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СОТ 161 
ИСТИНСКИЯТ 

ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

гр. Габрово
ул. „Орловска“ 39 
0884 116 417

„ИмпУЛС“ АД - ГАбРОВО 
търси да назначи на работа 

НАСТРОйчИК на машини с ЦпУ
ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР
ТЕХНОЛОГ-пРОГРАмИСТ 
чИСТАчКИ
пОРТИЕР  
Ние предлагаме:
1. отлично заплащане, допълнителни финансови 
бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. работа в екип от млади, амбициозни хора, дока-
зани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и 
професионално израстване.

справка на тел. 066/899-542 или 0879/406-796 
Величка Раева, личен състав

БАЛКАН ПЕЛЕТС ООД
виñококачеñтвени 
äървеñни

ПЕЛЕТИ
КЛАС А1

360 лв./тон 
äо изчерпване 

на количеñтвата 
ñ áезплатна 

äоñтавка 
наä 2 тона 

За заявка и äоñтавка 
тел. 0877272621
ãр. Севлиево. 
ул. “Марин Попов” 41

Миглена ВъгленоВа

 семинар по киберси-
гурност с участието на из-
раелски експерти се про-
вежда на 24 и 25 февруари 
в заседателната зала на 
библиотеката при техниче-
ски университет - Габро-
во. Гости на форума са 
дрор Каспи - консултант 
от фирмата „Линк ди си“, 
Едуардо свартман - ме-
ниджър на Международна 
компания по сигурност, и 
ами аса - представител 
на израелска космическа 
компания.
 „Киберсигурността е от 
жизненоважно значение 
за развитието на света 
като цяло и много органи-
зации се стремят да по-
добряват уменията си в 

тази област. В българия 
имаме приета национална 
стратегия за киберсигур-
ност за периода 2016-2020 
г. сега се подготвя след-
ващият програмен пери-
од до 2024 г.“, каза при 
откриването на събитие-
то заместник-ректорът по 
учебната дейност проф. 
д-р анатолий александров. 
По думите му, технически 
университет – Габрово се 
движи в крак с времето 
и стъпка в тази посока е 
новата специалност „Кому-
никационни технологии и 
киберсигурност“, разкрита 
от тази година. „надяваме 
се успешно да навлезем 
в сферата и да обучаваме 
кадри, които ще отговарят 
на съвременните предиз-
викателства в областта на 

киберсигурността“, отбеля-
за проф. александров.
 През двата дни на обу-
чението студенти, препо-
даватели, ит експерти и 
служители по сигурността 
на информацията ще се 
запознаят с видовете ки-
бератаки, рискове, запла-
хи и как различните сис-
теми са изложени на риск. 
Участниците ще научат как 
да увеличат и да подо-
брят защитната среда на 
организацията. Ще бъдат 
представени примери за 
мащабни хакерски проби-
ви в европейски страни и 
реакциите за противодей-
ствие.
 според лектора на 
семинара дрор Каспи в 
ерата на информационни-
те технологии свързанос-

тта на ресурсите в мрежа 
носи много предимства, 
но и води до нови запла-
хи. Киберрисковете могат 
да експлоатират всички 
и всеки в организацията 
– чрез социалното инже-
нерство или чрез липса 
на осведоменост и слаба 
защита. „В този контекст 
е изключително важно да 
се повиши знанието за 
рисковете и възможните 
заплахи. от особено зна-
чение е целият органи-
зационен подход към си-
гурността и влиянието му 
върху организацията. ос-
ъзнаването и разбирането 
на ситуацията в реално 
време е от жизненоважно 
значение за вземането на 
добре информирани реше-
ния“, подчерта г-н Каспи.

 бурният вятър в Габро-
во вчера наруши ламари-
нени обшивки на покриви, 
мазилка и хидроизолации 
на частна сграда и съ-
бори три дървета. няма 
пострадали хора и сериоз-
ни щети, съобщи община 
Габрово.
 над 20 са сигнали-
те, постъпили в районна 
служба „Пожарна безопас-
ност и защита на населе-
нието“ – Габрово и община 
Габрово за щети от силния 

вятър.
 само вчера габровски-
те пожарникари са се от-
зовали на пет сигнала за 
пожари, голямата част от 
тях в сухи треви и храсти.
 община Габрово на-
помня, че паленето на 
сухи треви и храсти е осо-
бено опасно, тъй като при 
наличието на ветрове огъ-
нят може за кратко вре-
ме да обхване значителни 
площи и да причини сери-
озни щети.

Семинар по киáерñиãурноñт в ТУ - Гаáрово

 Предстои обновяване 
на уличното осветление в 
трявна и Плачковци, за 
което предстои тревнен-
ската община да канди-
датства за европейско 
финансиране. Проектът 
е „реконструкция и мо-
дернизация на уличното 
осветление в трявна и 
Плачковци по програма 
„Възобновяема енергия, 
енергийна ефективност, 
енергийна сигурност“ като 
част от Финансовия ме-
ханизъм на Европейското 
икономическо простран-
ство 2014-2021, процедура 
BGENERGY-2.001, „рехаби-
литация и модернизация 
на общинската инфра-

структура – система за 
външно изкуствено освет-
ление на общините“ към 
Министерството на енерге-
тиката.
 с този проект общи-
на трявна ще си осигури 
100 процента безвъзмезд-
на финансова подкрепа 
за неговата реализация. 
Предвижда се той да бъде 
реализиран и със сътруд-
ничество с норвежката 
компания MP-ENERGY.
 Във връзка с реали-
зацията на проекта е из-
вършено обследване за 
енергийната ефективност 
на системата за външно 
осветление на територията 
на трявна и Плачковци.

Вела лазароВа

 Вторият февруарски 
концерт на Габровския ка-
мерен оркестър бе под 
диригентството на Кон-
стантин илиевски със со-
лист Христофор Михайлов, 
цигулка.
 обичаният габровски 
музикант Христофор Ми-
хайлов откри много ин-
тензивната програма на 
концерта с цикъла четири 
концерта за цигулка „Го-
дишните времена” от ан-
тонио Вивалди, един от 
върховете в творчеството 
на композитора. изпълне-
нието му бе изпратено с 
бравурни овации отново и 
отново.            стр. 2

Дириãентът Конñтантин Илиевñки: "Õриñтофор Михайлов 
е мноãо äоáър и като ñолиñт, áеше прекраñeн концерт"

 „златните момичета“ 
на българия отново ще 
имат своя талисман за 
предстоящата световна 
купа през април, която е 
част от „седмица на худо-
жествената гимнастика“ в 
софия. след димитър бер-
батов, който беше кавалер 
на Купата миналата годи-
на, през 2020-а щафетата 

продължава на стр. 2

Мартин Копчев 
ñреä талиñманите 
на Световната купа 
по хуäожеñтвена 
ãимнаñтика

Бурният вятър в Гаáрово 
наруши оáшивки на покриви

 на 20 февруари в рУ – 
Габрово е започнато бързо 
производство срещу 49-го-
дишен жител на града, 
който предния ден около 
15:50 часа управлява лек 
автомобил в с. Поповци 
под въздействие на алко-
хол. При извършена про-
верка дрегерът отчита 2,70 

промила алкохол. след 
приключване на работата 
по наказателното произ-
водство материалите ще 
бъдат изпратени на район-
на прокуратура – Габрово.

49-ãоäишен шофира ñ 2.70 
промила алкохол в ñело Поповци

 на 22 февруари в 
14:30 часа, чрез ЕЕн 112 
в дежурната част на рУ 
– Габрово е подаден сиг-
нал от 30-годишна жена 
за кражба на пари. Прес-
тъплението е извършено 
на същата дата от 13:30 
до 14:00 ч. от неизвестен, 
който се е възползвал от 
невниманието й и е от-
нел сумата от 480 лева 
от портфейл, оставен във 
фризьорски салон. на мес-
топроизшествието е извър-
шен оглед и е образувано 
досъдебно производство. 
Процесуално-следствените 
действия по случая про-
дължават под надзора на 
прокуратурата в Габрово.

 трявна ще бъде дома-
кин на Международния 
детски футболен фестивал 
Tryavna Championship.
 записванията вече за-
почнаха, а самият фести-
вал ще се състои от 17 до 
21 август. Във фестивала 
могат да участват деца, 
родени през 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011 и 2012 г. 
Местата са ограничени. 
 Във футболния турнир 
2019 г. участие взеха 43 
отбора от региона и стра-
ната, разпределени в 6 
възрастови групи. той се 
проведе на двата спорт-
ни комплекса в трявна и 
Плачковци,
 турнирът е под патро-
нажа на кмета на трявна.
 

Tryavna Championship ще 
ñе провеäе през авãуñт, 
меñтата оãраничени

Оáновяват уличното оñветление 
в Трявна и Плачковци

Откраäнаха 480 лв. във 
фризьорñки ñалон

 на 20 години затвор 
и 800 000 лева кръвнина 
е осъден поръчителя на 
двойното убийство в с. бо-
гданчовци. съдът призна 
В.и. за виновен в това, че 
като подбудител и пома-
гач, в съучастие с Л.П. от 
софия (извършител), скло-

нил последния да умъртви 
мъж и жена от с. богдан-
човци, община Габрово и 
същият го извършил чрез 
използване на огнестрел-
но оръжие. Признат е за 
виновен и в това, че като 
подбудител и помагач на 
Л.П. (извършител), скло-

нил последния да унищожи 
чужд недвижим имот – къ-
щата, обитавана от съсе-
дите му и намиращите се в 
нея вещи, всичко на стой-
ност 35983,80 лева. В.и е 
осъден  да заплати на на-
следниците на починалите 
800 000 лева.

20 ã. затвор и 800 000 кръвнина за уáийñтвото в Боãäанчовци
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уТочнЕниЕ
ОТЛАГА СЕ СРЕщАТА с мая маноло-

ва и екипа й, за която ГД „Днес“ покани 
гражданите на 27 февруари 2020 г. (чет-
въртък).

 Датата на новата среща ще  бъде уточ-
нена допълнително.

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен обслужващ център 
габрово и г. оряховица 

УВЕДОмЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, чЕ:

  На 11.03.2020 г. от 10:00 до 10:30 ч. 
поради извършване на оперативни прев-
ключвания на съоръженията за доставка 
на електроенергия са възможни смуще-
ния на електрозахранването в района на 
община трявна, ул. „бръшлянска“; част от 
ул. „осми март“ – около стП „осми март“; 
ул. „Люляк“; ул. „асеневци“ – от втория 
мост нагоре до края на улицата; фирма 
„трявна арт“ Еоод; фирма „имоти“ ад (Вс 
„Лотос“); тПК „балкан“; къщите около до-
бревски мост.   
	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	
Оряховица	 се	 извинява	 на	 своите	 клиенти	 за	
възникналото	 неудобство	 и	 се	 надява	 на	 раз-
биране.	 Допълнителна	 информация	 можете	 да	
получите	на	тел.	0700	1	61	61.

