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изпълнява линията:

Билети - на автогарите

0897 812 301
0897 812 303
0897 805 282

Севлиево, 
ул. "Стоян Бъчваров" 8

Севлиево • гаБрово
КаЗанлЪК • Павел Баня

ХиСаря • Пловдив

МИГЛЕНА ВЪГЛЕНОВА

	 До	 31	 октомври	 2020	
г.	 се	 удължава	 срокът	 на	
целевата	 програма	 „Топъл	
обяд	у	дома	в	условията	на	
извънредна	 ситуация“.	 По-
ради	 епидемичната	 обста-
новка	в	страната	се	очаква	
след	тази	дата	услугата	да	
бъде	 продължена	 до	 края	
на	 годината.	 Благодарение	
на	програмата	200	най-уяз-
вими	 от	 пандемията	 Ко-
вид-19	 хора	 от	 Габрово	 и	
селата	 получават	 храна	 в	
домовете	си.
	 За	 да	 оказва	 подкре-
пата,	 Община	 Габрово	 ще	
получи	 още	 24	 360	 лв.	 от	
държавния	 бюджет	 чрез	

Агенцията	 за	 социално	
подпомагане.	 Така	 общият	
размер	на	безвъзмездните	
средства	 по	 проекта	 до	
момента	става	73	080	лв.
	 От	 началото	 на	 месец	
май	 2020	 г.	 ежедневна	 по-
мощ	 получават	 възрастни	
над	 65	 г.	 без	 никакви	 до-
ходи	или	с	такива	под	ли-
нията	 на	 бедност,	 както	 и	
хора	 с	 увреждания,	 които	
не	могат	да	осигурят	сами	
потребностите	си	от	храна.

	 Безплатният	 обяд	
включва	супа,	основно	яс-
тие,	 хляб	 и	 веднъж	 сед-
мично	 десерт.	 Доставя	 се	
до	 дома	 на	 потребителите	
в	работни	дни.	Хората	по-
лучават	 и	 съдействие	 за	
закупуване	 на	 хранителни	
продукти,	 вещи	 от	 първа	
необходимост	 и	 лекарства	
(с	 техни	 средства	 или	 с	
пари,	извън	проекта).
	 Дейностите	 се	 ръково-
дят	от	„Заведения	за	соци-
ални	 услуги“.	 Информация	
за	 лица	 в	 нужда	може	 да	
бъде	подавана	на	 тел.	 066	
806	022,	066	806	551,	както	и	
на	 email	 zsu.gabrovo@abv.
bg,	 всеки	 работен	 ден	 от	
08:00	до	16:30	часа.

ГАЛИНА ВИтАНОВА

	 Кметът	на	Габрово	Таня	
Христова	 бе	 преизбрана	
за	 председател	 на	 Упра-
вителния	 съвет	 на	 РСО	
„Централна	Стара	планина”	
от	 	 Общото	 събрание	 на	
сдружението,	 което	 засе-
дава	 вчера.	 В	 УС	 влязоха	
влязоха	 още	 кметовете	 на	
общините	 Елена,	 Ловеч,	
Тетевен	 и	 Трявна	 -	 Дилян	
Млъзев,	 Корнелия	 Мари-
нова,	 Мадлена	 Бояджие-
ва	 и	 Силвия	 Кръстева.	 За	
заместник-председател	 на	
Управителният	съвет	бе	из-
брана	Корнелия	Маринова,	
кмет	 на	 Ловеч	 от	 мина-
лата	 година,	 но	 трупала	
опит	 като	 председател	 на	
Общинския	 съвет	 и	 като	
депутат	 в	 42-рото	 и	 43-то	
Народно	събрание.		
	 Дейността	 на	 сдруже-
нието	на	старопланинските	

общини	през	2020	г.	включ-
ва	предоставяне	на	инфор-
мация,	разпространение	на	
полезни	 практики	 за	 до-
бро	управление	на	местно	
ниво,	 участие	 в	 проекти	 и	
инициативи.	 От	 най-голя-
мо	 значение	 за	 сдруже-
нието	 са	 партньорските	
проекти	 КОД	 ЗАНАЯТИ,	
DESIGNSCAPES	и	ACHIEVE.
 „Креативни действия 
за насочване на конку-
рентното развитие на 
малките и средни пред-
приятия” (КОД ЗАНАЯТИ) 
има	 за	 цел	 да	 развие	 по-
тенциала	и	 конкурентоспо-
собността	 на	 микро,	 мал-
ките	и	средни	предприятия	
от	 сектора	на	 художестве-
ните	занаяти	и	чрез	въвеж-
дане	на	иновации	да	нама-
ли	 риска	 от	 изчезване	 на	
много	традиционни	занаяти	
и	производства.	Консорци-
умът	на	проекта	е	съставен	

