
Сряда, 18 декември 2019 ã., áр. 243 (6793), ãîдиíа ÕÕVIII. Öеíа 40 ñò.

прогноза
за ВрЕМЕТоUSD - 1.75222, EUR - 1.95583, CHF - 1.7868, GBP - 2.30782 ВалуТни

курсоВЕ
СРЯДА 190/4î                         ЧЕТВЪРТЪК 17î/50                          ПЕТЪК 13î/40

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

димас ад
добив на инертни материали, 

асфалтополагане и строителство
ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ

ПОД НАЕМ  В ГАБРОВО
0886 001 001

• Bulgarian homes network •

Корнелия Нинова, председател на ПГ "БСП за България", в село Яворец:

Превърíаха Бълãария в áуíище за чужди 
îòпадъци - пîдкрепяме хîраòа в Явîрец

Бояна Пенчева

Вчера председателят 
на парламентарната група 
„БСП за България” в 44-
то Народно събрание Кор-
нелия Нинова се срещна 
с хората в село Яворец, 
които я чакаха с подпи-
ска срещу инвестиционния 
проект на ЛМ ИНСТАЛА-
ЦИИ ЕООД да инсталира 
машини и съоръжения за 
рециклиране и преработка 
на пластмаси в селото.  

Проектът на ЛМ ИН-
СТАЛАЦИИ с управител 
Микеле Лоскалцо стана 
публично достояние на 4 
декември, когато Община 
Габрово съобщи на сайта 
си за намерението на ита-
лианския собственик. (Днес 
изтича срокът заинтересо-
ваните да се запознаят с де-
ветте страници на проекта.)

Напрежението в Яво-
рец, породено от евенту-
ална екологична заплаха, 
съвпадна с новината за 
815 т. италиански боклук, 
открит във влак за Бълга-
рия. Макар между итали-

анската фирма в Яворец и 
италианския влак да няма 
връзка, това нагнети ат-
мосферата.

Микеле Лоскалцо ра-
боти в селото от 2017 г. 
Досега дейностите с от-
падъци са се извършвали 
в цех за рециклиране и 
преработка на пластмаси, 
който е на входа в с. Яво-
рец. За преработката на 
10 т отпадъци има издаден 
Регистрационен документ 
от 14 август 2017 г. (след 
няколко месеца изменен и 
допълнен от директора на 
РИОСВ - Велико Търново).

Това лято италианската 
фирма прекратява догово-
ра за наем със собстве-
ника на производствените 
халета и се премества на 
терен, който е точно от 
другата страна на улицата.

Според публичните до-
кументи на РИОСВ - Ве-
лико Търново ЛМ ИНСТА-
ЛАЦИИ ще осъществява 
досегашната си дейност 
- рециклиране и преработ-
ка на пластмаси. Теренът, 
който се вижда на сним-

ката зад кмета на Яворец 
и Корнелия Нинова, е 500 
м² открита площ и 800 м² 
застроена закрита площ 
(хале).
 Дотук нищо тревожно.  
Същата дейност, никак-
во ново строителство и 
ново производство, никак-
ва промяна в технологич-
ния процес. Инсталация-
та ще преработва до 15 
тона отпадъчни пластмаси 
дневно. Има транспортна 
лента, по която сепарира-
ният материал отива към 
мелницата, мелницата на-
дробява материала; оттам 
надробеното отива във 
вана, която отделя пре-
работваното от инертните 
материали; центрофуга из-
сушава пристигащия от ва-
ната материал. Производ-
ствената схема предвижда 
употребата на оборотна 
вода в затворен цикъл. 
Вътрешното пречистване 
ще става в бетонов ута-
ител, а отпадъчните води 
ще постъпват в градската 
канализационна система.             

продължава на стр. 2

 Недопустимо е БСП да 
прави политика, употребя-
вайки страховете на хора-
та. 
 Това заяви областни-
ят координатор на ГЕРБ 
Цветомир Михов по повод 
посещението на председа-
теля на БСП Корнелия Ни-
нова в Яворец и яхването 
на страховете на хората 
във връзка с площадката 
за пластмасова суровина 
в селото.
 „Има компетентни дър-
жавни органи, които са 
сезирани и извършват 
проверки от дни на пло-
щадката. Всички искаме 
в страната да се спазват 
правилата и да живеем в 
чиста среда, затова и дър-
жавата системно създава 
правила и закони в тази 
сфера. 
 Хората трябва да са 
спокойни и сигурни, че 
държавата в лицето на 
компетентните органи ще 

си свърши работата с или 
без намесата на която 
и да е политическа цен-
трала. Да се употребяват 
страховете на хората за 
политически цели е без-
отговорно и цинично”, ко-
ментира Цветомир Михов 

и призова политическите 
партии да не политизират 
въпрос, който не е полити-
чески.

Õриñòияí Сòîяíîв 
ñпîрòиñò íа ãîдиíаòа 
в Гаáрîвî, Ивî Аврамîв 
е №1 ñред òреíьîриòе
 На стилна церемония в Ритуалната зала 
на Община Габрово бяха връчени наградите на 
най-изявените габровски спортисти от категори-
ята мъже и жени за отиващата си 2019 година. 
Домакин на събитието беше кметът Таня Христо-
ва, която благодари на всички за положените 
усилия и вдигна наздравица за още по-успешна 
олимпийска 2020 година.

продължава на стр. 8

Öвеòîмир Михîв: „Недîпуñòимî 
е БСП да прави пîлиòика íа 
ãърáа íа ñòрахîвеòе íа хîраòа”

вела лазарова

 По традиция предпраз-
ничният коледен концерт 
на Габровския камерен ор-
кестър е само с габров-
ски изпълнители. В него 
от години са се наложили 
изпълнителите Деворина 
Гамалова - цигулка, коя-
то специално пристига от 
Лондон, и органистът Бо-
жидар Пенев от София. 
В програмата - барокова 
коледна музика. 
 „Творческото ни съ-
трудничество с двамата 
изпълнители се изразява 
в това, че на габровска-
та публика се представят 
емблематични барокови 
композитори: италианецът  
Пиетро Локатели - един от 
най-големите виртуози на 
XVIII век, предшественик 
на Паганини, чиято дявол-
ска музика 90 процента 
стъпва на музиката на Ло-
катели.              стр. 2

Кîледíияò кîíцерò íа Камерíия îркеñòър ñ деáюò 
íа Õîр íа мîмчеòаòа при Рîòари клуá - Гаáрîвî

РотаРи клуб успя да извади от пепелта една многогодишна тРадиция с много добРи постижения, каквото бе 
детското хоРово пеене, каза диРигентът на габРовски камеРен оРкестъР иван стоянов
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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

18 декември 2019 г.

 ВоДораВно: Колорадо. Амазонас. Бадем. Дарак. Гети. Ки-
новар. „Милан”. Ран. Тема. „Алото”. Акола (Пол). Пир. „Набуко”. 
Кронин (Арчибалд). Берон (д-р Петър). Норис (Чък). Фета. Етап. 
Матапан. Колона. Илава. Ата. Карека. Елора. Слон. Мото. „Имола”. 
Алари (Надин). Къс. Лавина. Скат. Полен. „На нивата”. Виталитет. 
Лата. Акула. Онега. Али (”Ибрям Али”). Морени. Крона. Скот 
(Уолтър). Мота (Роза). Илина (Елена). Атина. Рис. Токата. Олин 
(Валериан). Народ. Николова (Пепа). Геча. Инат. Маро (Клеман). 
„Толина”. Окара. Ски. Сироко. Ирани (Ардешир). Отар. Каракорум. 
„Нутела”. Капаро. Инана. Арон.  оТВЕсно: Побитите камъни. 
Омилетика. Ланер (Йозеф). Торос. Тарос. Чорап. Содом. Балет. 
Пакет. „На Лора”. Реване. „Около Луната”. Икар. Дама. Арена. 
Алили. Ори-ноко. Работа. „Ивета”. Икона. Йод. Луна. Емине. Клада. 
Ири. Амок. Пилон. Торит. Торун. Баритон. Лолан. Нонан. Кама. 
Мало (Ектор). Омара. „Алена”. Иман. Дака. Крава. Снага. Окарина. 
Нарита. Акита. Алора. Рог. Коса. Слава. Стило. Ота (Йоко). Нерон. 
Палата. Акино (Корасон). Стер. Катализатор. Талон. Викало. Синан 
(Коджа Мимар). „Нанина”. Итака. Иран.

отговори на сканди от бр. 242, вторник

Корнелия Нинова, председател на ПГ "БСП за България", в село Яворец:

Превърíаха Бълãария в áуíище за чужди 
îòпадъци - пîдкрепяме хîраòа в Явîрец

продължава от стр. 1
До този момент боклук 

от Яворец не е депониран 
в Габрово, само в Севли-
ево – в Регионалното депо 
за неопасни и опасни от-
падъци, което обслужва 
обслужва Севлиево, Дря-
ново и Сухиндол.

Какво притеснява хо-
рата от Яворец и с какво 
не са съгласни.

Селото не е съглас-
но отпадъчните води от 
преработката да влизат в 
двете реки - Лопушница и 
Лъкавец, защото използ-
ват водите им за полива-
не. Категорично са против 
производството да взема 
от питейната вода на се-
лото, която и без това 
е малко. В Яворец искат 
информация откъде идва 
боклукът - държави, фир-
ми, какво съдържа, колко 
количества пристигат, как-
ви вредни вещества ще се 
отделят от технологичния 
процес. Защото цехът не 
е извън селото, а на 344 
метра от площада пред 
читалището.

Пред Корнелия Нино-
ва   хората обясниха, че 
са изключително притес-
нени за питейната вода 
- преработката на боклука 

ще гълта около 50 тона, 
което според тях е убий-
ствено за Яворец. Засега 
селото се водоснабдява 
от Стоките, водата винаги 
е „хесап“, не достига и 
редовно жителите му са 
подлагани на воден ре-

жим през лятото. Има два 
местни водоизточника, но 
те са много слаби.