НАЦИОНАЛНА АпРИЛОВСКА ГИмНАЗИЯ
РЕГИОНАЛНА бИбЛИОТЕКА „АпРИЛОВ - пАЛАУЗОВ”

ГРАЖДАНСКИ КОмИТЕТ „пАмЕТ ГАбРОВСКА”

Ви канят
на	представяне	на	новата	книга	

на	Ангел	Ангелов	
„Родолюбците Илия, Райчо и Ванката 

Попхристови от Габрово” 
по	повод	

Националния	празник	на	България	-	3	март,	
на	28	февруари	2020	г.	от	17.00	часа	
в	Зала	за	срещи	и	събития	при	

РБ	„Априлов	-	Палаузов”.

 Паметникът на свобо-
дата е своеобразен сим-
вол на националната не-
зависимост на българия. 
Всяка година на 3 март 
там се събират хиляди 
хора. самото име Шип-
ка е част от най-дълбока-
та същност на българите. 
символите имат тази труд-
на за обяснение характе-
ристика – да надрастват 
границите на конкретно-
то, да обединяват много 
значения, да стават нещо 
повече от собствените си 
физически същности.
 Какво се случва на 3 
март 1878 година в прохо-
да Шипка? Вероятно има 
охраняващ го караул, кой-
то научава, че в сан сте-
фано е подписан договор 
между воюващите импе-
рии. още по-вероятно е 
охранителите да са узнали 
за това дни по-късно.
 защо тогава Шипка 
се превръща в символ на 
българската свобода?
 за да разберете това, 
посетете изложбата, пос-
ветена на национален 

парк-музей „Шипка-бузлу-
джа“ в регионален исто-
рически музей – Габрово. 
Фотодокументалният раз-
каз представя създаването 

на този важен за съвре-
менните българи обект. ак-
центът е върху Шипка, но 
нека си дадем сметка, че 
парк-музеят обхваща исто-

рически обекти от бузлу-
джа, където легендарната 
чета на Хаджи димитър 
и стефан Караджа води 
една от битките за свобо-

дата. именно там Хаджи 
димитър загива, а в гени-
алното стихотворение на 
Христо ботев са вплетени 
природата и митологич-
ните създания с мечтата 
за независима българия. 
Парк-музеят „Шипка-буз-
луджа“ обхваща и други 
обекти, от южната страна 
на прохода, където по вре-
ме на руско-турската ос-
вободителна война заемат 
позиции части на двете 
армии.
 Все пак изложбата в 
регионален исторически 
музей е посветена на на-
ционалния празник - 3 
март, и акцентът е върху 
връх Шипка и върху Па-
метника на свободата.
 „има три паметника 
на свободата – в русе, 
в севлиево и на Шипка. 
Факт е, че има само един, 
който се е превърнал в 
символ за всеки бълга-
рин. имената Шипка и 
бузлуджа са емоционално 
свързани с всеки от нас. 
само след няколко дни 
ще станем свидетели на 

поредните тържества, а 
всяка година на 3 март на 
върха идват хиляди. Вярно 
е, чисто формално Шипка 
няма пряка връзка с под-
писването на договора в 
предградията на Цариград 
през 1878-ма. тук важни-
те събития се разиграват 
през август предходната 
година, когато българските 
опълченци и руските воини 
успяват за защитят прохо-
да от поробителите. това 
участие на сънародниците 
ни във войната може да 
обясни как Шипка се пре-
връща в символ на свобо-
дата”, каза при открива-
нето на изложбата в риМ 
– Габрово чавдар ангелов, 
директор на национален 
парк-музей „Шипка-бузлу-
джа”.
 той сподели, че тема-
тиката на изложбите, кои-
то се правят от ръководе-
ната от него институция, 
е доста специализирана 
– представя се последната 
за XIX век война между 
двете империи – руската 
и османската. чавдар ан-

гелов напомня, че в бъл-
гарската история Шипка, 
макар чисто символично, 
не е само една.
 „след освобождението 
се появяват още някол-
ко Шипки. сливница по 
време на сръбско-българ-
ската война. родопската 
Шипка през балканската 
война, когато родопите са 
освободени. През 1917 го-
дина връх червената сте-
на е също своеобразна 
Шипка. Явно войниците и 
офицерите, участвали във 
войните, черпят морални 
сили от българското опъл-
чение, което става осно-
вата на формирането на 
новата българска войска 
след освобождението”, до-
пълва чавдар ангелов.
 изложбата, която бе 
открита в риМ – Габро-
во, представя цялата ис-
тория на създаването на 
паметника на връх Шип-
ка. използвани са архив-
ни снимки на национален 
парк-музей „Шипка -бузлу-
джа“, както и фотографии 
на държавния архив.

Дириãентът Конñтантин Илиевñки: “Õриñтофор Михайлов 
е мноãо äоáър и като ñолиñт, áеше прекраñно”
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той солира и прочутата 
„севдана” от Георги зла-
тев - черкин, вдъхновена 
от едноименното стихо-
творение на Цанко Цер-

ковски, музикална пиеса 
- белег на виртуозно май-
сторство.
 Публиката чу в изпъл-
нение на оркестъра под 
диригентството на Кон-

стантин илиевски и по-
пулярната част „ададжи-
ето” из симфония № 5 
от Густав Малер, поетична 
музика „от копнеж и лю-
бов”, посветена на алма, 
съпругата на композитора, 
„Унгарски танц”  № 5 от 
Йоханес брамс и най-из-
вестния рагтайм - „заба-
вляващият”, на американ-
ския пианист и компози-
тор скот джоплин.
 Константин илиевски, 
диригент: „беше много ин-
тересно и много приятно 
да се свири с Христофор 
Михайлов. още от първия 
момент усещах един общ 
импулс и успяхме да на-
правим някои от т. нар. 
стилови „маймунжулъци”, 
защото в тази пиеса тряб-
ва и да се импровизира. 
това, разбира се, се по-
лучава при сходство със 
солиста.
 беше просто прекрас-
но. наистина е много до-
бър като солист, но аз 
съм работил с него и като 
оркестрант, и като такъв 
той също е много добър.
 Възхитен съм от вашия 
град. Много ми харесва 
работата с оркестъра. ид-
вам за втори път след 
април миналата година.  В 
момента живея в братис-
лава, словакия, и там съм 
диригент на радиооркес-
търа. работя и в австрия. 

дъщеря ми ходи всеки 
ден на училище в австрия. 
Много често работя със 
софийска филхармония, 
оркестъра на българското 
национално радио. след 
дни ми предстои концерт 
със „симфониета” - Враца. 
не се спирам много. В 
софийски музикални сед-
мици ще има портрет на 
баща ми - композитора 
Кирил илиевски, когото 
загубихме миналата годи-
на. това ще е точно на 
рождения му ден - 27 май, 
и ще свири Габровският 
камерен оркестър в Лар-
гото, софия. Преди това 
същата програма ще проз-
вучи и в Габрово. 
 благодаря изключи-
телно много на диригента 
иван стоянов, който от-
кликна на тази програма“.
 Христофор Михайлов, 
цигулка. Както винаги мно-
го скромен и пестелив 
в споделяне за себе си: 
„Постарах се да поднеса 
колкото се може по-све-
жо „Годишните времена” 
и „севдана”. дано да съм 
успял…”.
 асен Йосифов, автори-
тетен музикант, виолист: 
„това, което Фори напра-
ви, се усети от всички. 
Фори се раздаде. той за-
служава много повече от 
това, което получава в 
Габрово. наистина заслу-

Стефка БурМоВа

 Победителите в 16-то 
издание на конкурса „Ideal 
Standard баня на годината 
2020“ ще станат извест-
ни на 5 март, когато на 
официална церемония ще 
бъдат връчени наградите 
на отличените, съобщиха 
от пресцентъра на „идеал 
стандарт-Видима“ ад в се-
влиево.
 надпреварата в тазго-
дишното издание на кон-
курса е в четири направ-
ления - „Луксозна баня в 
жилищна сграда 3D про-
ект“, с постъпили за учас-
тие 32 проекта,  „санита-
рен възел в търговски цен-
тър 3D проект“ - с приети 8 
разработки, „реализирана 
баня в жилищна сграда“ - 
4 проекта, и „реализирана 
баня в хотел“ - с постъпи-

ли разработки.
 Преди церемонията по 
обявяването на победите-
лите главният дизайнер на 
„Ideal Standard” и предсе-
дател на 19-членното жури 
на конкурса роберто Па-
ломба ще представи лич-
но своята философия на 
новите продукти, наречени 
Atelier Collections. роберто 
Паломба живее и работи в 
Милано. През 1994 г. заед-
но с Людовика серафини 
основава „Palomba Serafini 
Associati“ - ателието, което 
разработва архитектурни 
и интериорни, индустри-
ални и изложбени проекти 
по цял свят. двамата са 
носители на многоброй-
ни международни отличия: 
Compasso D’Oro (италия), 
австралийска междуна-
родна награда за дизайн, 
награда за добър дизайн 

(USA), награда за най-до-
бър интериорен дизайн 
на годината (саЩ), Icon 
Design Awards (Мексико), 
немската награда за ди-
зайн (Германия), Red dot 
(Германия), Международна 
награда за дизайн на Elle 
Decoration.
 През декември 2018 г. 
студиото обявява началото 
на сътрудничеството си с 
Ideal Standard Internaional, 
а през март 2019 г. пред-
ставиха първите съвмест-
но разработени колекции.
 Както всяка година, 
така и сега регистрацията 
на проектите за участие 
в надпреварата беше до 
5 февруари, а гласуването 
на журито – до 20 февру-
ари. до 27 февруари 2020 
г. продължава онлайн гла-
суването за наградата на 
публиката.

Мартин Копчев ñреä талиñманите на 
Световната купа по хуäожеñтвена ãимнаñтика
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ще поемат олимпийските 
отбори по природни на-
уки, които традиционно 
оглавяват първите места 
в международните олимпи-
ади със златни и сребърни 
медали. от началото на 
олимпийската традиция до 
2019 година българските 
отбори по природни науки 
са спечелили от междуна-
родни и балкански състе-
зания близо 1000 медала.
 Ученикът от ПМГ „акад. 
иван Гюзелев“ в Габрово 
Мартин Копчев е внацио-
налния отбор по информа-
тика.
 „тези деца са гордост 

за българия – няма по-
добро представяне за 
държавата от успехите на 
олимпийците, които доказ-
ват знания в  най-сложни-
те дисциплини. радвам се, 
че тази година ще заста-
нат до нашите момичета, 
които са доказателство за 
силата на духа, тялото и 
грацията. Щастливи сме, 
че ще обединим спорта и 
науката“, сподели илиана 
раева, президент на бФХГ.
 „олимпийските отбори 
по природни науки включ-
ват астрономия, астрофи-
зика, биология, информа-
тика, математика, лингвис-
тика, химия, физика и от-

бора на младите физици. 
ние се грижим младежите 
ни да показват най-добро-
то - винаги сме давали за 
пример именно художест-
вената гимнастика, коя-
то държи толкова високо 
ниво. Към това ниво се 
стараем да се придържа-
ме на всяко състезание. 
за нас ще бъде чест да 
сме част от „седмица на 
художествената гимнасти-
ка“ и дано донесем къс-
мет на нашите момичета, 
на които сме подготвили 
специални тренировки на 
ума с нас“, каза алексей 
Христов, председател на 
сооПн. 