от	 общини,	 университети,	
неправителствени	 органи-
зации	 и	 управляващи	 ор-
гани	 на	 регионални	 и	 на-
ционални	 оперативни	 про-
грами	от	Италия,	България,	
Унгария,	Белгия,	Ирландия,	
Финландия	 и	 Испания.	 В	
България	КОД	ЗАНАЯТИ	се	
реализира	 от	 РСО	 „Цен-
трална	 Стара	 планина”	 и	
Министерство	на	икономи-
ката	чрез	Главна	дирекция	
„Европейски	 фондове	 за	
конкурентоспособност.	 На-
ученото	 от	 европейските	
партньори	ще	 бъде	 прило-
жено	 за	 подобряване	 на	
ОП	„Иновации	и	конкурен-
тоспособност”	2014-2020.
 DESIGNSCAPES („Из-
граждане на капацитет 
за дизайн базирани ино-
вации в градска среда”) 
се	 финансира	 от	 програ-
ма	 Хоризонт	 2020.	 Негов	
координатор	 е	 Регионално	

сдружение	 на	 общини	 от	
Тоскана	 (Италия).	 Проек-
тът	 има	 за	 цел	 да	 разра-
боти	 съзидателния	 потен-
циал	 на	 градската	 среда	
във	 възможно	 най-много	
европейски	 градове,	 като	
насърчи	 въвеждането	 на	
иновативни	 и	 дизайн	 ба-
зирани	 продукти,	 услуги	 и	
процеси	в	различни	сфери	
на	обществения	живот.
 АCHIEVE („Познаваме 
общата история, открива-
ме и разпространяваме 
европейските ценности”) 
е	одобрен	за	финансиране	
от	 програма	 „Европа	 за	
гражданите”.	 Градовете	 от	
Централна	 и	 Югоизточна	
Европа,	 които	 участват	 в	
него,	използват	общата	си	
европейската	 идентичност	
(история,	 изкуство	 и	 ре-
лигия)	 като	 инструмент	 за	
борба	 с	 нарастващия	 ев-
роскептицизъм.

РСО "Öеíтралíа Стара плаíиíа" преизáра Таíя Õристîва

	 Първа	 награда	 Награ-
да	 в	 тазгодишншия	 кон-
курс	за	лирично	стихотво-
рение	 на	 името	 на	 Пет-
ко	 и	 Пенчо	 Славейкови	
няма	 да	 бъде	 присъдена.	
Това	 реши	 оглавяваното	
от	 доц.	 Йордан	 Евтимов	
от	 софийския	Нов	 българ-
ски	 университет	 жури.	 В	
селектиращия	орган	на	ав-
торитетната	 традиционна	
за	Трявна	проява	бяха	още	
доц.	 Гергина	 Кръстева	 -	
Пловдивски	 университет	
„Паисий	 Хилендарски“	 и	
тревненците	 Светла	 Чалъ-

кова,	Диан	Пенчев	и	Вио-
лета	Зидарова.	
	 На	 конкурса	 бяха	
представени	221	текста.
 С Втора награда са от-
личени две творби:
	 №	 91	 „Домът	 на	 блу-
дника“	 с	 автор	 Николай	
Драгиев	 от	 София	 и	 №	
189	 	 „Чуждоезично	 кино“	
с	автор	Надежда	Тричко-
ва	от	София.
 Трета награда се при-
съжда на:	 №	 153	 „Пор-
тугалски	 за	 начинаещи“	
с	 автор	Оля	 Джакова	 от	
София	 	 и	№	 213	 „Белият	

гълъб“	с	автор	Петя	Цоне-
ва	от	Габрово.
	 Електронното	 гласува-
не	 отличи	 с	 наградата	 на	
публиката	 творбата	 с	 №	
112	 „Разделени“	 -	 765	 от	
общо	3	500	гласа.	Автор	е	
Александрина	 Тевекелева	
от	Пловдив.
Официалното	 награждава-
не	ще	е	в	събота	по	време	
на	 Славейковата	 вечер	 в	
Трявна.	 Призовете	 на	 от-
личените	ще	връчи	кметът	
на	града	Силвия	Кръстева.	
Начало	 на	 церемонията	 -	
17:00	часа.

Славейкîвите празíици áез Гîляма íаãрада

ЦВЕтОМИрА ИВАНОВА

	 Областната	 комисия	
по	 безопасност	 на	 дви-
жението	по	пътищата	обе-
динява	 усилия	 с	 Общи-
на	 Габрово	 в	 съвместна	
инициатива	 	 „Движи	 се…
РАЗУМНО!“	 на	 18.09.2020	
г.	в	интервала	от	10:00	до	
19:00	часа	в	градинката	с	
мечето	и	на	пл.	 „Възраж-
дане”	в	гр.	Габрово.	Съби-
тието	се	провежда	заедно	
с	 ангажирани	 по	 темата	
териториални	 структури	 и	
е	 под	 патронажа	на	Дър-
жавна	 агенция	 „Безопас-
ност	 на	 движението	 по	
пътищата“.		

