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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 С	празничен	ритуал	на	
21	януари	-	Деня	на	родил-
ната	 помощ,	 от	 акушеро-
гинекологичното	отделение	
на	 габровската	 болница	
бе	 изписан	 малкият	 Ра-
дослав.	Той	огласи	с	плача	

си	залата	с	гости,	вероят-
но	претендиращ	за	обяд.
	 Много	 по-тиха	 и	 сра-
межлива,	 до	 него	 в	 ръце-
те	 на	 мама	 спеше	 Алис,	
първото	 родено	 за	 2020	
година	бебе.
	 	 Радослав	 си	 има	 батко	
-	 Никола,	 на	 5	 годинки,	

грижовна	 майка	 -	 Яница,	
и	 щастлив	 татко	 -	 Йор-
дан.	 Никола	 обеща	 да	 се	
грижи	 за	 бебето	 и	 да	 по-
мага	 за	 отглеждането	 му.	
„Много	съм	радостен,	горд	
татко	 на	 двама	 синове.	
Радослав	 се	 роди	 3.600	
кг”,	 развълнуван	 сподели	
таткото,	като	обеща	да	по-
мисли	 да	 ги	 дари	 и	 със	
сестричка.
	 Домина	 е	 само	 на	 24	
години.	Алис,	 която	 вчера	
стана	на	21	дни,	е	първото	
им	 дете.	 Таткото	 Марио	
много	 помагал	 във	 всич-
ко,	 бебето	 било	 кротко	 и	
спокойно.	 Двамата	 имат	
семеен	бизнес.
	 Не	 по-малко	 развъл-
нувани	 на	 празника	 бяха	
и	акушерките.	Майката	на	
Радослав	 поля	 вода	 на	
акушерка	да	си	измие	със	
сапун	ръцете,	за	да	мина-
ва	 гладко	 раждането	 на	

жените.	А	 друга	 ориса	 бе-
бетата	да	са	здрави,	умни	
и	щастливи.
	 Според	 началника	 на	
отделението	д-р	Анчев	еки-
път	от	лекари	и	акушерки	
е	 много	 опитен,	 но	 има	
нужда	от	млади	лекари.
	 През	 изминалата	 го-
дина	са	се	родили	309	бе-
бета,	 по-малко	 отколкото	
предходната	 година.	 Една	
от	 причините	 е	 демограф-
ската	 криза,	 но	 има	 над	
100	жени,	които	са	предпо-
чели	да	родят	в	друго	на-
селено	място,	не	в	габров-
ското	 отделение,	 заради	
недобрите	условия	в	него.	
Доброто	е,	че	смъртността	
при	бебетата	е	нулева.	
	 Кметът	 Таня	 Христова	
подари	 на	 двете	 бебета	
много	подаръци,	като	най-
впечатляващи	 бяха	 две	
симпатични	мечета.	
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Двайñåòина зåлåнîãлавки 
îáядваха дî Рачî Кîвача 
	 Десетина	по-едри	мъжки	патици	с	характерните	за	
тях	 зелени	пера	 и	жълти	 човки	 вчера	на	 обяд	 прека-
раха	час	и	нещо	около	паметника	на	Рачо	Ковача	във	
водите	 на	 река	 Янтра.	 Придружени	 от	 дузина	женски	
зеленоглавки,	 те	 тихо	 и	 необезпокоявани	 обядваха	 в	
речните	плитчини.
	 Според	статистиката	водолюбивите	птици	обичат	да	
зимуват	в	България,	особено	в	Свищовско-Беленската	
низина.	В	Габрово	от	две-три	зими	гъските	доста	често	
се	 забелязват	 в	 района	 зад	Театъра,	 особено	 когато	
течението	 е	 по-бавно.	 От	 9	 до	 12	 януари	 се	 проведе	

44-то	 среднозимно	 преброяване	 на	 зимуващите	 водо-
любиви	птици	в	България.	РИОСВ	-	Велико	Търново,	в	
който	район	е	Габрово,	извърши	наблюдения	на	язови-
рите	„Александър	Стамболийски”	и	„Йовковци”,	на	река	
Росица	в	 участъка	с.	 Горско	Косово	–	път	Русе	–	Ве-
лико	Търново	и	река	Янтра	в	участъка	с.	Крушето	–	с.	
Самоводене.	 За	 посетените	 водоеми	 са	 установени	 2	
416	индивида	от	13	вида	водолюбиви	птици.	По-висока	
численост	 е	 отчетена	 при	 видовете	 лиска	 –	 238,	 сива	
чапла	–	41,	голяма	бяла	чапла	–	48,	фиш	–	26,	по-ниска	
при	голям	корморан	–	89,	и	ням	лебед	–	12.	Със	срав-
нително	 характерната	 за	 региона	 численост	 са	 малък	
гмурец	 –	 66,	 голям	 гмурец	 –	 45.	От	 вида	 зеленоглави,	
който	посети	Рачо	Ковача,	са	преброени	1795.																									 

Димка Господинова

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Сред	 новините	 за	 во-
дната	 криза	 в	 някои	 гра-
дове,	каква	е	ситуацията	в	
Габрово?
	 В	 момента	 обемът	 на	
язовир	 „Христо	 Смирнен-
ски”	 е	 16	 631	 140	 кубика,	
дневният	 приток	 е	 20	 000,	
потреблението	 е	 30	 000	
(б.	 а.	 справката	 е	 отпре-
ди	 седмица).	 Надстойката	
на	 язовира	 е	 въведена	 в	
експлоатация	 през	 ноем-
ври	 миналата	 година,	 там	
могат	да	се	съберат	над	27	
млн.	кубика	вода.
	 „Нивото	 на	 язовира	
като	обем	е	повече	с	два	
милиона	кубика,	отколкото	
миналата	година	по	също-
то	време.	Вода	в	язовира	
има.	Още	повече	миналата	
година	 не	 бяха	 свързани	
с	 водоподаване	 от	 язо-
вира	 десетте	 села	 по	 по-
сока	 Севлиево.	Така	 че	 и	
с	 включените	 села	 имаме	
достатъчно	вода”,	коменти-
ра	кметът	Таня	Христова.
	 „Трябва	 обаче	 да	 ни	
тревожи,	че	с	неразумното		
отношение	 към	 природата	
на	 поколения	 наред,	 сега	
ще	трябва	да	се	адаптира-
ме	към	климатичните	про-
мени.	Много	ми	се	иска	да	
бъдем	отговорни	към	един	
от	ресурсите,	който	позво-
лява	да	сме	живи	-	водата.	
Трябва	да	внимаваме	мно-

го	 и	 да	 бъдем	 отговорни	
как	 използваме	питейната	
вода.
			Иначе	проблем	с	водата	
в	 Габрово	 на	 този	 етап	
няма,	нито	поводи	за	без-
покойство.	 Затова	 трябва	
да	сме	по-отговорни.	Един	
пример	-	в	последните	две	
училища,	 които	 ремонти-
рахме,	 чешмите	 в	 тоалет-
ната	 са	 направени	 така,	
че	не	се	разхищава	вода.	
Трябва	да	пестим	и	да	не	
разхищаваме	 ресурса,	 не	
просто	да	кажем,	че	в	язо-
вира	трябва	да	има	вода.
	 Ако	 не	 бяхме	 реали-
зирали	 водния	 цикъл,	 ако	
ВиК	 не	 продължава	 да	
подменя	 водопроводни	
тръби,	макар	и	в	по-малки	
обеми,	 нещата	можеха	 да	

изглеждат	 по	 друг	 начин.	
Тази	 година	ВиК	са	 пред-
видили	близо	1	и	половина	
млн.	инвестиции	за	Габро-
во.	Това	е	вид	отговорност,	
защото	не	позволява	загу-
бите	 на	 вода	 да	 са	 както	
преди	години	-	над	80%.	
	 В	момента	имаме	про-
блеми	с	няколко	населени	
места,	които	не	са	свърза-
ни	 с	 язовира	 и	 ВиК	 мре-
жата.	 Те	 се	 снабдяват	 с	
вода	 със	 собствени	 кап-
тажи	 и	 водоеми,	 търсим	
начини	 водата	 там	 да	 се	
съхранява	 в	 дъждовните	
периоди,	да	бъдат	компен-
сирани	 при	 засушаване.	
За	съжаление,	 има	някол-
ко	села,	които	не	са	има-
ли	 вода	 преди	 50	 години	
и	 сега	 е	 така,	 например	
Банковци.
	 В	 момента	 Вик	 опера-
торът	 има	 единна	 терито-
рия	в	Габрово	и	Севлиево.	
Министерствата	 на	 окол-
ната	среда	и	на	регионал-
ното	 развитие	 изпълняват	
проект,	 който	 ще	 направи	
цялостно	 предпроектно	
проучване	 на	 територията	
на	 областта	 и	 ще	 подгот-
вят	проекти,	 които	ще	бъ-
дат	реализирани”,	допълни	
Таня	Христова.

Таня Õриñòîва: “В Гаáрîвî няма прîáлåми 
ñ вîдаòа, нî нå òряáва да я разхищавамå”

	 Това	съобщи	в	Деня	на	родилната	помощ	
завеждащият	Акушеро-гинекологичното	отде-
ление	д-р	Петко	Дончев.	
	 През	2019	г.	в	отделението	са	проплака-
ли	190	бебета.	Новородените	в	Общината	са	
330.	 Вчера	 най-младата	 и	 най-възрастната	
акушерки	 в	 МБАЛ	 „Д-р	 Стойчо	 Христов“	
извършиха	 специален	 ритуал	 с	 наричане	
за	здраве.	Кметът	на	Община	Севлиево	д-р	
Иван	Иванов	подари	огромна	торта	на	рабо-
тещите	в	отделението	и	им	пожела	“все	така	
с	 любов	 и	 търпение	 да	 помагат	 на	 новия	
живот	да	се	роди”.	
	 Отделението	разполага	с	петима	лекари,	
осем	акушерки	и	осем	легла.	Средната	въз-
раст	на	екипа	е	под	40	години

Има òрайна òåндåнция 
към увåличаванå на 
раждаåмîñòòа в Сåвлиåвî

Нîвияò изпълниòåлåн 
дирåкòîр на ОФК 
"Янòра 2019" напîмня, 
чå в ãåрáа на Гаáрîвî 
пишå "Трудъ и 
пîñòîянñòвî"       3
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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

 ВоДораВно: Копакабана. „Адидас”. Марал. Литература. 
Генералитет. Лимит. „Арома”. Ирала (Доминго). „Ако”. Месалина. 
Иново. Рос (Джеймс Кларк). Дирак (Пол). „Реката”. Ден. Катар. 
Каракум. Мито. Амати. Адара. Никола. Ибери. Еман. Борис. Ками-
на. Синоним. Тесак. Рат. Аликата (Марио). Алас (Леополдо). Иск. 
Загало (Марио). Иранит. Тапа. „Оберон”. Вала (Катри). Батати. 
„Асос”. Павел. Зоман. Мура. Есе. Канарин. Ломоносов (Михаил). 
Зар. Доха. Имам. Раб. Дидона. Амонал. Гибон. Леман (Йенс). 
Напа. Но-сов (Николай). Нерис (Саломея). Ливер. Радомир. Кала-
мата. Народ. Захар. Тиран.
 оТВЕсно: Ломе. Еремити. Стара Загора. „Панасоник”. Накат. 
Набисар. Карерас (Хосе). Тобол. Пазар. Бодо. Карол (Луис). Коло-
низатор. Довод. Паламида. Арика. „Имидин”. Ланита. Имаго. Анод. 
Низ. Мали. Арамис. Табан. Холера. Нити (Франческо). Араб. Талес. 
Ланер (Йозеф). Материк. Теке. Оромо. „Амика”. Етан. Кираса. 
Осуми. Асар (Ян). Цар. Лора. „Ималин”. Роман. Далавера. Икар. 
ПанАм. Лат. Пити. Окаден. Сава. Омоними. „Дума”. Акамар. Навес. 
Навар (Ив). Карикатура. Ахилесова пета. Сато (Такума). Аманет. 
Талев (Димитър). Ларан.

отговори на сканди от бр. 13, вторник

продължава от стр. 1
Тя	 се	 обърна	 към	 лекар-
ския	 екип	 и	 акушерките:	
„Благодарим,	 че	 давате	
живот,	вие	сте	хората,	до-
коснати	 и	 обичани	 най-
много	 от	 Господ,	 надявам	
се,	 че	 тази	 сила,	 тази	
невидима	 енергия	 винаги	

ви	 е	 помагала	 в	 тежки	
моменти.	 Това	 отделение	
е	 най-радостното,	 оттук	
всички	си	тръгват	с	радост	
в	сърцето.	
	 Нека	вярваме	на	лека-
рите	 и	 на	 акушерките,	 те	
имат	 богат	 опит	 и	 профе-
сионализъм.

	 Надявам	 се	 да	 успее-
те	да	мотивирате	младите,	
които	се	изкушават	от	по-
големия	 град,	 от	 по-голя-
мата	 болница,	 да	 останат	
тук.	
	 И	 ще	 ви	 бъдат	 бла-
годарни,	 когато	 достигнат	
вашия	 опит	 и	 мъдрост.	