Изложáа в РИМ - Гаáрово преäñтавя цялата иñтория 
на ñъзäаването на паметника на връх Шипка

  

Поáеäителите в „Ideal Standard Баня на 
ãоäината 2020“ ще ñа извеñтни на 5 март



325 февруари 2020 г.

 - Редно е народният 
представител да се отчита 
периодично пред изби-
рателите за свършеното. 
Все още сме в началото 
на годината, каква е Ва-
шата равносметка за из-
миналата? 
 - изминалата година 
беше предизвикателство, 
тъй като трябваше да се 
свърши много работа, 
свързана с промяна в за-
конодателството и в об-
ществените процеси като 
цяло. Промяната винаги е 
свързана с пренарежда-
не и сътресения, за които 
хората обикновено не са 
готови, но това са важни, 
макар и непопулярни про-
цеси, които трябва да бъ-
дат завършени - не просто 
за да изпълним предиз-
борните си обещания, а 
за да почувстват хората 
наистина подобрения в 
живота си. за съжаление, 
през десетилетията назад 
са пропуснати много мо-
менти и ние през послед-
ните години наваксваме, 
но смятам, че се справи-
хме успешно. Ще посоча 
по-важните законопроек-
ти, на които съм съвноси-
тел през изминалата годи-
на. става дума за зако-
нопроект за изменение и 
допълнение на Граждан-
ския процесуален кодекс, 
с който се цели търсенето 
и намирането на 

баланс между 
интересите на 
кредиторите и 
длъжниците

в заповедното производ-
ство и въвеждането на 
служебна проверка за 
наличие на неравноправ-
ни клаузи в договорите с 
потребители. със законо-
проекта се осигурява по-
добра защита на длъжни-

ка срещу злоупотреби на 
икономически по-силната 
страна, като се създава 
задължение за съда за 
извършване на служебна 
проверка в заповедното 
производство относно на-
личието на неравноправ-
ни клаузи. Предвижда се 
удължаване на сроковете 
за подаване на възраже-
ние срещу издадена запо-
вед за изпълнение, както 
и на частна жалба срещу 
разпореждане за незабав-
но изпълнение. законът 
съдържа допълнително из-
искване към заявителите в 
заповедното производство 
да представят пред съда 
договора, от който произ-
тича вземането им, заедно 
с всички негови приложе-
ния, включително прило-
жимите общи условия.
 другият законопроект, 
но който съм съвносител, 
е за 

допълнение 
на Закона За 
отговорността 
на държавата и 
общините За вреди, 

с който се предлага иско-
вете срещу държавата за 
обезщетения за вреди от 
нарушаване на правото на 
Европейския съюз да се 
разглеждат по реда, уста-
новен в административно-
процесуалния кодекс, ко-
гато вредите са причинени 
от актове, действия или 
бездействия на органи или 
длъжностни лица при или 
по повод изпълнение на 
административна дейност, 
както и от правосъдната 
дейност на административ-
ните съдилища или Вър-
ховния административен 
съд. В останалите случаи 
исковете се разглеждат по 
реда, установен в Граж-
данския процесуален ко-

декс. Предвижда се ре-
дът по административно-
процесуалния кодекс да 
се прилага и за исковете 
за вреди, причинени от 
правосъдната дейност на 
административните съди-
лища и Върховния адми-
нистративен съд, като той 
съответства на изрично 
уредената подсъдност на 
исковете по чл. 128а от 
административнопроцесу-
алния кодекс, при които 
предмет на исковете е ус-
тановяване нищожността 
на съдебните актове на 
административните съди-
лища или Върховния адми-
нистративен съд и които 
са подсъдни на админи-
стративните съдилища.
  а също и законопроект 
за изменение и допълне-
ние на закона за адвока-
турата, който предстои да 
бъде разгледан на пър-
во четене в Комисията по 
правни въпроси през на-
стоящата година.
  - Успяват ли народни-
те представители, според 
Вас, да изпълнят мисията 

си да представляват хо-
рата в парламента. Добре 
ли вършат работата си?
 - Голяма част от рабо-
тата на народните пред-
ставители не се вижда от 
хората по места. Хората 
виждат само крайния ре-
зултат на въпросите, които 
са поставили за разреша-
ване. някои от тях могат 
да бъдат решени бързо 
- сега и веднага, други ис-
кат време, а има и такива, 
които не можем да решим 
или не са в нашите пълно-
мощия.

откакто съм народен 
представител, не 
съм пропуснала 
Заседание. 

В същото време всяка 
седмица съм в родния си 
град севлиево и хората 
свободно разговарят с 
мен за всичко, което ги 
вълнува. за свършената 
от нас работа могат да 
говорят хората и това ще 
се случи съвсем скоро - 
на следващите редовни 
парламентарни избори. 

но като цяло общината е 
драстично променена през 
последните години, в мо-
мента сме на

второ място по 
темпове на раЗвитие 
след столицата. 

а това е плод на общата 
ни работа - екипа на кме-
та на общината д-р иван 
иванов, подкрепата на 
централната власт, бизне-
са и народните представи-
тели, които са основните 
изразители на волята на 
хората.
 - Вие сте член на Ко-
мисията за наблюдение 
на приходните агенции и 
борба със сивата иконо-
мика и контрабандата в 
44-то Народно събрание. 
С какво се характеризира 
нейната дейност?
 - Комисията за наблю-
дение на приходните аген-
ции и борба със сивата 
икономика и контрабан-
дата следи дейността на 
наП и агенция „Митници“, 
провежда активна борба 
със сивата икономика и 
контрабандата, следи за 
прилагането на митниче-
ското, акцизното, данъчно-
то, осигурителното и свър-
заното с тях процесуално 
законодателство. обект на 
дейността на Комисията 
са и органите на изпъл-
нителната власт, правоп-
рилагащи органи, адми-
нистрации и институции, 
които имат отношение към 
предмета на комисията, 
както и регулаторни и кон-
тролни органи и функциите 
им по отношение на ак-
цизни стоки и други стоки 
с висок фискален риск. 
 дейността на комиси-
ята е изключително об-
ширна. Предлагаме зако-
нопроекти за гласуване, 
сред които законът за ад-
министративното регулира-
не на икономическите дей-
ност, свързани с нефт и 
продукти от нефтен произ-
ход, законът за държавния 
бюджет, законопроектът 
за изменение и допълне-
ние на Валутния закон и 
др. Едни от най-тежките 

законопроекти, свързани с 
подобряването на живота 
на хората, минават през 
тази комисия и смея да 
твърдя, че е сред най-ак-
тивно работещите.
 - Явно депутатите се 
трудят яко. Защо тогава  
рейтингът на Народното 
събрание е толкова ни-
сък? 
 - рейтингът на всич-
ки парламенти по света 
е по-нисък от рейтингите 
на шоу програмите. така 
и трябва да бъде. Всяка 
сериозна институция е на-
товарена с отговорности, 
трябва да съблюдава мно-
го законови разпоредби и 
да бъде прецизна в рабо-
тата си. 

реЗултатите от 
работата на всеки 
парламент се 
виждат след години,

понякога след десетки го-
дини и обикновено се оце-
няват от поколенията. ду-
мата „рейтинг” според мен 
е неприложима за такива 
институции.
 - Активно участвате в 
живота на община Севли-
ево. Какво интересно се 
случва там?
 - През последните го-
дини наблюдаваме изклю-
чително динамично разви-
тие на севлиево. осеза-
емо се повишава качест-
вото на живот на хората, 
с бързи темпове се раз-
виват културният живот и 
спортът в общината. само 
в рамките на няколко го-
дини десетки жилищни 
сгради бяха изцяло ремон-
тирани по проектите за 
енергийна ефективност. за 
първи път от няколко де-
сетки години е овладян и 
проблемът с водата, с кой-
то нито един кмет преди 
това не успя да се спра-
ви. с изключително бързи 
темпове болницата в града 
се превръща в лечебно 
заведение от европейско 
ниво и е 

единствената 
болница в страната, 
където хората не 

доплащат нищо,
защото общината покрива 
онова, което нзоК не ре-
имбурсира.
 трудно е с няколко из-
речения да бъде обобщено 
всичко, което се случва в 
общината, защото става 
въпрос за много работа, 
доведени докрай десетки 
проекти и много нови про-
екти, които постоянно се 
планират и реализират. 
 В последните години 
севлиево се превърна и в 
още по-желана туристиче-
ска и фестивална дестина-
ция. Хиляди хора събират 
традиционният рок фести-
вал „Хоталич“, празниците 
на града и на тиквата, 
фестивалът „семе българ-
ско“ и много други. Люби-
телите на високите ско-
рости пък идват ежегодно 
на полигона в Горна роси-
ца, за да станат свидетели 
на зрелищните състезания 
по мотокрос, провеждат 
се състезания по офроуд, 
турнири по почти всички 
видове спорт. Клубовете 
също се финансират от 
община севлиево.
 ръководството на об-
щината успява да осигури 
на жителите изключително 
богата културна програма 
всеки месец, а в града 
гостуват редица национал-
ни спектакли, фестивали и 
известни изпълнители. 
 Много са подобрени-
ята в последните години. 
Просто заповядайте, за да 
видите промяната.
 - Какви са намерения-
та Ви тази година?
 - Предстоят ми много 
срещи с моите съграж-
дани, за да се съветвам 
с тях по различни теми, 
свързани с подобряването 
на живота им. това обик-
новено води и до нови 
законодателни промени - 
така хората участват пря-
ко в правенето на полити-
ка и виждат своите пред-
ложения реализирани. 
дано ми стигнат силите, 
за да успея да правя все 
така, с любов и желание, 
всичко запланувано в ра-
ботния ми график.