	Дните	на	безопасност	на	
пътя,	 които	 през	 насто-
ящата	 година	 съвпадат	 и	
с	 Европейската	 седмица-
та	 на	 мобилността	 -	 от	
16	 до	 22	 септември,	 ще	
провокират	активности	за	
деца	 и	 възрастни,	 които	
да	 обогатят	 знанията	 им	
за	 безопасно	 пресичане,	
колоездене,	 шофиране	
при	спазване	на	правила-
та	за	движение.	Едновре-
менно	с	това	ще	обърнем	
внимание	 към	 насърчава-
нето	на	устойчива	градска	
мобилност,	водеща	до	на-
маляване	на	замърсяване-
то	 на	 въздуха,	 шумовото	
замърсяване,	 задръства-

нията,	 пътно-транспортни-
те	 произшествия	 и	 здра-
вословните	проблеми.	
Акцент	 през	 настоящата	
година	 са	 велосипедисти-
те,	 затова	 в	 центъра	 на	
събитието	ще	 бъде	 състе-
занието	 по	 приложно	 ко-
лоездене.		„Не	случайно	и	
мотото	ни	насочва	внима-
ние	към	това	„Движи	се…
РАЗУМНО“	-	от	една	стра-
на	да	изберем	екологичен	
начин	на	придвижване,	но	
от	 друга	да	бъдем	разум-
ни,	 да	 спазваме	 всички	
изисквания	 като	 участни-
ци	 в	 движението	 и	 щом	
видим	колоездач	пред	нас	
-	 да	 мислим	 все	 едно	 е	

нашето	 дете	 или	 близък!“	
-	 разказва	 заместник	
областният	 управител	 и	
председател	на	Областна-
та	комисия	Мария	Пенева.	
Самият	 ден,	 посветен	 на	
пътната	 безопасност	 в	
Габрово	 -	 18	 септември,	
ще	 стартира	 още	 в	 10:00	
ч	 сутринта	 с	 едно	 инте-
ресно	 състезание	 в	 гра-
динката	 с	 мечето,	 което	
през	 изминалата	 година	
се	 радваше	 на	 голям	 ин-
терес.	 Наречено	 е	 „Мама	
е	 добър	 шофьор“	 и	 пред-
ставлява	 приложно	 кара-
не	 на	 бебешки	 и	 детски	
колички	в	градска	среда	с	
екологични	елементи.		От-

ново	там	ще	има	разполо-
жена	и	зона	 „Тебеширени	
рисунки“,	 където	 деца	 ще	
могат	 да	 рисуват	 и	 оста-
вят	 послания	 за	 пътната	
безопасност.	
В	 17:00	 часа	 на	 площад	
„Възраждане“	 стартира	
модно	 дефиле	 от	 конкурс	
за	 	 светлоотразителни	
костюми,	 изработени	 от	
деца	 и	 техните	 родители.	
Журито	 ще	 търси	 трите	
„най“	костюма:	най	 -	ино-
вативен;	най	-	атрактивен	
и	 най	 -	 ефективен.	 Вед-
нага	 след	 това	 ще	 бъде	
даден	 официалният	 старт	
на	събитието.	

„Движи се…РАЗУМНО!" - íе самî íа 18-ти...
ЖЕНИНА ДЕНчЕВА

	 От	 1	 юли	 досега	 са	
подадени	 	 2272	 молби	 за	
отопление.	 От	 тях	 1440	 са	
отпуснати,	а	235	са	отказа-
ни.	Подадени	са	320	молби	
повече	 от	 предходната	 го-
дина,	 съобщава	 Радосла-
ва	 Христова,	 директор	 на	
Териториална	 дирекция	 за	
социално	подпомагане.
	 	 	 	 	Тази	 година	 отказите	
са	 значително	 по-малко,	
в	 сравнение	 с	 предходни	
години,	 тъй	като	е	вдигнат	
леко	коефициентът,	с	който	
се	намаляват	пенсиите	и	в	
изчисленията	 влиза	 само	
част	от	нея.	Затова	и	по-го-

лям	 кръг	 хора	 имат	 право	
на	помощи	за	отопление.
	 	20	дни	след	подаване-
то	 на	 молбата	 се	 изготвя	
социален	 доклад	 и	 след	
още	 7	 дни	 се	 издава	 за-
повед	 за	 одобряване	 или	
отхвърляне.	 От	 17	 август	
вече	започна	изплащането	
на	молбите,	подадени	от	1	
юли	досега,	коментира	тя.
				Според	вида	на	отопле-
нието	 за	 помощ	 за	 елек-
троенергия,	 твърдо	 гориво	
и	топлоенергия	са	подаде-
ни	1851	молби	за	Габрово	и	
420	за	Трявна.
	 Крайният	 срок	 за	 по-
даване	на	молбите	е	до	31	
октомври.