Събранието в пенси-
онерския клуб на селото 
се беше подготвило про-
фесионално. Освен да се 
жалват, хората - някои от 

които експерти по спазва-
не на законността и бивши 
служители във В и К сек-
тора, обясниха причините 
за ситуацията и подадоха 
конкретни предложения на  
Корнелия Нинова.

Председателят на пар-

ламентарната група на ле-
вицата обеща, че по пар-
ламентарен път опозици-
ята ще изиска незабавни 
мерки.

Не само тук, но и на 
други места в България се 
складират и преработват 

отпадъци. Управляващи, 
спрете да давате разре-
шения за това, призова 
Нинова. Левицата ще на-
стоява за пълен преглед 
на местата за преработ-
ване на отпадъци в цялата 
страна. По думите й, сме-

тищата в много общини са 
цъкащи екологични бомби, 
защото са препълнени, а 
строителството на нови 
клетки вече е закъсняло. 

Нинова на няколко 
пъти каза, че не бива да 
се политизира проблемът 
в Яворец и да не се ко-
ментира партийно, защото 
става въпрос за най-ва-
жното - здравето на хо-
рата.

Нинова пожела да се 
запознае с всички въпро-
си на селото, свързани с 
образованието, здравео-
пазването, заетостта на 
хора. Присъедини се към 
идеята на кмета Коьо Коев 
в Яворец да има защитено 
училище, да се запази из-
несеното Бюро по труда, 
записа си като задача да 
съдейства за покрива на 
селската църква. 

Лидерът на левицата 
Корнелия Нинова поже-
ла да види и прекрасната 
църква „Св. вмчк Дими-
трий“, издигната в края 
на XVIII и началото на XIX 
век, после обновена до 
сегашния й вид. Гостенка-
та се поспря до иконата 
на светеца и незабележи-
мо остави дарение - банк-
нота от 100 лева.

 Кметът на Яворец Коьо Коев и жителите на селото споделят с Корнелия Нинова притесненията си. Пред нея на масата е подписката и всички публични 
документи за инвестиционното намерение на италианския предприемач. На срещата присъстват и народният представител Кристина Сидорова, предсе-
дателят на групата общински съветници „БСП за България, АБВ“ в ОбС - Габрово Николай Григоров, журналисти. Собственикът Микеле Лоскалцо го нямаше 
вчера, казаха, че бил в РИОСВ - Велико Търново. Час след срещата подписката беше внесена в Община Габрово. На снимката вдясно е депонираният боклук. 

стефка Бурмова

 Галерия „Видима“ в Се-
влиево показва „Пътеки 
към сърцето” - две събития 
в едно - изложба живо-
пис на художника Сашо 
Филев и представяне на 
едноименната му книга с 
пътеписи, разкази и пое-
зия, съобщи Сава Христов, 
директор на галерията. 
 Празничното арт-съби-
тие ще бъде открито на 19 
декември от 18:00 часа. 
 „Сашо Филев е сред 
близките на Севлиево ав-
тори“, обясни Сава Хри-
стов и допълни, че той 
има много приятели и ве-
рни почитатели в града. 
За пръв път великотър-
новският художник гостува 
в Севлиево и на галерия 
„Видима“ през 2013 година. 
Тогава в изложбата при-
състват и няколко платна, 
посветени на града.
 Сашо Филев е роден 
през 1946 година в До-
брич, завършва гимназия 
за изящни изкуства в Со-

фия, след което и ВТУ „Фи-
гурална скулптура”. Влю-
бен в красотата на града, 
той остава да живее там. 
Интересите му преминават 

през скулптура, пластика, 
графика и се спират в 
областта на пейзажната 
живопис. Той участва ак-
тивно в културния живот 

на Велико Търново, твори, 
преподава, удостоен е с 
почетен знак. Затова не е 
грешно, ако го наричаме 
търновски художник. Него-

ви самостоятелни изяви са 
многобройни както в стра-
ната, така и в чужбина.
 Известен е със свои-
те характерни пейзажи 
от старата столица, които 
рисува в собственото си 
ателие-галерия, което се 
намира в културния център 
на Велико Търново.  
 От години Сашо Фи-
лев е известен и с това, 
че освен с рисуване, се 
занимава и с писане на 
книги. „Пътеки към сърце-
то” е озаглавена новата му 
книга, сборник с пътеписи, 
разкази и поезия. Книгите 
му помагат да бъде оп-
ознат авторът и неговото 
възхищение от пътешест-
вието, наречено живот. 
Премиерата на книгата се 
е състояла преди месец в 
изложбени зали „Рафаел 
Михайлов“, В. Търново.
 Изложбата в галерия 
„Видима“, ще представи 
характерните за автора 
градски пейзажи от люби-
мите му градове в Бълга-
рия и Европа.

Женина денчева

 Община Габрово ще 
кандидатства по проект 
„Красива България” за 
благоустрояване дворните 
площи на детска градина 
„Младост”. Планираният 
общ бюджет на проекта е 
329 877 лв. От тези сред-
ства приносът на Общи-
на Габрово е 209 901 лв. 
Срокът за изпълнение е в 
рамките на 2020 година.
     Предложението ще се 
гледа на заседанието на 
Общинския съвет утре. 
 С предвидените стро-
ително-монтажни работи 
ще се обособят пет тема-
тични площадки за игра, 
люлеене, пързаляне, вър-
тене, клатушкане, пазене 
на равновесие, катерене, 
общуване, учене, игри със 
сюжети и роли. За всяка 
площадка е включено об-
завеждане със съответни-

те съоръжения, настилки, 
необходима площ за па-
дане, паркова мебел. При-
лежащите пространства 
ще бъдат облагородени. В 
проекта са заложени LED 
лампи, както и доставка 
на система за видеонаб-
людение. Сега те липсват.
   В момента в дворното 
пространство на детското 
заведение има 18 детски 
съоръжения, които не от-
говарят на изискванията 
на наредбата за безопас-
ността на детските пло-
щадки. Цялостното обновя-
ване на двора ще бъде на 
два етапа, поради невъз-
можност за осигуряване 
на необходимия финансов 
ресурс. Настоящото кан-
дидатстване е за първия 
етап от изпълнението.
 През тази учебна годи-
на детската градина се по-
сещава от 132 деца от 3 до 
7 г., разделени в 5 групи.

Кîледíияò кîíцерò íа Камерíия îркеñòър ñ деáюò...
продължава от стр. 1

Цигулката е главният ге-
рой в този концерт. 
 Днес завършваме це-
лия цикъл от 16 пиеси за 
орган в творчество на Ге-
орг Фридрих Хендел. През 
изминалите 14 години на 
всеки коледен концерт 
традиционно сме изпълня-
вали тези пиеси за орган 
и оркестър. В творчест-
вото на Хендел органът 
е използван като солов 
инструмент, а преди това 
е звучал само в  като-
лическите храмове без 
оркестър. Такова цялост-
но представяне на тези 
16  концерта за орган от 
Хендел се случва за първи 
път в България. Божидар 
Пенев е единственият бъл-
гарски изпълнител, който 
интегрално ги представя 
с Габровския камерен ор-
кестър. И нашата публика 
има тази привилегия да ги 

чуе.
 Коледна барокова му-
зика, която звучи в Габро-
во, не се изпълнява ни-
къде другаде в България. 
Така ние продължаваме да 
даваме нова информация 
на нашата публика. Ако 
всеки човек може да си 
отвори телефона и да чуе 
всичко в Youtube, то наши-
ят оркестър търси новото.”
 Това потвърди и Жен-
ски хор при Народно чита-
лище „Габрово 2002”, който 
участва за трети път в 
коледния концерт на Ка-
мерния оркестър.
 „Поздравявам хорист-
ките с диригент Андреана 
Папанчева, които ревниво 
поддържат камерната фор-
мация, която всяка година 
успява да представи по 
едно ново произведение. 
Поздравявам и председа-
теля на читалището Тотка 
Полякова, секретаря Хрис-

то Добрев за подадената 
ръка да се опази хорът, 
който преди години беше 
голям, прекрасен ансам-
бъл.” 
 В това си участие с 
Габровския камерен ор-
кестър хорът изпълни за 
първи път в България Ко-
ледна меса от съвремен-
ния американския компо-
зитор Петер Роб - основа-
тел и артистичен директор 
на хоров фестивал в град 
Оригон. Едно произведе-
ние в традициите на като-
лическата литургия, но с 
елементи на американска 
филмова музика. Интона-
ции, втъкани с много вкус 
в духа и традициите на 
католическата меса.   
 В богатата концертна 
програма участваха Мария 
Бончева - сопран („О, свя-
та нощ” от Адолф Адам), 
възпитаниците на Пламен 
Ризов - Юлиана Мур, во-

кал, и Иван Иванов - ки-
тара („Аве Мария”, Франц 
Шуберт), ученици на му-
зикалния педагог Жанета 
Илиева - Виктория Ивано-
ва и Кристиана Андреева 
(Ференц Лист - „Юноше-
ски етюд за пиано”, Сер-
гей  Рахманинов - „Ита-
лианска полка за пиано 
за четири ръце”, и Астор 
Пиацола - „Либертанго”) от 
музикалната школа „При-
ма виста”.
 Нов момент в колед-
ната концертната вечер, 
посрещнат и изпратен с 
аплодисменти, бе дебютът 
на новосформирания Ка-
мерен хор на момчетата 
при Ротари клуб - Габрово 
с диригент Румяна Гръбле-
ва и Мирела Валявичар-
ска - пиано. Те привлякоха 
внимание с „Радостта на 
света” от Хендел, „Зима” 
от Михаил Шекерджиев, 
Франц Губер - „Тиха нощ, 

свята нощ”, „Новогодишна 
песен” от Стефан Ремен-
ков, „Елховий лес” - ано-
ним от XVI век, и „Зима 
идва” от Бенцион Елиезер.
 „Поздравявам Ротари 
клуб с това начинание. Те 
успяха да извадят от пе-
пелта една многогодишна 
традиция с много добри 
постижения, каквото бе 
детското хорово пеене. Га-
бровски камерен оркестър 
подава ръка, за да може 
октетът момчета да излезе 
на едно по-високо ниво. 
Надявам се да се развие 
и да бъде част от нашите 
коледни програми. Надя-
вам се хорът да повлече 
крак за детско-юношеска 
формация, каквато имаше 
преди години.”
 Станала на крака, пуб-
ликата изпрати с аплодис-
менти галоп „Въздишка” 
от Йохан Щраус и всички 
музиканти.