Вела лазароВа

 на 19 февруари в Яво-
рец беше представена 
книгата „родовете в село 
Яворец” на историка Пен-
ка Колева, чиито родови 
корени и тези на съпруга 
й са от селището.
 В продължение на две 
години тя проучва 72 рода 

в Яворец. със съпруга си 
Кольо Колев, дългогоди-
шен прокурор в Габрово 
и също яворчанин, започ-
ват да събират матери-
али. Проучени са много 
исторически източници за 
селището, съществуващи 
изследвания на няколко 
рода. Пенка Колева спо-
дели, че историческите 

сведения за село сърбе-
глии, наименованието на 
селото до 1934 г., са ос-
къдни. Крепостта на Вита-
та стена, която се издига 
над селището, е със сле-
ди от XI-XIV век. самото 
село било турско, с две 
джамии. след освобож-
дението от околните села 
- здравковец (Кая баш), 

драгиевци, армени, рай-
новци, Враниловци, Гирги-
ни и др., тук започват да 
се заселват трайно бълга-
ри, търсейки плодородна 
земя. През XIX век от се-
влиево се преселва дядо 
сава ченчев, който отваря 
кафене. неговият син иван 
и петте му внуци поставят 
началото на ченчевия род.  
наред с „борбата за хля-
ба”, яворчани отделят вре-
ме и средства за училище 
(1888/1889 г)., църква „св. 
димитър” (1896 г.), читали-
ще „Васил Левски”, което 
от 1922 г. е самостоятелна 
институция с нова сграда 
от 1960 г. 
 През първата полови-
на на XX век в селото се 
заселват и първите власи, 
които идват от турну Мъгу-
реле, румъния. население-
то на Яворец основно се 
занимава със земеделие 
и скотовъдство. тук се от-
глеждат най-добрите „ко-
равци” - пъпеши в района. 
 В църквата „св. ди-
митър” в Яворец Пенка 
Колева открива „безцен-
ните книги”: регистър за 
умирания, воден от 1899 
г.; регистър за венчавки с 
особено ценни сведения 
за младоженците. 
 „Влязох във всеки 
яворски дом, срещнах се 
със стари и млади хора от 

Горната махала - откъдето 
е сложено началото на 
селото, средната махала 
- откъдето е баба Мария, 
долната и тънка махали. 
беше важно да се уста-
нови откъде идват първи-
те заселници, годините на 
раждане и смърт. човек 
знае това, което помни, а 
за да се запомни истори-
ята на рода, тя трябва да 
се запише.
 В книгата са проучени 
72 рода. дадохме струк-
турата на родовете, нека 
нашите наследници про-
дължат. Мисля си, че този 
край не може да бъде заб-
равен!”, сподели авторът. 
 тя благодари на на-
стоятелството на читалище 
„Васил Левски” за реше-
нието му да финансира 
издаването на книгата „ро-
довете в село Яворец”, на 
кмета Коьо Коев, на чита-
лищния секретар Пламен 
Христов за оказаната тех-
ническа помощ по текста 
и пожела: „нека всички 
да попълват родовото си 
дърво, да обогатяват ро-
довата памет, защото в ко-
рена на традициите е на-
шата сила”. Пенка Колева 
раздаде много автографи, 
убедена, че спомените са 
единственият рай, откъде-
то никой не може да ни 
изгони.

"Севлиево ñе развива изключително äинамично" 
Иглика Събева, народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ: 

Женина ДенЧеВа
 
    За свършеното от Народното събрание през 
изминалата година, успяват ли народните предста-
вители да изпълнят мисията си да представляват 
хората в парламента, за развитието на родния си 
град Севлиево разказва народният представител 
от ГЕРБ Иглика Събева.

Пенка Колева проучи иñторията на 72 фамилии от ñело 
Яворец, меñтното читалище финанñира роäовата книãа

 на сцената на дом на 
културата „Мара белчева“ 
в севлиево именити ак-
тьори от държавна опе-
ра – русе ще представят 
„българи от старо време“ 
по едноименната повест 
на Любен Каравелов. на 5 
март от 18:00 часа домът 
на културата ще бъде по-
гълнат от магията на една 
отдавна отминала епоха, 
за която всички четем по 
книгите от деца. 
 „българи от старо вре-
ме“ се поставя за първи 
път на сцената на държав-
на опера, а билетите за 
изминалите вече спекта-
кли се изкупуваха за бро-
ени дни. Музиката е съз-
дадена от асен Карастоя-
нов през 1958 година. Го-
дина по-късно е и първото 
представление. режисьор 
на спектакъла на русенска 
сцена е аделаида Якимова 
Фурнаджиева. диригент е 
Владимир бошнаков. Ху-
дожник е иван токаджиев, 
а костюмите са на опера-
та в стара загора. нико-
лай Урумов ще влезе в ро-
лята на хаджи Генчо, а на 
сцената ще му партнират 
теодора чукурска в ролята 
на Янка, стоян стоянджов 
и Владимир Маринов, 
който ще влезе в образа 
на дядо Либен. специал-
ни участници в операта 

са танцьори от „Кукери“ с 
продуцент Цецко Колев. 
 не пропускайте една 
по-различна опера, която 
се помни дълго! билети – 
на касата в дома на култу-
рата в севлиево.

„Бълãари от ñтаро време" 
в Севлиево през март
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Стефка ВуцоВа – глаВен 
екСперт В ДърЖаВен 

архиВ – гаБроВо

 на 27 февруари се навърш-
ват 125 години от рождението 
на Константин стефанов Йо-
тев (Коста Йотевски) 1895-1978 
г.)  – общественик, поет, член 
на съюза на слепите в бъл-
гария, дългогодишен предсе-
дател на съюза на запасните 
офицери в Габрово.
 роден през 1895 година 
в семейството на търговеца 
стефан Йотев, той получава 
основното си образование в 
Габрово. завършва средно об-
разование във Владимировски 
киевски кадетски корпус с чин 
подпоручик.
 записва се като добро-
волец към 23-ти Шипченски 
пехотен полк, с който участва 
в боевете при одрин. Моби-
лизиран е по време на Меж-
дусъюзническата война (16.06. 
– 28.07.1913 г.) в състава на 63 
пехотен полк като юнкер взво-
ден командир във втора кар-
течна рота. непосредствено 
след приключването на война-
та постъпва във Военната шко-
ла за офицери в софия, която 
завършва през 1914 година. 
 Взима участие в Първата 
световна война, където влиза 
в оперативната зона на воен-
ните действия от 1 октомври 
1915 г.  до 29 септември 1918 г.
 През месец март 1919 г. е 
изпратен в състава на 38-ми 
пехотен одрински полк, от-
където през месец февруари 
1920 г. е уволнен поради ре-
шенията на ньойския мирен 
договор за съкращаване на 
армията.
 В периода 1920-1923 г. за-
вършва успешно селскостопан-
ския факултет във Фридрихсу-
ниверситет в гр. Хале, Герма-
ния. завръща се в Габрово с 
диплома на агроном и започва 
работа в местността Манафо-
вото край града.
 на 9 юни 1923 г. е назначен 
от търновския военен управи-
тел за комендант на Габрово, 
но заема длъжността за крат-
ко.

 Последователно работи 
като чиновник в габровските 
фабрики „трикооп“ и „аспарух“ 
и като прокурист в ад „Христо. 
р. бобчев и сие“. също така е 
съдружник в патронна фабри-
ка „иван донков и синове”.
 През 1937 г. Йотев загубва 
напълно зрението си, но про-
дължава да работи до пенси-
онирането си през 1949 г.
 дейна фигура в общест-
вено-политическия живот на 
града, той става член на по-
литическа партия „звено“ още 
при създаването й преди 9 
септември 1944 г. В дома му 
са отсядали някои от нейните 
лидери като Кимон Георгиев, 
ген. Владимир стойчев, дамян 
Велчев, Фердинанд Козовски, 
д-р рачо ангелов, райко дамя-
нов и др.
 В ранните си ученически 
години Константин Йотев пра-

ви първите стъпки в своята 
творческа дейност. започва с 
поезия, а по-късно преминава 
и към прозата. написва десет-
ки стихотворения, посветени 
на загиналите във войните за 
родината, на природата, на 
близки и роднини, на редица 
исторически личности – Христо 
джермански, стефан Йонов, 
Кирил станчев, д-р стефан 
трейман. на Лазар донков 
и Ганка рибарова посвещава 
стихотворението „Етнографски 
парк-музей - с. Етър” от 25 юни 
1965 г. 
 В творчеството му значи-
телно място заемат както ис-
торическите изследвания за 
Габрово и габровци, така и 
мемоарите му за участие във 
войните, художествено пресъз-
дадени в разкази и поеми. 
 През 1942 г. излиза от 
печат книгата му „Габрово и 
габровци в борбите за ос-
вобождение“, а на следваща-
та година стихосбирката „за 

родината“, посветена на брат 
му Цанко, загинал в Между-
съюзническата война – стихо-
сбирка, която Йотев подарява 
на априловската гимназия в 
града.
 неотпечатани остават мно-
го стихосбирки на Йотев като: 
„сред природата“, „детски 
светове“, „сред цветята“, „раз-
мисъл за живота“, „Жертвени-
ят подвиг на един народ“, „на 
Едвокия“ и др., а също така и 
романът му „три поколения“.
 той пише и много статии 
и дописки, които печата във 
вестниците „известия“, „Въз-
ход“, „изгрев“, „балканско зна-
ме“ и списание „звено“. 
 Константин Йотев умира 
на 11 март 1978 г. в Габрово.
 В държавен архив – Габро-
во във фонд № 826К се съхра-
няват документи от биографич-
ната, творческата и общест-
вената му дейност, който е 
достъпен за потребителите на 
архивна информация.

125 ãоäини от рожäението на 
Конñтантин Йотев - поет и оáщеñтвеник

Снимка на Константин Йотев в Киевската гимназия, 1912-1913 
г. (прави, първият от дясно наляво), ф.826К оп.1 а.е.124 л.7      

Стихотворение, посветено на Лазар Донков и Ганка Рибарева, 
26.06.1965 г., ф.826К оп.1 а.е.75 л.2

Атестат на Константин Йотев от Владимировски киевски 
кадетски корпус, 29 април 1913 г.  ф.826К оп.1 а.е.4 л.13

Част от разказ на военна тематика от Константин Йотев, 1930 
г., ф.826К оп.1 а.е.38 л.18

Диплома от Фридрих университет (Хале-Витенберг, Германия), 
27.02.1922 г. ф.826К оп.1 а.е.1 л.10

„Габрово и габровци в робството и в борбите 
за освобождение”, Габрово, 1942 г. ф.826К оп.1 а.е.34
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 Вела лазароВа

- Г-н Гатев, кога започ-
на интересът Ви към мо-
торите?

- интересът ми дойде 
още като ученик. В ап-
риловската гимназия има-
ше младежка организация 
„бранник” (1940 г.), чле-
нове на която караха до-
ставени им мотори. и аз 
исках да се запиша, но 
баща ми не разреши.

още от ученик моторът 
беше влязъл в мен. тъй 
като и работех, и ми пла-
щаха в радиотехническа-
та работилница на Васил 
Парашкевов, имах голямо 
желание да си купя мотор.