Дано	има	два	пъти	повече	
бебета	тази	година,	откол-
кото	през	миналата.
	 Лично	 аз	 моля	 за	
прошка,	 защото	 не	 успях	
да	 направя	 това,	 което	 е	
нужно,	 да	 бъде	 реновира-
но	 отделението.	 Но	 вяр-
вам,	че	това	ще	се	случи,	
благодарение	 на	 общата	
ни	 мисия	 да	 подкрепим	
дарителската	кауза“,	поже-
ла	Таня	Христова.
	 „Днес	 отдаваме	 почит	
на	 хората,	 в	 чиито	 ръце	
поемаме	 първата	 глътка	
въздух.	Бъдете	здрави,	все	
така	 всеотдайни	 и	 съпри-
частни.	 Решихме	 да	 пода-
рим	средствата	за	част	от	
изданието	 „Дързостта	 да	
бъдеш	първи“.	
	 Днес	 откриваме	 да-
рителска	 кампания	 за	
набиране	 на	 средства	
за	 ремонт	 на	 родилното	
отделение.	 С	 пожелание	
първото	бебе	догодина	да	
проплаче	в	реновирано	от-
деление“,	 каза	 областният	
управител	 Невена	 Петко-
ва.
	 „Първите	стъпки	са	на-
правени.	 Има	 още	 един	
дарител,	 който	 даде	 1000	
лв.	 Надявам	 се	 тази	 кам-

пания	да	вдъхнови	повече	
хора,	нека	това	отделение	
бъде	 в	 сърцата	 на	 всеки	

един	 от	 нас,	 независимо	
дали	е	родител,	бизнесмен	
или	 просто	 е	 проплакал	

на	 това	 място“,	 допълни	
директорът	 на	 болницата	
д-р	Нели	Савчева.

Запîчва дариòåлñка кампания 
за рåмîнò на АГ-îòдåлåниåòî

ЦВЕтомИрА ИВАНоВА

	 Благодарност	 към	
всички,	 които	 посрещат	 в	
ръцете	 си	 новия	 живот,	 и	
пожелания	 първото	 бебе	
на	 2021	 година	 да	 проп-
лаче	 в	 ново,	 модерно	 и	
приятно	 за	 престой	АГ-от-
деление.	 С	 това	 нарича-
не	 областният	 управител	
и	 директорът	 на	 МБАЛ	
„Д-р	 Тота	 Венкова“	 дадо-
ха	 старт	 на	 кампанията	

по	 набиране	 на	 средства	
за	 ремонт	 и	 закупуване	
на	 оборудване	 за	 Отде-
лението	 по	 акушерство	 и	
гинекология	в	Деня	на	ро-
дилната	помощ.	
	 „Последното	 останало	
неремонтирано	 отделение,	
откъдето	 тръгва	 пътят	 на	
нашите	деца,	се	превърна	
в	 наша	 кауза“	 -	 сподели	
областният	 управител	 Не-
вена	 Петкова,	 която	 раз-
каза	 как	 се	 е	 зародила	

идеята	 Областна	 админи-
страция	 да	 дари	 послед-
ните	 останали	 броеве	 на	
новото	 издание	 „Дързост-
та	 да	 бъдеш	 първи“	 на	
онези,	които	първи	са	под-
крепили	идеята	–	„Алекс	и	
Ко“	ООД,	„Идеал	Стандарт	
–	 Видима“	 АД,	 Печатница	

М-ПРЕС	 -	 Севлиево,	 Ро-
тари	клуб	 -	Габрово	и	Се-
верноцентрално	 държавно	
предприятие.	
	 Тя	 изрази	 увереност,	
че	 както	 в	 миналото	 на	
габровския	 индустриалец	

не	 му	 е	 било	 чуждо	 да	
дарява	 средства	 за	 раз-
лични	 каузи,	 така	 и	 днес	
има	много	обществено	ан-
гажирани	хора,	благодаре-
ние	 на	 които	 една	 мечта	
и	кауза	ще	се	превърне	в	
реалност.	

Оáлаñòнияò управиòåл и дирåкòîръò на „Д-р 
Тîòа Вåнкîва" дадîха ñòарò на кампанияòа за 
закупуванå на îáîрудванå за îòдåлåниåòî  

тИхомИр ЦъроВ

Иконата	на	хан	Тервел	
е	 една	 от	 търсените	 от	
посетителите	 на	 Иконо-
писното	 ателие	 в	 музей	
„Етър”.	

Зографът	 Пламен	 Ма-
линов	 разказва,	 че	 дос-
та	 наши	 сънародници,	 в	
това	число	и	млади	хора,	
се	 интересуват	 от	 един-
ствения	 канонизиран	 от	
църквата	 български	 хан.	
Владетелят,	 който	 според	
историци	 е	 син	 на	Аспа-
рух,	 спира	 нашествието	
на	 арабите,	 сваляйки	 об-
садата	на	Константинопол	
през	 718	 година,	 а	 така	
спасява	и	Европа.	

Зографът	 Пламен	 Ма-
линов	не	пропуска	да	по-

пуляризира	 иконата	 сред	
чуждестранните	 посети-
тели.	 Припомня	 им,	 че	
границите	 на	 континента	
днес	 можеха	 да	 са	 раз-
лични,	 ако	 не	 е	 управле-
нието	на	Тервел.	От	около	
година	 му	 прави	 впечат-
ление	колко	търсено	е	из-
ображението	на	този	хан,	
който	църквата	припозна-
ва	 като	 свети	 Тривелий	
Теоктист.	

Хан	Тервел	 е	 наричан	
„спасител	на	Европа”,	ка-
нонизиран	 е	 за	 светец	 и	
от	 православната,	 и	 от	
католическата	 църкви.	 В	
официалния	 сайт	 на	 Све-
тия	синод	на	българската	
православна	 църква	 се	
посочва:	„…в	няколко	ма-
настира	и	църкви	се	съх-

раняват	стенописи	и	ико-
ни	 от	 Възраждането,	 из-
образяващи	 св.	 Тривелий	
(в	монашество	Теоктист)”.

Ако	 интересът	 на	 по-
сетители	 в	 музей	 „Етър”	
към	 канонизирания	 хан	
е	 забележим	 отскоро,	 то	
почитта	 към	 българските	
светци	 е	 постоянна.	 Ико-
ните	на	св.	Петка,	на	св.	
Иван	Рилски,	на	св.	Злата	
Мъгленска	 са	 сред	 пред-
почитаните.	

Вярата	 в	 Богородица	
обаче	е	най-силна.	Икона	
на	 Божията	 майка,	 рису-
вана	от	Пламен	Малинов,		
наскоро	 са	 закупили	 Ка-
лоян	Махлянов	–	Котоошу	
и	съпругата	му	Асоко	Андо	
по	време	на	свое	посеще-
ние	в	музей	„Етър”.

Пîñåòиòåли на Икîнîпиñнîòî аòåлиå в 
„Еòър”-а òърñяò икîнаòа на хан Тåрвåл 
Котоошу и съпругата му избраха изображение на Богородица
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- Г-н Николов, добре 
дошли в Габрово. Малко 
повече от месец сте на 
длъжността изпълнителен 
директор на ОФК „Янтра 
2019“. Успяхте ли да се 
запознаете детайлно със 
ситуацията в клуба?

-	Не	е	тайна,	че	и	пре-
ди	да	дойда	тук,	имах	по-
глед	върху	нещата	в	Трета	
лига.	 Наясно	 съм,	 че	 ид-
вам	 във	 футболен	 град,	
където	 очакванията	 са	 го-
леми.	 „Янтра“	 е	 клуб	 с	
история	и	традиции	в	бъл-
гарския	 футбол	 и	 е	 нор-
мално	както	моите,	така	и	
очакванията	 на	 хората	 в	
града	да	са	големи.	Трябва	
обаче	 на	 всички	 да	 бъде	
ясно,	 че	 за	 да	 се	 случат	
нещата,	които	имаме	като	
идеи,	 е	 нужно	 търпение,	
време	 и	 най-вече	 подкре-
па.	 Знам,	 че	 това	 са	 три-
виални	неща,	които	хората	
не	 за	 пръв	 път	 чуват,	 но	
наистина	е	така.	Няма	как	
за	 кратко	 време	 да	 се	
променят	толкова	много	и	
все	сериозни	неща.	

- Какво Ви накара да 
приемете тази позиция?

-	 През	 последните	 по-
вече	 от	 три	 години	 имах	
възможността	 да	 работя	
в	 клуб	 от	 Първа	 профе-
сионална	 лига	 –	 „Витоша“	
(Бистрица),	където	смятам,	
че	 не	 само	 натрупах	 без-
ценен	 опит,	 но	 и	 в	 чис-
то	 организационен	 аспект	
сътворихме	 много	 хубави	
неща,	 които	 имаха	 из-
ключително	 положителен	
ефект	 върху	 първия	 отбор	
и	школата.	От	една	страна,	
натрупаният	опит	и	знани-
ята,	а	от	друга,	поканата	и	
доверието,	 демонстрирано	
от	 кмета	 на	 град	 Габро-
во	 г-жа	Таня	 Христова.	Аз	
съм	 млад	 и	 амбициозен	
човек,	който	има	желание	
да	се	развива,	така	че	мо-
ите	 виждания	 съвпаднаха	

с	 тези	 на	 г-жа	 Христова.	
Надявам	се,	че	заедно	ще	
успеем	да	променим	и	по-
добрим	ситуацията	в	ОФК	
„Янтра“.	 Ще	 си	 позволя	
да	 се	 повторя,	 но	 Габро-
во	 е	 град	 с	 традиции	 във	
футбола	 и	 има	 потенциал,	
който	е	жалко	да	не	бъде	
използван.

- За да се развие 
този потенциал обаче, са 
нужни действия. Какви 
конкретно ще бъдат Ва-
шите първи стъпки?

-	 Първите	 стъпки	 бяха	
направени	 още	 в	 среда-
та	 на	 декември,	 веднага	
след	 Управителния	 съвет,	
на	 който	 бях	 избран	 за	
изпълнителен	директор.	За	
да	 имаме	 успех,	 е	 нужно	
да	 има	 комуникация	 меж-
ду	всички	нас	–	ръководи-
тели,	треньори,	футболисти	
и	 родители.	 Неслучайно	
направихме	среща	с	всич-
ки	 родители,	 защото	 тех-
ните	деца	са	кръвоносната	
система	 на	 този	 клуб,	 те	
са	 неговото	 бъдеще.	 Ние	
трябва	да	сме	наясно	как-
ви	са	проблемите,	с	които	
се	сблъскват	и	те,	и	техни-
те	 деца,	 и	 да	 се	 опитаме	
да	 решим	 възможно	 най-
много	 от	 тях.	 Проведохме	
разговори	 и	 с	 треньорите	
в	школата,	за	да	чуем	тях-
ното	 мнение	 и	 видим	 от	
какво	 се	 нуждаят.	 Имах	
срещи	 с	 треньорите	 на	
първия	 отбор	 и	 футболи-
стите.	 Основният	 приори-
тет,	който	заложихме	пред	
всички,	е	закупуването	на	
нова	 екипировка.	 За	 да	
вървим	 нагоре,	 за	 да	 се	
развиваме,	за	да	имат	са-
мочувствие	и	деца,	и	 тре-
ньори,	и	футболисти,	че	са	
част	 от	 сериозен	 и	 амби-
циозен	 клуб,	 е	 нужно	 да	
изградим	 клубна	 идентич-
ност.	 Тя	 обаче	 ще	 дойде,	
когато	 от	 най-малкия	 до	
най-големия	 футболист	 са	

облечени	 по	 един	 и	 същи	
начин	 и	 всички	 знаят,	 че	
принадлежат	 към	 клуб	 с	
история,	 който	 се	 грижи	
за	 тях.	 След	 това	 ще	 се	
опитаме	 да	 осигурим	 до-
пълнителен	 брой	 трениро-
въчни	 пособия	 и	 топки,	
да	 се	 фокусираме	 върху	
подобряването	 на	 трени-
ровъчния	 процес,	 повиша-
ването	на	квалификацията	
на	 треньорите,	 обучения	
и	пр.	Всичко	това	може	и	
ще	се	случи,	но	няма	как	
да	стане	от	днес	за	утре.

- Няма как да не сте 
чули за една от големи-
те болки на футболните 
хора в града – Габрово 
губи много кадри, които 
си тръгват в търсене на 
по-добро място за раз-
витие. Какви действия ще 
предприемете, за да ги 
задържите?