2272 мîлáи за îтîплеíие в 
ТД "Сîциалíî пîдпîмаãаíе"
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ЖЕНИНА ДЕНчЕВА

	 Състав	 на	 Окръжен	
съд	 -	 Габрово	 	 одобри	
споразумение	между	про-
курор	 от	 Окръжна	 проку-
ратура	 и	 защитниците	 на	
четирима	 подсъдими	 от	
Габрово,	 с	 което	 им	 се	
налагат	 наказания	 за	 из-
вършен	от	тях	грабеж.
	 Съгласно	 споразуме-
нието,	 А.И.,	 С.И.,	 М.Г.	 и	
Д.Т.	 се	 признават	 за	 ви-
новни	 в	 това,	 че	 на	 24	
септември	 2019	 година,	
при	 паметника	 на	 „Баба	
Зара”	в	Габрово,	в	съучас-
тие	 помежду	 си,	 отнели	
мобилни	телефони	и	порт-
фейл	 с	 парична	 сума	 -	

всичко	на	стойност	569,40	
лева,	 от	 двама	 младежи	
от	 Пловдив,	 като	 употре-
били	за	това	сила	и		зап-
лашване.
	 За	 това	 престъпление	
на	А.И.	и	С.И.	-	действали	
при	 условията	 на	 опасен	
рецидив,	 са	 определени	
наказания	от	по	2	 години	
лишаване	от	свобода,	при	
първоначален	 строг	 ре-
жим.	 На	 подсъдимия	 М.Г.	
е	 наложено	 наказание	
от	 1	 година	 лишаване	 от	
свобода,	изпълнението	на	
което	е	отложено	с	изпи-
тателен	срок	от	3	години.	
	 Съгласно	 одобреното	
споразумение	 на	 подсъ-
димия	 Д.Т.	 -	 непълноле-

тен	 към	 момента	 на	 из-
вършване	 на	 въпросното	
деяние,	 се	 определя	 на-
казание	 пробация,	 с	 про-
бационни	 мерки:	 „задъл-
жителна	 регистрация	 по	
настоящ	 адрес“	 и	 „задъл-
жителни	 периодични	 сре-
щи	с	пробационен	служи-
тел“	за	срок	от	1	година.
	 Съдът	 одобри	 спора-
зумението,	 след	 като	 по	
делото	 бяха	 представени	
доказателства	 за	 възста-
новяване	 на	 имуществе-
ните	 вреди,	 причинени	 от	
деянието.
	 Одобреното	 споразу-
мение	 има	 последиците	
на	влязла	в	сила	присъда,	
уточниха	от	Съда.

Осъдиха трима за ãраáеж "Тîпъл îáяд" дî края íа îктîмври

„Следвай 
вдъхíîвеíиетî си!

“
 

със Светлиí Накîв
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УчреДИТелИТе И ПАрТНьОрИТе 
НА АПрИлОВСКИТе НАгрАДИ ЗА лИТерАТУрА

ОБЯВЯВАТ КОНКУрС ЗА КНИгИ,
издадени	в	периода	от	1	септември	2019	г.	до	15	сеп-
тември	2020	г.,	или	ръкописи	в	следните	жанрове:

ПОеЗИЯ  ПрОЗА  лИТерАТУрА ЗА ДецА  хУмОр 
И САТИрА  еТНОгрАфИЯ  КрАеЗНАНИе

 
	 В	конкурса	могат	да	участват	всички	автори,	родени	
или	дълго	пребивавали	на	територията	на	община	Габрово,	
както	и	всички	редовни	членове	на	Дружеството	на	писате-
лите	–	Габрово.	Книгите	или	ръкописите	(в	2	екземпляра),	
придружени	 от	 кратка	 творческа	 биография,	 трябва	 да	
бъдат	 предадени	 до	 15.09.2020	 г.	 в	 отдел	 „Култура”	 на	
Община	Габрово,	пл.	„Възраждане“	№	3.	Книгите,	участвали	
в	конкурса,	остават	за	фонда	на	РБ	„Априлов-Палаузов“.	

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИЯ ОТ ГАБРОВО В БЪЛГАРИЯ:
ЕКСКУРЗИЯ ДО ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ, 
БУРГАС - 2/1 нощувки със закуска, 90 лв., 
15-16.08.2020
ЕКСКУРЗИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ БАНСКО-ЛЕ-
ЩЕН-КОВАЧЕВИЦА-ДОБЪРСКО - 3/2 нощувки 
със закуска, 145 лв., 05-07.09.2020
НОС КАЛИАКРА - БАЛЧИК - ВАРНА - ПОБИТИ 
КАМЪНИ - 2/1 нощувки със закуска и вечеря, 
99 лв., 22-23.08.2020
РИЛСКИ МАНАСТИР - БАНСКО - РУПИТЕ - РО-
ЖЕНСКИ МАНАСТИР - МЕЛНИК – ВЕЛИНГРАД 
- 3/2 нощ.със зак. и веч.,139 лв., 21-23.08.2020
КРЪСТОВА ГОРА - ВРЪХ СНЕЖАНКА - РОЖЕН-
СКА ОБСЕРВАТОРИЯ - 2/1 нощ. със зак. и веч., 
89 лв., 29-30.08.2020; 10-11.10.2020
АЛПИЙСКА ЖЕЛЕЗНИЦА СЕПТЕМВРИ - БАНСКО 
- БАЙКУШЕВА МУРА - ДОБРИНИЩЕ - ДОБЪР-
СКО - 4/3 нощувки със закуска и вечеря, 176 
лв., 13-16.08.2020

ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ, ХОТЕЛ „АНТАРЕС“ - 7 
нощувки със закуска, 285 лв., 15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ, ХОТЕЛ „СОЗО-
ПОЛ“ - 5 нощувки, закуска и вечеря, 280 лв., 
10.08; 24.08; 31.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ „ТИ-
ШИНА“ - 4 нощувки на закуска и вечеря, 239 
лв., 05.08; 19.08
МОРСКО ЛЕТУВАНЕ В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„ТИШИНА“ - 7 нощувки на закуска и вечеря, 
454 лв., 15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„ДЮНИ” – 5 нощувки със закуска и вечеря, 330 
лв., 10.08; 24.08; 31.08
МОРСКО ЛЕТУВАНЕ В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„АРЕНА“ - 7 нощувки със закуска и вечеря, 384 
лв.,15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, Х-Л „АРЕНА“ 
- 4 нощ. със за. и веч., 239 лв., 05.08; 19.08

31/07

ГАБРОВО, УЛ. “1 МАЙ 1876” 1-В 

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
• Истанбул - 18.09./24.09., от 147 лв.
• Одрин - с 1 нощувка, всяка събота, 105.60 лв.  
• Кападокия - 11.09./09.10., самолет, от 704 лв.
• Почивки в ТУРЦИЯ за м. септември БЕЗ ТЕСТ 
и КАРАНТИНА
• Балчик-Дуранк.езеро-Шабла-Калиакра - 
11.09., 2 нощувки, 155 лв.
• Доспат-Въча–Девин - 26.09., 1 нощувка, 95 лв.
• П е р п е р и к о н - Та т у л - К ъ р д ж а л и - в и л а                                                               
„Армира“-Ивайловград - 02.10., 2 нощ., 145 лв.             
• Почивка о. Корфу+Метеорите  - 02.10., 415 лв.,                                                                   
4НВ +1ВВ от Севлиево/Велико Търново
• Синая-Бран-Брашов - 19.09., 315 лв. от Вели-
ко Търново
• Загреб-Плитвички езера - 19.09., 2 нощувки, 
345 лв. от София
• Почивка Черногорие-Будва-Дубровник-                                                         
Котор - 19.09., 6 нощувки, 549 лв., автобус от 
София
• Почивка в Словения - 14.10., 669 лв., автобус 
от София
ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ
• Париж - 18.09., 899 лв., Прага - 24.09., 739 лв., 
Палма де Майорка - 08.09./15.09., 1379 лв., Из-
раел и Йордания - 22.10., 2277 лв., Дубай и Абу 
Даби - 13.10/27.10, 1595 лв.

АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ СВЯТ
ТЕЛ. 066804948 /0887836173 /0899883724 

e-mail: sviat@mail.bg   www.sviat.eu

04/09

Уведомление
електроразпределение Север 

АД, разпределителен обслужващ 
център габрово и горна Оряхови-

ца уведомява своите клиенти, че:

На 21.09.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч.,	поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	
на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенер-
гия	 ,	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	
в	района	на:	Община	Габрово,	с.	Драгановци	–	
фирми	„Мегапласт	31	ЕООД“,	„Бългериан	Грейн	
ЕООД“,	„Агро	Фермер	ЕООД“	(абонатите	захра-
нени	от	ТП	ДЗС	Драгановци)..

На 18.09.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч.,	поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	
на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенер-
гия	 ,	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	
в	 района	 на:	 Община	 Габрово,	 с.	 Камещица	
(абонатите	захранени	от	ТП	1)..

На 16.09.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч.,	поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	
на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенер-
гия	 ,	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	
в	района	на:	Община	Габрово,	с.	Яворец	(част	
от	абонатите	захранени	от	ТП	2	и	всички	от	ТП	
3)..

Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център Габрово и Горна Оряховица се из-
винява на своите клиенти за възникналото неудоб-

ство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да полу-

чите на тел. 0700 1 61 61

Нациîíалеí музей íа îáразîваíиетî 
îткрива въíшíа експîзиция 

„Габрово – център на 
знание и просвета“,

което	ще	се	състои	на	14	септември,	
понеделник,	

от	17:30	часа,		пред		паметника	
на	Васил	Априлов.

