	 обществена	 подкрепа	
читалището	 организира	
празнична	проява	под	мо-
тото	„Бъдни	вечер	у	дома”.	
Кулминация	на	програмата	
са	 Коледният	 концерт	 и	
изложбата-базар	от	рисун-
ки	 и	 предмети,	 израбо-
тени	 от	 деца,	 участници	
в	 школата	 по	 изкуствата.	
В	 концерта	 ще	 участват	
самодейните	 колективи	 от	
НЧ	 „Развитие-1869”	 и	 уче-
ници	 от	 школата,	 както	
и	 дамската	 вокална	 група	
„Росна	 китка”	 към	 РСО	 -	
Дряново.	 На	 23	 декември	
от	10	и	11.30	часа	в	огле-
далната	 зала	 на	 читали-
щето	 ще	 бъде	 организи-
рана	 серия	 работилнички	
за	 изработка	 на	 коледни	
съкровища	 -	 подаръци	 и	
декораци

Кîледíиòе и íîвîãîдишíи празíици в Дряíîвî

Õîраòа îò Еñа 
иñкаò ñпешеí 
ремîíò íа улициòе

получават	 финансова	 под-
крепа	от	Министерство	на	
културата	 за	 обновяване	
на	фондовете	им	с	книги.	
В	 сесията	 са	 кандидат-
ствали	 507	 библиотеки,	 а	
одобрените	 за	 финанси-
ране	са	386.	Библиотеката	
при	 НЧ	 „Развитие-1869”	 –	
Дряново	е	кандидатствала	
за	 финансова	 подкрепа	 в	
размер	 на	 1072	 лв.,	 биб-
лиотеката	при	НЧ	„Христо	
Ботев	 -1894”	 с.	 Гостилица	
–	 за	 1051	 лв.	 и	 библиоте-
ката	 при	 НЧ	 „Денчо	 Сла-
вов-1900”	с.	 Ганчовец	–	за	
1069	 лв.	 И	 трите	 културни	
институции	ще	получат	за-
явените	 суми,	 с	 които	ще	
могат	 да	 закупят	 литера-
тура	от	български	и	чужди	
автори.

Три чиòалищíи 
áиáлиîòеки îò 
îáщиíа Дряíîвî
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ангел ангелов

	 Пълното	му	име	е	Рай-
чо	 Попхристов	 Попилиев	
Райчев	 –	 Гръблев.	 Син	 е	
на	 габровския	 енорийски	
свещеник	 Христо	 Попили-
ев	 (1801-1892),	 който	 слу-
жи	 четири	 десетилетия	 в	
църквата	„Света	Троица”	в	
Габрово.	 Майка	 му	 Елена	
е	 дъщеря	 на	 габровския	
свещеник	 Велчо	 Грудов	 и	
Цана	 -	 сестра	 на	 габров-
ския	 възрожденски	 чор-
баджия	 дядо	 Илия	 Видин-
лиев.	Елена	е	родена	през	
1812	 година	 в	 Габрово.	
През	1830	година	се	омъж-
ва	 за	 Христо	 Попилиев.	
Умира	през	 1866	 година	в	
Габрово.
	 Единият	му	брат	-	Илия	

Христович,	 е	 възрожден-
ски	учител	в	Априловското	
школо	 в	 Габрово.	 По-мал-
кият	 му	 брат	 -	 Ванката	
Попхристов,	 е	 военен	 ръ-
ководител	 на	 четата	 на	
Хаджи	 Димитър	 и	 Стефан	
Караджа.	Загива	в	сраже-
нието,	 което	 четата	 води	
на	 9	 юли	 1868	 г.	 в	 мест-
ността	 Канлъ	 (кървавото)	
дере	 край	 село	 Вишов-
град,	 Търновско.	 Сестра	
му	 Цана	 Попхристова	 е	

омъжена	за	Илия	Стойнов	
от	град	Севлиево.
	 Райчо	 Попович	 е	 ро-

ден	 най-вероятно	 през	
1834	г.	в	Габрово.	След	за-
вършване	на	класното	учи-
лище	в	Габрово	учи	занаят	
сапунджилък	при	баща	си,	
който	 преди	 да	 бъде	 ръ-
коположен	 за	 свещеник	 е	
бил	майстор	сапунджия.	В	
1855	 г.	 Райчо	Попович	на-
пуска	 Габрово	и	емигрира	
в	 Румъния.	 Установява	 се	
да	 живее	 в	 град	 Плоещ.	
Тук	заедно	със	своя	първи	
братовчед	 Райчо	 Гръблев	
започват	 да	 произвеждат	
сапун	 и	 макарони.	 Райчо	
Попович	 успял	 да	 спече-
ли	 значителни	 средства,	
с	 които	 закупува	 парцел	
земя	 в	 района	 на	 село	
Бузец	 и	 концесия	 от	 Ру-
мънското	 правителство	 да	
търси	нефт	в	нея.	В	земята	
на	Райчо	Попович	открили	
нефтен	извор,	от	експлоа-
тацията	 на	 който	 с	 френ-
ска	фирма	забогатял.
	 Райчо	 Попович	 бил	

добър	 български	 патриот	
и	 със	 спечелените	 сред-
ства	 започнал	 по	 всяка-
къв	 начин	 да	 подпомага	
българските	 революцион-
ни	 емигранти	 в	 Румъния.	

През	1866	г.	той	е	един	от	
основателите	 в	 Букурещ	
на	Тайния	 централен	 бъл-
гарски	комитет.
Дарява	на	комитета	2500	

австрийски	жълтици.	През	
месец	 февруари	 1867	 г.	 е	
обновено	 ръководството	
на	ТЦБК	и	Райчо	Попович	
е	избран	за	член	на	ново-

то	ръководство	на	комите-
та.	През	пролетта	на	1886	
г.	 Райчо	 Попович	 дарява	
средства	 за	 подготовката	
на	 четата	 на	 Хаджи	 Ди-
митър	 и	Стефан	Караджа,	
с	 които	 ТЦБК	 закупува	
пушки	 иглянки	 и	 патрони	
от	 Русия,	 ушиват	 унифор-
ми	 за	 четниците,	 закупу-
ват	 калпаци,	 цървули	 и	
раници.	 ТЦБК	 в	 Букурещ	
през	 1868	 г.	 след	 чета-
та	 на	 Хаджи	 Димитър	 и	
Стефан	 Караджа	 подготвя	
още	една	чета	от	200	души	
да	премине	река	Дунав,	в	
която	се	включва	и	Райчо	
Попович.	 Под	 натиска	 на	
Турция	 румънското	 прави-
телство	 осуетява	 преми-
наването	 на	 четата	 като	
арестува	много	от	участни-
ците	в	нея,	в	т.	ч.	и	Райчо	
Попович,	 който	 прекарва	
15	дни	в	затвора.
	 На	10	март	1867	г.	ТЦКБ	

в	Букурещ	издал	на	Райчо	
Попович	следния	документ	
за	дейността	му	като	член	
на	комитета.	Включвам	це-
лия	 текст	 на	 документа,	
тъй	като	е	малко	познат:

Съвършено мълчание,
Деятелност и самоутвърж-

дение
Таен централен български 

комитет
Доказателен документ
Дава се настоящият доку-

мент, потвърден с големия 
печат на комитета за дока-
зателство на господина Рай-
ча Поповича от град Плоещ, 
Румънско княжество, че той 
спомогна, първо с № 2500 #, 
к.к. жълтици за основа на го-
реказания Таен централен бъл-
гарски комитет, който се ос-
нова да подготви свободата 
на отечеството ни България. 

 Господин Райчо Попович 
е един от първите негови 
основатели и освен денежно 
още повече трудом и делом 
се е показал най – усърдний 
работник и защитник негов.

 Дава му се настоящето 
за вечно свидетелство нему 
и потомството на България, 
за неговите жертви, големи 
заслуги и висок патриотизъм.

10 март 1867 лето
ТБЦК
Габровското	 градско	об-

щинско	 управление	 удос-
товерява,	 че	 настоящият	
препис	 е	 верен	 с	 ориги-
нала.
Габрово , 	 9 	 но -

е м в р и 	 1 8 8 3 	 г .																																													
/п/	кмет	Цончо	Пенчев
/п/	секретар	Луков
	 През	 1876	 г.	 Райчо	

Попович	 подпомага	 със	
средства	 и	 въоръжаване	
четата	на	Христо	Ботев.	В	
издаденото	 свидетелство	
от	 59	 опълченци	 на	 Рай-
чо	 Попович	 за	 оказаната	
им	 помощ	 в	 Плоещ	 през	
1877	 г.	 се	 посочва	 също,	
че	през	1876	г.	същият	за-
ложил	 своята	 къща	 и	 с	
получените	няколко	хиляди	
франка	 подкрепил	 Христо	
Ботев	 по	 подготовката	 на	
четата	му.
	 В	 Плоещ	 Райчо	 Попо-

вич	 се	 оженил	 за	 Аника,	
дъщеря	 на	 българи,	 пре-
селили	се	в	Румъния.	Спо-
ред	Горазд	Илиев	Стойнов			
Райчо	Попович	 и	 съпруга-
та	 му	 Ана	 имали	 8	 деца,	
от	които	през	1902	г.	живи	
били	 7:	 Михаил,	 Борис,	
Иван,	Асен,	Елена,	Крум	и	
Христо.
	 Изхарчил	 цялото	 си	

състояние	 в	 Румъния	 за	
подкрепа	 на	 борците	 за	
свобода,	 Райчо	 Попович	
след	освобождението	през	
1878	г.	се	завръща	в	Габро-
во	с	многолюдното	си	се-
мейство	 като	 сетен	 бед-
няк.	Умира	на	24	март	1884	
г.	в	Габрово.	Съпругата	му	
Ана	умира	на	другата,	1885	
година	в	Габрово.