бях в седми клас (XI 
клас), пролетта на 1944 
г., когато си купих пър-
вия мотоциклет - „Цюндап“ 
(Zundap), 250 кубически 
сантиметра. татко ми беше 
казал, че ще ме изпъди от 
вкъщи, ако си купя мотор. 
Купих го тайно от трявна и 
до Габрово го карах сам. 
бяха ми показали само 
как да го управлявам. дър-
жах го у един приятел - 
Христо дряновеца, и той 
радиотехник, който живе-
еше на върха на баждар. 
бензин за него купувах 
от иван Ковачев (тогава 
в района на автогарата), 
който се помпаше направо 
от варели. тогава такси-
тата, които пътуваха за 
севлиево, зимата ги уви-
ваха с черги, а шофьорите 
и пътниците бяха добре 
облечени.

Щом баща ми и майка 
ми отсъстваха от Габрово, 
вкарвах мотора у нас в 
гостната - да му се рад-
вам. и после пак го връ-
щах на баждар. 

Моторът беше голяма 
радост за мен. Лятната 
ваканция четири - пет 
момчета ходехме за по 
десетина дни във Варна. 
зад мен на мотора винаги 
се возеше по едно мом-
че, а другите пристигаха 
с влака. отсядахме в хо-
тел „Мусала” в центъра на 
морския град. нали бях 
техник, всичко по мотора 
сам си оправях. не съм 
давал пари за ремонт.

Когато дойде 9 септем-
ври 1944 г., всички мотори 
и коли ги запечатаха с 
червен восък да не на-
пускат града. Като завър-
ших гимназия (1945 г.), за 
да отида до трявна или 
търново, подавах молба 
в милицията и получавах 
разрешение след два - три 
дни. Като се връщах в 
Габрово, идваха от мили-
цията и пак го запечатва-
ха. след това като рем-
сист имах разрешение да 
пътувам из цялата страна. 
имах специален знак (кар-
тонче), което носех заедно 
с паспорта. Почти всеки 
ден минавах балкана до 
село Шипка да хапна хуба-
во кисело мляко. а в тър-
ново правеха много хубав 
сладолед…

- Как бяхте облечен, 
когато карахте мотора?

- от спортен клуб „ап-
рилов”, от името на кой-
то после се състезавах, 
срещу заплащане ми бяха 
осигурили подходяща кожа 
от Ловеч, където ми ушиха 
хубав гащеризон. обут с 
него и при минус 20 гра-
дуса съм ходил до софия. 
имах ръкавици, шапка - 
руска ушанка, здрави обу-
ща (чепици) или ботуши от 
черен бокс, които ми ги 

правеше обущарят Минчо 
дойнов в Габрово. до сто-
лицата и обратно моторът 
харчеше 15 литра бензин, 
който беше тогава много 
евтин.

- Независим финансо-
во, сте погледнал към по-
мощен мотоциклет?

- така е. Към 1949 г. 
от Полски тръмбеш купих 
BMW SS (super sport), 600 
кубически сантиметра, 30 
конски сили (един съвре-
менен мотор има над 100 
конски сили). за времето 
това беше страшно голям 
мотоциклет. Хубав мотор 
в Габрово имаше и Метьо 
Метев (тяхна бе фабрика 
„Метеви” за вълнен тек-
стил).

бяха бедни години 
след войната. тогава няма-
ше много такива мотори. 
Като спра мотоциклета, 
около него веднага се съ-
бираха много хора да го 
гледат. стария мотор го 
продадох. По онова време 
в Габрово малко хора ка-
раха мотори: Пенчо Попов 
- Попето и Пенчо Парте-
нов от новата махала, 
стоян ацаров, Васил Ца-
чев - бартали. имах при-
ятелка в Горна оряховица 
и много често й ходех на 
гости с мотора. носех бен-
зин в дамаджана, сложена 
в раница на гърба. Веднъж 
като се спусках от арбана-
си, попаднах в една дупка 
на пътя, подскочих и пъл-
ната дамаджана се счупи 
на гърба ми. бензинът ме 
намокри целият, а по на-
долнището моторът гърми 
- пуф, пуф… беше много 
опасно да не се запали…

В дома на приятелката 
ми майка й ми даде дрехи 
на бащата да се преобле-
ка. от бензина гърбът ми 
се беше изприщил. след 
този случай никога повече 
не носех бензин в дама-
джана на гърба си…

- В Габрово участвахте 
ли в състезания? 

- имаше градско със-
тезание и национален шо-
сеен пробег по серпен-
тините към връх Шипка, 
надолу до село Шипка 
и обратно. Финалът - на 
площада пред театъра в 
Габрово. По бул. „априлов” 
беше шпалир от хора. на 
състезанието биех всич-
ки. даже многократния 
български шампион Цоньо 
ангелов от софия. Жена 
му, голяма хубавица, чак 
плака тогава и се жал-
ваше: „да се оставиш 
една хлапетия да те бие 
в Габрово…”. бях все пър-
ви, защото познавах пътя, 
който беше лош. Прилагах 
и един трик. Като прева-
лим връх Шипка и надолу 
към село Шипка изоставях 
групата да мине напред. 
По един планински улей 
се спусках направо и пре-
ди Царския завой минавах 
надолу с мотора. излизах 
пред групата и ги чаках да 
приближат, те ме гледаха 
с почуда откъде съм из-
скочил…

 Учил съм се да упра-
влявам BMW-то от Метьо 
Метев, който беше отзив-
чив човек. Помагаше на 
всеки, който се обърнеше 
за помощ. беше майстор в 
карането с BMW - 500 куб. 
см, производство 1938 г. 
от него научих някои но-
мера. давах газ с мотора 
от място и се завъртах 
на 180 градуса, преди да 
потегля.

Като войник в софия 
бях направил едно техни-
ческо подобрение за мо-
тора на националния със-
тезател Цоньо ангелов. той 
беше заможен занаятчия 
с работилница в софия. 
Правеха пружини за кре-

вати. та на неговия мотор 
сложих едно устройство 
като на моя мотор - мас-
лото на картера е изве-
дено в допълнителен ре-
зервоар. 

заради специалния 
звук на мотора като ми-
навах през дряново при-
вечер, когато по улицата, 
наричана „митницата”, ня-
маше хора, иван начев, 
габровец - началник на 
милицията, ми казваше: 
„иванчо, сега ще се вър-
неш отначало и ще минеш 
по улицата с голяма ско-
рост”. изпушвах мотоцик-
лета и се чуваше един 
много мощен, хубав звук 
на немския мотор… чак до 
село Ганчовец се чувало. 
Голям кеф.

- Високата скорост не 
Ви ли донесе проблеми?

- има такова нещо. бях 
стегнал мотора си. Много 
бързо вървеше. на бул. 
„априлов”, срещу двора 

на априловската гимназия 
беше ремонтната работил-
ница за колелета на Васил 
Цачев - бартали. обръщам 
BMW мотоциклета и насре-
ща ми камион, натоварен 
с павета. давам газ да не 
се блъснем и той прави 
същото да ме избегне. не 
щеш ли, закача едно сал-
къмче по средата на алея-
та на булеварда, което ме 
затисна. десният ми крак 
над глезена беше счупен. 
Една отвертка в джоба на 
куртката ме беше убола 
под брадата. Хора ме из-
дърпаха. не можех да стъ-
пя на крака си. В болница-
та д-р Гръблева ме гледа 
на рентгена. д-р джеров 
ме оперира. Гипсираха ми 
крака. това не ме спираше 
да ходя в радиотехниче-
ската ми работилница на 
пазара, да карам мотора. 
Ходил съм даже до софия 
за части на мотора. 

- Кога започнахте ис-
тински да се състезавате?

- Като войник от името 
на гранични войски, кога-
то две години служих във 
взвода гранични войски в 
софия. дойдох си в Габро-
во за мотора и с BMW се 
състезавах. Участвал съм 

в международни мотосъс-
тезания в софия, бил съм 
на състезания в русе, тър-
говище и др.

Веднъж в софия, още 
войник, без малко да си 
спечеля конфискация на 
мотора. При каране мощ-
ният мотор на BMW-то 
много гърмеше. начални-
ците ми казваха: „ако се 
опитат да те спрат заради 
мощния звук, не спирай”. 
обаче един път ми бяха 
направили хайка. спряха 
ме и... акт, решение за 
конфискация, съд. Пол-
ковник русков и генерал 
Панов ме отърваха от кон-
фискуване на мотора. 

Печелил съм градски 
състезания и такива в со-
фия, но на по-големи от 
180-200 км - не. не знам 
как се случваше, но мо-
торът все ми се повреж-
даше. трудно издържаше, 
защото си го ремонтирах 
сам. Цоньо ангелов пече-

леше, защото ползваше 
ремонтните услуги на спе-
циалисти в софия, което 
има значение. 

на зимно състезание 
биех всички. бях свикнал 
на леда до Шипка. а на 
състезание по заледен ас-
фалтов участък до драго-
ман имах метални чехли 
върху ботушите, пазеха 
подметките да не се от-
лепят, които ми помагаха, 
когато се подпирах. Все 
едно трето колело. биех 
другите състезатели с по 
половин час. така беше и 
на състезание до севли-
ево.

През 1952 г., още вой-
ник, от бсФс организи-
раха в софия покриване 
на нормите за майстор 
на спорта. отсечка от 
50 километра - от софия 
до звъничево и обратно, 
трябва да се покрие със 
средна скорост над 120 
км. Успях да покрия нор-
матива със 137 км и 470 
м средна скорост. станах 
първият майстор на спор-
та по мотоциклетизъм в 
Габрово.

- Други изявени га-
бровци, запалени по мо-
тоспорта?

- разбира се, илия чуб-
риков, той беше по-малък 
от мен. Все се въртеше. 
„бате иване, бате ива-
не…” Караше моторетка 
дКВ, 125 куб. см. оттогава 
имаше склонност към мо-
торите. след това израсна 
и стана голям състезател 
на мотор и автомобилист.

Мотор караше и Георги 
Минчев. бягаше с „Ява”, 
350 кубика. с него съм 
ходил на състезания в дру-
ги градове. Много хубав 
мотор караше стоян аца-
ров - стоенчо. беше със 
слаба фигура и на мотора 
изглеждаше като че всеки 
момент ще изхвръкне.

- Докога продължихте 
състезателната си дей-
ност?

- до уволнението ми 
през есента на 1953 г. за-
върнал се в Габрово, про-
дължих да съм член на 
спортен клуб „априлов”.
Продадох мотора и внесох 
парите за кола. През 1952 
г. беше минала обмяната 
на парите и се оказа, че 
в спестовната ми книжка 
няма нищо. добра новина 
за мен беше, че имах една 
застраховка и докато съм 
работил при Лиловски, ми 
бяха внасяли осигуровки. 
сестра ми също ми даде 
пари от една застраховка.

- притежател на кола 
в онези години не е шега 
работа?