Оáщиíаòа каíдидаòñòва пî 
„Краñива Бълãария” за двîра 
íа деòñка ãрадиíа „Младîñò”

Галерия „Видима” пîказва “Пъòеки в ñърцеòî” íа Сашî Филев
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 ОУ „Ран Босилек“ е 
разположено в един от 
най-красивите, слънчеви  
и екологично чисти райони 
на Габрово, квартал Камъ-
ка. Това е мястото, където 
се използват съвремен-
ни педагогически методи, 
развиват се ключовите 
умения на учениците, как-
то и тяхното любопитство, 
а интердисциплинарните 
връзки надскачат ограни-
ченията на учебните пред-
мети. Екологичното въз-
питание е важна част от 
възпитанието на децата и 
основен приоритет в пе-
дагогическата дейност на 
училището ни.
 От учебната 2019/2020 
година училището ни ра-
боти по проект „Еразъм+“,  
2019-1-IT02-KA229-062154_4 

Ключова дейност 2: Съ-
трудничество за иновации 
и обмен на добри практи-
ки. Заглавие на проекта: 
Be Friend With Nature (Бъди 
приятел с природата).          
 Екип, отговарящ за 
дейностите по проекта:
 Нина Митева – дирек-
тор на  ОУ „Ран Босилек“;
 Теодора Карапавлова 
– координатор на проект 
„Еразъм+“ за ОУ „Ран Бо-
силек“;
 Десислава Войчева - 
начален учител;
 Наталия Шкарова - за-
местник-директор АСД;
 Даниела Казанджиева 
- главен учител в начален 
етап.
 Проектът ще бъде ре-
ализиран за 24 месеца, в 
периода от 1 септември 

2019 г. до 31 август 2021 г.  
Проблемите по опазване-
то на околната среда са 
едни от най-обсъжданите 
през XXI век и са актуални 
за целия свят. Те засягат 
всяка сфера от живота. 
Основната цел на проек-
та е формиране на еко-
логична култура у децата 
чрез по-близък контакт с 
природата, обогатяване и 
затвърдяване на екологич-
ните знания. Мотивиране 
на учениците да живеят в 
чиста околна среда, което 
осигурява здраве, сила и 
усет към природната кра-
сота. Полагане основите 
на екологична култура у 
учениците чрез подходящи 
възпитателно-образовател-
ни дейности и обмен на 
добри педагогически прак-

тики с партньорите ни. 
 Партньори: Бълга-
рия, Италия (Vasto), Тур-
ция (Osmaniye), Гърция 
(CHIOS), Полша (Szczytno). 
 Очакваме реализи-
рането на дейностите по 
проект „Еразъм+“ да имат 
възпитателен ефект с ог-
лед развитие на еколо-
гичното мислене на уче-
ниците и нагласите им, 
свързани с опазването на 
околната среда. 
 Ние търсим иноватив-
ни педагогически техно-
логии, които предоставят 
възможност и свобода на 
ученика да поеме своята 
част от отговорността, да 
бъде активен и да вза-
имодейства с природата, 
да търси и предлага ре-
шения за опазването й. 

Осъществяването на на-
стоящия проект не само 
ще осигури благоприятна 
атмосфера за спорт и от-
дих на децата, но ще даде 
възможност и за развитие 
на инициативност и загри-
женост за околната среда 
у ученици, учители и роди-
тели, както и за обвързва-
не на тази загриженост с 
всекидневни действия за 
опазване на природата. 
 Ще разгледаме обстой-
но темите за обезлеся-
ването на планините, по-
следствията от изсичането 
на горите, застрашени, 
изчезващи растителни и 
животински видове в Бъл-
гария, климатични проме-
ни - рискове и природни 
ресурси, разделно съби-
ране и рециклиране на 

отпадъци, пренаселването 
на планетата и др. Работа-
та по проект „Еразъм+“ е 
процес, който има за цел 
осъзнаване на екологич-
ните проблеми, усвояване 
на знания, формиране на 
нагласи, ценности и чув-
ство на отговорност за 
разумното използване на 
природните ресурси, както 
и насърчаване на дейст-
вия за опазване и грижа 
за природата.
 За нас съприкоснове-
нието с природата е по-
добно на това с изкуство-
то. Учениците ни обичат 
да са изследователи, да 
учат, играят и творят сред 
природата, да общуват с 
нея. Когато направим де-
тето част от това, което то 
учи, тогава ще постигнем 

истински трайни знания. 
 На 11 декември 2019 
г. с учениците отбеляз-
ахме Световния ден на 
планината. Природата по 
естествен начин предиз-
виква интереса и засилва 
любопитството на деца-
та. През цялата седмица 
учениците ни участваха в 
различни инициативи: от-
крити уроци, конкурси за 
ученическо творчество - 
есета, конкурс за рисун-
ка, за художествена фо-
тография към Национален 
парк „Рила“, изработиха 
постери, презентации с 
планините на България, 
проведоха анкета с учите-
ли, родители и др.

Нина Митева – 
директор 

на  ОУ „Ран Босилек“

 Природата е едно при-
казно място, подобно на 
ковчеже, пълно с безцен-
ни уникати, които понякога 
хората използват неумело. 
Тя е наш дом, нашият ве-
лик учител. Любовта към 
природата прави хората 
нравствено богати.
 Дори Иван Вазов, ко-
гато се намира сред нея, 
казва: „Сега съм у дома”. 
Така както в своя дом чо-
век се чувства уютно и 
спокойно, така той има 
същото усещане, когато е 
сред природата. 
 В планината човек за-
бравя дребните проблеми, 
неприятностите, дори оби-
дите, които са го огорчили. 
Става друг. Великолепието 
на гордите борове, клонис-
тите дъбове и буки се пре-
нася върху човека и той се 
чувства възвишен.
 Божиите птички огла-
сят гората със звучните 
си песни, доставяйки есте-
тическа наслада на хора-
та. Тази вълшебна музика 
се носи не от задимените 
дискотеки, а звучи от са-
мата природа, която упо-
ява с прекрасния аромат 
на мащерка, здравец и 
бръшлян. 
 Ако човек седне на 
някой камък, той ще се 
унесе, съзерцавайки пре-
красната й гледка. Тя ус-
пява да създаде усещане 

за доброта, величествено 
спокойствие и лекува чо-
вешката душа, пречиствай-
ки я от негативните емо-
ции, които смазват човека 
в града. 
 Природата помага на 
хората да се освободят 
от тревогите си и да се 
заредят със сила и увере-
ност в себе си. Сред при-
родата човек наистина се 
чувства у дома си. Протя-
гайки ръце към слънцето, 
поглеждайки към прекрас-
ната родна стряха, той се 
изпълва с воля и желание 
да бъде смел и силен.
 България е богата на 
природни красоти - море-
то, тази безкрайна стихия, 
шумът на вълните, мирисът 
на водорасли и безгра-
ничният полет на чайките 
е също копнеж, скъп и 
роден. Не само планините, 
но и морето дава много на 
хората. В него те намират 
спокойствие и се зареж-
дат с позитивни емоции. 
 Да се замислим как-
во даваме ние, хората, на 
природата? Пазим ли я, 
или безогледно я унищо-
жаваме? Въпреки че тя 
ни предлага богатствата 
си, в замяна иска толко-
ва малко от нас. Затова 
трябва да бъде чиста и да 
я съхраним за бъдещите 
поколения. 
 Природата е навсякъде 

около нас, тя е могъща и 
безсмъртна, тя е част от 
нашия живот и ние трябва 
да изтъчем една безкрай-
на нишка от хармония за-
едно с нея, а не да вървим 
срещу това, което ни дава 
право да съществуваме. 
Вместо да унищожаваме 
красотата й, нека я напра-
вим по-възхитителна, да 
запазим това, което ни е 
подарено, защото е богат-
ство да живеем сред така-
ва мистика. Да почитаме 
природата и да благовеем 
пред нейното величие и 
мощ, защото тя е всесил-
на.
 Дребните чудеса на 
природата като шума на 
листата, песента на птич-
ките са тези, които ние 
не забелязваме в нашето 
ежедневние, но те правят 
природата неповторима.
 Малко хора обръщат 
внимание на залеза, на 
огненото слънце, на пре-
красната луна, на звезди-
те по небосвода, но на-
правят ли го, те се чувст-
ват щастливи и свободни 
като вятъра. Затова нека 
всеки от нас да се научи 
да я пази и обича, защото 
тя е най-уютният, изпълнен 
с много любов дом.