Райчî Пîпîвич, предприемач îò Гаáрîвî, дарява 2500  
авñòрийñки жълòици за емиãраíòñкаòа îрãаíизация ТÖБК

	 На	 6	 декември	 основ-
но	 училище	 „Проф.	 Пенчо	
Николов	 Райков“	 в	 Тряв-
на	 отбеляза	 44	 години	 от	
създаването	 на	 училище-
то	 и	 155	 години	 от	 рож-
дението	 на	 своя	 патрон	
–	 проф.	 Пенчо	 Николов	
Райков.	Ученици	и	учители	
почетоха	паметната	дата	с	
поднасяне	 на	 цветя	 пред	
родната	 къща	 на	 проф.	
Райков	 с	 тържествена	
програма	 с	 участието	 на	
възпитаници	на	основното	
училище	 в	 зала	 „Дръзно-
вение“.	Кметът	на	Община	
Трявна	 Силвия	 Кръстева	
поздрави	учителите	и	уче-
ниците.	Тя	пожела	здраве,	
целеустременост	и	успехи.	
Кметът	 подчерта,	 че	 ос-
новното	 училище	 е	 едно	
от	 доказателствата	 за	 до-
брото	 ниво	 на	 начално	 и	
основно	 образование	 в	
Трявна.
 * * *
	 Проф.	 Пенчо	 Николов	
Райков	 е	 роден	 на	 6	 де-
кември	1864	г.	в	град	Тряв-
на.	Той	 е	 първият	 българ-
ски	 професор	 по	 химия	 и	

основоположник	 на	 хими-
ческата	наука	в	България.
	 Средно	 образование	
завършва	 в	 пансиона	 на	
Тодор	 Минков	 в	 град	 Ни-
колаев.	 През	 1888	 г.	 за-
вършва	 химия	 в	 Лайпциг-
ския	 университет.	 Негова	
статия,	 публикувана	 през	
1886	г.	в	„Хемише	Централ-
блат“,	е	смятана	за	първа-
та	 научна	 публикация	 на	
български	 автор	 в	 облас-
тта	на	химията.
	 След	завръщането	си	в	
България	 Райков	 е	 учител	
в	 Педагогическото	 учили-
ще	в	Казанлък,	а	от	1890	г.	
–	в	Първа	софийска	мъжка	
гимназия,	като	започва	да	
преподава	 и	 във	 Висшето	
училище	 (днес	 Софийски	
университет	 „Свети	 Кли-
мент	Охридски“).	
	 От	 1892	 г.	 е	 редовен	
преподавател	 в	 универси-
тета,	 като	 от	 1894	 г.	 до	
пенсионирането	 си	 през	
1935	 г.	оглавява	катедрата	
по	органична	химия.	През	
1900	 г.	 става	 действите-
лен	 член	 на	 Българското	
книжовно	дружество,	днес	

Българска	академия	на	на-
уките.	 През	 1908-1909	 г.	 е	
ректор	на	университета.
	 Като	 преподавател	 в	
Софийския	 университет	
проф.	Райков	е	замесен	в	
т.	нар.	„Университетски	въ-
прос”	от	1907	г.	във	връзка	
с	 откриването	 на	 Hарод-
ния	театър	и	освиркването	
на	 княз	 Фердинанд.	 Про-
фесорът	 заедно	 с	 други	
свои	 колеги	 е	 уволнен	 от	
тогавашното	 правителство	
на	 Народно-либералната	
партия	ден	след	събитията	
от	4	януари	1907	г.	Година	
по-късно	 с	 Указ	 №	 10	 от	
28.01.1908	 г.	 той	 отново	 е	
назначен	на	работа	и	то	с	
годишна	заплата	6000.	
	 Пенчо	 Райков	 умира	
през	1940	година.
	 Родният	 дом	 на	 проф.	
Пенчо	 Райков	 в	Трявна	 е	
известната	 Райкова	 къща.	
Никола	 Райков	 –	 бащата	
на	 Пенчо	 Райков,	 е	 бил	
богат	тревненски	търговец	
на	гюлово	масло,	бакър	и	
други	 стоки,	 един	 от	 най-
уважаваните	 жители	 на	
града.	

Училище "Прîф. Пеíчî Райкîв" îòáеляза 155 ãîдиíи îò рîждеíиеòî íа ñвîя паòрîí

На	3	декември	в	Мал-
ка	 зала	 на	 ХГ	 „Христо	
Цокев”	 беше	 открита	 из-
ложба	 „Цветни	 емоции”	
на	 малките	 художници	 от	
арт	ателието	на	галерията. 
Изложбата	 включва	 120	
детски	 творби,	 рисувани	

през	2019	година.
В	 ХГ	 „Христо	 Цокев“	

всяка	събота	децата	се	за-
познават	 с	 разнообразни	
видове	 изкуства,	 опитват	
различни	 техники	 и	 мате-
риали.	

Насърчаваме	 ги	 да	

прекрачат	 пределите	 на	
познатото,	 да	 пускат	фан-
тазията	 си	 на	 свобода,	
потъвайки	 в	 емоцията	 от	
създаването	на	творбите.

Можете	 да	 разгледате	
изложбата	 до	 23	 януари	
2020	г.

Деòñка излîжáа „Öвеòíи емîции” 
îòкриха в ÕГ "Õриñòî Öîкев" - Гаáрîвî

вела лазарова
 
	 Коледният	 подарък	 на	
кмета	на	Община	 Габрово	
за	 габровци	 бе	 необикно-
веният		концерт	-	вокален	
цикъл	 „Родина”	 и	 орато-
рията	 „Коледа”	 по	 музика	
на	 Димитър	 Ненов	 на	 9	
декември.	Под	палката	на		
Йордан	 Камджалов,	 един	
от	 водещите	 европейски	
диригенти,	 артистичен	 ди-
ректор	 и	 главен	 диригент	
на	 Genesis	 orchestra,	 хор	
Музикална	лаборатория	за	
човека,	 и	 солисти:	 Гирги-
на	 Гиргинова	 -	 сопран,	 и	
Иво	 Йорданов	 -	 баритон,	
публиката	можа	да	се	до-
косне	 до	 нещо	 непознато	
с	 изкуството	 на	музиката,	
поднесено	 с	 вдъхновение,	
мисъл,	чувство.
	 Композиторът	Димитър	
Ненов	(1901-1953)	е	изклю-
чителен	 концертиращ	пиа-
нист,	който	изнася	концерт	
и	в	Габрово	в	началото	на	
40-те	 години	 на	 миналия	
век.

	 Вокално-инструментал-
ното	 произведение	 „Роди-
на”	 е	 цикъл	 от	 пет	 песни	
по	 стихове	 на	 Дора	 Габе,	
Кирил	Христов,	Магда	Пет-
канова,	Никола	Фурнаджи-
ев	и	Асен	Разцветников	в	
народен	дух.	Вокално-сим-
фоничната	сюита	„Коледа”	
от	шест	части	за	оркестър,	
хор	 и	 солисти	 е	 по	 ав-
тентични	 коледарски	 тек-
стове	 („Родила	 се	 млада	
Бога”,	 „Я	 станете	 отворе-
те”,	 „Момче	 колежданче”,	
„Коледвало	 -	 погледвало”,	
пожелания	и	финал	 -	 „На-
здраве	ти,	/	домакине,	од	
Бога!	Наздраве!	Наздраве!	
Ей,	Коледо,	мой	Коледо!”).
	 „В	 случая	музикалната	
тъкан	 на	 „Коледа”	 -	 отбе-
лязва	доц.	Искра	Рачева	-	
е	съзвучна	по	нов	начин	с	
фолклорния	първоизточник	
и	му	 придава	 друго	 изме-
рение,	 пренася	 го	 в	 една	
приказно-феерична	 визия.	
Това	 прави	 „Коледа”	 на	
Димитър	 Ненов	 истински	
феномен	 в	 българското	

композиторско	 творчест-
во.”
	 Диригентът	 на	 хора		
Мая	 Василева	 -	 Четроко-
ва	 от	 2014	 г.	 е	 поканена	
за	музикален	ръководител	
на	 иновативния	 културен	
проект	 „Музикална	 лабо-
ратория	 за	 Човека”	 със	
създател	 и	 главен	 дири-
гент	Йордан	Камджалов.	
	 За	Йордан	Камджалов	
композиторът	 Димитър	
Ненов	 е	 свръхинтелект,	
свръхритъм,	 свръхчувстви-
телност,	 гостенин	от	бъде-
щето,	 който	 връща	 фолк-
лора	 в	 неговата	 родина	
-	 космоса.	 И	 допълва	 за	
него:	„Един	от	най-големи-
те	подаръци	в	живота	ми,	
човек,	 който	 ме	 завладя	
само	за	секунди,	още	кога-
то	бях	на	13	 години.	Една	
мечта,	 един	 вдъхновител,	
една	 гръмотевица,	 осветя-
ваща	 до	живот	 непознати	
кътчета	от	съзнанието	ми,	
задвижвайки	 най-личните	
струни	 на	 чувствителност-
та	и	стремежа”.

	 Изправена	 на	 крака,	
с	продължителни	аплодис-
менти	публиката	в	препъл-
нената,	макар	и	неотопле-
на	зала	на	Дома	на	култу-
рата,	с	гости	от	съседните	
градове	и	чак	от	Казанлък,	
сред	 които	 и	 прочутият	
физик-педагог	Теодосий	Те-
одосиев	 -	 Тео,	 поздрави	
изкуството	 на	 музиканти-
те.	
	 „Концертната	 програ-
ма	 -	 сподели	 Йордан	 Ка-
мджалов	 чрез	 водещата,	
защото	здравословен	про-
блем	 бе	 повредил	 гласа	
му	-	е	отпреди	две	години.	
Тя	пресъздава	замисъла	и	
идеята	 на	 композитора.	 В	
Габрово	се	чувстваме	като	
у	 дома	 си.	 Благодаря	 на	
кмета	на	Община	 Габрово	
за	 подкрепата.	 Ако	 всич-
ки	 градове	 имаха	 такива	
възможности,	 България	
можеше	да	 се	 преобрази.	
Ще	се	радваме	да	идваме	
отново.	Огромна	чест	е	да	
представим	 това	 съкрове-
но	дело.”