- наистина. да си ку-
пиш кола в онези годи-
ни беше сензация. тогава 
нарМаГ продаваше коли-
те. записани бяхме само 
общината и аз. Получава-
нето на колата беше цяла 
одисея. Една седмица тя 
стоя на гарата. нямаше 
подходяща рампа да сто-
варят двете коли от ва-
гона. В Партията, МВр и 
данъчната служба като на-
учили, че купувам кола, ме 
викаха да питат и да пиша 
откъде съм взел пари. Ка-
зах как съм ги събрал, 
но ме посъветваха пак да 
си помисля… Може би де-
сетина пъти бях привик-
ван да пиша обяснения 
за парите. а после все ме 
викаха да возя другарите 
до софия, до окръжието в 
Горна оряховица и после 
до търново, когато то се 
премести в старопрестол-
ния град. „добре, иван-
чо, че не ни послуша, че 
иначе кой щеше да ни 
вози”, ми казваха те. от-
зовавал съм се при нужда 
на лекари, на граждани. 
Возих приятели и на мач 
в софия, на първия меж-
дународен мач - българия 
- англия. тогава в Габрово 
бяха получени три билета 
за мача. бяха дадени на 
рачо радев, Христо чо-

маков и на мен. Понеже 
не съм по мачовете, пред 
стадиона извадих билета и 
го подарих на една хлапе-
тия. Момчето подскочи от 
радост да ме разцелува…

В началото на 60-те го-
дини, когато започна рабо-
тата по ретранслаторите, 
много пъти съм ходил с 
колата до софия без ни-
кой да ми заплаща.

Първата ми кола беше 
светлосиня „Варшава”. 
сглобявана в Полша, с 
руски части. тази кола я 
карах две години. Като се 
скъсаха гумите й, я прода-
дох на едно предприятие. 
Купих нова кола, пак „Вар-
шава”, от която пак не бях 
доволен. Поляците бяха 
започнали да произвеж-
дат всичко за автомобила, 
но колите им бяха много 
калпави. В купето влизаше 
много прах, много трудно 
палеше. и след 6-7 месеца 
я продадох. тогава такива 
коли имаха само замест-
ник-министрите. В Габрово 
нова кола имах само аз. 
третата и четвъртата ми 
кола бяха „Москвич”. Гара-
жът им беше на ул. „баж-
дар” - къщата на Васил 
Парашкевов. 

През 1965 г. купих с до-
лари от „Кореком“ „опел 
рекорд“ 1500, табакера. 
Миши цвят. тогава долари-
те се продаваха свободно 
в бонове. Помогна ми с 
валута дядо ангел от село 
Горско сливово, който 
беше получил наследство 
от америка. баща му слу-
жил в американската ар-
мия. В обоза се грижил за 
един катър. имал снимка 
как го поил с една пла-
тнена торба. и ми каза: 
„Ей това добиче ми донесе 
тези долари!”. 

 - В Габрово кои бяха 
майсторите на коли?

- В Габрово майсто-
рите поправяха мотори и 
коли. Колите в града бяха 
по-малко. тогава работил-
ници имаха батати на бул. 
„априлов”, Митабото на ул. 
„николаевска”, борис Ла-
лев - на Шиваровия мост, 
с мотор като моя, само че 
от по-нисък клас. В Лъка-
та известен майстор беше 
бъчето. 

- Какво остана за Вас 
мотоспортът?

- за мен мотоцикле-
тът е свобода. Карането е 
удоволствие, разтоварва-
не от ежедневието. не ме 
спираше нито дъжд, нито 
пек и студ. и на минус 
20 градуса съм ходил до 
софия.

 Въпреки че мотоцик-
летизмът е рисков и скъп 
спорт, като млади се със-
тезавахме, изпълнени с 
желание да се докажем.

 Днес продължаваме разговора с известния радиотехник 
Иван Гатев Христов (I част излезе на 7 февруари в бр. 26 на 
вестника, II част - в бр. 32 от 17 февруари). 
 Иван Гатев е роден в Габрово (1926). Радиолюбител още 
в Априловската гимназия, той се прославя с изработени 
радиопредаватели и осъществени радиопредавания в ефир. 
Първите му стъпки са в работилницата на двамата извест-
ни в Габрово радиоспециалисти Димитър Лиловски и Тодор 
Бочуков. В открита собствена радиолаборатория на пазара 
започва да поправя радиоапарати с разрешение на Димитър 
Лиловски.
 Участва в радиофикацията на Габрово. Изработва първия 
български портативен магнетофон. С Тодор Бочуков имат 
заслуга за пускане на телевизионните ретранслатори на 
Петкова нива (1964) и Киселчова могила. Изобретател, ра-
ционализатор с авторски свидетелства на машини с широко 
приложение в машиностроенето и пластмасовата промишле-
ност. Носител е на множество награди.
 Иван Гатев е първият заслужил майстор на спорта по 
мотоциклетизъм в Габрово.
 

Иван Гатев: „Още от ученик 
моторът áеше влязъл в мен”
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ÊÈ ÃÐÀÄ-
ÄÚÐÆÀÂÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1707-1762/

ÐÅÊÀ Â
ÃÅÐÌÀÍÈß

ÅÄÐÈ
ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈ
ÃÓÙÅÐÈ

ÃÎÐÑÊÈ
ÕÈÙÍÈÊ

ÁÐÀÇÈËÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÂÐÀÒÀÐ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÅÄÍÀ ÎÒ
ÏËÀÍÅÒÈÒÅ

ÏÚÐÂÈßÒ
×ÎÂÅÊ
/ÁÈÁË./

ÃÐÀÄ Â
ÈÑÏÀÍÈß

ÇÀÙÈÒÀ,
ÏÎÊÐÎÂÈ-
ÒÅËÑÒÂÎ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Ì. ÏÀÍÜÎË
ÎÒ „ÌÀÐÈÓÑ”

ËÅÒËÈÂÈ
ÂÅÙÅÑÒÂÀ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÇÎÎËÎÃ È
ÏÓÁËÈÖÈÑÒ
/1865-1922/

×ÀÑÒ ÎÒ
ÑÀÌÎËÅÒÍÎ
ÊÐÈËÎ

ÃÐÓÁÀ ÑÅË-
ÑÊÀ ÄÐÅÕÀ

ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ
ÎÒ ÄÎÃÌÈÒÅ
ÍÀ ÖÚÐÊÂÀÒÀ

ÐÅÊÀ Â
ÈÍÄÎÊÈÒÀÉ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
ÎÒ Â.XV

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÎÑÒÐÎÂÈÒÅ
ÍÀ ÊÀÐÈÁÈÒÅ

ÑÅËÎ ÊÐÀÉ
ÂÅËÈÊÎ
ÒÚÐÍÎÂÎ

ÑÅËÎ ÂÚÂ
ÂÀÐÍÅÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÃÐÀÄ Â ÁÐÀ-
ÇÈËÈß, ÙÀÒ
ÌÀÐÀÍßÎ

ÃÎËßÌ
ÂÚÐÇÎÏ,
ÄÅÍÊ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ-
„ÅÄÈÏ ÖÀÐ”
/1921-2006/

ËÅÊÀÐ, ËÅÊÓ-
ÂÀÙ ×ÐÅÇ
ÀËÎÏÀÒÈß

ÐÅÊÀ Â ÌÅÊ-
ÑÈÊÎ, ÙÀÒ
ÄÓÐÀÍÃÎ

ÍÀÐÎÄÍÎ
ÕÎÐÎ Â
ÏÅÒÐÈ×ÊÎ

ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

ÎÑÒÐÎÂÚÒ
ÍÀ ÎÄÈÑÅÉ

/ÃÐ. ÌÈÒ./

ÃÐÀÄ Â ÐÓÑÈß,
ÀÌÓÐÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÃÐÀÄ Â
ÃÚÐÖÈß

ÃÐÀÄ Â
ÌÎÍÃÎËÈß

ÐÀÂÍÈÙÅ,
ÓÐÎÂÅÍ

ÌÀÉÑÒÎÐÈ
ÍÀ ÊÈËÈÌÈ

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÏÐÎÒÈÂ ÃËÀ-
ÂÎÁÎËÈÅ

ÍÎÑ ÍÀ
ÑÅÂÅÐÍÎÒÎ
ÊÐÀÉÁÐÅÆÈÅ
ÍÀ Î. ßÂÀ,
ÈÍÄÎÍÅÇÈß

ÅÇÅÐÎ Â
ÇÀÏÀÄÅÍ
ÑÈÁÈÐ ÍÀ
Ð. ÊÓÐÅÉÊÀ
ÌÎÍÀÕ,
ÊÀËÓÃÅÐ

ÃÐÀÄ Â
ÐÎÄÎÏÈÒÅ

ÍÅÎÁÕÎÄÈ-
ÌÈ ÇÀ ÎÐÃÀ-
ÍÈÇÌÀ
ÂÅÙÅÑÒÂÀ

Ã-É ÍÀ ËÎÇÀÍ
ÑÒÐÅËÊÎÂ ÎÒ
„ÀÒÅÑÒÀÖÈß”

ÐÅÊÀ Â ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß, ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ÂÅÇÅÐ

ÄÐÅÂÍÎ
ÑÀÐÌÀÒÑÊÎ
ÏËÅÌÅ

ÏÓÑÒÈÍÍÀ
ÄÎËÈÍÀ Â
ÈÇÐÀÅË

ÑÅËÎ Â ÑÀ-
ÌÎÊÎÂÑÊÎ

ÂÎÄÀ Ñ ÌÅÍ-
ÒÎÂÎ ÌÀÑËÎ
ÇÀ ÇÚÁÈ

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀ
ÂÅËÈ×ÈÍÀ

ÎÒÂÎÐ ÍÀ
ÏÎÒÍÀ ÆËÅ-
ÇÀ Â ÊÎÆÀÒÀ

ÁÈÒÏÀÇÀÐ

ÑÒÀÐÀ
ÑÒÎËÈÖÀ
ÍÀ ÌÈÀÍÌÀÐ

ÐÅÊÀ Â
ÑËÎÂÀÊÈß

ÕÈÆÀ ÊÐÀÉ
Ñ. ÁÀÉËÎÂÎ,
ÑÎÔÈÉÑÊÎ

ÇÅÌËÅÍÎ ÎÒ-
ÁÐÀÍÈÒÅËÍÎ
ÑÚÎÐÚÆÅÍÈÅ

ÁÎÐÁÀ Ñ
ÁÈÊÎÂÅ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÌÀÐÊ ÒÂÅÍ
ÎÒ „ÏÐÈÍÖÚÒ
È ÏÐÎÑßÊÚÒ”

ÄÅÅÖ ÍÀ
ÂÌÐÎ
/1872-1905/

ÀÍÀÒÎÌÈ×ÅÍ
ÎÐÃÀÍ

ÍÅÎÑÂÎÁÎÆ-
ÄÀÅÌÀ
ÌÅÒÀËÍÀ
ÂÐÚÇÊÀ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÔÈÇÈÊ,
/1864-1928/