Изложбата е реализирана с финансовата подкрепа на 
Община Габрово по програма „Култура 2020“,  

Приоритет „160 години Габрово град“.

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

С Ъ О Б Щ е Н И е

Поради	 намаления	 дебит	 на	 водоизточниците	
и	повишеното	потребление	и	на	основание	За-
повед	№1900/04.09.2020	г.	на	кмета	на	Община	
Габрово,	се	променя	режима	на	водоподаване	
на	група	габровски	села,	както	следва:
 с. Златевци и с. милковци	-	вода	се	подава	
през	ден,	считано	от	01.09.2020	г.,	от	18:30	ч.	до	
изчерпване	на	водоема;
 с. лоза и с. Петровци 	-	вода	се	подава	от	
18:00	до	20:30	ч.	и	от	6:30	до	8:30	ч.
 с. Армени	–	вода	се	подава	през	ден,	счита-
но	от	01.09.2020	г.,	от	18:30	ч.	до	изчерпване	на	
водоема;
 горния край на с. Кози рог -	вода	се	подава	
в	дните	сряда	и	събота	от	9:00	ч.		до	изчерпва-
не	количествата	в	резервоарите.

Забранява се ползването на питейна вода 
за напояване, поливане на зелени площи, 

миене на улици и мПС, пълнене на басейни 
и др. различни от питейно-битови нужди.

В	случай	на	промяна	дебита	на	водоизточници-
те,	режимът	ще	бъде	променен.

ОУ “ИВАН ВАЗОВ” гр. габрово

OБЯВЯВА КОНКУрС ЗА ОТДАВАНе ПОД НАем

	 Конкурсът	ще	се	проведе	в	методичния	 кабинет	 на	 училището.	Кон-
курсната	документация	ще	се	закупува	в	дирекцията	на	училището.
	 Оглед	 на	 обекта	 може	 да	 се	 извършва	 всеки	 работен	 ден	 от	 10.00	
-16.00	ч.	до	крайния	срок	за	закупуване	на	документи	за	участие.	Право	
на	оглед	имат	лицата,	закупили	конкурсни	документи	и	след	предварител-
но	съгласуване	с	ръководството	на	училището.	
	 За	допълнителна	информация:	тел.	066	803487

Наименование	
на	обекта

Заповед	
№

Полезна	
площ,	
кв.м.

Дата	и	
час	на
провеждане	
на	конкурса

Начален	
наем,	
лв.

Закупуване
на	
конкурсна
документация

Кухненски	блок	
–	разливочна	
за	ученическо	
хранене	

РД-04-415/
08.09.2020	г.

109,00 21.09.2020	г.
14,00	ч.

192,93	
лв.

09.09.2020	г.	
до
18.09.2020	г.

      ЖЕНИНА ДЕНчЕВА

	 Държавата	 прави	
всичко	 възможно	 да	 за-
пази	бизнеса	и	работните	
места.	 Няколко	 мерки	 за	
справяне	 на	 предприя-
тията	 с	 пандимията	 бяха	
отпуснати.	 Едната	 е	 по	
ПМС151,	 познато	 като	
60:40,	 обяснява	 Даниела	
Маринова,	вр.и.д.директор	
на	Бюрото	по	труда.
	 "Изпълнението	 му	
стартира	 през	 юли.	 До	
края	 на	 август	 са	 пода-
дени	 77	 заявления	 от	 ра-
ботодатели	 за	 ползване	
на	 средства	 по	 схемата	
60	 на	 сто	 от	 държавата,	
40	-	от	работодателите.	По	
предишното	 55	 постано-
вление,	което	на	практика	
е	 същото,	 имахме	 заявки	
от	 217	 работодатели.	 Оч-
акваме	 сега	 те	 също	 да	
се	 включат.	Те	 трябва	 да	
кандидатстват	 с	 докумен-
ти	за	спад	на	прихода	на	
фирмата	през	предходния	
месец.	
	 Успоредно	с	това	стар-
тира	 решение	 на	 Минис-
терски	 съвет	 429,	 което	
позволява	 на	 работещите	
в	 хотелиерството,	 ресто-
рантьорството	 и	 транс-

порта,	 които	 най-много	
бяха	 засегнати	 от	 коро-
навируса.	 Кандидатствали	
са	20	работодателя,	те	ще	
получат	 помощта	 от	 290	
лв.	Една	от	фирмите	е	Об-
щински	пътнически	транс-
порт	 Габрово",	 коментира	
Даниела	Маринова.
	 	 	 	 	Третата	 схема,	 коя-
то	 стартира	във	вразка	с	
пандемията	 е	 "Заетост	 за	
теб".	 Тя	 е	 насочена	 към	
тези	 работодатели,	 кои-
то	 смело	 решават	 в	 този	
критичен	 момент	 да	 раз-
крият	работни	места.	Има	
65	работодатели,	които	са	
кандидатствали	 по	 схема-
та	и	са	разкрили	работни	
места.	 От	 тях	 вече	 има	
сключени	 27	 рамков	 до-
говора,	 което	 означава,	
че	 работниците	 вече	 са	
наети.
	 	 	 	 	Има	 схема	по	 евро-
пейска	 оперативна	 про-
грама	за	безработни	мла-
дежи	 до	 29	 години.	 По	
време	на	пандемията	мла-
дежите	 по-малко	 пътуват	
в	 чужбина.	 Забелязва	 се	
увеличаване	 на	 заявките	
по	 тази	 програма.	 Само	
за	 един	 месец	 има	 20	
заявки	 на	 работодатели,	
които	 са	 кандидатствали	