Кîледíияò кîíцерò ñ дириãеíò Йîрдаí 
Камджалîв - маãия îò ñцеíаòа
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раБоТа прЕДлага
ФаЯнсаДжии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 16]
сЕрВиТьор/ка при до-
бро заплащане и подси-
гурено спане се търси на 
тел. 0887/671-848. [17, 
12]
ДЪрВооБраБоТВаЩа 
ФирМа набира работ-
ници. Справки на тел. 
0899/137-896. [16, 16]
жЕна за гледане на бо-
лен почасово се търси на 
тел. 0888/204-480. [11, 9]

ФирМа за ЕлЕкТро-
ника ТЪрси проДа-
ВаЧ-консулТанТ за 
сВоЯ Магазин и 
сайТ. оТлиЧно за-
плаЩанЕ. Справки на 
тел. 0878/393-919 [15, 
12]

жЕна за гледане на бо-
лен за 24 часа се тър-
си на тел. 0888/204-480. 
[11, 9]
Малка краВЕФЕрМа 
търси работник. Справ-
ки на тел. 0876/415-480. 
[12, 12]
сЕрВиТьорка сЕ търси 
на тел. 0899/651-549. 
[11, 7]
ФирМа ТЪрси хигиенист/
ка за почасова работа. 
Справки на тел. 0878/808-
705. [6, 4]
„поДЕМ гаБроВо „ ЕООД 
търси електромонтьор. 
Справки на тел. 0884/854-
354. [5, 5]

ФирМа наБира ра-
БоТници за пЕрал-
но сТопансТВо. 
оТлиЧно заплаЩа-
нЕ. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 5]

БисТро „карТал“ тър-
си да назначи готвач/по-
мощник-готвач за обед-
но меню. Дневна смяна. 
Предишен опит е задъл-
жителен! Справки на тел. 
0889/319-654. [12, 4]
ТаксиМЕТроВ шоФьор 
се търси на тел. 0888/41-
31-97. [5, 3]
ТЪрсЯ жЕна за почасови 
грижи за възрастна. Сама 
се обслужва. Справки на 
тел. 0886/210-426. [5, 3]
„поДЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси общ работник - 
0884/854-354. [5, 1]
ВЕрига храниТЕлни ма-
газини „Нивен“ набират 
персонал. Справки на тел. 
0898/675-398. [2, 1]

ФирМа за здравословни 
храни в село Горна Росица 
търси шофьор с катего-
рия „С“. Заплата 1200 лв. 
Справки на тел. 0885/204-
770. [5, 1]

раБоТа ТЪрси
ТЪрсЯ раБоТа - тел. 
0893/289-743. [12, 9]
проФЕсионалЕн шо-
Фьор с категория „С“, 
„С1“ търси работа - тел. 
0879/988-025. [3, 1]

грижа за Болни 
и ВЪзрасТни
глЕДаМ Болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 2]

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

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - справки на тел. 
0899/377-924
ТранспорТ сЪс са-
мосвал - 3.5 тона - тел. 
0876/522-774. [20, 16]
ТранспорТни услуги - 
тел. 0882/407-493. [15, 
13]

ТранспорТ с бус - 3 
тона, фургон - 18 куби-
ка, падащ борд, колич-
ка. Фактури по ДДС. Тел. 
0887/31-61-84.
ТранспорТни услуги 
до 2 тона - каросерия - 
тел. 0896/828-147. [20, 
9]
ТоВарно пикапЧЕ 
в Габрово и региона. 
Без почивен ден. Тел. 
0876/004-121. [5, 1]

БилЕТи, пЪТуВаниЯ
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

сЯДаш и караш
аВТоМоБили До 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - справки на тел. 
0999/009-008.

аВТоМоБили проДаВа
шкоДа ФЕлициЯ - пи-
кап, 1.3, по договаряне 
и Опел Виваро, 1.9 TDI - 
2006 г., товарен, отличен, 
в движение, се продават 
на тел. 0887/465-524. [5, 
3]

БМВ 318 - комби, 2000 г., 
118 к. с., бензин, всичко 
платено, за 2700 лв. се 
продава на тел. 0894/52-
52-58. [4, 2]
ФорД ФиЕсТа, 1.3, бен-
зин, обслужена, с два 
комплекта гуми с джанти, 
за 800 лева се продава 
на тел. 0898/594-593. [8, 
1]
сузуки лиана - 2002 г., 
кожен салон, всичко пла-
тено, цена: 2300 лв.; Пежо 
306 - 1998 г., газов инже-
кцион, се продават на тел. 
0889/430-618, 0899/816-
766. [5, 1]
опЕл агила се продава 
на тел. 0887/222-588. [2, 
1]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, ками-
они, трактори, ремаркета 
(може и дефектирали) от 
място на най-високи цени 
изкупува  0897/429-374

аВТоЧасТи/Магазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.
ноВи акуМулаТори 
- най-ниски цени - тел. 
0999/009-008.

аВТоуслуги
аВТоТЕнЕкЕДжийски и 
автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитивно, 
атрактивни цени. Справки 
на тел. 821 566, 0888 321 
692.

кЪрпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [15, 13]
аВТосЕрВиз - тел. 
0882/407-493. [15, 13]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага сер-
визна дейност и денонощ-
на пътна помощ. 066/886-
677, 0899/886-424.

аВТоМоБили 
поД наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМоБили поД 
наЕМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМоБили
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, излез-
ли от употреба и катастро-
фирали автобуси и микро-
буси - 0999/009-008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 13]

МоТори/ВЕлосипЕДи

изкупуВаМ сТа-
ри и сЪВрЕМЕнни, 
запаДни и социа-
лисТиЧЕски Мо-
ТопЕДи и МоТо-
циклЕТи - здрави и 
повредени, може и с 
липси - справки на 
тел. 0999/009-008.

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.
уроци по пиано и солфеж - тел. 0877/80-67-26. 
[12, 7]

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

проДаВа Машини

пЕлЕТна горЕлка 
GF858 VIP - 8-58 кВТ, 
гаранционна, прода-
ва изгодно по спеш-
ност 0888/241-115 
[23, 12]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плоЧи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
цигли - използвани, 0.10 
лв., се продават на тел. 
0896/49-59-26. [16, 9]
кЕрЕМиДи БраМак (вто-
ра употреба) се прода-
ват на тел. 0878/199-789. 
[11, 6]

проДаВа оБзаВЕжДанЕ
ФризЕр сЕ продава на 
тел. 0877/820-387. [2, 1]

проДаВа разни
МоТорна  шЕйна 
„Yamaha“ за 3300 лв. се 
продава на тел. 0888/24-
33-38. [11, 4]

изгоДно! МЪжки кожух 
- еко кожа, нов, мъжки 
кожух - естествена кожа, 
ел. двигател - P = 1.5 kW, 
N = 900 об./мин. - справ-
ки на тел. 0889/72-40-86. 
[11, 7]
паВилион - 9 кв. м, 
за 400 лв. се продава -  
справки на тел. 0895/710-
934. [11, 7]
ски, ски оборудване 
продава тел. 0888/24-33-
38. [11, 4]
каМина с водна риза и 
помпа се продава на тел. 
0895/871-336. [3, 3]
ТаБлЕТ, раБоТни обувки, 
магнитно колие се прода-
ват на тел. 0878/390-788. 
[5, 1]

жиВоТни проДаВа
заплоДЕни ЯрЕТа по 
споразумение се прода-
ват на тел. 0892/989-718. 
[11, 9]
ЯрЕТа - живи, 4 лв., 
се продават на тел. 
0892/989-718. [12, 5]
кози, прЪЧоВЕ и яре-
та се продават на тел. 
0877/983-204. [11, 3]
оВЕн сЕ продава на тел. 
0898/575-123. [16, 5]

храна за жиВоТни
сЕно на бали се прода-
ва на тел. 0899/960-591. 
[11, 9]
зЪрно за животни на по-
ниски цени се продава на 
тел. 0898/59-58-75. [3, 1]

проДаВа Тор
угнил оБорски тор се 
продава. Собствен транс-
порт със самосвал. Тел. 
0899/414-153. [23, 22]

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637.

ДоМашни люБиМци
касТрирано куЧЕ-па-
заЧ си търси дом - тел. 
0899/11-85-57. [10, 5]

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 14.12./21.12, 40 лв.
БУКУРЕЩ - КОЛЕДНИ БАЗАРИ - 15 и 
21.12, 40 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 
156 лв.                                                                                                                                   
НГ В ИСТАНБУЛ - 28.12., от  348 лв.                                                               
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 20.12, 149 лв. 
КОЛЕДА И НГ В БЕРОВО - 2 нощувки, 
210/360 лв.
НГ В АНТАЛИЯ - от 337 лв., КУШАДАСЪ 
- от 348 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/В. ТЪРНОВО
КОЛЕДА ВИЕНА - БУДАПЕЩА - 21.12., 

559 лв.
НОВА ГОДИНА В КОРФУ - 28.12., 340 лв.
НГ САМОЛЕТ - ПОСЛЕДНИ МЕСТА  
ВИЕНА - 790 лв., РИМ - 1043 лв., СИЦИ-
ЛИЯ - 862 лв., КОСТА ДЕЛ СОЛ - 978 лв., 
АНТАЛИЯ - 648 лв., ЕГИПЕТ - 1049 лв., 
ТУНИС - 1067 лв., МАРОКО - 1484 лв.
ПОЧИВКИ 2020 - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
КУШАДАСЪ, БОДРУМ, МАРМАРИС, АЙВА-
ЛЪК, АНТАЛИЯ, ЧЕШМЕ, ГЪРЦИЯ, ИСПА-
НИЯ, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРО-
КО, ТУНИС, ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ 
AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ЛАЛЕТО - 
22.04-26.04 с 3 нощувки – 240 лв.
СИНАЯ – БРАН – БРАШОВ - 25-26.04; 23-
24.05; 20-21.06 - 139 лв.
НОС КАЛИАКРА - 30-31.05 - 99 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15-17.05;17-
19.07- 145 лв.
С. ЗЛАТОЛИСТ- „ПРЕПОДОБНА СТОЙНА“-
РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК - 09-10.05; 
04-05.07- 109 лв.
ГЪРЦИЯ-РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИ-
ТЕ - 01-03.05 - 179 лв.
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09-10.05 - 95 лв.
СКОПИЕ-КАНЬОН МАТКА - 06-07.06 - 139 лв.
ОХРИД И АЛБАНИЯ -02.04.20; 25.06-279 лв.

МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13-14.06 - 103 лв.
ПИРИНСКИ ЕЗЕРА -02-05.07;20-23.08,185 лв.
ПОЛША - 05-11.07 - 729 лв.
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 16-19.07; 06-09.08; 27-
30.08 - 189 лв.
ВИЕНА И ВЕНЕЦИЯ - 21-26.07 - 449 лв.
СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ И КРАЙОВА - 
04-06.08 - 149 лв.
МЕТЕОРА - 23-26.04 – 225 лв.
ВЕЛИКДЕН В КОРФУ - 16-20.04 - 439 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В БАНСКО-14-19.07;11-16.08,275 лв
ПОЧИВКА В ПАМПОРОВО - 22-26.07; 05-
09.08 - 239 лв.
ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО-23-26.07;13-16.08- 275лв
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

06/12

О Б Я В А
ЗА ПРИеМАНе НА ВОеННА слуЖБА НА лИце, 
ЗАВЪРШИлО ГРАЖДАНсКО ВИсШе уЧИлИЩе 
(МЗ ОХ-999/05.11.2019 Г.)

цеНТРАлНО ВОеННО ОКРЪЖИе
ОБЯВЯВА ВАКАНТНА ДлЪЖНОсТ ЗА ОфИцеР:

АДМИНИсТРАТОР І сТеПеН В ОТДелеНИе „лО-
ГИсТИЧНО ОсИГуРЯВАНе” В ЩАБА НА цеНТРАлНО 

ВОеННО ОКРЪЖИЕ

 ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 13.12.2019 г. ВЪВ ВоЕнно 
окрЪжиЕ – гаБроВо, ул. „соФроний ВраЧански” 1а

 Изисквания: 
 - ОКс „магистър” по специалност от професио-
нално направление „Икономика” от област на ви-
сшето образование „социални, стопански и правни 
науки”;
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба;
 - да не са осъждани;
 - да нямат друго гражданство.

Подробна информация на тел. 0888210283; 
066/805531; 066/800257.  справка: www.comd.bg

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ 

ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 
(МЗ ОХ-960/23.10.2019 Г.)

 3 бр. вакантни длъжности за войници за военно 
формирование от състава на Военно-географската 

служба: 24430 - Троян.
 Длъжността, за която може да се кандидатства, 
е:
 „Младши шофьор”.

 ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 20.12.2019 г. ВЪВ ВоЕнно 
окрЪжиЕ – гаБроВо, ул. „соФроний ВраЧански” 1а
 
 Изисквания: 
 - образование – средно или по-високо;
 - да не са по-възрастни от 28 години;
 - да не са осъждани;
 - да притежават свидетелство за управление на 
МПс категория „с”.

Подробна информация на тел. 0888210283; 
066/805531; 066/800257.  справка: www.comd.bg.

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, 
ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 

(МЗ ОХ-977/05.11.2019 Г.)
 3 бр. вакантни длъжности за офицери 

за военно формирование от състава на 
Военно-географската служба: 24430 - Троян.

 Длъжностите, за които може да се кандидатства, 
са:
Топограф в секция „Топография“на сектор „Топо-
геодезия“
Проверител в Първа секция „Картография“ на сек-
тор „Картография“
 Младши експерт III степен в секция „Географски 
база данни“ на сектор „Дистанционни изследва-
ния“

 ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 17.01.2019 г. ВЪВ ВоЕнно 
окрЪжиЕ – гаБроВо, ул. „соФроний ВраЧански” 1а
  Изисквания: 
 - образование – ОКс „бакалавър“ по специал-
ност
геодезия, фотограметрия и картография;
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба;
 - да не са осъждани.

Подробна информация на тел. 0888210283; 
066/805531; 066/800257.  справка: www.comd.bg.

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДоЧници

сЧЕТоВоДсТВо
сЧЕТоВоДна канТора 
„конТо-ЕкспЕрТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - справки на тел. 
066/804-066

рЕгисТрациЯ на 
ФирМи и сЧЕТоВоД-
но оБслужВанЕ - 
0898/480-821.

куриЕрски услуги
най-ниски цЕни на теж-
ки и едрогабаритни товари 
в страната. Най-атрактивни 
цени за Лондон - 10 кг 
- 25 лв. „Европът“, Габро-
во, ул. „Неофит Рилски“ 7, 
справки на тел. 0882/666-
188. [11, 4]

проФЕсионалЕн
ДоМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на етажна 
собственост - пълно об-
служване за граждани и 
фирми. Тел. 0894/94-07-
35. [13, 6]

Гишето за обяви на 
входа на редакцията 
- Габрово, ул. „Отец 
Паисий“ 2, работи от 
7.30 до 17.00 ч. След 
17 ч. обяви се прием-
ат в редакцията на 4 
етаж. Вашата обя-
ва ще бъде отпечата-
на още на следващия 
ден, ако бъде подадена 
в редакцията до 16.30 
часа. 
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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, 61м2, ет. 5/5, за ремонт 39 800 лв
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 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., Борово, 80 м2, ет. 5/6, ч. обз. 39 200 лв
3-ст., Ш. мост, 86 м2, ет. 1/4, обз. 55 000 лв
3-ст., Градище, 95 м2, ет. 4/4, обз. 100 000 лв
3-ст., ул. „Акация“, 75 м2, 4/8 65 000 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 57 000 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 49 500 лв
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 61 900 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Борики, груб строеж, 352 м2 РЗП, два гаража, 4 
спални, 3 бани, двор 1010 м2 218 000 лв
Г.бърдо,170м2 РЗП,гараж, двор 407м2 109 900 лв
Шарани, 2 къщи - стара за реставрация и нова, 

211 м2 РЗП, плевня, двор 1918 м2 56 000 лв
Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за 
гости, 6 спални, 6 бани, двор 1230м2 150 500 лв
Драгомани, 87м2 ЗП,стара,двор 1329м2 36 500 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  

 31 900 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
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 43 700 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 31 500 eu
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
Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Иванили, с плочи, стоп. постр., 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
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, лок. парно, 102м2 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

Поповци, 507 м2 5 600 лв
Велчевци, 298 м2 8 900 лв
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

Обходен път за Шипка, 20 дка, 106 м лице, до 
пътен възел Поповци, променено предназначение 
с изтекъл срок, за подновяване       210 000 лв
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
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

Мол Габрово, тристаен, обзаведен 588 лв
Терамол, 1-ст., 3 ет., част. обзавеждане 180 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Младост, 1-ст., 3 ет., част. обзавеждане 145 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 
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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

Реклами и îáяви в “100 веñòи”

иМоТи проДаВа
парцЕл В село Мрахори - 
800 кв. м, се продава на 
тел. 0878/370-640. [24, 
24]
парцЕл До „Техномар-
кет“ - 3 дка, за 18 000 
лв. се продава на тел. 
0892/484-602. [17, 14]
кЪЩа - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
165 кв. метра, цена: 88 
888 лв., се продава на 
тел. 0888/450-180. [11, 
10]
гарсониЕра, слЕД ре-
монт, в кв. Трендафила, с 
посредник се продава на 
тел. 0887/760-790. [11, 
9]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[18, 7]
ЕТаж оТ къща в центъ-
ра, зад МОЛ Габрово, с 
двор 150 кв. м, се прода-
ва на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [16, 7]

кЪЩа Близо до Габро-
во, на 6 км от центъ-
ра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 6]
парцЕл - 2 дка, в регу-
лация, незастроен, в село 
Армените се продава на 
тел. 0888/515-797. [2, 2]
ноВо жилиЩЕ - обзаве-
дено, 73 кв. м, гр. Габро-
во, се продава на тел. 
0887/16-32-34. [11, 2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- 91 кв. м, ет. 3, луксозно 
обзаведен, локално пар-
но, таванска стая, маза, 
на ул. „Седянкова ливада“ 
27 се продава на тел. 
0888/20-59-23. [3, 1]
кЪЩа В село Яворец се 
продава на тел. 0877/820-
387. [2, 1]
парцЕл В село Лесичар-
ка - регулация, догова-
ряне, се продава на тел. 
0897/02-05-31. [11, 1]

БизнЕс и инВЕсТиции
разраБоТЕн БизнЕс се 
продава на тел. 0895/307-
105. [8, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪЩа, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
ЕДносТаЕн или двуста-
ен - тухлен, купува тел. 
0899/222-636. [12, 10]