Александър Иванов, VII „а“ 
клас, ОУ „Ран Босилек”- 

Габрово 

 България - нашата родна 
земя, нашият „земен рай“, пода-
рен ни от природата и сътворен 
от нея. Чудесата на природата 
ни започват от красивия изгрев 
на дунавския бряг и писъка на 
чайките над Черно море. Този 
изгрев се плъзга нежно над 
високи планини и равни поля, 
за да се превърне по-късно в 
пурпурен залез.
 България е много малка, но 
много красива. Един път разхо-
ди ли се човек из Рила, никога 
няма да забрави кристалната 
рилска вода, величествените 

гори, красотата на рилските 
езера, нежно галени от топлите 
слънчеви лъчи.
 Къде на тази планета има 
друго късче земя, толкова мал-
ко и с толкова много прелести?
 На изток - безкрайни злат-
ножълти пясъци, плискани от 
векове от солените вълни на 
Черно море.
 На юг малката ни родина е 
защитена от високите зелени 
склонове на Родопа планина, 
която като верен щит е пазела 
народа ни през вековете.
 На север дълбоките води на 

тихия бял Дунав мият брегове-
те на плодородната Дунавска 
равнина и достигат до златна 
Добруджа.
 На запад планинските вери-
ги на красивите планини Бела-
сица, Осоговска и Западна Ста-
ра планина ограждат красиви 
живописни долини.
 Навсякъде в нашата страна 
има прелестни кътчета, непов-
торими по своята красота, като 
великата долина на розите, с 
която сме прославени по цял 
свят.
 Едно от големите богатства, 
които природата на България 
щедро ни предоставя, са мно-
жеството минерални извори, 
чиито води помагат за лечение-
то на различни заболявания.
 Съвсем естествено е всеки 
българин да обича своята роди-
на, защото Господ я е надарил 
с много природни богатства. 
На тази малка територия са 
съчетани хладната гордост на 
Балкана, спокойното плискане 
на морските вълни с нежния 
аромат на прочутата българска 
роза.
 Трудно е да се опише с 
думи красотата на нашата при-
рода! Трябва да я видиш сам, 
за да я оцениш!

Сиана Николова, V „б“ клас, 
ОУ „Ран Босилек“ – Габрово

Училище "Раí Бîñилек" îòáелязахме Свеòîвíия деí íа плаíиíаòа
През цялата седмица учениците участваха в различни инициативи: открити уроци, конкурси за ученическо творчество - есета, конкурс за рисунка, за 
художествена фотография към НП „Рила“, изработиха постери, презентации с планините на България, проведоха анкета с учители, родители и други

Прирîдаòа - íаш дîм

Чудеñаòа íа áълãарñкаòа прирîда
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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, 19]
сЕрВиТьор/ка при до-
бро заплащане и подси-
гурено спане се търси на 
тел. 0887/671-848. [17, 
15]
сЕрВиТьорка сЕ търси 
на тел. 0899/651-549. 
[11, 10]
ВЕрига храниТЕлни ма-
газини „Нивен“ набират 
персонал. Справки на тел. 
0898/675-398. [2, 2]

ФирМа набира ра-
боТници за пЕрал-
но сТопансТВо. 
оТлично заплаща-
нЕ. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 8]

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, 9]
Търся жЕна до 65 години 
за гледане на стари хора. 
Дават къща. Справки на 
тел. 066/99-22-44. [5, 3]
хоТЕл Търси персонал. 
Позиции: счетоводител, 
касиер, рецепция, серви-
тьори, маркетинг. Справки 
на тел. 0884/555-554. [7, 
3]
МЕбЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да 
назначи мебелисти и 
3D проектант - Габрово, 
0886/332-968. [8, 3]

ТранспорТна ФирМа 
набира шоФьори 
на гонДоли, каТЕго-
рия „с+Е“. оТлично 
заплащанЕ. Справки 
на тел. 0889/717-497. 
[7, 3]

жЕна - пенсионер, с ком-
пютърна грамотност се 
търси на тел. 0898/660-
596. [8, 3]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи чистачка 
за вечер. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [8, 3]
кулинарЕн Магазин 
търси продавач-консултант 
до 45 години. Справки на 
тел. 0885/069-027. [6, 3]
заВЕДЕниЕ Търси ми-
ячка. Справки на тел. 
0899/962-124. [6, 2]
жЕна за помощник в до-
макинство - почасово, от 
Етъра, се търси на тел. 
0888/224-914. [6, 2]

„булчикън“ аД - Се-
влиево (Чакала) търси 
портиер. Справки на тел. 
0893/688-353. [5, 1]
„булчикън“ аД - Севли-
ево (Чакала) търси ме-
ханик. Справки на тел. 
0899/876-595. [5, 1]
заВЕДЕниЕ Търси сер-
витьорки. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [5, 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, 1]

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

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
ТранспорТ с бус - 3 
тона, фургон - 18 куби-
ка, падащ борд, колич-
ка. Фактури по ДДС. Тел. 
0887/31-61-84.
ТранспорТ със са-
мосвал - 3.5 тона - тел. 
0876/522-774. [20, 19]

ТранспорТни услуги 
до 2 тона - каросерия - 
тел. 0896/828-147. [20, 
14]
ТоВарно пикапчЕ 
в Габрово и региона. 
Без почивен ден. Тел. 
0876/004-121. [5, 4]
ТранспорТни услуги - 
тел. 0886/514-300. [10, 
5]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/019-191. [6, 2]

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

аВТоМобили проДаВа
ФорД ФиЕсТа, 1.3, бен-
зин, обслужена, с два 
комплекта гуми с джанти, 
за 800 лева се продава на 
тел. 0898/594-593. [8, 4]
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, 3]
Ford Escort 1.8 Turbo 
Disel - обслужен, за 850 
лева се продава на тел. 
0898/33-14-91. [3, 3]

Audi 80, 4х4, газ-бен-
зин, се продава на тел. 
0898/33-14-91. [3, 3]
ДайхаТсу - миниван, АГУ, 
теглич, се продава на тел. 
0893/74-65-95. [5, 2]
опЕл корса, 1.4, бензин, 
60 к. с., се продава на 
тел. 0888/063-764. [3, 1]
пЕжо 307, 1.6, бензин, 
2005 г., 17 500 км, се 
продава на тел. 0889/99-
87-08. [4, 1]

Ваз, МоскВич
МоскВич 412 - много 
добро състояние, 130 000 
км, АГУ, се продава на 
тел. 0888/820-418. [6, 1]

ДжипоВЕ
Джип ssAng Yong 
Korando TDI се продава на 
тел. 0888/820-418. [6, 1]

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

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.
изкупуВаМ бракуВани 
Opel, Peugeot, Volkswagen, 
Ford, Renault, може и на 
части - справки на тел. 
0999/009-008.

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

ноВи акуМулаТори 
- най-ниски цени - тел. 
0999/009-008.

аВТоМорги
ника ауТо изкупу-
Ва ВсякакъВ ВиД Мпс 
на най-Добри цЕни. 
прЕДлага сЕрВизна 
ДЕйносТ и ДЕнонощна 
пъТна поМощ. Справ-
ки на тел. 066/886-677, 
0899/886-424.

МоТори/ВЕлосипЕДи

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

аВТоМобили 
поД наЕМ

„VAiKAr rEntAcAr“ 
аВТоМобили поД 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, 
тел. справки на 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, 18]
изкупуВаМЕ спирачни 
дискове и барабани - 400 
лв./тон - 0888/724-758. 
[7, 2]

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, 10]

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

цигли - използвани, по 
0.10 лева за брой, се про-
дават на тел. 0896/49-59-
26. [16, 12]
кЕрЕМиДи браМак (вто-
ра употреба) се прода-
ват на тел. 0878/199-789. 
[11, 11]

проДаВа Машини

пЕлЕТна горЕлка 
gF858 ViP - 8-58 кВТ, 
гаранционна, прода-
ва изгодно по спеш-
ност 0888/241-115 
[23, 17]

Ел. рЕзачка „Макита“ - 
нова, се продава на тел. 
0988/312-387. [3, 3]

проДаВа разни
изгоДно! Мъжки кожух 
- еко кожа, нов, мъжки 
кожух - естествена кожа, 
ел. двигател - P = 1.5 kW, 
N = 900 об./мин. - тел. 
0889/72-40-86. [11, 10]
МоТорна  шЕйна 
„Yamaha“ за 3300 лв. се 
продава на тел. 0888/24-
33-38. [11, 7]
ски, ски оборудване 
продава тел. 0888/24-33-
38. [11, 7]

жиВоТни проДаВа
ярЕТа - живи, 4 лв., 
се продават на тел. 
0892/989-718. [12, 8]
кози, пръчоВЕ и яре-
та се продават на тел. 
0877/983-204. [11, 6]
оВЕн сЕ продава на тел. 
0898/575-123. [16, 10]
агнЕТа, ярЕ и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [10, 5]
кокошки носачки, пе-
тли, патки и лебедови гъс-
ки, може и заклани - тел. 
0884/00-60-98. [1, 1]
кон сЕ продава на тел. 
0878/162-810. [4, 2]

храна за жиВоТни
храна за кучета се про-
дава на тел. 0884/00-60-
98. [1, 1]

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

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

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
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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 
сектор „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.

 о Б Я В А

зА ПРИеМАне нА ВоеннА слуЖБА нА лИцА, 
зАВЪРШИлИ гРАЖДАнскИ сРеДнИ ИлИ ВИсШИ уЧИлИЩА 

(Мз оХ-953/21.10.2019 г.)
117 бр. вакантни длъжности за войници за военни формирования от състава 
на съвместното  командване на силите:48940-Бургас, 42610-козарско, 

52480-софия, 28860-горна Малина, 
52210-Банкя и 22980-софия.

Длъжностите, за които може да се кандидатства, са:
 „Мл. шофьор”, „Мл. електротехник”, „Мл. специалист по комунално-битово оси-
гуряване”, „Автоматчик”, „Мл. готвач”, „Работник в кухня”, „Мл. специалист по 
отчета на финансови и материални ресурси”, „Работник в склад”, „Мотокарист”, 
„Мл. специалист по пожарна безопасност”, „Мл. администратор на мрежи и опера-
ционни системи”, „Химик-разузнавач” и др. 