за	работа	на	младежи	до	
29	 години.	 Другите	 са	 в	

процес	на	одобряване.
	 "Работим	 и	 по	 про-

грами	 за	 заетост	 и	 по	
мерки	 за	 обучение	 	 по	
Закона	 за	 насърчаване	
на	 заетостта.	 Към	 95	 %	
от	 отпуснатите	 средства	
от	 държавния	 бюджет	 са	
договорирани.	 Това	 оз-
начава,	 че	 са	 сключени	
договори	 по	 различните	
мерки	 от	 ЗНЗ.	 Последна-
та	 програма,	 която	 беше	
одобрена	от	министъра	на	
труда	 и	 социалната	 по-
литика	 бяха	 регионалните	
програми	 за	 заетост.	 Те	
са	към	общините	в	Габро-
во,	 Трявна,	 Севлиево	 и	
Дряново,	 които	 ги	 чакаха	
с	 нетърпение,	 защото	 от	
няколко	 години	 това	 са	
единствените	 програми,	
чрез	които	те	могат	да	си	
наемат	 безработни	 лица	
от	 Бюрото.	 Стартираха	
и	 четирите	 програми	 и	
всички	бройки,	които	бяха	
ни	спуснати,	работят	от	1	
август.	Те	трудят	по	благо-
устрояване,	 оцеленяване	
и	други	дейности,	полезни	
са	 на	 общините",	 казва	
още	Маринова.
		 Успоредно	 с	 всички	
мерки	 за	 насърчаване	
на	 заетостта,	 приключват	
курсовете	 на	 социални-
те	партньори.	Става	дума	

за	 7	 курса	 на	 социални	
партньори.	 КНСБ	 по	 про-
ект	 "Нови	 умения,	 нови	
възможности",	 включи	 15	
души	в	обучение	за	социа-
лен	асистент.	Българската	
стопанска	камара	по	про-
ект	 "Развитие	 на	 работна	
сила"	обучава	20	души	за	
работа	 в	 обувното	 и	 ко-
жено-галантерийното	 про-
изводство.	Третият	проект	
е	 на	 АКБ	 "Рестарт	 2020",	
там	 20	 лица	 са	 включени	
в	 обучение	 в	 ресторат-
ньорство,	 в	 заведения	 за	
храна	 и	 за	 развлечение.
Те	 са	 минали	 през	 клю-
чови	 компетентности	 уме-
ния	за	учене.	Този	проект	
се	осъшествява	в	община	
Трявна.	 Другите	 проекти	
са	 за	 община	 Габрово".	
Проект	на	"Подкрепа"	обу-
чава	20	души	за	професия	
охранител	и	те	вече	рабо-
тят	 като	 физическа	 охра-
на	 на	 обекти.	 По	 проект	
"Просперитет"	на	Съюз	за	
стопанска	 инициатива	 16	
човека	са	включени	в	обу-
чение	 за	 библиотекар.	Те	
са	преминали	и	дигитална	
компетентност.
	 Следващият	 проект	 е	
на	 Българската	 търговско	
промишлена	 палата,	 той	

включи	20	човека	в	обуче-
ние	 за	 готвачи	 	 и	 умения	
за	работа	в	екип.	Всичите	
130	 безработни	 приключи-
ха	 успешно	 обучението	 си	
в	 края	 на	 август	 по	 тези	
проекти.	 Има	 разпреде-
лени	 средства	 и	 част	 от	
тях	ще	бъдат	насочени	към	
субсидирана	 заетост	 да	
стажуват	 в	 рамките	 на	 3	
месеца	 при	 работодатели,	
с	които	социалните	патньо-
ри	са	сключили	договори.
	 "Работодателите	 в	
Габрово	 са	 много	 актив-
ни.	 Когато	 стартира	 опе-
ративна	 или	 някаква	 дру-
га	 програма,	 свързана	 с	
Агенцията	 по	 заетостта,	
те	 ни	 търсят.	 Изградили	
сме	 много	 добри	 контак-
ти.	 Правим	 и	 презента-
ция	 на	 новите	 програми,	
имаме	посочени	телефони	
на	 горещата	 линия.	Те	 се	
консултират	задължително	
с	нас	и	кандидатстват.	Ци-
фрите	 за	 кандидатстване	
говорят	най-добре.
	 Голям	обем	от	работо-
датели	 разчитат	 на	 Опе-
ративните	програми.	Те	са	
инициативни,	 отговорни	 и	
добре	 информрани",	 ко-
ментира	Даниела	Марино-
ва.