ДВусТаЕн, ТрисТаЕн 
апартамент до 30000 лева 
в близост до центъра тър-
си тел. 0897/033-275. [2, 
1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
Топ цЕнТЪр, 50 кв. м, за 
магазин, офис под наем 
- тел. 0878/370-640. [24, 
24]
оФис, оБоруДВан, 20 
кв. м, ул. „Априловска“ № 
2, цена: 200 лв. за месец, 
се отдава под наем на 
тел. 0888/53-80-74. [11, 
10]
раБоТЕЩ аВТосЕрВиз 
се отдава под наем на 
тел. 0878/93-36-37. [11, 
10]
ЕДносТаЕн апарТаМЕнТ 
на Колелото се дава под 
наем на тел. 0877/222-
095. [12, 6]
ТрисТаЕн нЕоБзаВЕДЕн 
апартамент, след осно-
вен ремонт, с климатик, 
кв. Русевци, Габрово, се 
дава под наем на тел. 
0884/149-964. [17, 10]
иц, ДВа магазина/офиси, 
договаряне, под наем - 
тел. 0888/378-193. [12, 6]
апарТаМЕнТ поД наем 
- тел. 0876/411-467. [12, 
8]
МЯсТо за автокъща се 
дава под наем на тел. 
0895/710-934. [11, 7]

аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [11, 7]
Магазин - 55 кв. м, 
на колелото на Консул-
тативна поликлиника се 
отдава под наем на тел. 
0898/815-554. [11, 4]

ТЪрси поД наЕМ
ДВусТаЕн или триста-
ен апартамент на разумна 
цена се търси под наем на 
тел. 0895/116-553. [5, 1]

зЕМи
ниВи В цяла България се 
купуват на тел. 0894/47-
44-70. [11, 9]
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [8, 1]

ноЩуВки
ноЩуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
ноЩуВки В топ център - 
0876/731-419. [20, 9]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636
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сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива - 
0897/832-363
сЪБарЯМ и почист-
вам от А до Я. Извърш-
вам строителни работи. 
Чистя дворове, 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, 
ремонтира или събаря 
- обезопасява всякак-
ви покриви. Изгражда 
навеси, огради и други 
на най-ниски цени и с 
високо качество. Тел. 
0895/752-838.
услуги с мини багер-
че и самосвал - тел. 
0897/429-374.
рЕМонТ В строител-
ството от А до Я - тел. 
0877/53-16-20. [22, 18]
покриВи, изолации, 
вътрешни ремонти, ма-
зилки, боя, гипсокартон 
и др. - 0897/390-194. 
[25, 17]

хиДроизолациЯ, по-
криВи, дренаж, улуци, 
капаци, комини, подпор-
ни стени бързо и качест-
вено - тел. 0888/020-
187. [25, 17]
сТроиТЕлно-рЕМонТ-
ни ДЕйносТи и всякак-
ви довършителни работи 
- тел. 0884/439-823. [16, 
9]
покриВни рЕМонТи, 
капаци, комини, изола-
ции - 0882/279-749. [17, 
14]
рЕМонТ на покриви, 
тенекеджийски Услуги, 
хидроизолация, улуци и 
безшевни улуци. Услуги с 
бус и други. Справки на 
тел. 0893/205-204. [13, 
11]
кЪрТи, проБиВа отвори 
от 32 мм до 180 мм - 
тел. 0895/70-70-50. [13, 
11]
ДоВЪршиТЕлни раБо-
Ти - тел. 0895/70-70-50. 
[13, 11]
БЕТон, коФраж, арма-
тура, собствен кофраж 
- тел. 0895/707-050. [13, 
11]
сТроиТЕлни и ремонт-
ни дейности - справки на 
тел. 0879/377-566. [6, 6]
кЪрТЯ БЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [12, 
4]

БригаДа изВЪршВа ре-
монт на покриви, външни 
и вътрешни изолации, 
мазилки, шпакловки, гип-
сокартон, бояджийски и 
тенекеджийски услуги и 
др. - тел. 0899/63-88-75. 
[13, 2]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - 
редене, БЕЗПРАХОВО 
циклене, фино шлайфа-
не, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
шпаклоВка, БоЯДис-
ВанЕ - тел. 0895/38-66-
50.
проФЕсионалЕн Мон-
Таж на ламинат, бала-
тум, замазки, боядисва-
не, тапети - 0897/978-
762, 0877/015-031. [27, 
20]
шпаклоВка и боядис-
ване - тел. 0878/580-
333. [31, 20]
ВЪТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване 
- тел. 0898/569-486. [22, 
17]
ФаЯнс, ТЕракоТа, то-
плоизолация - тел. 
0878/928-538. [11, 3]
Вик, ФаЯнс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [13, 
2]

инТЕриорни! шпак-
лоВки, бои, декоратив-
ни мазилки, камък - тел. 
0897/22-98-15. [8, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
ТоплоизолациЯ - тел. 
0885/435-390. [17, 10]

хиДроизолации
рЕМонТ на стари по-
криви, хидро-, топлои-
золации, дренаж - тел. 
0888/863-001. [17, 14]

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.

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. услуги - тел. 
0877/85-17-88. [20, 13]
Ел. инсТалации - тел. 
0877/36-78-52. [20, 13]

Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 12]
Вик и ел. инсталации - 
тел. 0895/70-70-50. [13, 
11]
ДрЕБни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802. [14, 3]

коМини
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на коми-
ни - отгоре и отдолу. 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 
0897/704-502.
коМиноЧисТаЧ - тел. 
0889/177-737.

коМиноЧисТаЧ с 
опиТ - 30 лВ. - тел. 
0894/525-258.

коМиноЧисТаЧ - ма-
шинно, безпрахово - тел. 
0898/538-938. [13, 2]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313.
рЕМонТ на всички 
марки перални - тел. 
0888/294-214. [23, 22]
рЕМонТ и продажба 
на кафеавтомати - тел. 
0898/480-551. [11, 10]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]

рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [15, 4]

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
изТоЧВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737. 
[25, 14]
Вик рЕМонТи и инста-
лации - тел. 0899/359-
114. [11, 7]

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.
Вик и ел. услуги - тел. 
0894/220-509. [18, 11]
кЪрТи, ЧисТи, извозва 
- 0889/177-737. [25, 14]
МонТаж на мебе-
ли и ламиниран пар-
кет се предлага на тел. 
0896/73-73-32. [12, 7]
заВарЪЧни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 5]
цЕпЯ ДЪрВа, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [4, 2]

оТоплЕниЕ
ДЪрВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-172.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, брикети, 
дърва. Ниски цени, безпла-
тен транспорт - 066/805-642, 
0897/892-903.
нацЕпЕни ДЪрВа - 80 лв. 
Безплатен транспорт. Незабав-
на доставка. Тел. 0895/252-
686.
нарЯзани и нацепени букови 
и дъбови дърва се продават на 
тел. 0876/839-779.

ДЪрВа за огрев - нарязани и 
нацепени, се продават на тел. 
0876/437-140.
БукоВи ДЪрВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Справки на тел. 
0877/191-102.
нацЕпЕни, нарЯзани дърва 
- 80 лева, незабавна доставка, 
се продават на тел. 0884/709-
093
ДЪБоВи за огрев - нацепени, 
80 лв., с безплатен транспорт, 
се продават на тел. 0877/471-
466.
ДЪрВа за печки и камини - 
80 лв., се продават на тел. 
0876/583-472.
нарЯзани и нацепени дърва 
- бърза доставка, се продават 
на тел. 0877/108-825.

„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
сухи и сурови нацепени дър-
ва - 80 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
ДЪрВа за печки, котли, ка-
мини се продават на тел. 
0879/988-131.

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

“ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ ооД 
продава въглища, екобрикети, 
пелети и брикети - 0897/922-
481.
салкЪМ - метров, 65 лв./
куб., нарязан и нацепен - 73 
лв./куб., се продава на тел. 
0896/735-859. [24, 21]

ДЪрВа за огрев, метрови - 75 
лв./ куб. м, нарязани - 85 лв./
куб. м, се продават на тел. 
0896/741-763. [24, 21]
ДЪрВа за огрев - наряза-
ни, 80 лв./куб. м, с включен 
транспорт, се продават на тел. 
0879/562-733. [24, 21]
нарЯзани и НАЦЕПЕНИ дърва 
за огрев - 80 лв./куб. м, се 
продават на тел. 0897/765-
901. [24, 21]
ДЪБоВи изрЕзки - 40 лв./
куб. м - тел. 0899/137-896. 
нарЯзани, нацЕпЕни дър-
ва - 85 лв./куб., чувал дърва 
- 5 лв., разпалки - 5 лв. -  
0893/511-154. [22, 16]
МЕТроВи - 75 лв., нарязани 
- 85 лв., чували - 5 лв. - тел. 
0988/816-628. [22, 11]

ДЪрВа за огрев - нарязани, 
нацепени и метрови, незабав-
на доставка, се продават на 
тел. 0898/519-077. [22, 13]
„ФлинТ-гайДароВи“ („пЕТЯ 
Гайдарова“) - донбаски въгли-
ща; брикети, разпалки. Осигу-
рен транспорт. Тел. 0898/690-
606, 066/80-80-53. [24, 13]
разпалки В големи чували 
- 5 лева. Дърва в чували - 5 
лева. Тел. 0876/294-343. [14, 10]
ДЪрВа В чували - 5 лв., наря-
зани и нацепени - 80 лв. - тел. 
0878/47-22-37. [16, 5]
ДЪрВа за огрев, разпалки в 
чували, дърва в чували, наря-
зани и нацепени, сухи - тел. 
0896/80-76-88. [13, 2]
пЕлЕТи сЕ продават на тел. 
0898/59-58-75. [3, 1]

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

подаващи	 шнека	 и	 автоматич-
но	 механично	 самопочистване	 с	

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

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

Оòîплеíие íа пелеòи ñ цеíа и качеñòвî áез алòерíаòива
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 клиеíòиòе, закупили прîдукò 
íа “Гîлдъí файър” îò ИК „Кîлîíел”,  
пîлучаваò ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñòаíалиòе при íужда îò 
ãараíциîíеí ñервиз òряáва да íаправяò 
заявка íа òелефîíиòе íа дîñòавчика. БеЗПлАТеН ПусК