ÏÐÎ×ÓÒÎ ÊÍÈ-
ÃÎÕÐÀÍÈËÈ-
ÙÅ Â ÅÐÅÂÀÍ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÌÅÒÅÎÐÎËÎÃ
/1951-2014/

ÂÈÄ ÁßËÎ
ÂÈÍÎ

×ÅÐÓÏÊÀ
ÎÒ ÐÀÊ ÈËÈ
ÌÈÄÀ

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈ
ÔÈËÎËÎÃ
/1893-1964/

ÏËÅÒÅÍ ÑÚÄ
ÇÀ ÄÐÅÕÈ

ÀÂÀÐÀÂÀÐ, ÀÊÀÏÎÍÅÒÀ, ÀËÅÐ, ÀÍÀÌÀ, ÀÐÀÂÀ, ÂÀÐÀÂÀË, ÃÎß, ÈÌÀÐÅÒ, ÊÀÐÎËÈÍÀ, ËÈÏÀÐÈÒ, ÍÎËÈ, ÎÏÎÐ, ÎÐÎÍÀ, ÏÈÊÅ, ÐÈÊÀÒ.
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
ФирМа изгражДа, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - 0878/943-
895
събаря сТари къщи 
и постройки - тел. 
0889/991-977.
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [24, 22]
рЕМонТ и направа на по-
криви, саниране, външни 
и вътрешни ремонти  - 
0888/02-01-87. [10, 6]
ФирМа с ниска оферта. 
Чисти от А до Я къщи, 
мази, дворове. Извършва 
и строителни работи. Тел. 
0899/601-444, по всяко 
време. [21, 3]
поДоВи заМазки, бе-
тон, мазилка, шпаклов-
ки и др. Довършителни 
работи. Справки на тел. 
0898/672-883. [8, 4]

рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и по-
чистване на комини - тел. 
0876/416-716. [22, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
справкина тел. 0887/040-
471.
паркЕТ, ДЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906.
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 7]
полаганЕ на фаянс и 
теракота - тел. 0896/828-
147. [22, 20]
бояДисВанЕ, шпаклоВ-
ка, ламинат и др. - справ-
кина тел. 0884/319-404. 
[11, 10]
лЕпЕнЕ на плочки, фу-
гиране, редене на лами-
нат, обръщане на врати 
и прозорци, шпакловане 
и поставяне на контакти 
предлага тел. 0876/80-90-
12. [5, 5]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.

Ел. инсТалации - тел. 
0884/012-716. [22, 6]
рЕМонТ на стари и из-
граждане на нови инста-
лации - 0878/116-850. [4, 
2]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯ-
КО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач с опит 
- 30 лв. - тел. 0894/525-
258.
почисТВанЕ на комини. 
Тел. 0876/416-716. [24, 
22]
коМиночисТач  - 
0889/177-737. [10, 7]

Вик
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/220-509.
Вик рЕМонТи - 
0894/220-509. [23, 10]
оТпушВанЕ на канали - 
0889/177-737. [10, 7]

ДограМа
ФирМа „ДТ пласт“ пред-
лага AL и PVC дограма - 
справки на тел. 0878/67-
61-61
„ЕМ пласТ“ - проМо-
ция -10% оТсТъпка До 
края на ФЕВруари на Al 
и PVC дограма, щори и ко-
марници - справки на тел. 
0876/130-317. [22, 19]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [25, 10]
Ел. урЕДи поправям - 
тел. 0894/220-509. [23, 
10]
рЕМонТ на ТЕлЕВизори 
по ДоМоВЕТЕ - справ-
ки на тел. 0888/279-846. 
[22, 5]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
Ел. и ВиК услуги - справ-
ки на тел. 0888/049-378. 
[22, 16]
услуги с комбиниран ба-
гер - тел. 0897/430-228. 
[22, 3]

Щори

EТ „касТЕло“ - Щори 
- външни и вътрешни, 
ВраТи - блиндирани, 
входни, автоматични, 
гаражни, ролЕТки - 
охранителни, Догра-
Ма - алуминиева, PVC, 
бариЕри - автома-
тични - 066/87-04-89, 
0888/255-318

аВТоМобили проДаВа
Дачия логан, 1.4, АГУ, 
2008 г., се продава на 
тел. 0898/643-173. [11, 
9]
рЕно МЕган Сце-
ник се продава на тел. 
0894/222-501. [12, 7]
голФ 3, 1.6, 101 коня, 
бензин, 1997 г., клима-
троник, за 1600 лв. се 
продава на тел. 0896/26-
26-60. [5, 5]

ФорД Фокус, 1.8, дизел, 
2003 г., се продава на 
тел. 0896/154-990. [4, 1]

скрап, сТари коли
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 12]
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [22, 
1]

аВТосТъкла
аВТосТъкла - европей-
ски и китайски, на ниски 
цени. БъРЗ И МОБИлЕн 
СЕРВИЗ! PKW AUTO EООД 
- 20 години опит! Тел. 
0888/970-971 - Пламен 
Венков. [12, 9]

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва 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., на-
рязани - 85 лв., чували 
- 5 лв. - справки на тел. 
0988/816-628.
сухи ДърВа в чува-
ли и разпалки - 5 лв. 
Безплатна доставка. Тел. 
0876/839-779.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
ДърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
сухи ДърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. не-
забавна 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 - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
ДърВа за огрев - метро-
ви, за печка и камина, га-
рантирано качество и ко-
личество - тел. 0879/988-
131, 0879/988-047.

нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
лицЕнзирана ФирМа 
продава дърва за огрев - 
тел. 0877/168-330.
проДаВа ЕкобрикЕТи 
от чиста слънчогледова 
шлюпка - 7.50 лв./20 кг. 
Адрес: бул. „Трети март“ 
93 (непосредствено преди 
КАТ), тел. 0897/876-477. 
сухи разпалки в голе-
ми чували - 5 лв./брой, 
сухи дърва в големи чу-
вали - 5 лв./брой. Тел. 
0876/29-43-43. [12, 11]
цЕпя ДърВа - тел. 
0896/926-407. [5, 2]

прЕВози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
ТранспорТ - 0.45 лв. - 
тел. 0894/004-045. [22, 
3]

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

 ЦЕНАтА НА оБяВИтЕ:
• 15	стотинки	на	дума,	
• 30	стотинки	на	дума	-	в	рамка,	
• 40	ст.	на дума - в рамка със сива подложка, без 

предлози и съюзи,  за едно отпечатване. Специални	
отстъпки	за	годишни	обяви,	ако	вашата	обя-
ва	излиза	през	цялата	година.	При	текущите	
обяви	всяка	11-та	е	безплатна.	

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
мЕбЕЛИ 

мЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИпОВИ 
И пО пРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

лЕкари
психиаТър и нЕВРОлОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 

0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧнИ УДОСТО-
ВЕРЕнИЯ.
Д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [12, 11]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 4]
МоМичЕ прЕДлага сек-
суслуги - тел. 0876/249-
511. [12, 11]
МоМичЕ прЕДлага сек-
суслуги - 0893/293-526. 
[12, 11]

рабоТа прЕДлага
салон за красота търси 
маникюристка. Справки на 
тел. 0896/579-013. [22, 
11]
ФирМа Търси мебелисти 
и разкройчик. Добро зап-
плащане. Справки на тел. 
0888/699-399. [22, 11]

рабоТа за сТругар 
на униВЕрсалЕн 
сТруг за ноВо про-
изВоДсТВо се пред-
лага на тел. 0882/272-
538 [11, 8]

сТругар сЕ търси на тел. 
0897/804-081, 0897/804-
100. [22, 4]
обЩ рабоТник се тър-
си на тел. 0888/818-756. 
[11, 6]
ФирМа за производство 
търси инспектор по ка-
чеството. Справки на тел. 
0884/055-612. [22, 4]

Винарна „рачо Ковача“ 
търси готвач за обедно 
меню. Задължително про-
фесионалист с опит! От-
лични условия на труд. 
Справки на тел. 0876/68-
37-68. [12, 6]
сТроиТЕлни рабоТни-
ци за Чехия се търсят на 
тел. +359/897-733-277, 
+420/608-499-902. [5, 4]
Търси МашинисТ на 
асфалтополагач. Заплата 
1500 лв. Справки на тел. 
0894/35-35-86. [7, 4]
пТицЕкланица „гЕ-
парД“ ООД търси да на-
значи шофьор на товарен 
автомобил с категория 
„С“, професионална ком-
петентност и психо. Теле-
фон за връзка: 0885/713-
813. [12, 4]
склаД за млечни про-
дукти търси шофьор-дис-
трибутор. Справки на тел. 
0883/222-290. [10, 4]

багЕрисТ сЕ търси на 
тел. 0894/35-35-86. [7, 
4]
сЕрВиТьорки, при до-
бро заплащане и подсигу-
рен транспорт, се търсят 
на тел. 0887/671-848. 
[22, 4]
ФирМа Търси огняри. 
Целогодишно. Котли на 
газ. Документи - високо 
налягане и за газ. Справ-
ки на тел. 0876/778-583 
[4, 2]
обЩ рабоТник за вре-
менна работа в строител-
ството се търси на тел. 
0879/604-206. [6, 1]
склаД за строител-
ни материали търси ра-
ботник. Справки на тел. 
0896/870-867. [3, 1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа за об-
грижване на стари 
хора денонощно - тел. 
0893/781-452. [5, 1]

грижа за болни
и ВъзрасТни
глЕДаМ болни, възраст-
ни хора почасово - справ-
ки на тел. 0877/302-561. 
[20, 1]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

иМоТи проДаВа
Фурна „бай хрисТо“, 
на ул. „никола Войнов-
ски“ - срещу бившия „До-
бри Карталов“, се прода-
ва на тел. 0888/729-196. 
[30, 27]
къЩа близо до Габро-
во, на 6 км от центъ-
ра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 6]
Вила на два етажа, с 10 
дка двор, в село Душев-
ски колиби се продава 
на тел. 0878/73-11-79. 
[6, 1]

ДаВа поД наЕМ
апарТаМЕнТ В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0888/977-533. 
[11, 6]

жилиЩЕ В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 066/85-41-85, 
0896/349-417. [5, 2]

Търси поД наЕМ
Търся кВарТира за 1 
човек - малка, на умерена 
цена, недалеч от центъра. 
Без претенции. Справки 
на тел. 0988/968-500. [5, 
4]

иМоТи купуВа
ЕВТина къЩа, може 
и полусъборена, се ку-
пува - справки на тел. 
0895/752-838.
купуВа сТари къщи 
и постройки по села-
та на ниски цени - тел. 
0889/991-977.

ноЩуВки
къЩа за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
ноЩуВки В топ цен-
тър - справки на тел. 
0876/731-419. [22, 13]

Регионалният 
всекидневник
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проДаВа паркЕТ

лаМиниран паркЕТ 
„алЕкс и ко“ ооД, 
справки на тел. www.
alexfloor.com.