В заявлението си кандидатите могат да посочват до 5 (пет) позиции 
(длъжности) от обявата. 

ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 23.12.2019 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;
  - за отделни длъжности да притежават свидетелство за управление на МПс, 
категория „с” или „с+е”.

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

066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

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 - 066/804-066

рЕгисТрация на 
ФирМи и счЕТоВоД-
но обслужВанЕ - 
0898/480-821.

куриЕрски услуги
най-ниски цЕни на 
тежки и едрогабарит-
ни товари в страната. 
Най-атрактивни цени 
за Лондон - 10 кг - 25 
лв. „Европът“, Габрово, 
ул. „Неофит Рилски“ 7, 
0882/666-188. [11, 7]

проФЕсионалЕн
ДоМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на етажна 
собственост - пълно об-
служване за граждани и 
фирми. Тел. 0894/94-07-
35. [13, 11]
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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 
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� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
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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

10/07

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

Реклами и îáяви в “100 веñòи”

иМоТи проДаВа
парцЕл До „Техномар-
кет“ - 3 дка, за 18 000 
лв. се продава на тел. 
0892/484-602. [17, 17]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[18, 12]
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, 12]
къща близо до Габро-
во, на 6 км от центъ-
ра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 11]
ноВо жилищЕ - обзаве-
дено, 73 кв. м, гр. Габро-
во, се продава на тел. 
0887/16-32-34. [11, 7]
парцЕл В село Лесичар-
ка, регулация, договаря-
не, се продава на тел. 
0897/02-05-31. [11, 6]
парцЕл В кв. Стефанов-
ци, 1186 кв. м, в регула-
ция, се продава на тел. 
0887/130-346. [3, 3]

къща В село Сенник с 
геран и допълнителна по-
стройка се продава на 
тел. 0886/55-23-05. [5, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
ЕДносТаЕн апарТаМЕнТ 
на Колелото се дава под 
наем на тел. 0877/222-
095. [12, 9]
ТрисТаЕн нЕобзаВЕДЕн 
апартамент, след осно-
вен ремонт, с климатик, 
кв. Русевци, Габрово, се 
дава под наем на тел. 
0884/149-964. [17, 15]

иц, ДВа магазина/офиси, 
договаряне, под наем - 
тел. 0888/378-193. [12, 
9]
Магазин - 55 кв. м, 
на колелото на Консул-
тативна поликлиника се 
отдава под наем на тел. 
0898/815-554. [11, 7]
каФЕ „лЕбЕДа“ се 
дава под наем на тел. 
0889/848-474. [4, 3]
боксониЕра с ТЕЦ се 
дава под наем на тел. 
0879/288-911. [3, 3]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- 95 кв. м, обзаведен, 
250-300 лв., на Еса се 
дава под наем на тел. 
0895/976-141. [3, 2]

Търси поД наЕМ
ДВусТаЕн или триста-
ен апартамент на разумна 
цена се търси под наем на 
тел. 0895/116-553. [5, 4]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.

гарсониЕра До 21 
000 лв. се търси на тел. 
0899/238-838. [5, 2]

зЕМи
ниВи В цяла България се 
купуват на тел. 0894/47-
44-70. [11, 11]
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [8, 4]

бизнЕс и инВЕсТиции
разрабоТЕн бизнЕс се 
продава на тел. 0895/307-
105. [8, 6]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

нощуВки
нощуВки - тел. 0879/272-528, 
0888/254-625.
нощуВки В топ център - 0876/731-
419. [20, 14]

идеи за дîма Малкî кîледíî дървî 
 Това е чудесна алтернатива за тези, 
които са уморени от изкуствените коледни 
красоти, но не искат да купуват отсечена елха. 
Тази идея с елхови клонки е страхотно решение, 
което ще внесе ароматната миризма на бор вкъ-
щи. 
От какво се нуждаем?
 От малка хубава купа, дори можете да я за-
мените с метален свещник или стойка от старо 
изкуствено коледно дърво.
 Смърчови клони - стандартен букет, който се 
предлага на пазарите.
 Голяма флористична гъба (попитайте във все-
ки магазин за цветя).
Как да си направите коледно дърво?
 Фиксираме флоралната гъба на стойката 
(пробийте или лепило).
 Оголваме клоните така, че да могат да про-
бият гъбата и да се задържат в нея.
 Оформяме състава, като изрязваме и фикси-
раме клоните.
 За надеждност можете да укрепите основата 
на конструкцията с въдица или тънка тел. Просто 
не натискайте прекалено силно, за да не разре-
жете случайно гъбата наполовина. Украсявайте с 
леки коледни играчки.
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637.
кърТи, зиДа, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
услуги с мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.
рЕМонТ В строителството 
от А до Я - тел. 0877/53-
16-20. [22, 20]
покриВи, изолации, 
вътрешни ремонти, мазил-
ки, боя, гипсокартон и др. 
- 0897/390-194. [25, 22]

хиДроизолация, по-
криВи, дренаж, улуци, 
капаци, комини, подпорни 
стени бързо и качестве-
но - тел. 0888/020-187. 
[25, 22]
сТроиТЕлно-рЕМонТни 
ДЕйносТи и всякакви до-
вършителни работи - тел. 
0884/439-823. [16, 12]
кърТя бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 7]
бригаДа изВършВа ре-
монт на покриви, външ-
ни и вътрешни изолации, 
мазилки, шпакловки, гип-
сокартон, бояджийски и 
тенекеджийски услуги и 
др. - тел. 0899/63-88-75. 
[13, 7]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
шпаклоВка, бояДис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/38-66-50.

проФЕсионалЕн Мон-
Таж на ламинат, бала-
тум, замазки, боядисване, 
тапети - 0897/978-762, 
0877/015-031. [27, 23]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333. 
[31, 25]
ВъТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 
22]
Фаянс, ТЕракоТа, топло-
изолация - тел. 0878/928-
538. [11, 6]
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [13, 7]
инТЕриорни! шпак-
лоВки, бои, декоратив-
ни мазилки, камък - тел. 
0897/22-98-15. [8, 4]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
Топлоизолация - тел. 
0885/435-390. [17, 13]

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, 16]
Ел. инсТалации - тел. 
0877/36-78-52. [20, 16]
ДрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [14, 8]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
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, 7]

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737. 
[25, 19]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[7, 1]
Вик рЕМонТи - справки 
на тел. 0894/22-05-09. [8, 
3]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313.

рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [15, 9]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]
рЕМонТ на ел. уреди - 
тел. 0894/22-05-09. [8, 3]

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, 14]
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737. [25, 19]
МонТаж на мебели и ла-
миниран паркет се предла-
га на тел. 0896/73-73-32. 
[12, 10]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 8]

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се продават 
на тел. 066/823-712, 0887/620-
535, 0876/162-172.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти въ-
глища донбас, брикети, дър-
ва. Ниски цени, безплатен 
транспорт - тел. 066/805-642, 
0897/892-903.
нацЕпЕни ДърВа - 80 лв. Без-
платен транспорт. Незабавна 
доставка. Тел. 0895/252-686.
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 В чували - 5 лв., и РАЗ-
ПАЛКИ, с безплатен транспорт, 
се продават на тел. 0876/583-
472.
сухи ДърВа в чували и разпал-
ки - 5 лв. Незабавна доставка. 
Тел. 0877/191-102.
ДърВа за огрев в чували и раз-
палки - 5 лв. Доставка на място. 
Тел. 0876/437-140.
разпалки и дърва в чувалил, с 
безплатен транспорт, се прода-
ват на тел. 0877/108-825.
сухи ДърВа в чували и разпал-
ки - 5 лв. Безплатна доставка. 
Тел. 0876/839-779.

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

„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - справки на тел. 
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, камини 
се продават на тел. 0879/988-
131.
“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, 24]

ДърВа за огрев, метрови - 75 
лв./куб. м, нарязани 85 лв./
куб. м, се продават на тел. 
0896/741-763. [24, 24]
ДърВа за огрев - нарязани, 80 
лв./куб. м, с включен транспорт, 
се продават на тел. 0879/562-
733. [24, 24]
нарязани и НАЦЕПЕНИ дърва 
за огрев - 80 лв./куб. м, се 
продават на тел. 0897/765-901. 
[24, 24]
нарязани, нацЕпЕни дърва - 
85 лв./куб., чувал дърва - 5 лв., 
разпалки - 5 лв. -  0893/511-
154. [22, 21]
ДърВа за огрев - нарязани, 
нацепени и метрови, незабавна 
доставка, се продават на тел. 
0898/519-077. [22, 18]

„ФлинТ-гайДароВи“ („пЕТя 
Гайдарова“) - донбаски въгли-
ща; брикети, разпалки. Осигурен 
транспорт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [24, 18]
МЕТроВи - 75 лв., нарязани 
- 85 лв., чували - 5 лв. - тел. 
0988/816-628. [22, 16]
ДърВа В чували - 5 лв., наря-
зани и нацепени - 80 лв. - тел. 
0878/47-22-37. [16, 10]
ДърВа за огрев, разпалки в чу-
вали, дърва в чували, нарязани 
и нацепени, сухи - тел. 0896/80-
76-88. [13, 7]
ДърВа за огрев - слива, ябъл-
ка, 50 лв./куб., се продават на 
тел. 0893/48-08-84. [5, 5]
изгоДно проДаВа и доставя 
пелети - тел. 0886/320-155. [7, 2]

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 санкЕ-
Ва, спЕциалисТ кож-
ни и ВЕнЕричЕски 
болЕсТи, ЕсТЕТична 
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 - 
акушЕр-гинЕколог В 
обласТна болница - 
Габрово. Прегледи в БМЦ 
(Консултативна поликли-
ника): вторник и четвър-
тък от 14.30 до 18.00 
ч.; , включително ехо-
графия на женска гърда, 
диагноза и лечения на 
заболявания, свързани с 
изпускане на урина при 
жената. Телефон за за-
писване: 0894/565-056. 
[13, 9]