строителство, ремонти, изолации, услуги; отопление; лекари

лЕкари
Д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твър-
ди контактни лещи - по-
неделник до петък - от 
9 до 18 ч.; събота и 
неделя - след уговорка 
на тел. 066/80-32-37
психиаТЪр и 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.
Д-р иВан Ненков - аку-
шер-гинеколог в Област-
на болница - Габрово. 
Прегледи в БМЦ (Кон-
султативна поликлини-
ка): вторник и четвъртък 
от 14.30 до 18.00 ч.; , 
включително ехография 
на женска гърда, диа-
гноза и лечения на за-
болявания, свързани с 
изпускане на урина при 
жената. Телефон за за-
писване: 0894/565-056. 
[13, 6]

запознансТВа
пЕнсионЕр Миньор тър-
си жена до 65 години за 
съвместно съжителство, 
без ангажименти - тел. 
0882/362-548. [11, 8]

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 3]
ЕроТиЧЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 9]
услуги за жени - тел. 
0896/48-29-23. [5, 3]
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В кíиãаòа “Сòарî Гаáрîвî и пъòищаòа îкîлî íеãî” Кирил 
Кîйчев - ñ íîва хипîòеза за възíикваíеòî íа Гаáрîвî

 
Продължава от брой 234
	 Очевидно	 е,	 че	 и	 при	
това	 трасе	 се	 заобикаля	
м.	 Гарванов	 камък	 при	
река	Янтра.	От	Бичкинска-
та	махала		този	път,	дости-
гайки	Баланите	през	 тога-
вашните	махали	Фърговци	
и	Генчевци,	се	е	свързвал	
с	големия	„Верейски	друм”	
над	с.	Драганчетата.
 
 

Различни	 са	
предположения-
та	 за	 името	 на	
този	 път.	 Пър-
вото	 е	 свърза-
но	 с	 принципа	
на	 аналогия-
та	 –	 щом	 като	
има	голям	друм	
(„Верейския”),	
този	 като	 по-
малък,	 в	 сми-
съл	на	по-рядко	

използван,	 да	 се	 нарича	
„мали”.	 Други	 тълкуват	
това	име	от	„мале”	(ударе-
нието	на	„а”)	„време”,	кое-
то	означава	„незапомнено	
старо	 време”;	 а	 трети,	 че	
произхожда	 от	 турската	
дума	 „мал”	 –	 стока,	 т.	 е.	
„търговси	друм”.
	 Има	 още	 едно	 наиме-
нование	 на	 пътя	 „Мали	

друм”.	 Това	 е	 участъкът	
от	 пътя	 през	 Балкана,	 но	
през	сегашния	квартал	Ра-
децки.
	 Дотам	 се	 е	 стигало	
като	пътят	е	започвал,	къ-
дето	 днес	 е	 Втора	 полик-
линика	и	е	следвал	левия	
бряг	 на	 река	 Паничарка	
в	 кв.	 Маркотея.	 Маркотея	
е	 било	 едно	 от	 сборните	
места	на	габровските	кър-
джии,	 тръгващи	 за	 Узун-
джовския,	Сливенския	или	
Неврокопския	 панаир.	 За	
разлика	 от	 днешния	 път,	
в	 този	 район	 старият	 е	
минавал	 под	 височина-
та,	 където	 са	 градският	
басейн	 и	 незавършеният	
колодрум.	 В	 местността	
Закеда,	 западно	 от	 Ки-
селчова	могила	е	излизал	
в	 кв.	 Дядо	 Дянко,	 след	

което	 е	 следвал	сегашния	
път	 до	 Хаджицонев	 мост.	
Пак	в	кв.	Дядо	Дянко	този	
път	е	приемал	пътя	от	Бич-
кинята,	 през	 Негенците	 и	
Челюв	 рът	 и	 този,	 идващ	
от	 Гачевци,	 през	 „Турска	
поляна”	 и	 село	 Горнова	
могила.
	 За	да	не	се	обърка	чи-
тателят	с	понятието	„Мали	
друм”,	 ще	 обобщим,	 че	 с	
това	 име	 са	 известни	 пъ-
тищата,	 които	 от	 Габро-
во	отиват	към	с.	Боженци	
през	 с.	 Източник,	 пътят,	
тръгващ	от	Шиваров	мост	
през	 кв.	 Негенците	 за	
Етъра	 и	 Балкана,	 и	 този,	
тръгващ	също	от	Шиваров	
мост,	 но	 следващ	 поречи-
ето	 на	 река	 Паничарка,	
през	 кв.	 Радецки	 за	 връх	
Св.	Никола.
	 За	 град	Дряново	и	от-
там	за	Търново	от	Габрово	
е	имало	три	пътя.
	 В	 най-стари	 времена	
се	 е	 използвал	 участъкът	
от	„Верейския	друм”:	Дря-
ново	–	Царева	ливада	–	с.	
Горни	 Върпища	 –	 с.	 До-
нино	–	с.	Орловци	–	през	
поляната	 под	 местността	
Градище	 –	 покрай	 Монев	
дол	 и	 през	 кв.	 Търсиите	
се	 е	 слизало	 в	 Лъката.	 В	
северния	 край	 на	 Лъката	
е	можело	да	се	слезе	и	от	
Донино	 през	 Брънеците,	
както	 и	 от	 село	 Орловци	
през	кв.	Сараните.
	 Вторият	път	е	започвал	
от	северния	край	на	Лъка-
та,	 през	 селата	 Джумрии,	
Велковци,	 Караиванца	 и	
през	 с.	 Геша	 е	 слизал	 в	
Дряново.
	 Третият	 път	 е	 тръгвал	
на	изток	от	Габрово,	през	
кв.	Радичевец	(между	два-
та	 моста	 на	 завод	 „Капи-
тан	 дядо	 Никола”)	 покрай	
Пройновския	 дол	 и	 едно-
именния	 сега	 квартал	 е	
излизал	 на	 поляната	 под	
местността	 Градище.	 От-
там	се	е	насочвал	към	До-
нино	и	при	село	Велковци	
се	е	съединявал	с	втория.
	 Вижда	 се,	 че	 послед-
ните	 два	 пътя	 не	минават	
през	Царева	ливада.
	 С	 разрастването	 на	
търговския	 стокообмен	 на	
Габрово	 с	 отвъддунавски-
те	 държави	 през	 Свищов	
през	 XVIII	 –	 XIX	 век	 се	
използва	 старият	 римски	
път	 по	 платото	 на	 Вита-
та	стена	в	участъка	Пада-
ло,	пo	левия	бряг	на	река	
Янтра,	 село	 Козирог.	 От	
Козирог	пътят	е	продължа-
вал	 за	 с.	 Добромирка,	 с.	
Вишовград,	 Бяла	 Черква,	
Павликени,	 с.	 Козловец,	
Свищов.
	 Ако	 трябва	 да	 бъдем	
обективни,	 проследявайки	
всички	 възможни	 пъти-
ща	 през	 Габрово	 и	 около	
него,	 не	 е	 трудно	 да	 се	
направи	 извода,	 че	 почти	
до	 края	 на	 XVIII	 век	 село	
Габрово	 не	 е	 стояло	 на	
главни	 пътища.	 То	 се	 е	
свързвало	 с	 останалите	
населени	 места	 (особено	
през	 Шипченската	 пла-
нина)	 с	 труднопроходими	
пътеки,	 по	 които	 е	 мо-
жело	 да	 се	 движат	 само	
коне,	 катъри	 или	 мулета.	
Единственият	по-читав	път,	
по	 който	 е	 можело	 да	 се	
движат	 големи	 маси	 от	
хора,	 превозни	 средства	
и	 животни,	 е	 бил	 „Верей-
ският		друм”,	за	когото	ще	
стане	 дума	 по-долу.	Такъв	
път	в	стари	времена	се	е	
наричал	„колник”.	Но	това	
е	бил	път,	който	не	е	мина-
вал	през	Габрово,	а	встра-
ни	от	него.	Едва	когато	се	
извършва	 трасирането	 на	
пътя	през	Габровския	бал-
кан	в	началото	на	XIX	век	
това	 е	 дало	 силен	 тласък	
не	само	за	подобряването	
на	 останалите	 пътища,	 но	
и	 за	 развитието	 на	 зана-
ятите,	 търговията	 и	 култу-
рата	в	Габровския	край.