-	 Да,	 това	 е	 едно	 от	
първите	 неща,	 които	 ми	
направиха	 впечатление	
при	 разговорите	 с	 роди-
телите.	 Този	 факт	 е	 още	
по-неприятен,	като	се	има	
предвид,	че	Габрово	е	по-
казал	 нееднократно	 през	
годините,	 че	 може	 да	 из-
карва	футболисти	не	само	
на	 национално,	 но	 и	 на	

международно	 ниво.	Дори	
и	 в	 момента	 три	 мест-
ни	 момчета	 се	 подвиза-
ват	 на	 най-високо	 ниво	
у	 нас	 –	Мартин	 Райнов	 и	
Станислав	Иванов	в	„Лев-
ски“	 и	 Християн	 Василев,	
с	 когото	 сме	 работили	
три	 години	 във	 „Витоша“	
(Бистрица).	Би	било	чудес-
но,	 ако	 тази	 тенденция	 –	
да	има	момчета	от	 Габро-
во	в	Първа	лига	и	нацио-
налния	 отбор,	 не	 само	 се	
запази,	 но	 и	 се	 засили,	
обаче	не	с	деца,	избягали	
от	 Габрово,	 а	 развили	 се	
и	 излезли	 от	 школата	 на	
„Янтра“.	 Като	 оставим	 на-
страна	всичко	онова,	кое-
то	 изброих	 –	 екипировка,	
обучения,	 нови	 трениро-
въчни	 пособия	 и	 топки,	
голямата	 ни	 цел	 е	 да	 из-
градим	още	едно	трениро-
въчно	 игрище.	 На	 всички	
ни	 е	 ясно,	 че	 няма	 как	 с	
4-5	 тренировки	 седмично	
по	 един	 час,	 при	 това	 в	
повечето	 случаи	 на	 поло-
вин	 терен,	нито	да	задър-
жим	 децата,	 нито	 пък	 да	
ги	превърнем	в	качествени	
футболисти.	 Тук	 искам	 да	
добавя,	 че	 наред	 с	 ка-
чествените	 футболисти,	
ние	 искаме	 да	 изградим	

и	 стойностни	 личности.	 В	
тази	връзка	ще	подготвим	
и	 морален	 кодекс,	 прави-
ла	 за	 поведение	 на	 тре-
ньори,	 деца	 и	 родители.	
Последните	 много	 добре	
виждат	 каква	 е	 ситуаци-
ята	 в	момента	 и	 тъй	 като	
желаят	 най-доброто	 за	
своите	 деца,	 търсят	 вся-
какви	 варианти.	 Напълно	
разбираеми	са	действията	
им	 от	 тяхна	 гледна	 точ-
ка.	 Ние	 ще	 се	 опитаме,	
помагайки	 на	 децата,	 да	
помогнем	и	на	тях,	защото	
пътуването	 до	 друг	 град	
означава	 загуба	 на	 вре-
ме,	 финанси,	 нерви.	 Ние	
трябва	 да	 направим	 така,	
че	 те	 да	 бъдат	 щастливи	
тук,	да	дават	парите	си	за	
„Янтра“	 и	 града.	 Предос-
тавим	ли	им	тази	възмож-
ност,	 съм	 сигурен,	 че	 ще	
откликнат	на	драго	сърце,	
тъй	като	на	тях	надали	им	
е	приятно,	от	една	страна,	
да	 пътуват	 постоянно	 до	
Плевен,	 Велико	 Търново,	
Стара	 Загора	 или	 София,	
а	 от	 друга,	 да	 са	 далеч	
от	 децата	 си.	 Базата	 е	
важна,	 но	 без	 качествен	
тренировъчен	 процес,	 а	
аз	 бих	 го	 нарекъл	 дори	и	
обучителен,	 няма	 как	 да	

има	развитие.	Затова	сме	
заявили	 пред	 родителите	
желанието	 си	 да	 поканим	
и	 водещи	 специалисти	 от	
страната	и	чужбина,	наши	
близки	 и	 познати,	 които	
се	занимават	с	футбол,	за	
да	 се	 запознаят	 с	 рабо-
тата	 на	 децата	 и	 техните	
треньори	и	с	процесите	в	
клуба,	като	след	това	спо-
делят	 своите	 впечатления	
и	 дадат	 своите	 препоръ-
ки.	 Периодично	 ще	 бъде	
викан	 и	 специалист,	 кой-
то	 ще	 има	 функцията	 на	
методист	 и	 директор	 на	
ДЮШ,	 а	 когато	 имаме	 и	
финансовите	 възможнос-
ти,	ще	назначим	човек	на	
този	толкова	важен	пост.

- Това ли ще бъде ос-
новното, върху което ще 
се фокусирате?

-	 Габрово,	 а	 и	 други	
големи	областни	центрове,	
които	днес	не	се	намират	
в	 най-цветущото	 си	 поло-
жение,	 винаги	 са	 разчи-
тали	 основно	 на	 местни	
играчи.	 Ядрото	 на	 отбора	
трябва	 да	 бъде	 от	 юноши	
на	 клуба,	 които,	 заедно	
с	 няколко	 добри	 външни	
играчи,	 да	 повишат	 кла-
сата	 на	 отбора.	 Целта	 на	
„Янтра“	 трябва	 да	 бъде	
предоставяне	 на	 добри	
условия	 за	 тренировка	 и	
развитие	на	местни	кадри,	
които	да	влизат	в	мъжкия	
футбол,	 а	 след	 това	 да	
търсят	развитие	в	по-голе-
ми	отбори	и	на	по-голяма	
сцена.	 Няма	 как	 да	 очак-
ваме	да	станем	шампиони	
на	 България	 или	 пък	 да	
участваме	 в	 европейски-
те	 клубни	 турнири.	Трябва	
много	точно	и	ясно	да	оп-
ределим	 приоритетите	 си	
и	да	изградим	програмата,	
по	която	да	ги	следваме	и	
реализираме.

- И днес доста мом-
чета от представител-
ния отбор са продукт на 
школата. Като стана дума 
за мъжете, феновете в 
града са в приповдигна-
то настроение, тъй като 
тимът е първи с 4 точки 
преднина пред втория - 
Севлиево. Можем ли да 
мечтаем за завръщане в 
професионалния футбол?

-	Наясно	 съм,	 че	 след	
толкова	 дълги	 години	 да-
леч	 от	 професионалния	
футбол	 „Янтра“	 и	 Габрово	

имат	 възможността	 да	 се	
завърнат	 там,	 където	 им	
е	 мястото.	 Конкретна	 цел	
пред	футболистите	не	е	по-
ставяна	 нито	 лятото,	 нито	
сега.	Всичко	до	момента	е	
постигнато,	 благодарение	
на	 техните	 чисто	 човешки	
и	 футболни	 качества.	 Ние	
можем	 само	 да	 адмири-
раме	свършеното	от	тях	и	
треньорския	 екип	 в	 лице-
то	на	наставника	Николай	
Василев	 и	 помощника	 му	
Искрен	 Писаров.	 В	 мо-
мента	„Янтра“	не	може	да	
се	 сравнява	 като	 условия	
и	 бюджет	 с	 други	 водещи	
клубове	в	Трета	лига.	Мом-
четата	 трябва	 да	 играят	
преди	 всичко	 за	 себе	 си	
и	 за	 удоволствието,	 кое-
то	 изпитват.	 Убеден	 съм,	
че	 ако	 спечелим	 групата,	
всеки	един	от	тях	ще	изпи-
та	 невероятно	 чувство	 на	
гордост	 и	 удовлетворение	
от	 факта,	 че	 е	 част	 от	
състава,	 върнал	 „Янтра“	
в	 професионалния	 фут-
бол	 след	 толкова	 дълго	
прекъсване.	 Без	 значение	
какво	ще	се	случи	в	края	
на	 сезона,	 обаче,	 най-ва-
жното	 е	 напролет	 клубът	
и	всеки	един,	който	е	част	
от	 него,	 да	 загърби	 про-
блемите	 и	 личните	 си	 ин-
тереси	в	името	на	доброто	
бъдеще	на	„Янтра“.

- За финал какво би-
хте казали на привърже-
ниците на футбола в гра-
да, които доста изтърпяха 
в последните години?

-	Бих	ги	призовал	един-
ствено	 за	 вяра	 и	 подкре-
па.	Хората	са	свикнали	да	
слушат	 напразни	 обеща-
ния	 и	 да	 бъдат	 разочаро-
вани,	затова	аз	нищо	няма	
да	 им	обещавам,	 като	ще	
ги	 помоля	 единствено	 за	
време	 и	 търпение,	 за	 да	
можем	 да	 ги	 изненадаме.	
Мисля,	 че	 постепенно	 в	
следващите	месеци	ще	се	
случват	 неща,	 които	 да	
дават	 признаци	 за	 опти-
мизъм	 относно	 бъдещето	
на	 клуба.	 За	 да	 се	 случи	
това	 обаче,	 всички	 ние	
-	 ръководство,	 треньори,	
футболисти,	 деца,	 фено-
ве,	родители,	имаме	нужда	
от	 подкрепа	 и	 позитивно	
отношение.	 Вярвам,	 че	 с	
много	 „трудъ	 и	 постоян-
ство“	можем	да	постигнем	
хубави	неща.

СВЕтозАр ГАтЕВ

	 Лидерът	 в	 Североза-
падната	 Трета	 лига	 ОФК	
„Янтра	 2019“	 обяви	 второ-
то	 си	 зимно	 попълнение.	
След	 Петър	 Казаков,	 към	
състава	 се	 присъединява	
и	 Илиян	 Илиев.	 Родени-
ят	 1987	 година	 бранител	
се	 завръща	 на	 стадион	
„Христо	 Ботев“	 след	 един	
полусезон,	изкаран	в	със-
тава	на	„Локомотив“	 (Дря-
ново).	 В	 кариерата	 си	 до	
момента	Илиев	е	играл	за	
отборите	на	„Левски“	(Кар-
лово),	„Павликени“,	„Янтра	
Габрово“	 и	 „Локомотив“	
(Дряново).		
	 Междувременно	 стана	
ясно,	че	играещият	помощ-
ник-треньор	на	първия	тим	
Искрен	 Писаров	 започва	
треньорска	 дейност	 и	 в	
детско-юношеската	 шко-
ла	 на	 клуба.	 Носителят	
на	 Купа	 България	 за	 2010	
година	 с	 отбора	 на	 „Бе-
рое“	 се	 ангажира	 със	 за-
ниманията	 на	 набор	 2006	

година	 и	 вчера	 вечерта	
проведе	 първо	 занимание	
с	 новите	 си	 възпитаници.	
Този	отбор	на	клуба	играе	
във	 възрастовата	 група	
„Деца“	 -	 подзона	 Велико	
Търново,	 и	 заема	 четвър-
тото	 място	 във	 временно-
то	 класиране,	 след	 „Етър“	
(Велико	 Търново),	 „Локо-
мотив“	 (Горна	 Оряховица)	
и	„Литекс“	(Ловеч).		
	 Искрен	 Писаров	 е	
един	 от	 най-добрите	 га-
бровски	 футболисти	 за	
последното	 десетилетие.	
Възпитаник	 е	 на	 местна-
та	 футболна	 школа,	 а	 в	
професионалния	 футбол	 е	
обличал	екипите	на	„Види-
ма	-	Раковски“	(Севлиево),	
„Локомотив“	 (Пловдив),	
„Берое“	 (Стара	 Загора),	
„Локомотив“	 (София),	 „Ми-
ньор“	 (Перник),	 „Чeрномо-
рец“	 (Бургас)	 и	 „Литекс“	
(Ловеч).	С	„Берое“	спечели	
Купата	 на	 България	 през	
2010-та,	 а	 с	 „Локомотив“	
(София)	игра	в	Лига	Евро-
па	през	лятото	на	2011-та.

СВЕтозАр ГАтЕВ

	 С	 три	 интересни	 дву-
боя	 започна	 втората	 сед-
мица	 от	 28-я	 турнир	 по	
футбол	на	малки	врати	за	
Купата	 на	 Община	 Габро-
во.	
	 В	 група	 IV	 приключи	
второто	 завъртане.	 Фал-
старт	 в	 турнира	 направи	
миналогодишният	 фина-
лист	„ММ	Севлиево“.
	 Селекцията	 на	 Михо	
Боев	 беше	 неприятно	 из-
ненадана	от	 демонстрира-
щия	отлична	игра	в	тазго-
дишното	 издание	 на	 над-
преварата	 тим	 на	 „М.Ф.К.	
Борово“.	 В	 един	 атракти-
вен	 двубой	 момчетата	 от	
едноименния	 габровски	
квартал	 се	 наложиха	 с	
3:1.	Нено	Караджов	откри	
резултата	 в	 8-та	 минута,	
но	 три	 по-късно	 Альоша	
Илиев	 изравни	 с	 удар	 от	
дистанция.	Преди	почивка-
та	 обаче	 „М.Ф.К.	 Борово“	
отново	 излезе	 напред	 с	

гол	 на	 Николай	 Стоянов.	
Две	минути	след	подновя-
ването	 на	 играта	 за	 вто-
рата	 част	Нено	Караджов	
отново	 успя	 да	 матира	
вратаря	на	„ММ	Севлиево“	
Илия	 Кънчев	 и	 покачи	 на	
3:1.	Опитите	на	севлиевци	
да	 върнат	 интригата	 не	
дадоха	резултат	и	„М.Ф.К.	
Борово“	 записа	 втора	 по-
беда,	с	която	оглави	едно-
лично	 класирането	 в	 гру-
пата.
	 В	група	III	се	изиграха	
двубоите	 от	 третия	 кръг.	
Сигурен	 първенец	 в	 нея	
вече	 е	 отборът	 на	 „Титан	
гард“,	 който	 записа	 тре-
та	 поредна	 победа.	 „Гар-
довете“	 се	 разправиха	 с	
отбора	 на	 „Виктория“,	 на-
дигравайки	 го	 с	 катего-
ричното	7:0.	Павел	Велчев	
реализира	три	от	головете	
в	 мача	 и	 вече	 има	 9	 на	
сметката	 си	 от	 началото	
на	 турнира.	 Два	 пъти	 се	
разписа	Николай	Банов,	а	
по	 едно	 попадение	 доба-

виха	 Бисер	 Тотев	 и	 Йор-
дан	Иванов.
	 Първа	победа	в	 група-
та	постигнаха	„Класиците“.	
Отборът	 им	 на	 два	 пъти	
изоставаше	 в	 резултата	
в	 двубоя	 срещу	 „Орлите“,	
но	 в	 крайна	 сметка	 успя	
да	 се	 наложи	 с	 3:2.	 Ан-
дриан	Христов	откри	през	
първата	 част	 за	 „Орлите“,	
но	 две	 минути	 след	 по-

чивката	 Денислав	 Гинев	
възстанови	 равенството.	
Минута	 по-късно	 Христо	
Минчев	отново	даде	аванс	
на	„летящите“	и	пак	Гинев	
в	 35-та	 с	 удар	 от	 дистан-
ция	 изравни.	 Победното	
попадение	 за	 „Класиците“	
реализира	 Петър	 Недев	
минута	преди	края.
	 В	 класирането	 „Титан	
гард“	 е	 с	 9	 точки,	 „Кла-

сиците“,	 „Орлите“	 и	 „Вик-
тория“	 са	 с	 по	 3,	 а	 без	
спечелена	точка	е	отборът	
на	„Торпедо“.