куХненскИ
ШкАфоВе 
офИс 
МеБелИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПоВИ 
И По ПРоекТ 
нА клИенТА

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

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [8, 3]
услуги за жени. Дис-
кретност! Тел. 0893/921-
072. [2, 2]

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА
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Продължава от брой 239
Това обяснява и връзката 
с. Боженци – с. Източник, 
свързваща двете паралел-
ни трасета, описани малко 
по-горе. Този римски път е 
един от най-старите и се 
е използвал предимно до 
средата на III век, когато 
Дискодуратера е билa раз-
рушена от готите.
 От Трявна пътят за Тра-
кия е можело да мине 
през Плачковци – Кръстец, 
източно от върховете Голе-
мия Вис (1256 м), Каменец, 
Боруна, като е следвал 
течението на Селченската 
река, с. Селце, м. Моми-
те, крепостта „Горненски 
град”, Мъглиж, с. Тулово, 
Улпиа Аугуста Траяна, Фи-
липополис. Затова този 
проход се нарича Мъг-
лижки, или проход Туле, 
(Тулченски). Известен е 
още и под наименованието 
Тревненски. Този проход 
е още от III – IV век пр. н. 
е. Още по това време е 
издигната крепостта „Гор-
ненски град” над град Мъг-
лиж за охрана на пътя за 
Мизия. Пътят се е използ-
вал от траките от племето 
мизи, населявали земите 
от р. Тимок до р. Янтра по 
протежението на р. Дунав.
 От гара Кръстец на се-
вероизток се минава през 
пасища, наречени „Конар-
ското”. За тази местност 
има предание, че в тази 
местност Иванко – убиецът 
на цар Иван Асен I, през 
1196 г. е дал сражение 
на преследващите го бъл-
гарски войски, след което 
позорно е избягал през 
Яйканлийския (Дъбовския 
проход) във Византия. От-
тогава пътя от м. Долната 
стока под с. Бънзарето, 
към Борущица и с. Дъбово 
нарекли „Иванкова пъте-
ка”, а старинния мост над 
Борущенската река - Иван-
ков мост. Според друго 
предание тук е минал и 
спрял край с. Борущица 
цар Михаил Шишман през 
време на похода му срещу 
Византия през 1323 г. 
 Горепосочените пъти-
ща са се използвали не 
само от римляните, но и 
от войските и население-
то по време на Първото 
и Второто българско цар-
ство.
 На запад от спирка 
Кръстец се намира парак-
лисът „Св. Иван Рилски”. 
Той е построен по случай 
пренасянето на мощите на 
светеца от Търново към 
Рилския манастир през 
Мъглижкия проход, след 
като са престояли седем 
дни в летния дворец на 
Асеневци (в района на 
махала Нейчевци). Това е 
станало през 1195 година.
 През 1923 г. при науч-
ната си обиколка в окол-
ностите на град Трявна ви-
дният наш историк Васил 
Аврамов установява, че 
през 1190 г. на поляната 
Пряслапа в подножието на 
връх Мъхченица българите, 
предвождани от цар Иван 
Асен I, причакват оттегля-
щата се византийска вой-
ска начело с императора 
Исак II Ангел след вдигане 
на обсадата на крепостта 
„Стринава”. Византийците 
попадат в клопка в труд-
нодостъпните теснини (ве-
роятно над кв. Йововци), 

където протича 
малък ручей и 
в завързалото 
се сражение 
императорът се 
спасява с по-
зорно бягство 
по „Верейския 
друм” към Фи-
липополис.
 А р и е р -
гардът на ви-
з а н т и й с к а т а 

войска под командването 
на севастократор Йоан 
Дука пък се спасява чрез 
бягство през Качаунска-
та махала в град Трявна, 
селата Престой, Мръзеци, 
Кръстец и през Мъглижкия 
(Тревненския) проход се 
насочил към Улпиа Аугуста 
Траяна.
 През същия проход ве-
роятно е минал и патри-
арх Евтимий при неговото 
заточение от Търново в 
Бачковския манастир през 
1393 година.
 През Крънския про-
ход, по Верейския друм 
са били пренесени мощите 
на св. Михаил Войн от 
гр. Потука (селище около 
Крън или Стара Загора) 
до Търново през 1206 г. от 
цар Калоян след битката с 
латинците.
 За пренасянето на мо-
щите на Света Петка (Па-
раскева) от Епиват (град 
близо до град Каликра-
тия, Гърция) в България, 
в столицата Търново по 
решение на цар Иван Асен 
ІІ и българския патриарх 
Йоаким (1227 – 1246), била 
изпратена специална де-
легация, водена от епис-
коп Марко, ръководител 
на епархията с център Ве-
лики Преслав. Процесията 
и делегацията, пренасяща 
мощите на любимата све-
тица през 1237 г., преми-
нала през Тракия по ста-
рия римски път, после се 
насочила на север през 
с. Енина, с. Крън и Габро-
во. Някои историци посоч-
ват пътя на шествието от 
Крън, през връх Бузлуджа 
– кв. Ябълка – Габрово, но 
това е съмнително по две 
причини:
 Ако шествието е тряб-
вало да мине по този 
маршрут, то е можело 
да тръгне направо от с. 
Енина за Балкана, а не 
да минава през с. Крън. 
И втората причина е, че 
все пак това е религиозно 
шествие, което се нуждае 
от по-добри условия за 
пътуване. А такива условия 
за пътуване по това време 
е предлагал единствено 
Верейският друм.
 От горните известни 
примери се вижда, че 
Крънският, Енинският, Мъг-
лижкият и Дъбовският про-
ход са се използвали като 
пряка връзка между столи-
цата от Второто българско 
царство Търново и Тракия.
 Хаинбоазкият проход, 
въпреки че е бил много 
по-нисък от гореспомена-
тите (698 м н. в.), не е 
използван като най-къса-
та комуникативна връзка 
между столицата и Южна 
България по това време. 
Вероятно е използвана 
само една част от насто-
ящето трасе в южната му 
част – от с. Пчелиново 
до Гурково. До село Пче-
линово се е стигало от 
Кръстец през м. Конарско-
то. Използването на този 
участък се потвърждава от 
крепостите от двете стра-
ни на пътя – край с. Ди-
мовци и с. Конаре.
 Макар и сравнително 
нисък за преминаване, 
този проход е имал мрач-
ната слава като трудно 
преодолим. Самото му на-
именование за това гово-
ри – Хаин-боаз (труден, 
коварен проход).

Трудностите, свързани с 
преминаването на този 
проход, са описани още от 
Захари Стоянов в неговите 
„Записки по българските 
въстания”.
 След неуспешния опит 
да се вдигне въстание в 
Стара Загора през 1875 
г. той, заедно със Стефан 
Стамболов, Тодор Иконо-
мов и неколцина свои дру-
гари с помощта на мес-
тен водач правят опит да 
преминат през Хаинския 
(Хаин-боазки) проход. Ето 
какво споделя Захари Сто-
янов за този случай:
 „... пътят, който вър-
ви из боаза към Трявна и 
през който трябваше да 
минем ние, минува покрай 
самата река... Тоя път, или 
тая сляпа пътека, беше 
по него време дотолкова 
тясна, щото двама души 
ако дойдеха наспоред, един 
от тях трябваше да падне 
долу в реката”.
 Че това е било така, 
говори и фактът, че дори и 
малко по-късно, по време 
на Освободителната вой-
на, генерал Гурко със своя 
Преден отряд през лятото 
на 1877 г. е успял да пре-
мине прохода почти за 3 
дена, без да води сраже-
ния. Той слиза в Гурково 
(тогава с. Хаине) на 14 
юли и едва на 17, вместо 
на 15 юли влиза в Ка-
занлък. А на този ден (17 
юли) е трябвало да запо-
чнат едновременно бойни 
действия от север и от юг 
за завземане на Шипчен-
ския проход. Единствено-
то, което е можел да на-
прави Гурко, е да изпрати 
българина Иван Христов 
в Габрово със записка, 
че не може на същия ден 
– 17 юли, да предприеме 
действия от юг, но вече е 
било твърде късно... Пет 
дена по-късно ген. Гурко 
превзема Стара Загора, 
без да има заповед за 
това, в резултат на което 
войната взема непредви-
ден обрат. Това е красно-
речив пример за това как 
един неохраняем проход 
поради своите природни 
дадености може да окаже 
съществено влияние върху 
хода на бойните действия 
в една война.