Глава XIX 
Гîлемияò пъò, íаречеí 
"Верейñки друм"
	 Тревненската	 планина	
е	 четвъртият	 по	 дължи-
на,	 но	 най-висок	 дял	 по	
относителна	 и	 абсолютна	
височина	на	Средна	Стара	
планина.	Западната	грани-
ца	 минава	 по	 дола	 Сапа-
товец	 (началото	 на	 река	
Янтра)	безименната	седло-
вина	западно	от	връх	Ато-
во	падало,	река	Камещица	
и	 Енинска	 река.	 Източна-
та	 граница	 е	 проходът	 на	
Републиката.	 На	 юг	 Тре-
вненската	 планина	 стръм-
но	 се	 спуска	 до	 равното	
Казанлъшко	поле.	Планин-
ското	 било	 е	 заоблено,	
в	 западната	 част	 е	 заето	
от	 пасища,	 в	 средната	 -	
от	 просторни	 гори,	 а	 в	
източната	 –	 от	 пасища	 и	
ниски	 широколистни	 гори.	
По	 него	 се	 издигат	 вър-
ховете	Атово	Падало,	пър-
венецът	 Караджова	 кула,	
двуглавият	 Бедек,	 Българ-
ка,	 Голям	 Вис,	 Калъшка,	
Чукара,	 Грамадлива.	 Се-

верните	 склонове	 са	 къси	
и	гористи.	Южно	от	билото	
се	спускат	към	полето	дъл-
ги	ридове,	по	които	често	
се	издигат	върхове,	по-ви-
соки	от	вододелното	било	
–	Саръяр	(Жълти	бряг),	Па-
нагюра	(1331	м),	Стефанча,	
Малтепе,	Кацан.
	 Траките	 прокарали	
тук	 първите	 пътища	 през	
планината,	 подобрени	 по-
късно	 от	 римляните.	През	
Втората	 българска	 държа-
ва	 тези	 пътища	 играели	
първостепенна	 роля.	 Те	
свързвали	 крепостите	 по	
билото	 и	 по	 подножието	
на	 Балкана.	 По	 планин-
ските	 ридове	 и	 до	 днес	
са	 запазени	 руините	 на	
крепостите	 Маркови	 Пре-
гради,	 Калаянка,	 Царска	
Могила,	Преградата.	
	 Но	 нека	 да	 видим	 как	
Иречек	 е	 видял	 тази	 част	
на	Стара	планина:
 „Най-дивата	 част	 на	
Балканите	 се	 намира	 тук	
между	Шипка	и	Сливенския	
проход	на	дължина	прибли-
зително	 15	мили.	Оголено-
то	 скалисто	 било	 изпъква	
високо	 над	 гъстите	 бу-
каци	 в	 по-долу	 лежащите	
местности.	 Това	 непрохо-
димо	планинско	било	в	про-
дължение	 на	 векове	 служи	
за	 любимо	 свърталище	 на	
българските	 хайдути	 (кле-
фти);	 всяка	 планина,	 про-
лом	 и	 поток	 имат	 у	 тях	
свое	 име,	 предание	 и	 пес-
ни.	Ала	да	се	живее	по	тия	
висини	 е	 възможно	 само	
през	лятото”.
	 Тук	 са	 се	 оформили	
четири	главни	пътя	още	от	
дълбока	 древност,	 които	

преминават	 през	 плани-
ната.	 Тези	 четири	 главни	
пътя	 поотделно	 определят	
наименованието	 на	 отдел-
ните	 проходи	 в	 зависи-
мост	 от	 имената	 на	 насе-
лените	 места,	 където	 те	
излизат	от	южната	страна	
на	 планината.	 От	 запад	
на	 изток	 те	 са:	 Крънски,	
Енински,	 Мъглижки	 (Тре-
вненски)	 и	 Дъбовски.	
Пътищата,	 които	 преми-
нават	 през	 тях,	 са	 съот-
ветно	 -	 „Верейски	 друм”	
(път),	 Енински,	 Мъглижки	
(Селчански)	 и	 „Иванкова	
пътека”.	 Тъй	 като	 послед-
ните	 два	 пътя	 имат	 общо	
трасе	 до	 района	 на	 град	
Плачковци,	 могат	 да	 се	
смятат	 като	 обобщаващо	
наименование	 на	 т.	 нар.	
Тревненски	проход.
	 Всички	 тези	 пътища	
водят	началото	си	от	един	
общ	път,	 достигащ	района	
на	 село	 Царева	 ливада	 и	
с.	 Донино	 –	 това	 е	 пътят,	
свързващ	три	важни	града	
в	римската	провинция	Ми-
зия	–	Нове,	Никополис	ад	
Иструм	и	Дискодуратера.

	 Нове	е	име	на	антично	
селище,	 което	 се	 намира	
на	 4	 км	източно	от	 днеш-
ния	град	Свищов.	Тук	през	
46	 година	пристига	VІІІ	Ав-
густов	легион,	който	строи	
своя	първи	лагер.	През	69	
година	 той	 е	 заменен	 от	
един	от	трите	елитни	леги-
она	на	император	Нерон	І	
Италийски.	Той	строи	своя	
постоянен	 лагер	 на	 това	
място	 и	 остава	 близо	 че-
тири	века,	като	през	това	
време	 е	 основна	 военна	
единица	 в	 охраната	 на	
Долнодунавския	лимес.
	 Римляните	 обаче,	 за	
разлика	 от	 Ескус,	 не	 са	
построили	 мост	 при	 Нове	
(Свищов),	където	реката	е	
най-тясна.	 Това	 се	 дължи	
на	факта,	че	на	отсрещния	
бряг	не	е	имало	важно	ук-
репление	 и	 стратегически	
път.	 Обаче	 мястото	 било	
много	удобно	за	форсира-
не	на	реката.	Това	сторили	
готите	 през	 250	 г.,	 когато	
нападнали	 римските	 про-
винции	 Долна	 Мизия	 и	
Тракия.	Техният	цар	Книва	
предвождал	 75	 000	 души,	
които	нахлули	във	вътреш-
ността.	 Векове	 след	 това	
руските	войски	преминали	
голямата	 река	 именно	 тук	
през	месец	юни	1877	годи-
на,	защото	мястото	е	било	
най-удобно.
	 Улпиа	 Никополис	 ад	
Иструм	 е	 разположен	 на	
надзаливната	 тераса	 на	
левия	 бряг	 на	 река	 Роси-
ца.	Отстои	на	6	км	от	вли-
ването	й	в	река	Янтра	и	на	
53	 км	 по	 права	 линия	 от	
най-южната	точка	на	река	
Дунав.	На	това	място	през	

античността	 са	 се	 кръс-
тосвали	 два	 важни	 пътя.	
Единият	 е	 идвал	 от	 брега	
на	 река	 Дунав	 за	 Тракия	
а	 другият,	 който	 е	 започ-
вал	 от	 Одесос	 (Варна)	 и	
през	 Марцианополис	 (Де-
вня),	 Никополис,	 Мелта	 и	
Сердика,	 се	 е	 свързвал	 с	
Главния	 път,	 а	 оттам	 със	
западните	 провинции	 на	
империята.	 Римският	 им-
ператор	Марк	Улпий	Траян	
(98	–	117)	основал	Никопо-
лис	 ад	 Иструм	 в	 чест	 на	
победата	 си	 над	 даките	
през	101	–	102	и	105	–	106	
г.	 В	 превод	 от	 латински	
името	 означава	 „Град	 на	
победата	към	река	Истрос	
(Дунав)”.	 Селището	 отстои	
на	45	римски	мили	(1	миля	
=	1482	м)	по	права	линия	
от	 Дунав	 и	 на	 около	 15	
–	 20	 мили	 от	 северните	
склонове	на	Стара	плани-
на.	Като	 град,	 основан	от	
император	Траян,	управата	
на	 града	 поставяла	 пред	
името	си	и	още	едно	име	
–	Улпиа	(Ulpia	Nicopolis	ad	
Istrum),	 в	 чест	 на	 бащата	
на	императора.

Дискодуратера,	 преведено	
на	 български	 език,	 озна-
чава	„двойна	яка	крепост”.	
Тази	 крепост	 се	 намира	
на	 около	 2	 км	 южно	 от	
днешното	 село	 Гостили-
ца,	 Дряновско.	 Крепостта	
е	 построена	 и	 заселена	
през	втората	половина	на	
II	век.	Тя	е	била	важен	пъ-
тен	възел	и	търговски	цен-
тър	 през	 късната	 антич-
ност	 и	 Средновековието.	
Тържището	се	е	намирало	
на	 пътя	 от	 Никополис	 ад	
Иструм	 към	 Улпиа	Аугуста	
Траяна	 (Стара	 Загора).	То	
е	 било	 и	 голяма	 митни-
ческа	 станция,	 построена	
през	 176-180	 г.	 По	 форма	
напълно	 отговаря	 на	 фор-
мата	 на	 римските	 стан-
ции	–	правоъгълник	с	ъгли,	
обърнати	 към	 световните	
посоки.	Крепостта	е	с	раз-
мери	120	на	100	м.	От	юж-
ната	 страна	 е	 имало	 дъл-
бок	ров,	откъм	север	–	из-
куствено	блато,	направено	
за	 по-голяма	 сигурност.	
Запазени	 са	 три	 ъглови	
кули	и	три	междинни	пра-
воъгълни	 кули.	 В	 центъра	
е	 открита	 голяма	 сграда	
с	 колонада.	 До	 южната	
порта	са	намерени	надпи-
си,	 фрагменти	 и	 поставки	
на	 статуи.	 Дискодуратера	
е	 изградена	 в	 низината	
на	р.	Янтра	досами	брега.	
Това	разположение	показ-
ва,	че	предназначението	й	
не	 е	 било	 толкова	 за	 от-
брана,	колкото	вероятно	е	
имала	други	функции	–	да	
дава	 удобства	 за	 отдих	 и	
търговия	до	изобилна	вода	
и	в	плодородна	долина.	
Продължава в четвъртък

С квадратчета е означен пътят на „Мали друм” от Габрово през Киселчова 
могила до 1790 г., а с точки - същият път в началото на XVIII век по поречие-
то на р. Паничарка в посока Червен бряг

Военна Австро-Унгарска карта от 1907 г. С прекъснати линии са означени 
пътеките, свързващи населените места на запад от река Янтра

Никополис ад Иструм. Оттук е тръгвал „Верейският друм” за Балкана
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Организатори	 на	 събитие-
то,	придружено	с	изложба			
„125	 години	 предучилищно	
образование	 в	 Габрово”,	
са	 Община	 Габрово,	 Ре-
гионално	 управление	 на	
образованието	 -	 Габрово,	
Общински	координационен	
съвет	на	СБУ,	Национален	
музей	на	образованието	и	
Държавен	архив	-	Габрово.	
Идеята	 за	 тържеството	 е	
на	 главен	 учител	 от	 ДГ	
„Мики	Маус”	 Бистра	 Геор-
гиева	 и	 председател	 на	
Творческата	 комисия	 към	
СБУ.
	 Заместник-кметът	 на	
Община	 Габрово	Нела	Ра-
чевиц	 определи	 постиг-
натото	 през	 изминалите	
десетилетия	 	в	Габровока-
то	 „прекрасна,	 здрава	 и	
солидна	 основа”	 за	 раз-
витие	 на	 предучилищното	
образование.	 „Това,	 което	
смея	да	твърдя	-	каза	г-жа	
Рачевиц,	 -	че	поколенията	
са	 добре	 възпитани,	 обу-
чени,	с	морални	ценности,	
с	 етика	 във	 взаимоотно-
шенията.”				
	 Ренета	 Колева,	 пред-