Срещите от турнира днес, 
22 януари:

18:00 часа	„Рио“	-	„ВиК“
19:00 часа	 „Extra	 stars“	 –	
„Мърси“
20:00 часа „Веспа“	 -	 „ММ	
Севлиево“

Милåн Никîлîв: Вярвам, чå ñ мнîãî 
"
òрудъ и 

пîñòîянñòвî" мîжåм да пîñòиãнåм хуáави нåща
СВЕтозАр ГАтЕВ

В края на миналата година Управителният съ-
вет на ОФК „Янтра 2019“ (Габрово) назначи Милен 
Николов за изпълнителен директор. Задачата пред 
31-годишния специалист е да подобри организация-
та в клуба и изгради неговата стройна и устойчива 
структура. След малко повече от месец в ръковод-
ството на ОФК „Янтра 2019“ (Габрово) Николов 
говори за ситуацията в лидера в Северозападната 
Трета лига и визията за развитието на клуба, кой-
то чества своя вековен юбилей миналата година.

Запîчна вòîраòа 
ñåдмица îò òурнира 
пî минифуòáîл

ОФК „Янòра 2019" ñ вòîрî 
зимнî пîпълнåниå, Илиян 
Илиåв îáлича åкипа на лидåра 
в Сåвåрîзападнаòа Трåòа лиãа
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В книãаòа “Сòарî Гаáрîвî и пъòищаòа îкîлî нåãî” Кирил 
Кîйчåв - ñ нîва хипîòåза за възникванåòî на Гаáрîвî

 
Продължава от брой 10

Особено	 мащабни	 форми	 хайдут-
лукът	 придобива	 в	 Македония.	 Там	
във	 всяка	 котловина	 има	 град,	 над	
всеки	 град	 –	войвода;	 и	ако	си	по-
заможен	 човек,	 само	 опитай	 да	 не	
плащаш	рекет	на	войводата	–	всички	
възможни	 неприятности	 са	 ти	 га-
рантирани	като	изгрева	и	залеза	на	
слънцето.	
	 Хайдутството	 (разбойничеството)	
през	 XV	 –	 XVIII	 век	 е	 взело	 такива	
масови	размери	и	келепирът	от	него	
е	 бил	 толкова	 голям,	 че	 в	 него	 се	
включват	не	само	представители	на	
държавната	 власт,	 но	 и	 ...	 местни	
свещеници.	 Тъй	 като	 законите	 на	
империята	 по	 това	 време	 са	 при-
лагани	 от	 субаша	 –	 войводата	 на	
войниганите,	те	също	заедно	с	мест-
ните	 бейове	 активно	 се	 включват	 в	
обирджилъка	по	пътищата.	Следните	
два	пасажа	достатъчно	добре	илюс-
трират	горе	казаното:
	 Из	 „Султанска	 заповед	 за	 из-
дирване	 и	 преследване	 на	 хайдути	
в	 Западнобългарските	 земи”	 от	 1	
декември	 1528	 г.:	 „... в санджаците 
Кюстендил, Вълчитрън, Призрен, Ала-
джа Хисар, в кадийските околии Юс-
кюб, София, Йени пазар... се събират 
и се явяват разбойници и харамии. 
Те се групират на едно място, на-
падат през нощта... избиват хора, 
ограбват имущества... нахвърлят се 
из пътищата, избиват керваните... 
и изобщо вършат различни такива 
метежи...  Санджакбейските субаши 
из посочените места подпомагат 
разбойниците и харамиите и сан-
джак бейовете дори подпомагат де-
лата на субашите... Въпреки че им е 
възможно да залавят разбойниците и 
харамиите и да ги наказват, те не 
само си затварят очите, но даже ос-
вобождават заловените разбойници, 
като вземат пари. И понеже не ги 
наказват, разбойниците и харамиите 
са се умножили...“.
	 Из	 „Записки”	 на	 католическия	
мисионер	Пол	Рико	от	1665	година:
 „Това място (Траянови врата) е 
много удобно за друмските разбой-
ници, които имат там пещери и 
толкова устойчиви скривалища, че 
се надсмиват над всички войскови 
части, изпратени срещу тях... хайду-
тите... често в голям брой ограбват 
пътниците, които убиват с пушки 
или премазват с големи камъни, като 
ги изтъркулват върху тях от върха 
на планините. Поради това и най-го-
лемите кервани дори не са защитени 
от нападенията им. Казаха ни, че в 
един от тези проходи... осемнадесет 
разбойници са убили... триста души... 
и са им взели всичките пари и това-
ри...”.
	 Из	 „Заповед	до	кадията	на	Кра-
тово”	от	24	февруари	1618	г.:	
 „... свещеници-разбойници и хара-
мии се обединили с харамиите, които 
се намират в тяхната околност, 
слизат по пътищата и теснините 
и не само че избиват..., но лекуват 
раните на ранените харамии, пазят 
харамиите и ги снабдяват с храни...“.
Поради	 това	 при	 хайдутите	 крими-
налният,	 бунтарският	 и	 национално-
освободителният	 елемент	 са	 тясно	
преплетени,	 особено	 до	 средата	 на	
XIX	 век,	 и	 при	 различните	 случаи	
едното	доминира	над	другото.	Чести	
техни	 жертви	 (обективността	 го	 из-
исква	да	го	споменем)	стават	както	
богати,	 така	 и	 не	 толкова	 богати	
българи,	 повечето,	 разбира	 се,	 са	
турци,	поради	факта,	че	всеки	бунт	в	
държава,	 където	единият	етнос	 (или	
религия)	 е	потиснат,	 става	национа-
лен	проблем.
	 Евлия	 Челеби	 в	 своя	 пътепис	
пише:
 „... голямото местно сборище на 
панаира Долян... Веднъж в годината 
на това пространство се събират 
стотици хиляди хора от Румелия, 

арабските страни, Персия, Индия, 
Самарканд, Балк, Бухара, Египет, 
Сирия, Ирак и от всички кътове на 
Европа... С една дума, в хода на този 
панаир всеки по какъвто начин може 
работи и печели, а после по лошите 
пътища някои се разделят с имане-
то и с главите си...”.
	 Из	 „Пътеписни	 данни	 на	 френ-
ското	посланичество	в	Цариград”	от	
1621	година:
 „... тия разбойници се подвиза-
ват... а те понякога са по триста 
в дружина... Много е опасно, когато 
те са уведомени за минаването на 
някой знатен турчин или послани-
ците на Рагуза, за които знаят, че 
носят ежегодния си данък на султа-
на...”.
	 Опазването	на	стоката	и	живота	
на	 пътуващите,	 както	 и	 хазната,	 от	
хайдутите	 е	 постоянен	 проблем	 на	
турските	 власти.	 От	 набезите	 им	
не	 са	 пощадени	 нито	 поробителите,	
нито	 раята.	 За	 това	 говорят	 непре-
къснато	издаващите	се	султански	за-
поведи,	свързани	с	тяхната	дейност.
	 Из	 „Султанска	 заповед	 за	 опаз-
ване	 хазната	от	 хайдути”	 oт	 24	юни	
–	3	юли	1618	година:
 „... Издаден е мой височайши 
ферман в смисъл: понастоящем към 
победната граница се изпраща хаз-
ната. Много е важно и наложително 
тя да бъде охранявана и пазена по 
пътищата и конаците от различни 
хайдути и разбойници. Когато се 
изнася нощно време, да се задължат 
еничарите да я бранят...”.
	 Из	„Султанска	заповед”	от	1796	г.	
(за	кърджалиите):	
 „Тия мръсници като някои парази-
ти и влечуги са наводнили и нахлули 
в много села, паланки и градове на 
нашата държава, а населението, осо-
бено раята на тези места, е страш-
но пропищяла от техните нечувани 
нападения и грабежи..., поради което 
и приходите на държавната машина 
са подбити, а на императорското 
ни съкровище са нанесени най-чувст-
вителни загуби. Понеже редът на 
нещата в страната ни е компро-
метиран, държавните закони не се 
зачитат и се пренебрегват, като 
че в империята ни съществува пълна 
анархия. Не ще е чудно, ако един ден 
от пакостите на тези шайки на 
много места в империята ни спрат 
най-важните държавни дела, поради 
което не ще могат да се изпълня-
ват дори и най-главните функции на 
властта... защото тези хищни зве-
рове, алчни за грабеж и богатство... 
и се впуснаха за плен и плячка...”.
	 Из	„Източният	Балкан	изпълнен	с	
хайдути”	-	средата	на	ХVIII	век:
 „... Те са известни разбойници, 
които живеят само от грабежи... 
Пътят е каменист, тесен и твърде 
мрачен, би рекъл човек, че на приро-
дата е било угодно да закриля жес-
токите начинания на разбойниците 
от Белесе. Една местна поговорка 
казва: „Който иска да умре, трябва 
само да мине през тази гора, ще 
го обслужат добре...“. В Чаликавак, 
място, което служи за убежище на 
разбойниците...”.
	 Из	вестник	„Дума	на	Българските	
емигранти”,	с	автор	Христо	Ботев:
 „... Както Ангел и Лефтер, тъй 
и Добри бяха от онези хайдути, в 
които се явява живота на народа 
поробен. Наистина в тия години на 
хайдутлук те много обири направи-
ха. Много убийства, но от убитите 
имаше ли поне един, който да не бе 
изгорил най-малко десет сиромашки 
души, а от обраните - който да не 
обира света сред пладне? Не бяха 
ли всички народни изедници? Ако да 
беше дружината на Добри от зло-
дейци, то нямаше да има във всяко 
село из Гьопса и Конак, във всяка 
къща и ятак...”.
	 Из	записките	на	Г.	С.	Раковски	в	
„Българските	 хайдути”	 от	 1867	 годи-
на:
 „... Отец мой е бил славни знаме-
носец Индже войводов. Името му е 
Черни Кольо. Песня им ся и до днес 
от народа пеят. Они с мало число 
юнаци чудеса са вършили. Зренище е 
било тяхно главно свърталище. Тамо 
са тъмници имали, где са султански 
и аянски синове запирали. Царска 
хазна не смеела от тях да премине. 
Турчин не смеел в гора да се подаде - 

тие са в гора”. 
	 В	 основната	 си	 част	 хайдутите	
от	 народните	 песни	 и	 предания	 не	
носят	 чертите	 на	 народни	 закрил-
ници.	 Те	 са	 не	 по-малко	 страшни	
от	 политическите	 и	 икономическите	
потисници.	 Нападения	 и	 убийства	 с	
едничка	цел	да	присвоят	спечелено-
то	от	други	-	това	е	основният	мотив,	
върху	 който	 се	 градят	 песенните	
и	 разказните	 творби	 за	 хайдути	 и	
разбойници.	Почти	всички	хайдушки	
песни	са	създадени	по	традиционен	
образец	 с	 форми	 и	 изразни	 сред-
ства,	дошли	от	далечното	минало.	От	
стотиците	народни	песни	най-хубави-
те	са	хайдушките,	но	кой	знае	защо	
те	са	и	най-малко.
	 Типичен	 пример	 е	 песента	 за	
Филчо	 войвода,	 публикувана	 в	 кни-
гата	 на	 Симеон	 Л.	 Стойков	 „Ени-
джия	 –	 една	 България,	 останала	 в	
миналото”.	 След	 като	 седем	 години	
четата	се	скита	по	гори	и	пущинаци,	
без	 да	 е	 направила	 нито	 един	 се-
риозен	 обир,	 нервите	 на	 четниците	
не	 издържат	 и	 те	 поставят	 на	 своя	
войвода	ултиматума:
„Дружина Филчо думаше:  
Филчо ле, 
баш байрактарино,  
Филчо ле, кара войводо,  
стануват седем години,  
как по айдутлук одиме.  
Нищо печала немаме.  
Я ни сдобива сподоби,  
я ке ти глава отземим...”
	 Филчо	 войвода	 започва	 да	 ус-
покоява	 мераците	 на	 четниците	 с	
думите:
„С добива ке си сдобием  
оттука, хелем, ке мине  
Керим ми млада ханъмка.  
Царската хазна дет носи  
със седемдесет сеймени...”.
	 След	успешната	акция,	свързана	
с	 обезглавяването	 на	 сеймените,	
охраняващи	хазната,	Филчо	войвода	
казва	на	своята	вярна	дружина:
„Дружина вярна, сговорна,  
зимайте олан, зимайте,  
кой колко може да носе!”
	 Иначе	хайдутството	е	траен	еле-
мент	от	българския	живот	през	роб-
ството,	 със	 своите	 обичаи	 и	 пра-
вила,	 фолклор,	 символи	 и	 т.	 н.	 По	
време	на	социализма	историческата	
наука	търсеше	всякакви	идеологиче-
ски	 пътища,	 за	 да	 докаже	 по	 един	
категоричен	 начин,	 че	 по	 време	 на	
робството	 хайдутите	 са	 закрилници-
те	на	народа,	борци	против	експло-
ататорите	 чорбаджии	 и	 османските	
поробители.
	 Преди	близо	55	години	под	ръко-
водството	 на	 тогавашния	 ръководи-
тел	 на	БАН	академик	Тодор	Павлов	
беше	предприета	„родолюбива	акция	
по	прочистването”	(т.	е.	фалшифици-
рането)	 на	 цялата	 българска	 исто-
рия.	 Изопачаването	 на	 българската	
история	 е	 набелязано	 под	 формата	
на	тезиси,	един	от	които	гласи:
 „Да се представи хайдутството 
като социално движение”.
	 А	за	характера	на	 турското	роб-
ство	се	препоръчва:
 „Да се уточни коя турска класа е 
държала роби, защото обикновените 
турски трудещи се не са имали бъл-
гарски роби”.
	 Ето	как	един	габровски	историк,	
спазвайки	 горните	 „препоръки”,	 в	
една	 своя	 публикация	 преиначава	
историческите	извори,	за	да	защити	
своята	 теза	 за	 хайдутите	 като	 „на-
родни	закрилници”.	(Става	въпрос	за	
описанието	на	злополучното	слизане	
от	 Шипченския	 проход	 на	 турския	
пътешественик	 Евлия	 Челеби,	 който	
с	отряд	от	500	въоръжени	души	(!)	е	
бил	нападнат	от	хайдути	от	Габрово	
през	1662	година:
 „... Неприятелите бяха извън-
редно много. Ние бяхме разбити и 
в безредие избягахме в горите... 
неприятелите не ни преследваха... 
неприятелите докараха конете и ба-
гажите ни в планината и пред очите 
ни започнаха да си разделят имуще-
ството ни... Дойдохме в село Габро-
во... Боже, прости ми, но селото е 
бунтовническо, не е за пренощуване 
в него на 5 - 10 души. Даже когато 
ние бяхме в селото, в някои къщи 
имаше силно вълнение и смущение, 
някои се правеха на болни и лежаха, а 
то било, че те плакали за другарите 
си хайдути, които се биха с нас...”.