Глава XX
Превîзíи ñредñòва 
и пъòуваíе преди 
Оñвîáîждеíиеòî
 Странстването е из-
раз на изконни човешки 
стремежи, нужди и въз-
можности. То символизира 
свобода, целеустременост, 
преход и търсене на зна-
ние. Същевременно оба-
че пътуването има своите 
конкретни прояви и изме-
рения в историята. Транс-
портът е област, в която 
прогресът е ясно видим 
и неоспорим. Къде стои 
равновесието между при-
емственост и промяна в 
пътуването по суша? От-
говор на този въпрос ще 
потърсим в пространстве-
ните рамки на български-
те земи, като съпоставим 
времето на Второто бъл-
гарско царство с начални-
те години на Третата бъл-
гарска държава.
 Двата разглеждани 
периода са разделени от 
бездната на съдбовните 
пет века османско господ-
ство, когато българският 
народ и земите, които той 
обитава, изживяват дъл-
боки и същностни проме-
ни. Въпреки това обаче, 
конкретно по отношение 
на транспорта, сравнение-
то между тези отдалечени 
времена има своите осно-

вания. До към средата на 
ХІХ век липсва значител-
на промяна в начините на 
придвижване по суша.
 Големият германски ис-
торик Райнхард Козелек в 
книгата си „Пластовете на 
времето” твърди, че плът-
ността на организираното 
съобщително, пощенско и 
пътно дело достига вър-
ха на своята ефективност 
още в големите империи 
на Ориента и нито римля-
ните, нито конниците на 
Чингиз хан успяват да я 
надминат. Поради смехот-
ворната скорост и пропус-
кателна способност на пъ-
тищата през онези столе-
тия сухоземният транспорт 
изглежда като заразен от 
паралич. Например, Напо-
леоновите войници са кра-
чили точно толкова бавно, 
колкото и легионерите на 
Гай Юлий Цезар.
 Голямата дистанция 
между ХІІІ – ХІV в. и ХІХ 
в. позволява ясно да се 
откроят промените в един 
консервативен сектор, ка-
къвто е транспортът по 
суша в до индустриалната 
епоха.
 За скоростта, с която 
пътували тогава, по вре-
ме на Търновското цар-
ство, можем да съдим по 
това, че цар Александър 
с войските си през 1333 
г. пристигнал за пет дни 
от Търново в Росокастрон 
(Бургас).
 За целия път от Цари-
град до Пловдив в XIII в., 
както и през XVII век, били 
нужни 9 дни.
 Сведения от различ-
ни исторически извори за 
пътуването през средно-
вековното ни минало ще 
бъдат сравнени с това, оп-
исано в трудовете на Кон-
стантин Иречек и преди 
всичко с неговите „Пътува-
ния по България”.
 В търсене на точното 
съотношение между при-
емственост и нововъве-
дения при пътуването ще 
потърсим отговорите на 
няколко частни въпроса: 
Защо и по кои друмове се 
е пътувало, какви транс-
портни средства и екипи-
ровка са се използвали, 
каква е била скоростта на 
движение, какъв поминък 
е давал пътят?
 Средновековните бъл-
гари са възприемали ез-
дата като единственият по-
добаващ начин за пътува-
не на владетели и войни. 
Царската свита предста-
влявала най-често кавале-
рийски отряд, предвождан 
лично от владетеля – било 
във война, било начело 
на дипломатическа мисия. 
Отличен пример доколко 
силата и авторитетът на 
владетеля зависят от уме-
нията му на конник дава 
трагичната участ на бъл-
гарския цар Константин 
Тих Асен (1257 – 1277). 
 Тъй като Константин е 
бил болен (той не е можел 
да се движи, понеже си 
бил счупил крака и кога-
то е трябвало да отиде 
някъде, са го возили в 
колесница като обикновен 
товар), мнозина владетели 
се отнасяли към него с 
пренебрежение, особено 
съседите му татари, които 
са вършели набези всеки 
ден, като по този начин са 
правили имуществото на 
мизите мизийска плячка.  
 Сръбският крал Сте-
фан Урош (1243-1276) проя-
вява презрение към визан-
тийски пратеници, пристиг-
нали при него в закрита 
носилка. Естествено бла-
городниците през Средно-
вековието са били ездачи 
не само заради символи-
ката, а защото така са е 
постигала по-висока про-
ходимост и скорост. Има 

сведения за бързоходни 
коне, отглеждани от бълга-
рите специално за спешни 
пратеничества. 
 Монахът минорит Вил-
хелм де Рубрук прекося-
ва Северното Черноморие 
в дипломатическа мисия 
до монголския Велик хан 
през 1253 г. В своя пъте-
пис духовникът изразява 
съжаление, че е предпо-
чел да пътува с двуколки, 
теглени от волове, а не 
от коне. Поради това той 
достигнал целта си за два 
месеца вместо за един.
 Стоките са се прена-
сяли на товарни животни; 
думата „керван” се среща 
в дубровнишките актове 
още през 1398 година.
 Константин Иречек 
пише за османските кому-
никации, че „от падането 
на Римската империя ни-
коя държава в Европа не 
е отделяла толкова грижи 
за системата си от пъти-
ща”. 
 Османците винаги до-
бре са поддържали рим-
ските пътища, като ги по-
добрявали и поправяли 
разрушените части с грубо 
изсечени камъни. Опреде-
лени села по основните 
пътища имали за задача 
да строят и поддържат 
пътищата, а в замяна на 
тази работа те били осво-
бождавани от извънредни 
данъци. Каруците пътували 
по пътя от Белград до Ис-
танбул един месец. През 

1566 година султан Селим 
II изминал същото раз-
стояние за 15 дни.
 Съпоставките между 
Второто българско цар-
ство и началните години 
на Третото дават основа-
ние за интересни заклю-
чения по отношение на 
пътуването. Очертава се 
приемственост в пътната 
мрежа, в използването на 
основното транспортно 
средство – коня, в повече-
то от причините да се пъ-
тува, както и в традицион-
ните занаяти по пътищата. 
Същевременно се наблю-
дава значително подобре-
ние в скоростта и удоб-
ството на придвижване, 
както и в снаряжението. 
Важно нововъведение е 
обстоятелството, че продо-
волствието на пътешестве-
ника вече се осигурява не 
за сметка на налагането 
на тегоби на зависимите 
селяни, а след договаряне 
със свободни предприема-
чи. 
 Съпоставката между 
няколко исторически изво-
ра дава основание да се 
направи извода, че в пе-
риода ХІІ – ХІV век конник 
изминавал в българските 
предели за един ден сред-

но около 55 км.
 Конете са основното 
превозно средство и в на-
учните обиколки на Ире-
чек в Княжество България 
и Източна Румелия. Мла-
дият историк язди с удо-
волствие из планинските 
пътеки. 
 Той пише обаче, че по 
главните пътища най-бързо 
се пътувало с отворените 
пощенски коли за двама 
пътника. „Ужасната бързи-
на”, с която вървят пощен-
ските коли (по равнините 
– 12 километра на час), 
не е била без опасности. 
Един негов приятел но-
щем се изтърсил от колата 
и след това с гърмежи 
от револвера си обърнал 
вниманието на пощаджия-
та, че е изгубил пътника. 
Веднъж пък пощата из-
губила в равнините край 
Плевен самия министър на 
външните работи и пощи-
те...
 Ето как се е пътувало 
по едно шосе в „много 
добро положение” според 
Константин Ирeчек:
 „От Лом за София (155 
км) шосето върви почти 
постоянно на юг. Поща-
та отива най-малко за 17 
часа (за 133 лева). Княз 
Александър І минавал този 
път с пощата за 10-12 
часа, с бързина дори ше-
метна. Обикновените коли 
имат нужда от два дни... 
Шосето е в много добро 
положение”.

 Волът не е много бър-
зо животно. Дори и при 
най-добри условия волска-
та кола не може да се 
движи с повече от 3 км 
в час и то за не повече 
от 5 часа, защото живот-
ните се уморяват. Прево-
зът е ставал изключително 
с проста волска каруца, 
с колелета без метални 
шини, докато в софийските 
села, които също така са 
вършили по това време 
кираджилък, са си служи-
ли повечето с биволски 
каруци. 
 В Западна Европа пък 
първоначално смятали ди-
лижансите за дяволски 
опасни, скоростта им – за 
безразсъдна, а произшест-
вията с тях – за прекалено 
многобройни.
 Изпъква рекордът на 
български княз Александър 
І (1879-1886), който пре-
одолял разстоянието от 
155 км по отличното шосе 
между София и Лом за 
10-12 часа, като достигнал 
„шеметна” средна скорост 
от 15 км/ч. Обикновени-
те коли вземали същата 
дистанция за два дена. 
Следователно, дори те са 
постигнали дневен преход 
от около 78 км, постиже-

ние, значително по-голямо 
от обичайните за средно-
вековния конник 55 км.
 Конят е главната дви-
жеща сила в транспорта 
в България не само през 
Средновековието, но и в 
първите години след Ос-
вобождението (1878 г.). На-
лице е обаче значително 
нарастване на скоростта. 
Донякъде това може да се 
дължи на подобряване на 
породите коне. Важната 
причина обаче е качестве-
ното усъвършенстване на 
пътищата. То позволява не 
само по-бързо движение, 
но и по-удобното използ-
ване на различни коли. 
Развитието на технология-
та за изработка на конски 
коли става ясно забеле-
жимо както на Балканите, 
така и в Западна Европа.
 Конят е основната, но 
не и единствената пътна 
тяга. Както и в Среднове-
ковието, продължават да 
се използват традиционни-
те волски впрягове. Родоп-
чани разправяли, че ка-
търът за техните планини 
бил това, което е камилата 
за пустинята.
 Скоростта на пътуване 
между две населени места 
е била нещо съвсем от-
носително. Ако българите 
по време на робството са 
гледали колкото се може 
по-бързо да достигнат до 
крайната цел на пътува-
нето си, без да жалят до-
битъка, то турците къде от 

леност, къде от чувството 
си на господари са пътува-
ли по съвсем друг начин. 
Ето как Захари Стоянов 
описва техния начин на 
пътуване в „Записки по 
българските въстания”:
 „Разстоянието от Ло-
веч до Троян е около шест 
часа според тогавашна-
та система на пътува-
ние. Казвам „тогавашна”, 
защото нашите стари 
господари имаха алък и към 
добитъка, никога не карат 
тия бързо и немилостиво...
Яваш, яваш, с кеф и на-
слаждение. На всяко ханче, 
при всяка вода и сянка ще 
си направят „кашани”, ще 
се пушат чибуци, а поняко-
га ще да се прави и кафе, 
ако агата е настоящ ага”.
 Екипировката на път-
ника също предоставя въз-
можности за сравнение. 
Рицарят Арнолд фон Харф, 
който прекосява Балкан-
ския полуостров в края на 
ХV век, пише следното:
 „Купихме си по едно 
малко конче за по седем 
или осем дуката и по едни 
платнени дисаги като па-
зарните чували, които за-
качихме от двете страни 
на седлата. 
Продължава в четвъртък

Волската кола - едно от основните товарни превозни средства до края на XIX 
век. Рисунка от Емен Кейе
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОцИАЛНАТА ПОЛИТИКА
оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”

С 84 МЛН. ЛeВА ОПРЧР щЕ ПОДПОМОГНЕ 
ПАЗАРА НА ТРУДА И СОЛИДАРНАТА ИКОНОМИКА

операции с общ бюджет 84 млн. лв. ще бъдат реализирани 
от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
през 2020 г. Процедурите бяха одобрени от комитета за 
наблюдение и са свързани с подпомагане пазара на труда 
и ранното детско развитие и солидарната икономика. 