седател	 на	 ОбКС	 на	 СБУ	
-	Габрово,	прочете	емопис-
мо	 на	 Янка	Такева,	 пред-
седател	 на	 СБУ,	 в	 което	
тя	 поименно	 се	 обръща	
към	 организаторите,	 поз-
дравява	 участниците	 в	
празника,	 изразява	 ува-
жение	 и	 благодарност	 за	
дългогодишното	 и	 добро	
партньорство.
	 „Детската	 градина	 е	
сила	и	авторитет,	опора	и	
насърчаване,	несъкрушима	
вяра	 в	 доброто	 и	 собст-
вените	 сили”,	 пише	 Янка	
Такева	 до	 габровци	 като	
първо	се	обръща	към	кме-
та	Таня	Христова.
	 Ценка	 Ненчева,	 пред-
седател	 на	 Сдружението	
на	 директорите,	 дойде	 от	
Севлиево	 с	 огромен	 бу-
кет	 от	 жълти	 хризантеми	
и	първите	й	думи	бяха,	че	
Севлиево	 поздравява	 га-
бровци.	Ненчева	каза	мно-
го	 похвални	 думи	 за	 из-
ложбата	 и	 за	 смисъла	 на	
това,	 че	 историята	 трябва	
да	се	помни	и	предава.
	 Изложбата	 може	 да	
бъде	 видяна	 до	 края	 на	
декември	в	НМО.	

125 години предучилищно образование в Габрово отбелязаха тържествено в Националния музей на образованието

Повечето от детските учителки на снимката са възпитавали няколко поколения - през последните десетилетия на миналия век и първото на сегашния.

 Трите момиченца от вокална група "Детелини" при ДГ "Младост", малката пе-
вица Петромира Маркова от ДГ "Радост" и почти 5-годишната Ивет Христова от 
ДГ "Мики Маус" направиха тържеството вълнуващо и неповторимо.

  Председателят на Сдружението на директорите в средното образование Цанка 
Ненчева поздрави участниците в празника като напомни думите на писателя Робърт 
Фулъм: "Всичко, което наистина трябва да знам, съм научил в детската градина".

  Рена Илиева, старши експерт в РУО - 
Габрово, благодари на всеки един, който въвеж-
да децата в новата им социална роля - ученик.

продължава от стр. 1
В	 това	 отношение	

смело	 можем	 да	 кажем,	
че	 Миню	 Бонев	 е	 един	
от	 най-важните	 и	 най-из-
вестните	 графични	 дизай-
нери	 в	 България.	 Освен	
реализирани	 персонални	
творчески	 проекти,	 Миню	
Бонев	е	взаимодействал	и	
е	 координирал	 дейността	
на	 голям	 брой	 приложни	
графици	в	цялата	страна.	

В	 интервюто,	 което	
дава	 пред	 „100	 вести”	 от	
29	 март	 2017	 година,	 ху-
дожникът	споменава	своя-
та	 първа	 среща	 и	 работа	
с	 инженер	 Стефан	 Кара-
джов	(създател	на	габров-
ски	 часовник)	 и	 със	 све-
товноизвестния	 български	
графичен	 дизайнер	 Сте-
фан	 Кънчев.	 В	 разговора	
Миню	Бонев	отбелязва,	че	
проектантския	характер	на	
дейността,	с	която	се	е	за-
нимавал,	е	развил	в	него-
вия	 характер	 прецизност,	
а	в	стила	му	-	лаконичност	
и	обобщеност	на	образите.	
За	да	можем	по-хубаво	да	
разберем	 откъде	 се	 за-
ражда	 неговият	 интерес	
към	 творческа	 и	 проек-
тантска	дейност,	трябва	да	
кажем,	че	баща	на	Миню	е	
известният	 габровски	 ар-
хитект	 Пенчо	 Бонев.	 Той	
е	 първият	 ръководител	 на	

Проектантска	 организа-
ция	 –	 Габрово,	 негов	 е	
проектът	 на	 сградата	 на	
Ректората	 на	 Технически	
университет	 –	 Габрово.	 А	
дядо	 му	 Миню	 Бонев	 –	
строителен	 инженер.	 Той	
е	 ръководил	 изработката	
на	 кадастралния	 план	 на	
квартал	Баждар	през	1920-
те	години.

За	хората	Миню	Бонев	
е	добре	познат	като	живо-
писец.	А	 за	 самия	 худож-
ник	живописта	е	била	като	
място	на	творческа	свобо-
да	и	страст,	извън	рамките	
на	 производствените,	 съ-
гласувателни	 и	 норматив-
ни	дейности.	

Миню	Бонев	е	намерил	
и	 е	 развил	 своя	 колорит	
предимно	в	морските,	пла-
нинските	и	архитектурните	
пейзажи.	 Колкото	 худож-
никът	 е	 бил	 лаконичен	 в	
своята	работа	като	прило-
жен	 график,	 до	 тази	 сте-
пен	 в	 обратната	 посока	
той	е	развил	живото,	пле-
нерно	усещане	на	колори-
та.	Цветът	играе	много	ва-
жна	роля	и	образува	осо-
бената	 светлина,	 идваща	
от	живописните	му	платна.		
Също	като	лекотата	и	въз-
духа,	 които	 присъстват	 в	
творбите	 на	 Миню	 Бонев.	
Художникът	 от	 Балкана	 е	
бил	очарован	от	поетиката	

на	 морското	 крайбрежие,	
ето	 защо	 много	 често	 е	
участвал	 в	 пленерите	 по	
морето.	 Водата	 играе	 с	
образците	 на	 изисканата	
архитектура	 в	 картините,	

образувайки	цветната	сим-
фония.	Както	е	и	в	неговия	
цикъл	 венециански	 град-
ски	пейзажи.

Като	 художник	 Миню	
Бонев	 винаги	 е	 търсил	

нови	 изразителни	 сред-
ства	 и	 подходи,	 експери-
ментирал	 е	 с	 по-реалис-
тична	 и	 с	 по-абстрактна	
стилистика,	 с	 по-ярки	 и	
с	 по-деликатни	 цветове,	

както	и	със	самите	форма-
ти	 на	 платната.	Търсенето	
се	 превръщало	 за	 него	 в	
един	 интересен	 творчески	
процес.	

За	 целия	 си	 творче-
ски	 живот	 Миню	 Бонев	
участва	 в	 над	 30	 между-
народни	 и	 местни	 плене-
ра	 по	 живопис.	 Участва	
в	 Международното	 биена-
ле	 на	 хумора	 и	 сатирата	
в	 изкуствата	 –	 Габрово,	
биеналето	 за	 съвременно	
българско	 изобразително	
изкуство	„Приятели	на	мо-
рето”	–	Бургас,	Биенале	на	
малките	 форми	 –	 Плевен.	
Носител	е	на	наградата	за	
живопис	на	Община	Габро-
во	 за	 2004	 година.	 На	 4	
април	2014	г.	в	ХГ	„Христо	
Цокев”	бе	открита	девета-
та	самостоятелна	изложба	
на	художника.	

Интересно	е	участието	
на	 Миню	 Бонев	 в	 някол-
ко	 творчески	 обединения.	
Първото	 е	 арт-клуб	 „Апо-
строф”,	 който	 е	 бил	 уч-
реден	 през	 2006	 година	
от	 едни	 от	 най-изявените	
габровски	художници.	Вто-
рото	е	„Синя	зона”.	То	въз-
никва	като	обединение	на	
художници	в	неравностой-
но	положение	през	2000	г.	
и	в	него	членуват	художни-
ци	от	цялата	страна.	Сред	
целите	на	сдружението	са:	

подпомагане	 социалната	
интеграция,	 образование-
то,	 духовното	 израстване	
и	развитие	на	хора	с	трай-
но	 намалена	 работоспо-
собност.	 От	 2001	 г.	 насам	
сдружението	 е	 реализи-
рало	 общо	 над	 48	 проя-
ви	 (изложби	и	 пленери)	 в	
Ловеч,	 Козлодуй,	 Свищов,	
София,	Пловдив,	Поморие,	
Бургас,	 Велико	Търново	 и	
други	 градове	 в	 страната.	
Заедно	 със	 своя	 приятел	
-	 художник	 и	 сценограф	
Тихомир	 Витков	 от	 Ловеч	
–	художникът	е	привличал	
творците	с	 увреждания	от	
цяла	България	и	други	ев-
ропейски	 държави,	 за	 да	
им	 помогне	 да	 се	 разви-
ват	 повече	 като	 творци,	
да	получат	възможност	за	
финансова	 подкрепа	 и	 е	
приел	участие	в	организа-
ция	на	изложбите	на	тях	в	
Ловеч,	в	Бургас	и	в	други	
градове.	

Габровският	 живопи-
сец	 и	 график	 Миню	 Бо-
нев	 е	 бил	 много	щедър	 и	
в	 своето	 творчество,	 и	 в	
своите	 обществени	 дей-
ности.	Той	е	развил	дълбок	
усет	за	колорит	и	обобще-
ност	 на	 образите.	 Изку-
ството	му	иска	да	улови	и	
предаде	нюансите	на	този	
многоцветен	свят.	
Съставил: Станислав Гончаров
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Миню Бонев                                                           Пейзаж от Родопите, 2014