	 В	 действителност	 Евлия	 Челеби	
пише:
 „... Дойдохме в село Габрово... 
Боже, прости ми, но селото е раз-
бойническо, не е за отсядане в него 
на 5-10 души... с една дума, тези вър-
шат разбойничеството в Шипченска-
та планина, не настаняват в селото 
си дори 150-200 конници, а онези, 
които се настаняват там насила, не 
си отиват здрави...”.
	 Че	 хайдушките	 чети	 са	 били	
всъщност	силови	групировки	от	отко-
лешно	време,	знаеха	или	се	досеща-
ха	повечето	от	интересуващите	се	от	
история	по	времето	на	социализма.	
Действията	 на	 хайдутите	 винаги	 са	
били	класически	и	не	са	се	отлича-
вали	с	някаква	оригиналност.	Когато	
пукнела	 пролетта,	 обикновено	 след	
Великден,	хайдутите	са	се	събирали	
на	 определено	 място,	 изпразвали	
няколко	 пушки	 и	 с	 викове	 „Бунун	
бураса	 булгариядар!”	 (Оттук	 нататък	
е	 българско!)	 развявали	 зеленото	
знаме.
	 След	 това	лятото	минавало	като	
четата	обикновено	завардвала	обик-
новено	някой	балкански	проход,	или	
някой	път	в	по-гъстия	край	на	гората	
и	събирала	рекет	от	всички	минава-
щи	 търговци	 и	 по-заможни	 хора,	 а	
понякога	 и	 от	 цели	 кервани,	 стига	
потърпевшите	да	не	ги	превъзхождат	
в	жива	сила	и	въоръжение.	От	време	
на	време,	ако	се	съберяла	по-голяма	
чета,	 слизала	 на	 гости	 при	 някой	
селски	 чорбаджия	 и	 не	 си	 отивала	
оттам,	докато	не	изръшкат	всичките	
му	кесии	с	алтъни,	независимо	къде	
ги	 е	 скрил,	 закопал	 или	 зазидал.	
Акциите	 по	 „експроприация	 на	 екс-
проприираното”	изкусно	са	се	реду-
вали	с	ядене	и	пийване	на	теферич	
на	някоя	балканска	поляна	–	печено	
агне	по	хайдушки,	хайдушка	ракия	и	
тъй	нататък.	
	 Понеже	 по-горе	 стана	 дума	 за	
хайдушкото	 знаме,	 възниква	 въпро-
сът	защо	знамето	е	било	със	зелен	
цвят.	В	нашата	литература	се	срещат	
наивни	обяснения	 за	 това,	 че	 зеле-
ното	е	цвета	на	гората	–	майката	за-
крилница	на	 хайдутите;	 че	 зеленото	
е	 символ	 на	 раждането,	 растежа	 и	
живота,	на	младостта	и	бъдещето	и	
т.н.,	и	т.	н.
	 На	 хайдутите	 като	 поробени	
християни	 повече	 би	 им	 приличало	
знамето	 им	 да	 има	 бял	 цвят,	 тъй	
като	 символи	 на	 християнството	 са	
кръстът	и	белият	цвят.	Този	цвят	по	
принцип	 символизира	 невинността,	
девствеността	 и	 образа	 на	 Бого-
родица,	 на	 среброто	 и	 чистотата.	
Най-ранните	 християнски	 знамена	
са	изобразявали	по	различен	начин	
християнския	кръст,	а	първите	евро-
пейски	 знамена	 и	 досега	 запазват	
кръстовата	си	символика.
	 Хайдушките	 байраци	 са	 възпети	
във	фолклора	и	биват	не	само	зеле-
ни,	но	се	срещат	и	като	алени,	бели,	
сини	или	синьо-зелени.
 Мене ме, мамо, избера 
син-зелен байряк да нося, 
млад байрактарин да бъда, 
че съм бил левент в снагата.
	 В	друга	песен	се	открояват	трите	
байрака:
„...в Димитрово равно дворе,  
ще забием три байрака -  
първият зелен, втори червен,  
трети байрак 
клапуделен....” 
	 А	 в	 една	 калоферска	 песен	 се	
пее:	
„Излязла е бяла Рада на планина,  
на ройнина, та побила три байрака:  
първият зелен, втори червен,  
а пък трети бяло сукно...” 
	 Хайдушките	 дружини,	 като	 про-
дължители	 на	 старата	 българска	
войска,	 винаги	 ходели	 под	 развят	
байрак.	 Както	 се	 спомена	 по-го-
ре,	 пътешественикът	 Евлия	 Челеби,	
минавайки	 през	 Габровския	 балкан	
през	1662	 г.,	 е	нападнат	от	хайдути,	
за	 които	 споменава,	 че	 имали	 зна-
мена	с	кръстове.	
	 Най-старите	данни	за	въстаниче-
ски	знамена	са	от	1828	година,	кога-
то	използвайки	борбите	между	гърци	
и	 турци,	 българите	 от	 Воденско	 се	
вдигат	 на	 бунт.	 От	 една	 народна	
песен,	възпяваща	подвига	на	воден-
ските	 юнаци,	 се	 разбира,	 че	 в	 боя	
загива	байрактарът,	„дето	им	е	зелен	
байрак	носил”.

	 Най-старите	 запазени	 български	
знамена	се	намират	в	колекцията	на	
Ермитажа	 в	 Санкт	 Петербург.	 Това	
са	 две	 знамена	 на	 наши	 добровол-
ци	 от	 времето	 на	 Кримската	 война	
(1853	 –	 1856).	 Изработени	 са	 през	
1854	 г.	 Първото	 е	 червено,	 като	 от	
едната	 му	 страна	 е	 изобразен	 св.	
Георги,	убиващ	змей,	а	на	другата	–	
изправен	 коронован	 лъв,	 държащ	 в	
лапата	 си	 кръст.	 Второто	 е	 зелено.	
На	 лицето	му	 е	 поставен	 гербът	 на	
България,	от	стематографията	на	Хр.	
Жефарович,	 а	 на	 гърба	 –	 осмоко-
нечен	 православен	 кръст,	 поставен	
върху	полумесец.	
	 В	поемата	„Горски	пътник”,	писа-
на	 в	 1854	 г.,	 е	 отразено	 виждането	
на	Г.	С.	Раковски	относно	българско-
то	знаме:	
Златна зелена светла хоръгва 
с една страна „Свобода или 
смърт”!!! -  
страшни вид левов 
изобразява,  
с друга страна „Бог с нами на-
пред”!!! 
	 Всички	 чети	 и	 революцион-
ни	 формирования	 от	 ХIХ	 век	 имат	
собствени	байраци.	Понастоящем	са	
известни	 32	 такива	 знамена,	 които	
могат	да	бъдат	разделени	на	четири	
групи	 в	 зависимост	 от	 разцветката	
им	 –	 зелени,	 червени,	 трицветни	 и	
други.	Общо	11	са	зелените	знамена	
–	това	са	знамената	на	въстаниците	
от	Априлското	въстание,	между	кои-
то	 и	 на	 четата	 на	 Стефан	 Караджа	
от	1866	г.,	и	на	Христо	Ботев	от	1876	
г.
	 Преди	 XIX	 век	 обаче	 преобла-
даващият	 цвят	 е	 зеленият.	 В	 много	
от	 народните	 песни	 се	 подчертава	
точно	този	цвят:
„Я вчера, мамо, отидох 
на Чобангьоргьов кладенец 
студена вода да налям. 
Там си, мале ле, заварих 
тридесте отбор юнака, 
със три зелени байрака. 
И мойто любе там беше, 
там беше, мамо, видех го. 
Той нанапреде вървеше, 
на сиво конче яздеше 
и зелен байрак носеше”.
	 Или	в	песента	„Васильовата	май-
чица”:
„Викат ме, мамо, канят ме  
с тях в Балкана да ида –  
дружина вярна събрали,  
войвода, мамо, нямали.  
Дружина, мамо, да водя,  
зелен байрак, мамо, да нося...”.
	 В	 действителност	 истината	 за	
избора	 на	 зеления	 цвят	 е	 много	
прозаична.	 Зеленият	 цвят	 е	 главен	
символ	на	мюсюлманския	рай,	защо-
то	 в	 него	 се	 съединяват	 небесното	
и	земното	начало.	За	да	има	ред	в	
ежедневните	 отношения	 между	 пра-
воверни	 и	 неверници,	 централната	
власт	 периодично	 издава	 заповеди,	
в	 които	 се	 регламентира	 обществе-
ното	 поведение	 на	 неверниците	 по	
улиците	на	селата	и	градовете.	Сред	
многото	 забрани,	 които	 трябва	 да	
спазват,	 е	използването	на	зеления	
цвят	в	тяхното	облекло,	защото	това	
е	цветът	на	знамето	на	пророка.	На-
пълно	отрицателно	е	отношението	на	
мюсюлманите	 към	 сивия	 и	 кафявия	
цвят.	За	тях	сивият	е	символ	на	ли-
цето	на	злото	и	подлостта,	а	кафяви-
ят	–	на	отвращението,	разлагането	и	
гибелта.	Тези	цветове	са	били	отре-
дени	 за	 дрехите	 на	 българите,	 като	
по	този	начин	те	трябвало	да	знаят	
и	показват,	че	са	не	само	поробени,	
но	и	унижени.
	 Eто	 защо,	 излизайки	 след	 Ве-
ликден	в	Балкана,	хайдутите	са	раз-
вявали	 знаме	 със	 забранения	 за	
гяурите	 зелен	 цвят	 като	 символ	 на	
непокорството	 на	 поробените	 и	 на	
българската	надежда.
	 Това	е	така,	защото	не	е	логично	
и	поробителите,	и	хайдутите	да	имат	
флаг	 с	 един	 и	 същ	 цвят.	 Големият	
български	 писател	 Димитър	Талев	 в	
„Железният	светилник”	пише:
 „От някое време далеко нейде, 
през море, се биеха Русия и Тур-
ция. Едвам-едвам се дочуваше в тоя 
отдалечен край екът на голямата 
Кримска битка... Още преди да по-
чне войната, през града мина дива 
турска и арнаутска орда със зелен 
байрак”.

Продължава в четвъртък
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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 
ОТДАВАНЕ НА ИМОТ 

https://paragon-bg.com • https://gabrovo.house

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 ��066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240

22/11

http://gabrovo.house

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

Рåклами и îáяви в “100 вåñòи”

иМоТи проДаВа
ДВуЕТажна къща с 
дворно място в район Лъ-
ката се продава. Телефон 
за връзка: 0889/415-447, 
след 18 часа. [4, 3]
граДски парцЕл - 850 
кв. м, в кв. Радиче-
вец се продава на тел. 
0889/933-998. [5, 3]
апарТаМЕнТ на бул. 
„Васил Априлов“, чети-
ристаен, се продава на 
тел. 0889/933-998. [5, 3]
гараж - 32 кв. м, на 
ул. „Климент Охридски“ 
№ 41 се продава на тел. 
0898/583-772. [11, 6]
ноВо обзаВЕДЕно 
жилище - 73 кв. м, 4 
етаж, гр. Габрово, цен-
тър, се продава на тел. 
0887/163-234. [11, 6]
къща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
165 кв. метра, цена: 77 
777 лв., се продава на 
тел. 0888/450-180. [11, 
5]

апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[22, 5]
апарТаМЕнТ, обза-
ВЕДЕн, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0887/803-414 [14, 2]
Фурна „бай Христо“, на 
ул. „Никола Войновски“ 
- срещу бившия „Добри 
Карталов“, продава тел. 
0888/729-196. [30, 3]
парцЕл - 2 дка, в регула-
ция, незастроен (овощна 
градина), в село Арме-
ните се продава на тел. 
0888/515-797. [5, 1]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- 64 кв. м, кв. Тлъчни-
ците, ул. „Осми март“ 
24Б, ет. 3, за 21 000 
евро се продава на тел. 
0899/811-618 - Елена. [2, 
1]

ДаВа поД наЕМ
сТая и кухненски бокс до 
„Кауфланд“ се дават под 
наем на тел. 0882/381-
478. [9, 9]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 12]
апарТаМЕнТ срЕщу Те-
атъра се дава под наем за 
офис. Телефон за връзка: 
0879/572-880. [11, 7]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса, обзаведен, 280 
лв., се дава под наем на 
тел. 0895/976-141. [6, 5]
апарТаМЕнТ - 65 кв. м, 
на Колелото се дава под 
наем на тел. 0877/222-
095. [12, 7]

сба оТДаВа поМЕ-
щЕния поД наЕМ 
- тел. 0895/55-76-10. 
[20, 4]

Магазин - 20 кв. м, 
близо до Автогара Габро-
во, се дава под наем на 
тел. 0878/135-657. [5, 5]
поМЕщЕниЕ за офис 
или кабинет на Коопера-
тивен пазар се дава под 
наем на тел. 0878/539-
715. [11, 4]
поМЕщЕниЕ за офис 
- магазин срещу съда в 
град Севлиево, газифи-
цирано и с климатик, се 
дава под наем на тел. 
0887/64-44-45. [10, 3]
боксониЕра В центъра 
се дава под наем на тел. 
0886/703-535. [3, 3]
иц, ДВа магазина/офи-
си, договаряне - тел. 
0888/378-193. [11, 1]

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

сТара къща в Габровски 
регион, здрава или полу-
съборена, се купува на 
тел. 0877/343-426. [23, 
14]
гарсониЕра Търси да 
закупи тел. 0898/935-
164. [6, 4]

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 4]
купуВаМ ниВи около 
Габрово - тел. 0894/47-
44-70. [11, 2]

за сТопанисВанЕ
Търси сЕМЕйсТВо пен-
сионери или работещ за 
стопанисване на вила в 
кв. Бойката с безплатно 
квартира (2 стаи), ото-
пление, кабелна телеви-
зия и вода, целогодишно,  
- тел. 0876/501-590. [8, 
1]

нощуВки
нощуВки -  тел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080 [19, 12]
нощуВки В топ център 
- 0876/731-419. [22, 11]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „Алфа-Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.

ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
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

ДаВа заЕМ
прЕДлагаМ крЕДиТи и обе-
диняване на задължения - тел. 
0888/909-384. [12, 6]
сВЕжи пари за свежи идеи сега 
и с томбола и различни награди - 
тел. 0893/03-73-16, 0894/79-59-
69, 0877/87-08-47. [10, 6]

проФЕсионалЕн
ДоМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на етажна 
собственост - пълно об-
служване за граждани и 
фирми. Тел. 0894/94-07-
35. [23, 4]

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, 
0882/666-188. [11, 9]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“  - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - 066/804-066.
счЕТоВоДсТВо на фир-
ми - тел. 0886/82-62-47. 
[11, 7]
ЕДнокраТно и або-
наментно счетоводно 
обслужване на фирми - 
0885/63-22-48. [11, 5]
счЕТоВоДно обслужВа-
нЕ на ТРЗ и ЛС - тел. 
0896/858-955. [4, 1]
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рабоТа прЕДлага
ФаянсаДжии за Англия се търсят 
- справки на тел. 0876/535-458. 
[18, 14]
МЕбЕлна ФирМа „Фореста мебел“ 
търси да назначи мебелисти и 3D 
проектант - Габрово, 0886/332-968. 
[14, 14]
„булчикън“ аД - Севлиево (Чака-
ла) търси портиер. Справки на тел. 
0893/688-353. [13, 9]
„булчикън“ аД - Севлиево (Чака-
ла) търси механик. Справки на тел. 
0899/876-595. [13, 9]
опиТна каМЕриЕрка - заплата 
900 лв., се търси на тел. 0889/299-
688. [18, 14]
пТицЕкланица „гЕпарД“ търси да 
назначи работници - мъже и жени, 
за производството си. Справки на 
тел. 0885/713-813. [17, 13]
Търся ДЕТЕглЕДачка за САЩ с 
документи. Добро възнаграждение. 
Справки на тел. 0896/400-761. [11, 
8]

ФирМа Търси рабоТнички за 
пЕрално сТопансТВо. оТлич-
но заплащанЕ. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 8]

заВЕДЕниЕ Търси сервитьорки - 
тел. 0876/46-36-27. [17, 9]
ФирМа Търси работници. Справки 
на тел. 0888/255-318. [12, 12]
гоТВачи, пицар и миячка се тър-
сят на тел. 0893/975-878. [22, 12]
рЕсТоранТ Търси сервитьорка. 
Справки на тел. 0899/889-897. [11, 
7]
сТолоВа Мак търси жена мияч-
ка и помощник-кухня, по възмож-
ност пенсионерка. Справки на тел. 
0897/584-788. [11, 11]
МЕхана Търси сервитьор/ка. 
Справки на тел. 0887/002-030 и 
0888/310-981. [11, 8]
МЕхана Търси помощник-готвач. 
Справки на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 8]
заВЕДЕниЕ за хранене търси гот-
вач - справки на тел. 0899/960-561. 
[11, 9]
ЕксТруДЕрисТ за производство на 
ПВЦ изделия, може и пенсионер, се 
търси на тел. 0887/39-63-71. [11, 
6]
ФирМа Търси сладкар и по-
мощник-сладкар. Справки на тел. 
0889/989-755. [11, 8]

сТругар сЕ търси за почасова 
работа (може без опит или пенси-
онер). Справки на тел. 0898/643-
173. [11, 8]
ФирМа Търси шофьор за разнос 
на минерална вода. Моля, подайте 
автобиография на vianeon@abv.bg. 
Справки на тел. 0887/875-652. [11, 
5]
пТицЕкланица „гЕпарД“ ООД 
търси да назначи шофьор с катего-
рия „С“, професионална компетент-
ност и психо. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [6, 5]
МаникюрисТка сЕ търси на тел. 
0894/782-267. [11, 3]
„ЕлВи“ ооД - село Велковци търси 
работник за кравеферма. Справки 
на тел. 0877/363-966. [5, 5]
„булчикън“ аД - Севлиево търси 
началник склад с компютърна гра-
мотност и опит. Молби на място: 
Чакала 5 (старият път за Душево), 
или e-mail: hspasova@bulchicken.
com. [13, 3]

прЕДлагаМ рабоТа - тел. 
0896/481-410. [8, 2]
общ рабоТник се търси на тел. 
0896/644-577. [11, 5]
„булчикън“ аД - Севлиево търси 
шофьор категория „С“ с опит. Мол-
би на място: Чакала 5 (старият път 
за Душево), или e-mail: hspasova@
bulchicken.com. [14, 3]
Винарна „рачо Ковача“ търси 
готвач за обедно меню. Задължи-
телно професионалист (експерт в 
областта). Отлични условия на труд. 
Справки на тел. 0876/68-37-68. 
[12, 4]
пицария „глаДници“ търси сер-
витьори. Справки на тел. 0899/319-
114. [12, 4]
бЕнзиносТанция „роМпЕТрол“ 
търси оператор за зареждане на 
гориво. Справки на тел. 0898/881-
515. [3, 3]
сТарчЕски ДоМ в село Кръвеник 
търси санитари. Справки на тел. 
0877/733-877. [5, 3]
ФирМа В село Горна Росица търси 
работници - мъже, за производство-
то. Справки на тел. 0885/20-47-70. 
[5, 2]
шоФьор за битака, пенсионер, се 
търси на тел. 0887/744-285. [4, 2]
жЕна До 65 години за гледане на 
стари хора се търси на тел. 066/99-
22-44. [6, 2]

грил-паВилион прЕД магазин 
„Кауфланд“ търси да назначи прода-
вач-консултант-касиер. Справки на 
тел. 0887/90-70-32. [11, 2]

жЕни за поДДръжка на хиги-
Ена В шиВашки цЕх се търсят 
на тел. 0896/88-42-17. [3, 1]

бисТро „карТал“ търси да назначи 
сервитьор/ка. Постоянна работа, ве-
черни смени. Повече информация на 
тел. 0889/319-654. [6, 1]

съВМЕсТна рабоТа прЕДлага
Фризьорка или козМЕТичка за 
съвместна работа, с цел разделяне 
на общите разходи, се търси на тел. 
0877/622-762. [5, 3]

рабоТа Търси
рабоТа Търси жена с италиански 
и румънски - тел. 0887/704-704. 
[3, 1]

грижа за ДЕца,
болни и ВъзрасТни
учиТЕлка Търси почасово гледане 
и обучаване на дете от 3 до 7 г. - 
0885/110-844. [2, 2]
глЕДаМ болни. Може почасово. 
Тел. 0878/47-69-96. [3, 2]
глЕДаМ сТари хора денонощно, 
вътрешна работа - тел. 0893/781-
452. [4, 2]

работа предлага, търси; превози, билети; отопление

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

Оòîплåниå на пåлåòи ñ цåна и качåñòвî áåз алòåрнаòива
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. 

.Всички продукти на на GOLDEN 
FIRE се доставят до клиента ди-
ректно от завода. Представител-
ствата осигуряват гаранционния 
и извънгаранционен сервиз. В 
цената на базисните модели не 
влиза транспортът - цените са по-
сочени по-долу. Пелетните камини 
са без помпа и разширителен съд. 
Монтажът може да се извърши от 
собственика при спазване изис-
кванията на „Голдън файър“..Предлагаме проектиране и 
изграждане на цялостна система 
за отопление на пелети..Транспорт - 60-80 лв. .Монтаж - 220 лв..Първоначален пуск - 80 лв.

Самî клиåнòиòå, закупили прîдукò 
на “Гîлдън файър” îò ИК „Кîлîнåл”,  
пîлучаваò ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñòаналиòå при нужда îò 
ãаранциîнåн ñåрвиз òряáва да направяò 
заявка на òåлåфîниòå на дîñòавчика. САМО ЗА КлИеНТИТе НА ИК „КОлОНел“ - БеЗПлАТеН ПУСК

цеНИ за 2020 г. с ддС.Пелетна камина	GF	PS12	суха	-	цена: 1650 
лв..Пелетна камина	GFN12	-	цена: 1900 лв..Пелетна камина	 GFN18	 -	 цена:	 2150 лева. 
GFN18 - 1850 лв..Пелетна камина GFN24 - цена 2250 лв..Пелетна камина	 GFN30	 -	
цена: 2550 лв..ПРОМО! GF 858 VIP пелетна 
горелка с	мощност	от	8	kw	до	
58	kw, керамична запалка,	два	
подаващи	шнека	и	автоматично	
механично	 самопочистване	 с	
нова	цена 1690 лева..Пакет „25 киловата“ 

Включва:	Пелетна	горелка	Gf	45	
+	Водогреен	котел	GF	CB24P		+	пода-
ващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	пелети	 -	
цена: 2640 лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-
тел	GF	CB35P	+		подаващ	шнек	+	бункер	за	210	
кг	пелети.

.Пакет „48 киловата“ - 3140 лева.
Включва: Пелетна	горелка	GF	PB52	+	Водогреен	котел	
GF	C48P	+		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,	 промо-

ционална	цена	от	385	лева. С две години 
пълна гаранция!

+ 390 лева за горелки от серията VIP - самопочистващи се

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

06/01

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 25.01./29.02/28.03./25.04., 45 лв.
БУКУРЕЩ - 29.02./23.05., 42 лв.
БУКУРЕЩ THERME - 11.01./19.01/08.02., 45 лв.
ПИРОТ - ФЕСТИВАЛ НА КОЛБАСИЦАТА - 25.01., 
50 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 29.02,/27.03, 135 лв. 
СВ. ВАЛЕНТИН В ИСТАНБУЛ - 13.02., 154 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 168 лв.   
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 02.04, 2НВ, 279 лв. 
ОХРИД-СТРУГА-СКОПИЕ - 30.04, 2 нощ., 189 лв. 
СОЛУН-МЕТЕОРА-ЕДЕСА  - 23.04.,2 нощ.,225 лв.
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 29.04., 3 нощ., зак.,395 лв.    
ДЕЛТАТА НА РЕКА ДУНАВ - 30.04., 2 нощувки, 
закуски, 185 лв. 
ЗАГРЕБ-ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА - 13.05., 

439 лв.    
ДУБРОВНИК-БУДВА-КОТОР - 20.05, 4 нощувки, 
465 лв.                                                                                                                 
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКДЕН НА О. КОРФУ - 16.04.,3 нощ.,341 лв.    
ВЕЛИКДЕН СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.04., 2 но-
щувки, 208 лв.   
ПОЧИВКИ О. КОРФУ - 7 нощувки, закуски и 
вечери, от 480 лв.                                                                                                                                     
ПОЧИВКИ 2020 - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 
КУШАДАСЪ, БОДРУМ, МАРМАРИС, АЙВАЛЪК, 
АНТАЛИЯ, ЧЕШМЕ, ГЪРЦИЯ, ИСПАНИЯ, ИТА-
ЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРОКО, ТУНИС, 
ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ                                                  
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ  
AIR И RYANAIR  

sviat@mail.bg

 
         

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се продават на тел. 
066/823-712, 0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ проДаВа дърва за огрев - 
0887/547-499, 0878/513-655.
нарязани, нацЕпЕни дърва - 85 лв./
куб., чувал дърва - 5 лв., разпалки - 5 
лв. -  0893/511-154.
МЕТроВи - 75 лв., нарязани - 85 лв., 
чували - 5 лв. - тел. 0988/816-628.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти въглища 
донбас, брикети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 066/805-642, 
0897/892-903.
сухи ДърВа в чували и разпалки - 5 
лв. Безплатна доставка. Тел. 0876/839-
779.
разпалки и дърва в чували, с без-
платен транспорт, се продават на тел. 
0877/108-825.