заместник-министърът на труда и социалната политика 
зорница Русинова припомни, че европейският социален 
фонд е най-устойчивият и добър инструмент за интеграция 
на хиляди хора на пазара на труда и да подкрепи работо-
дателите за създаване на по-добри условия на труд. Руси-
нова припомни, че един от приоритетите на българското 
правителство е образованието, а целта е в България да 
няма неграмотни деца. 

европейската комисия високо оценява дейностите и реа-
лизирането на средствата от ес, заяви станислав Ранге-
лов, заместник-началник на отдел В5 „Румъния, България“ 
на ек. според него резултатите са видими за обществото 
и има адекватно насочване на мерките към групите, които 
имат нужда от интервенция. 

По процедурата „национална EURES мрежа“ на оПРЧР 
се очаква над 350 граждани от ес да започнат работа в 
България, а 10 EURES партньори да въведат механизми за 
обмен на информация. По операцията се планира предос-
тавянето на пакет от услуги за достъп до пазара на труда в 
България. за реализирането на новите елементи в проце-
дурата са осигурени 5 млн. лева. 

с допълнителни 10 млн. лв. се увеличава общият бюджет 
на операция „Работа“. очакванията са 500 новонаети лица 
да бъдат привлечени на работа като социални работници.

над 2 000 родители ще имат възможност да се възползват 
от детски кътове на работното място, създадени по опера-
ция „Детски кътове“. Процедурата ще се реализира в пери-
ода 2020-2023 г. и е с общ бюджет 15 млн. лв. 

През 2020 г. ще бъде реализирана процедурата „управле-
ние на общински капацитет“, по която над 1 300 служители 
в общините ще бъдат обучени за правилното прилагане на 
законодателството в социалната сфера. общият бюджет на 
операцията е 25 млн. лв., а срокът й на действие ще бъде 
до 2023 г. 

над 3 000 деца и семействата им ще получат подкрепа по 
операция „услуги за социално включване и подкрепа за 
ранно развитие“. общият бюджет на операцията е 30 млн. 
лв. за изграждане и функциониране на новите центрове до 
2023 г.

оПРЧР ще даде възможност за създаване на условия за 
подкрепа на социалните предприятия и развитие на со-
лидарната икономика с нова операция. с ресурс от 2 млн. 
лв. ще се създадат условия за развитие на платформа за 
подобряване и модернизиране процесите по планиране, 
управление и мониторинг на нови инструменти. 

  на 17 декември 2019 г. в село кръвеник се проведе заключителна 
пресконференция във връзка с приключване изпълнението на дейност-
ите по проект „енергийна ефективност за по-добра конкурентоспосо-
бност”. Проектът се изпълнява от „БАлкАнско еХо“ еооД в рамките 
на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура 
BG16RFOP002-3.002 „енергийна ефективност в големи предприятия”, 
финансиран в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурен-
тоспособност” 2014-2020 със средства осигурени от европейския фонд за 
регионално развитие и националния бюджет. 
  Допустимите разходи по проекта са в размер на 4 997 275.20 лв., от които 
2 097 039.75 лв. европейско и 370 065.85 лв. национално съфинансиране.

  общата цел на проекта е свързана с повишаване на конкурентоспосо-
бността на „БАлкАнско еХо“ еооД чрез реализиране на мерки за нама-
ляване на енергийното потребление, разширяване на дейността, повиша-
ване на капацитета и производителността на предприятието.

 продължава от стр. 1 
 Напълно заслужено отличието 
за Спортист на Габрово получи све-
товният шампион в бягането на 1500 
метра за хора с физически увреж-
дания Християн Стоянов. Той прис-
тигна за награждаването в Габрово 
заедно със своя личен наставник 
Евгени Игнатов - най-добрият бъл-
гарски лекоатлет в средните и дълги 
бягания за всички времена. На-
градата за № 1 сред треньорите 
взе Ивайло Аврамов от СК „Некст“, 
подготвил състезатели, участвали 
с успех на европейски и световни 
първенства и международни купи по 
таекуон-до ITF.
 Тази година по решение на Ко-
мисията по младежта и спорта към 
Общински съвет – Габрово десятка 
не беше определяна, а беше сфор-
миран отбор на спортните звезди 
в община Габрово за 2019 година. 
В него намериха място: първият 
български състезател, качил се на 
стълбичката за награждаване в Све-
товния шампионат по Супер Ендуро 
Теодор Кабакчиев; участничката в 
женския национален отбор за Купа 
Европа по лека атлетика  Маргари-
та Христова от АК  „Орловец 93“ и 
нейният треньор Веселин Георгиев; 
шампионът по бокс в тежката ка-
тегория при мъжете Пламен Петков 
и наставникът му Драгомир Тотев; 
завърналите се преди броени дни от 
Световното първенство по скокове 
на батут в Япония Мариела Пенева, 
Христина Пенева и Михаел Митев от 
КСАБ „Акро-арт“, заедно с треньора 
Александър Борисенко; национални-
ят състезател по ски бягане и ски 
ориентиране Мартин Пенчев, пред-
ставител на КСО „Узана“ и СКСБ 
„Узана 2007“, и треньорката Елео-
нора Николова; представителят на 
Спортен клуб за хора с увреждания 
Тодор Георгиев – държавен шампион 
по триатлон за незрящи; бронзовият 
медалист от държавния шампионат 
по джудо Петър Данаилов от ДК 

„Габрово“; вицеевропейският шам-
пион по киокушин Валерия Лоза-
нова от СК „Надежда“ и треньорът 
ѝ Красимир Илиев; европейският 
шампион по таекуон-до - отборно, 
Александра Филчева и държавният 
шампион по кикбокс Мартин Милев 
от СК „Некст“; шампионът на Бълга-
рия по хандбал и най-полезен играч 
на женското първенство Лидия Ко-
вачева от ХК „Бъки“ и треньорката 
Веселина Златева; бронзовият ме-
далист в „А“ Републиканската хан-
дбална група при мъжете Мирослав 
Денчев от ХК „Чардафон“ и треньор-
ката Милена Иванова; футболистите 
на лидера в Северозападната Трета 
лига ОФК „Янтра 2019“ Искрен Пи-

саров, Пламен Кожухаров и Мартин 
Ангелов и треньорът им Николай 
Василев.
 Звездния тим допълниха спорти-
сти, които не се състезават за мест-
ни клубове, но продължават да но-
сят престиж на града ни - тенисист-
ката Михаела Цонева (ТК „Кристи“, 
Дряново), автомобилният състезател 
Стефан Стоев, европейският шампи-
он по киокушин в тежка категория 
Христо Георгиев, футболистите на 
столичния ПФК „Левски“ Мартин 
Райнов и Станислав Иванов, врата-
рят на елитния „Витоша“ (Бистрица) 
Християн Василев.
 Отличие за цялостен принос в 
развитието на спорта в град Габро-
во беше връчено на ХК „Бъки“.     

Õриñòияí Сòîяíîв ñпîрòиñò íа ãîдиíаòа 
в Гаáрîвî, Ивî Аврамîв е №1 ñред òреíьîриòе

меглена златева

 Изненадващо предпразнично посе-
щение ще направи Дядо Коледа в Га-
бровския драматичен театър днес от 
18.00 часа. В този час ще започне дет-
ският спектакъл „Принцесата, която не 
искаше да играе“ по Астрид Линдгрен. 
След края на представлението ще зата-
им дъх в очакване на добрия белобрад 
старец, който ще донесе подаръци на 
децата. От ДТ „Рачо Стоянов“ имат дос-
товерна информация от стари познайни-
ци-елфи от Лапландия, които са подска-
зали, че Дядо Коледа ще се появи на 
сцената в театъра.
 Постановката под режисурата на 
Невена Митева ще ни пренесе в света 
на малката Лизе-Лота, която е истинска 
кралска принцеса, но няма с кого да иг-
рае. Тъгата и самотата изцяло са превзе-
ли душата на Лизе-Лоте, която вече не 
се радва дори и на коледните празници. 
Всичко около нея е сиво и скучно, за-

обиколена е само от възрастни, докато 
един ден бледата и болнава принцеса 
среща момиченцето Мая. Двете бързо 
се сприятеляват, подхващат весела игра 
за празника и скоро принцесата връ-
ща своя жизнерадостен облик, защото 
лекът за всяка душа е доброто приятел-
ство!
 Участват актьорите от габровска-
та трупа Надежда Петкова, Магдалена 
Славчева, Адриана Димова и Димо Ди-
мов. Драматизацията е на Елза Лалева, 
а автор на музиката е Цветомир Цанков.
 Билети за представлението може 
да закупите от касата на ДТ „Рачо Сто-
янов“, всички каси ИзиПей и онлайн 
на: https://epaygo.bg/2053774820. Преди 
това родителите трябва да се обадят 
на тел. 0896 745 100 или 0897 798 178, за 
да дадат насоки на Дядо Коледа колко 
добри са били децата им през годината, 
изпълнявали ли са поставените им зада-
чи, били ли са прилежни в учебното си 
заведение. 

Дядî Кîледа пîñреща деца 
в Гаáрîвñкия òеаòър
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