проДаВа Машини
коТЕл, 25 киловата, 
„Голдън файър“, с горелка 
GF 858VIP, самопочиства-
ща, електроника - TIEMME 
Eleкtronics, Италия, КИД 
за твърдо гориво, гаран-
ционна, цена по догова-
ряне, продава 0988/353-
435 [33, 3]

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

проДаВа обзаВЕжДанЕ
МаТрак - малко ползван, 
запазен, 164/190, за 150 
лева се продава на тел. 
0898/93-93-03. [5, 5]

проДаВа разни
инДикаТорни часоВ-
ници - 2 бр., от 0 до 10 
мм, 25 лв./бр., се прода-
ват на тел. 0887/81-69-
18. [5, 1]

проДаВа Тор
биоТор за гради-
ни и овощни насажде-
ния се продава на тел. 
0898/630-249. [22, 7]

храна за жиВоТни
бали сЕно се продават 
на тел. 0888/854-135. [6, 
6]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
изкупуВа буркани 
срещу „Капитан Дядо ни-
кола“ - тел. 066/88-21-
13, 0884/156-497.

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

граДини, басЕйни

ланДшаФТЕн Ди-
зайн, оФорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
ДВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни 
и езерни форми, скал-
ни кътове, барбекю-
та. Справки на тел.  
0888/942-335.

счЕТоВоДсТВо

счЕТоВоДна къЩа: 
счЕТоВоДно об-
служВанЕ, гоДиш-
ни Данъчни ДЕкла-
рации, гоДишно 
приклЮчВанЕ, рЕ-
гисТрация на Фир-
Ми - справки на тел. 
0898/480-821.
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 след официалното 
честване на 100 години 
организиран футбол в 
Габрово през септември 
миналата година градът ще 
отбележи и половин век от 
първото влизане на „чар-

дафон - орловец“ в „а“ 
група.
 това ще стане на 16 
май, по време на Майски-
те празници в Габрово.
 Миналата събота кме-
тът на града таня Христо-

ва се срещна с част от 
инициаторите за 50-годиш-
нината - Михал Михалев 
- Матето, Васил тачев, Пе-
тър николов и Маргарит 
Георгиев, за да обсъдят 
организацията.

 В деня на Габрово ве-
тераните ще се включат и 
в Карнавалното шествие 
по централните улици на 
града. за тях ще бъдат из-
работени специални юби-
лейни екипи. 

Гаáрово ще отáележи 50 ãоäини
от влизането в майñторñката ãрупа

 Община Габрово, 22 февруари. От ляво надясно: Маргарит Георгиев, Михал Михалев, Владимир Прокопиев, Петър Николов, 
Таня Христова, Васил Тачев

 Красен Маринов - гол-
майсторът на габровския 
футбол за всички време-
на, подари обувките си на 
Владимир Прокопиев от 
аЕЛ Лимасол.
 съвсем новите футбол-
ни реликви марка „ади-
дас“ са от 1975 година, 
когато отборът е бил в 
майсторската група. 
 18-годишният Влади-
мир Прокопиев е роден в 
Габрово, но още като дете 
заминава със семейството 
си в Кипър. Към момента 
е част от националния от-
бор U18.
 Подаръкът беше връ-
чен на стадион „априлов“ 
малко след срещата на 
ветераните с кмета на 
Габрово таня Христова.

Голмайñторът Краñен Маринов поäари 
аäиäаñки на 45 ã. на ãаáровñки талант

иВан гоСпоДиноВ

три победи през уи-
кенда извоюваха отборите 
на „чардафон“ в първен-
ството на аматьорската 
българска баскетболна 
лига, зона „Център“. В 
този шампионат габров-
ският клуб участва с два 
тима. Под името „чарда-
фон Кидс“ при мъжете се 
обиграват юношите, които 
тази година са с амби-
ции и възможности да се 
класират за финалите в 
своята възрастова група. 
Въпреки че за два дни им 
се наложи да изиграят два 
мача, те сътвориха най-
голямата сензация, измък-
вайки в последните секун-
ди победа срещу лидера 
във временното класира-
не, плевенския „бавни и 
яростни“ - 62:60. този успех 
върна шансовете на батко-
вците от „чардафон“ да се 
преборят за първото мяс-
то, те вече са на точка зад 
своите основни опоненти.

Упоритост, себеразда-
вене, борба докрай - това 
бяха основните оръжия, 
с които „чардафон Кидс“ 
успя да излъже далеч по-
опитния си съперник, в 
който играят и състезате-
ли с опит в националната 
баскетболна лига. „бавни 
и яростни“ превъзхождаха 

по всички статистически 
показатели, водеха в ре-
зултата в продължение на 
35 минути, но допуснаха 
загуба в последните секун-
ди. Плевенчани бяха по-
добри в борбите под коша 
- 61:49, вкараха 22 срещу 
седем от т. нар. „точки 
от втори шанс“, 40:20 са 
реализираните кошове в 
близост до ринга, 7:1 точ-

ките от бърз пробив, а 
приносът на резервите е 
8:0 в тяхна полза. 

„чардафон Кидс“ оба-
че имаха на своя страна 
по-добрата издръжливост 
и физическа подготовка, 
стриктно следваха указа-
нията на треньора си ан-
тонио станков и успяха да 
обърнат мача, след като 
спечелиха втората част с 

37:28. 
Въпреки завързания 

мач, младият наставник на 
Габрово даде възможност 
за изява на всички свои 
възпитаници, въпреки че 
само четирима успяха да 
запишат точков актив. от-
ново истински лидер бе 
капитанът димитър тодо-
ров, регистрирал поредния 
си дабъл-дабъл - 19 точки, 

10 борби и коефициент за 
ефективност 26. 22 точки 
за сладката победа наниза 
Цветомир Минев, а цен-
търът димитър алексиев 
добави 14.

окрилени след успеха 
срещу лидера, в неделя в 
свищов „чардафон Кидс“ 
просто пометоха „Локомо-
тив 99“ (Горна оряховица). 
те леко спечелиха първите 

три части - 19:10, 25:13, 
25:5, след което антонио 
станков реши да даде по-
чивка на лидерите. Въпре-
ки това габровци стигнаха 
до повече от убедителна 
победа - 84:50, всички със-
тезатели записаха по над 
13 минути игра и завърши-
ха с точков актив.

84 точки вкараха и мъ-
жете на „чардафон“, техен 
потърпевш опонент бе ти-
мът на „баш мечките“ (Ве-
лико търново). играещият 
треньор антонио станков 
трудно успя да събере със-
тав от 5 човека, за да не 
загуби служебно срещата. 
Юношата Павел Пенчев 
попълни стартовата пети-
ца, която изигра и целия 
мач. Въпреки нулевата ре-
зервна скамейка, габро-
вци стигнаха до убедител-
на победа с 84:68 заради 
по-добрата си физическа 
издръжливост. 

„баш мечките“ водеха 
на полувремето с 41:40, 
след края на третата част 
отстъпваха само с 4 точки 
- 57:61. Въпреки че техните 
резерви вкараха 24 точ-
ки срещу нулевия актив 
на липсващите такива в 
отбора на „чардафон“, в 
последната десетминутка 
търновци нямаха отговор 
срещу по-свежата игра на 
габровци. 

особено впечатли ве-
теранът Петър Митков, 
който стана играч на мача 
с впечатляващ коефици-
ент за ефективност - 30, 
регистриран благодарение 
на не по-малко впечатля-
ващия дабъл-дабъл - 14 
борби, 20 точки. с напо-
ристата си игра той успя 
да изкара и 7 фала на 
противниците си. 

иначе от габровци най-
резултатен бе капитанът-
треньор антонио станков 
- 28. 

„чардафон Кидс“ побе-
ди „бавни и яростни“ в 
състав: Валери Пейков (0), 
николай Георгиев (0), Крум 
ахилей (0), боримир алек-
сиев (0), Цветомир Минев 
(22), николай Василев (0), 
Красимир александров (7), 
димитър тодоров (19), ди-
митър андреев (14).

срещу „Локомотив 99“  
„чардафон Кидс“ бе в със-
тав: добромир добрев (8), 
Виктор ангелов (4), Хрис-
то саркизов (10), Мартин 
Миланов (9), иван Монев 
(11), Цветомир Минев (22), 
димитър тодоров (14), ди-
митър андреев (6).

„чардафон“ игра в със-
тав: Георги ненов (17), 
Павел Пенчев (4), Цвето-
слав Митев (15), антонио 
станков (28), Петър Мит-
ков (20).

Три поáеäи през уикенäа, "äецата" 
на "Чарäафон" áиха лиäера в ББЛ

СВетозар гатеВ

отборът на „чардафон“ по-
стигна пета поредна победа 
в „а“ републиканската хан-
дбална група. В среща от 
15-и кръг габровският тим се 
наложи като гост над състава 
на „асти-91“ в Хасково и 
продължи успешната си се-
рия от началото на втория 
полусезон.

„чардафон“ на практика 
реши срещата още през пър-
вата част, като взе аванс от 
9 гола. доминацията на брон-
зовите медалисти от миналия 

сезон доведе до увеличаване 
на разликата в началните ми-
нути на второто полувреме 
– 9:21. след това гостите на-
малиха оборотите и съставът 
на „асти-91“ успя да съкрати 
леко пасива до финалното 
21:30.

даниел димитров се раз-
писа шест пъти във врата-
та на домакините, по четири 
гола за победата добавиха 
Павел данаилов, димитър 
Петков, станислав Йорданов, 
Марио Янчев и Пенчо Пен-
чев. за домакините четири 
попадения наниза тенчо те-

нев.
с успеха в Хасково „чар-

дафон“ запази третото си 
място във временното класи-
ране. Габровският състав има 
19 точки, с една по-малко от 
втория - „Пирин-64“, който в 
този кръг победи шампиона 
„Локомотив“ (Варна) в Гоце 
делчев с 24:21. 

Въпреки загубата варнен-
ци остават начело в класира-
нето с 24 точки. четвърта по-
зиция заема „осъм“ (Ловеч) с 
18 точки.

В следващия кръг „чар-
дафон“ ще приеме петия в 

подреждането - „спартак“ 
(Варна). Мачът е в събота, 
29 февруари, в спортна зала 
„орловец“ от 18 часа.

„чардафон“: слав Колев, 
Павел данаилов-4, Миро-
слав денчев-1, Георги асенов, 
Христо данаилов, станислав 
Йорданов-4, Пламен дедев, 
димитър Петков-4, Йордан 
Михайлов-2, Мариян Кирма-
гов-1, даниел димитров-6, 
Пенчо Пенчев-4, Марио Ян-
чев-4, даниел Грозданов, 
Пламен иванов, николай 
Цветков.

Водач: Милена иванова. 

"Чарäафон" ñ пета пореäна поáеäа