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

ДърВа за огрев в чували и разпалки - 
5 лв. Доставка на място. Тел. 0876/437-
140.
сухи ДърВа в чували и разпалки - 5 
лв. Незабавна доставка. Тел. 0877/191-
102.
ДърВа В чували - 5 лв., и РАЗПАЛКИ, 
с безплатен транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.
ДъбоВи за огрев - нацепени, 80 лв., 
с безплатен транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани дърва - 80 лева, 
незабавна доставка, се продават на тел. 
0884/709-093
нацЕпЕни ДърВа - 80 лв. Безплатен 
транспорт. Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ ооД продава 
въглища, екобрикети, пелети и брикети - 
0897/922-481.
сухи и сурови нацепени дърва - 80 лв., 
се продават на тел. 0895/752-838.
ФирМа „плаМакс 2020“ продава 
ЕкобрикЕТи - 7.50 лв. за чувал (20 
кг). Справки на тел. 0897/876-477. 
[22, 12]

ФирМа „сТил-Мс“ ооД - граД 
ТряВна проДаВа иглолисТни пЕ-
лЕТи. Тел. 0899/961-233. [11, 3]

рязанЕ и ЦЕПЕНЕ на дърва за огрев се 
предлага на тел. 0879/527-375 [10, 9]
ДърВа за огрев, салкъм - 60 лв./куб. м 
на метър, 75 лв./куб. м нарязан и наце-
пен. Тел. 0896/741-763. [24, 4]
ДърВа за огрев, метрови - 75 лв./куб. 
м, нацепени и нарязани - 85 лв./куб. м. 
Тел. 0896/741-763. [24, 4]
ДърВа за огрев - нарязани и нацепени 
- 80 лв./куб. м. Тел. 0897/765-901. 
лицЕнзирана ФирМа продава дърва 
за огрев. Тел. 0877/168-330. [22, 6]
„ФлинТ-гайДароВи“ („пЕТя Гайда-
рова“) - донбаски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-80-53. [25, 4]
Донбаски Въглища - 700 кг, първо 
качество, на 1/2 цена, транспорт за 
сметка на купувача, се продават на тел. 
0888/827-442. [3, 2]
сухи ДърВа, нарязани и нацепени 
дърва в чували, метрови дърва за огрев 
- тел. 0896/80-76-88. [16, 1]
сухи разпалки в големи чували - 5 
лева, сухи дърва в чували - 5 лева - тел. 
0876/29-43-43. [11, 1]

прЕВози
услуги със самосвал - 25 лв., и багер - 50 лв./час - 0893/511-
154.
ТранспорТни услуги - тел. 0882/407-493. [16, 7]
ТранспорТ със самосвал до 3.5 тона и работници - 0894/602-
701. [14, 4]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТни БИЛЕТИ се предлагат на тел. 066/80-
49-48, 0887/83-61-73.
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 0897/832-363
ФирМа събаря, почиства за смет-
ка на материалите - тел. 0896/183-
637.
рЕМонТ на стари покриви и напра-
ва на нови, топлоизолация, дренаж 
- тел. 0882/279-749. [22, 10]
гипсокарТон, шпаклоВка, боя, 
хидро- и топлоизолации, тенеке-
джийство, покриви - тел. 0888/863-
001. [22, 10]
покриВи - ремонт и направа, въ-
трешни ремонти, дренаж, бетони - 
тел. 0897/390-194. [22, 10]
кърТя бЕТон, камък - 0888/544-
438. [5, 3]
ФирМа изВършВа всякакви външ-
ни и вътрешни ремонти, покриви, 
беседки, изолации, събаряне и по-
чистване, извозване на отпадъци - 
0877/72-92-57. [5, 1]

сТроиТЕлни услуги - гипсокар-
тон, шпакловка, боядисване - тел. 
0876/533-200. [11, 6]
сТроиТЕлни рЕМонТи и довър-
шителни работи - 0898/993-663. 
[11, 1]
бригаДа изВършВа ремонт на 
покриви, хидро- и топлоизолации, 
дренаж и всички видове вътрешни 
ремонтни дейности - 0899/63-88-
75. [17, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - редене, БЕЗ-
ПРАХОВО циклене, фино шлайфане, 
лакиране - монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 0889/286-
025.
шпаклоВка, бояДисВанЕ - тел. 
0895/38-66-50.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 0887/040-
471.
шпаклоВка и боядисване - тел. 
0878/580-333. [15, 14]
гипсокарТон, шпаклоВка, боя, 
вътрешни ремонти - тел. 0899/874-
974. [11, 7]
МонТаж на гипсокартон, шпак-
ловка и боя. Тел. 0895/72-86-68. 
[13, 7]
Вик, Фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 5]

шпаклоВка, боя, гипсокартон и 
други услуги - тел. 0886/76-24-34. 
[22, 10]

изолации
алпинисТи - 0898/907-400.
алпинисТи - 0899/321-190

хиДроизолации
хиДроизолация на покри-
ви, саниране, дренаж и др. - тел. 
0888/020-187. [22, 10]

Ел. инсТалации, рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги по домо-
вете - справки на тел. 0899/145-
802. [19, 14]
рЕМонТ на всички марки перални - 
0888/294-214. [20, 14]

коМини
проФЕсионално почисТВанЕ на 
комини - отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-502.

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

Вик
изТочВанЕ на септични ями - тел. 
0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръжка - 
0887/680-034.

Вик рЕМонТи - справки на тел. 
0894/220-509.
Вик рЕМонТи и инсталации - тел. 
0899/359-114. [16, 14]

ДограМа
ФирМа „ДТ пласт“ предлага AL и 
PVC дограма - тел. 0878/67-61-61

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на ел. уреди - тел. 
0894/22-05-09. [17, 14]
рЕМонТ на хладилници и фризери 
по домовете - тел. 0897/425-313. 
[30, 8]
Ел. урЕДи се поправят на тел. 
0894/220-509. [26, 9]
рЕМонТ на телевизори по домове-
те - тел. 0888/279-846. [22, 5]
рЕМонТ на перални, съдомиялни, 
печки, бойлери - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, почистване - 
0894/602-701. [15, 4]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на опасни дър-
вета (АЛПИНИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
кърТи, чисТи, извозва - 0889/177-
737.

услуги с коМбиниран багЕр 
- справки на тел. 0897/430-228. 
[22, 3]

Вик и ел. услуги - тел. 0894/220-
509. [15, 9]
сВалянЕ на ОПАСНИ ДЪРВЕТА се 
предлага на тел. 0879/527-375 [10, 
9]
заВаръчни услуги - тел. 
0885/724-671. [12, 9]
рязанЕ, касТрЕнЕ на опасни дър-
вета - 0894/602-701. [13, 4]

израбоТВа

ограДна МрЕжа произВЕжДа, 
гВозДЕи и ТЕлоВЕ на заВоД-
ски цЕни се предлагат на тел. 
0886/650-175.

израбоТка на метални конструк-
ции, гаражни и други врати, огради, 
парапети - 0885/943-808, 066/870-
546.

щори

EТ „касТЕло“ - щори - външни 
и вътрешни, ВраТи - блиндира-
ни, входни, автоматични, гаражни, 
ролЕТки - охранителни, Догра-
Ма - алуминиева, PVC, бариЕри 
- автоматични - 066/87-04-89, 
0888/255-318.

лЕкари
психиаТър и НЕВРОЛОГ. Д-р 
Трифонов, Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р Марина Санкева, специалист 
кожни и венерически болести, ес-
тетична дерматология, гр. Габро-
во, ул. „Брянска“ 11, понеделник, 
вторник, сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записване на тел. 
066/800-140
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Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

аВТоМобили проДаВа
VW Golf 3, 1.6, с ГАЗ, всичко пла-
тено, изряден автомобил, цена: 999 
лв., се продава на тел. 0888/982-
294. [8, 4]
ФолксВагЕн голФ 3 за 1000 лв. 
се продава на тел. 0988/812-300. 
[11, 2]

ДжипоВЕ
Джип SSanG YonG Korando 
TdI се продава - справки на тел. 
0888/820-418. [11, 4]

Ваз, МоскВич
МоскВич 412 - много добро със-
тояние, 130 000 км, АГУ, се прода-
ва на тел. 0888/820-418. [11, 4]

аВТоуслуги
аВТосЕрВиз - тел. 0882/407-493. 
[15, 7]
кърпЕж на автомобили - справки 
на тел. 0882/407-493. [15, 7]

скрап, сТари аВТоМобили
изкупуВаМЕ спирачни диско-
ве и барабани - 400 лв./тон - 
0888/724-758. [15, 14]
коли за скрап на изгодни цени из-
купува тел. 0877/738-637. [18, 14]
коли за скрап от място се изку-
пуват - тел. 0899/092-510. [22, 13]
купуВаМ коли за скрап изгодно 
-  тел. 0899/810-766. [15, 7]
изкупуВаМ ВсякакВи бракувани 
МПС - справки на тел. 0899/937-
991. [11, 2]

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

проДаВа обзаВЕжДанЕ
кръгла Маса се продава на тел. 
0877/99-28-77. [2, 1]

проДаВа разни
ДоМашна грозДоВа ракия - 48 
градуса, 7 лв., се продава на тел. 
0896/858-958. [4, 1]

жиВоТни проДаВа
кози, ярЕТа, овен се продават на 
тел. 0893/427-611. [6, 4]

храна за жиВоТни
бали сЕно се продават на тел. 
0888/854-135. [5, 4]

пчЕли проДаВа
пчЕлни кошЕри МК - 10-рамкови, 
се продават на тел. 0887/771-882. 
[2, 1]

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

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

ВЕТЕринари

Д-р росЕн ДиМиТроВ - ВЕТЕ-
ринарна аМбулаТория и зо-
оМагазин - прегледи, лечение, 
профилактика, изкуствено осеме-
няване - Габрово, ул. „Стефан 
Караджа“ 19, срещу Автогарата, 
до Уникс, тел. 066/806-140, GSM 
0888/671-905, 0897/897-822.

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 0894/277-
849. [12, 11]
услуги за мъже - тел. 0885/885-219. 
[5, 3]

козМЕТика, Масаж
Масажи - ломи-ломи, класически, 
антистрес, билков - тел. 0890/326-
498. [6, 5]

обяви - строителство, ремонти, изолации, услуги; лекари

СтЕФКА БУрмоВА

През	 третото	 тримесечие	 на	 2019	
година	са	въведени	в	експлоатация	41	
новопостроени	 жилища	 в	 Габровска	
област,	сочат	данните	на	Националния	
статистически	институт.	
	 От	тях	6	на	брой	са	едностайни	и	

още	толкова	двустайни	жилища.	Девет	
са	 тристайните,	 10	 –	 четиристайните,	
пет	 са	 5-стайните	 и	 5	 жилища	 са	 с	
шест	и	повече	стаи.	

	 Освен	 това	 през	 третото	 триме-
сечие	на	миналата	година	в	областта	
са	издадени	разрешителни	за	строеж	
на	20	сгради	с	22	жилища	в	тях	с	раз-
гърната	 застроена	 площ	 от	 3	 784	 кв.	
метра	и	на	11	други	сгради	с	РЗП	от	
7171	кв.	м.	
Успоредно	с	това	е	започнато	стро-

ителството	на	7	нови	жилищни	сгради	
с	3981	кв.	метра	разгърната	застроена	
площ	и	на	8	други	сгради	с	разгърната	
застроена	площ	от	8	569	кв.	метра.

СтЕФКА БУрмоВА

Масово	 се	 разпродават	 къщи,	 жи-
лища,	 земеделски	 земи,	 промишлени	
помещения	и	други	имоти	в	Габровска	
област,	 сочи	 справка	 на	 вестника	 от	
сайта	 за	 продажба	 на	 имоти.	 Най-
много	 са	 продажбите	 на	 къщи	 от	
множество	 села	 и	 четирите	 града	 на	
областта.	 По	 селата	 се	 разпродават	
220	къщи,	в	Плачковци	те	са	7,	в	Дря-
ново	са	обявени	за	продажба	14	и	2	
етажа	от	къщи,	а	в	Севлиево	те	са	10.
Обявените	 за	 продажба	 апарта-

менти	в	Севлиево,	Трявна,	Дряново	и	

Плачковци	са	13.	Толкова	на	брой	са	
и	 промишлените	 помещения	 в	 Дря-
ново,	 Трявна,	 Севлиево,	 Плачковци,	
Козирог	и	Скалско,	за	които	се	търсят	
купувачи.	Обяви	за	смяна	на	собстве-
ника	има	и	за	10	вили,	разположени	в	
Севлиево,	 Дряново,	 Трявна,	 Млечево	
и	Зелено	дърво,	както	и	за	41	парцела	
в	 Зелено	 дърво,	 Драгановци,	Трявна,	
Керека,	 Музга,	 Севлиево,	 Дряново,		
Гергини,	 Генчовци,	 Кисийците	 и	 други	
села	на	областта.	
Продават	 се	 и	 заведения	 в	Севли-

ево,	 офиси	 в	 Дряново	 и	 Трявнуа,	 и	
гараж	в	Трявна.		

Прåз òрåòîòî òримåñåчиå на 2019 
ãîдина ñа въвåдåни в åкñплîаòация  
41 нîвîпîñòрîåни жилища

Маñîвî ñå прîдаваò къщи и 
зåмåдåлñки зåми в îáлаñòòа
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БояНА ПЕНЧЕВА

- Г-жо цонева, библи-
отека „Априлов – Пала-
узов“ е пряко свързана 
с развитието на ново-
българската просвета в 
Габрово. Предлагам Ви 
да започнем разговора от 
1845-та. Не заради само-
то поддържане на праз-
ничната Априлова темати-
ка, а заради факта, че сте 
духовен правоприемник 
на създадената в Габров-
ското училище библиоте-
ка. Има ли при вас насле-
дени отпреди 175 години 
книги, с какво са ценни, 
къде се съхраняват, диги-
тализирани ли са?

-	 Началото	 на	 Габров-
ската	библиотека	е	поста-
вено	в	килията	на	църква-
та	 „Света	 Троица”	 с	 част	
от	книгите	на	Васил	Апри-
лов.	 Днес	 те	 се	 намират	
в	 Националния	 музей	 на	
образованието.	 Ние	 при-
тежаваме	фонд	от	редки	и	
ценни	издания	от	периода	
1806-1878	 година	 –	 при-
близително	 2500	 тома	 на	
различни	 езици	 и	 някол-
ко	 ръкописа.	 Сред	 тях	 са	
„Неделникът”	на	Софроний	
Врачански,	 „Заветът”	 на	
Васил	 Априлов,	 „Габров-
ското	 училище	 и	 неговите	
първи	 попечители”	 на	 Пе-

тко	 Р.	 Славейков	 и	 много	
други.	

Работи	 се	 по	 дигита-
лизирането	 на	 този	 фонд,	
който	 е	 безкрайно	 инте-
ресен	за	изследователите.	
Освен	 това	 в	 тези	 книги	
има	доста	приписки,	което	
ги	 прави	 уникален	 извор	
за	 изкушените	 от	 истори-
ята.

- Още един въпрос, 
свързан с дигитализация-
та и публичността. С двата 
проекта – за габровската 
периодика и за редките 
и ценни издания - изчер-
пахте ли възможностите 
за публичност или имате 
още идеи за улеснение 
на читатели, изследовате-
ли, ученици и електронен 

достъп до библиотечния 
фонд?

-	 Да,	 благодарение	 на	
тези	 два	 проекта,	 с	 кои-
то	 се	 гордеем	 –	 проектът	
за	 създаване	 на	 дигитал-
на	 библиотека	 „Габров-
ски	 периодичен	 печат”	 и	
проектът	 за	 обособяване	
и	 оборудване	 на	 дигитал-
ните	 центрове	 в	 Региона-
лен	 исторически	 музей	 и	
библиотеката,	 можем	 да	
работим	професионално	и	
ефективно	 в	 областта	 на	
дигитализацията.	

Както	вече	казах,	диги-
тализацията	 продължава.	
Това	 е	 непрекъснат	 про-
цес	на	отваряне	на	фондо-
вете	и	осигуряване	на	дос-
тъп	 до	 издания,	 които	 се	
съхраняват	при	специален	
режим.	 Само	 през	 2019	
година	 са	 дигитализирани	
над	32	000	страници.

- Опитах да преброя 
отразените във вестника 
и вашата социална мре-
жа литературни срещи 
само през последната 
2019 година и се впеча-
тлих от толкова много и 
различни автори, които 
сте представяли: Ангел 
Иванов, Христо Стоянов, 
Ивет лолова, Мария ди-
миева, Виолета Стайко-
ва, Маргарита Петкова, 
Ники Комедвенска, Иван 

Ненов, Олга Клисурова, 
димитър Васин, Таня Мир, 
Петър Чухов, Варта Ко-
рисян, Ивайло диманов... 
Тези срещи са много по-
сещавани, често не дос-
тигат места. Това е добре 
организирана библиотеч-
на дейност или сте пред-
почитано място от бъл-
гарските автори? 

-	 Много	 обичам	 една	
фраза,	 която	 гласи:	 „Биб-
лиотеката	 е	 мястото,	 къ-
дето	 хората	 и	 книгите	 се	
срещат...”.	 Стремежът	 ни	
е	 тези	 срещи	 да	 бъдат	
все	 повече.	 Благословена	
е	 нашата	 професия,	 коя-
то	 ни	 среща	 с	 уникални	
личности.	 Наистина	 през	
последните	 години	 авто-

рите,	които	ни	гостуват,	се	
увеличават.

През	 годината	 беше	
представено	 и	 едно	 фо-
тотипно	 издание	 на	 „За-
ветът”	 на	 Васил	 Априлов,	
дело	 на	 Националната	
библиотека	 „Св.	 св.	 Ки-
рил	и	Методий”,	интересна	
беше	 срещата	 с	 Жюстин	
Томс	 под	 надслов	 „Габро-
во	 в	 Уикипедия”,	 както	 и	
лекциите	 на	 Петко	 Хинов	
за	българския	език.

Благодаря	 на	 нашите	
партньори	 –	 вестник	 „100	
вести”,	 благодарение	 на	
който	 габровци	 се	 срещ-
наха	 с	 Ники	 Комедвенска	
и	Петко	Хинов;	на	литера-
турния	 сайт	 „Тетрадката”,	
на	 който	 дължим	 конта-
кта	 с	 Ивайло	 Диманов	 и	
Петър	 Чухов,	 както	 и	 на	
Елена	Христова,	която	по-

кани	в	Габрово	Маргарита	
Петкова.

- Провеждат се и мно-
го учебни часове при Вас. 
Разработвате ли собст-
вени образователни про-
грами или само помагате 
на учителите с материали 
– книги, периодика, спи-
сания?

-	 Освен	 традиционна-
та	 библиотечна	 услуга	 -	
предоставянето	 на	 книги,	
статии	и	други	материали,	
свързани	 с	 конкретните	
учебни	 програми,	 имаме	
и	 две	 зали	 (в	 основната	
сграда	и	Детски	отдел)	за	
провеждане	 на	 изнесени	
часове	 в	 библиотеката.	
Библиотечните	 специали-
сти	 предлагат	 различни	

инициативи	 за	 насърчава-
не	на	четенето	и	в	подкре-
па	на	грамотността.	

Специално	 място	 във	
взаимодействието	 библи-
отека-училище	 заемат	 т.	

нар.	 „библиотечни	 екскур-
зии“.	 Учители	 и	 ученици	
посещават	библиотеката	и	
се	 запознават	 с	 цялост-
ната	 организация,	 богат-
ството	 на	 фонда,	 предос-
тавяните	 услуги.	 И	 не	 на	
последно	място,	младежи-
те	получават	представа	за	
ролята	 на	 библиотекаря	
и	 на	 компютърния	 спе-
циалист.	 Освен	 това	 за	
по-малките	 предлагаме	 и	
обучения	 „Начални	 стъпки	
в	програмирането	с	робо-
та	 „Финч”	и	 „Занимателни	
игри	 с	 програмируема	ин-
терактивна	 играчка	 Bee-
bot	и	Blue-bot”.

- достатъчни ли са 
средствата за поддържа-
не на актуална визия на 
библиотечния фонд, успя-
вате ли да набавите „най-
добрите книги“?

-	Средствата	никога	не	

стигат,	но	ние	се	възполз-
ваме	 и	 от	 други	 възмож-
ности	-	кандидатстваме	по	
проекти,	 получаваме	 да-
рения,	 различни	 институ-
ции	 ни	 изпращат	 своите	
издания.	През	2019	година	
спечелихме	 22	 000	 лева	
по	 програма	 „Българските	
библиотеки	 –	 съвремен-
ни	 центрове	 за	 четене	 и	
информираност”	 към	 Ми-
нистерството	 на	 култура-
та	 –	 закупихме	 1450	 нови	
заглавия	в	1775	тома.

- Може би греша, но 
ми се струва, че бумът 
на даряването на книги и 
цели библиотеки преми-
на. При вас идват ли да-
рения, има ли ценни сред 
тях?

-	 Непрекъснато	 полу-
чаваме	 различни	 дарения	
от	 институции	 и	 отделни	
лица.	 Даренията	 наброя-
ват	над	2000	тома	книги.	В	
навечерието	на	1	ноември	
-	 Деня	 на	 народните	 бу-
дители,	 например,	 добро-
волците	 от	 Интеракт	 клуб	
-	 Габрово	 организираха	 и	

осъществиха	 дарителска	
акция	 под	 мотото	 „Дари	
книги	 –	 подари	 знание”.	
Бяха	 събрани	 близо	 1500	
тома,	 които	 вече	 са	 част	
от	фондовете	и	колекциите	
на	 РБ	 „Априлов	 –	 Палау-
зов”.	 Сърдечно	 благода-
ря	 от	 името	 на	 нашите	
читатели	 и	 от	 свое	 име	
на	 доброволците	 Елина	
Генкова,	 Гергана	 Илиева,	
Михаела	Христова,	Радина	
Радева,	 Мартина	 Митева,	
Мина	 Попова,	Александра	
Наковска	 и	 Траяна	 Геор-
гиева.	В	средата	на	месец	
декември	2019	г.,	с	любез-
ното	 съдействие	 на	 из-
дателство	 „Парадокс”,	 РБ	
„Априлов	 -	 Палаузов”	 за	
първи	път	получи	дарение	
от	 Сдружение	 за	 градски	
читални	 (ЧитАлнЯта)	 -	 110	
книги	 от	 различни	 обла-
сти	 на	 знанието	 и	 с	 раз-

лична	 тематика	 като	 част	
от	 инициативата	 „Да	 съ-
берем	 2020	 нови	 книги	 за	
библиотеките	 до	 края	 на	
годината“.	 Индивидуалните	
дарители	са	над	100	души.													

- Ще Ви призная нещо 
– обичам библиотеката и 
да казвам „отивам в биб-
лиотеката“ - чувствам го 
като издигане над дел-
ничното. И всички габро-
вци си тачим библиоте-
ката. Винаги е приятно да 
се влезе тук – има вит-
рини, изложби, свърза-
ни с подходящи събития, 
годишнини, винаги може 
да прекараш половин час 
пред етажерката със ста-
ри книги и да си купиш 
изключително ценно из-
дание за левче. Приятно 
е, влизаш и насреща Хе-
мингуей ти „казва“: Днес 
е само един от дните, които 
трябва да изживеем. Но как-
во ще се случи в бъдещите 
дни, зависи от това, което 
направим днес. Следващата 
седмица пък подсещате 
читателите, че има авто-

ри като Стефан дичев, 
Павел Вежинов, Петко 
Тодоров..., сега видях в 
заемната за Айзък Ази-
мов. Всичко е направено 
старателно, с уважение и 
желание, освен че е об-
разователно. Увлякох се, 
разказвам вместо Вас. 
Ще похвалите ли екипа, 
който много се старае да 
обслужи читателите – с 
книга, справка..., съвет?

-	Благодаря	за	добрите	
думи.	Това	 винаги	 е	 била	
моята	 основна	 цел	 –	 га-
бровската	 библиотека	 да	
се	 превърне	 в	 любимо	
място	за	срещи	с	книгата,	
за	 търсене	 на	 информа-
ция,	 социални	 контакти	 и	
учене	 през	 целия	 живот.	
Грамотността	 и	 знанието	
са	важни!

Освен	 традиционните	
витрини	 и	 изложби,	 под-

готвяме	 и	 виртуални	 вит-
рини,	 изложби	 и	 презен-
тации,	за	да	може	и	хора,	
които	физически	са	далеч,	
да	се	докоснат	до	нашите	
фондове	и	колекции.

Радващо	 е,	 че	 имаме	
повече	регистрирани	чита-
тели	 –	 3434.	 Традиционно	
две	трети	от	тях	са	жени,	
останалите	 –	 мъже.	 Посе-
щенията	 са	 приблизител-
но	 равни	 –	 малко	 повече	
са	виртуалните	посещения	
на	 сайта	 на	 библиотеката	
и	 другите,	 представени	 в	
интернет,	краеведски	плат-
форми	и	сайтове.

- Библиотеката е една 
от културните институции 
в общината, която печели 
доверие и авторитет с ам-
бицията да надгражда по-
стигнатото в предишните 
периоди. Специалистите 
тук винаги са на високо 
ниво, обслужването е 
много добро, имат отно-
шение, желание за усъ-
вършенстване. Изисквате 
ли много от хората си? 
Как се постига тази обща, 

добре сработена визия?
-	 През	 цялото	 си	 съ-

ществуване	 библиотеката	
винаги	 е	 била	 в	 услуга	
на	габровци.	Да,	изисквам	
много	–	и	от	себе	си,	и	от	
другите.	Работя	тук	повече	
от	 30	 години.	 Щастлива	
съм,	 че	екипът	на	 габров-
ската	библиотека	е	съста-
вен	 предимно	 от	 профе-
сионалисти,	 които	 обичат	
работата	 си.	 Това	 винаги	
си	личи.	Много	се	радвам,	
че	имаме	и	млади	колеги,	
които	 имат	 желание	 да	
се	 развиват.	 Приемстве-
ността	 е	 важна,	 любовта	
към	 професията	 е	 важна,	
желанието	 да	 помогнеш	
на	 читателя	 е	 важно.	 Да	
не	 забравяме,	 че	 библио-
теката	 е	 място	 за	 услуги,	
достъпни	за	всички.

Мястото,	 където	 книги-
те	и	хората	се	срещат...

 Седмицата след празника, с който Габрово отбеляза 
185 години от основаването на Габровското училище, пока-
нихме за разговор Савина Цонева, директор на Регионална 
библиотека „Априлов - Палаузов“. Появата на Габровската 
библиотека е свързана и с първото новобългарско училище. 
Оформената ос в центъра на града – училище, библиотека, 
читалище – не случайно повтаря три пъти името „Апри-
лов“. Това е един общ духовен комплекс, в които просвета и 
култура са вървели и вървят едновременно и неразделно.

Савина Цонева, директор на Регионална библиотека "Априлов - Палаузов" - Габрово:

Биáлиîòåкаòа å мяñòîòî, къдåòî книãиòå и хîраòа ñå ñрåщаò, 
ñòрåмим ñå òази ñрåща да нîñи радîñò и пîлза на ãаáрîвци

Занимателни игри с програмируема интерактивна играчка Bee-bot и Blue-bot

 Регионална библиотека "Априлов - Палаузов" провежда безплатни обучения на граждани 55 + за придобиване на начални 
компютърни умения 

Специално място във взаимодействието библиотека - училище заемат така наречените 
„библиотечни екскурзии“
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