Даíиела Мариíîва: "Раáîтîдателите са îтãîвîрíи и дîáре иíфîрмираíи"

То	ще	 продължи	 със	 със-
тезание	 по	 приложно	 ко-
лоездене,	 състезание	 с	
тротинетки,	състезание	по	
ориентиране,	 състезание	
за	 деца	 с	 електрически	
колички,	 на	 разположе-
ние	ще	бъде	автомобилен	
симулатор	 и	 атрактивни	
алкохолни	очила.
	 „Помощ!	 ПТП,	 ами	
сега?“	ще	е	ситуация	като	
на	 холивудска	 снимачна	
площадка,	 в	 която	 освен	
екшън	 зрителите	 и	 учас-
тниците	 в	 събитието	 ще	
наблюдават	как	на	практи-
ка	се	реализира	спасител-
ната	верига	при	настъпва-
не	 на	 произшествие.	 Си-
туацията	 ще	 се	 разиграе	
от	18:00	часа,	а	след	като	
приключи	 екипите	 на	 по-

лицията,	 пожарна-
та,	 спешна	 помощ	
и	 БЧК	ще	 бъдат	 на	
разположение	 на	
всеки,	 които	 иска	
да	 научи	 повече	 за	
тяхната	 професия.		
За	финал	 организа-
торите	на	събитието	
са	подготвили	нещо	
много	 атрактивно	
за	 най	 -	 смелите,	
които	 ще	 се	 осме-
лят	да	се	включат	в	
надпреварата	 „Нес-
тандартно	 бягане“.	
Целта	 е	 да	 се	 по-
каже	 „колко	 важно	
е	 да	 се	 чувстваме	
сигурни	 на	 пътя	 и	
в	 свои	 обувки,	 да	
бъдем	внимателни	и	
да	 се	 движим	 РАЗ-
УМНО“.	

„Движи се…РАЗУМНО!" - íе самî íа 18-ти...
Продължава от стр. 1

приемаме	 и	 доставяме		
пратки	на	клиенти	на	OLX,	
както	 и	 инкасиране	 на	
дължими	 суми	 по	 нало-
жен	платеж,	 съобщи	
Дора	 Цветкова	 от	 „Бъл-
гарски	 пощи“	 АД.	 Пода-
телите	 могат	 да	 изпратят	
пратка	от	всяка	пощенска	
станция.	Те	 имат	 възмож-
ност	 да	 подготвят	 това-
рителница	 преди	 изпра-
щането	 на	 пратката.	 При	
предварително	подготвена	
товарителница	през	сайта	
на	 OLX,	 подателите	 ще	
ползват	 10%	 отстъпка	 от	
цената	 за	 тегло	 при	 из-
пращане.
	 Получателите	 ще	 бъ-
дат	 уведомявани	 с	 SMS	
в	 деня	 на	 пристигане	 на	
пратката	 в	 избраната	 от	
тях	пощенска	станция.

От íачалîтî 
íа септември
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О Б Я В А
ЗА ПрИемАНе НА ВОеННА СлУЖБА НА лИцА,  

ЗАВЪрШИлИ грАЖДАНСКИ 
СреДНИ ИлИ ВИСШИ УчИлИЩА

(мЗ Ох-632/11.08.2020 г.) 
2 Бр. ВАКАНТНИ ДлЪЖНОСТИ  ЗА ОфИцерИ 
ВЪВ ВОеННО фОрмИрОВАНИе 52750 – гр. 

СОфИЯ  ОТ СТАцИОНАрНАТА КИС:
 Длъжностите, за които може да се канди-
датства, са:
 младши експерт ІІІ степен в сектор „Про-
ектиране на инженерно-технически системи” 
(Промишлено и гражданско строителство) 
 младши експерт ІІІ степен в сектор „Проек-
тиране на електрически системи”  
 ДОКУмеНТИ Се ПрИемАТ ДО 02.10.2020 г. 
ВЪВ  ВОеННО ОКрЪЖИе – гАБрОВО,  ул. „Соф-
роний Врачански” 1А.
 Изисквания: 
- образование – ОКС „Бакалавър” по специалности от про-
фесионално направление „Архитектура, строителство и ге-
одезия” и ОКС „Бакалавър” по специалности от професио-
нално направление „Енергетика”; - да не са по-възрастни 
от 40 години, към датата  на подписване на договора за 
военна служба; - да не са осъждани за умишлено престъп-
ление от общ характер; - да няма образувано наказателно 
производство; - да нямат друго гражданство; - да са годни 
за военна служба и психологично пригодни.

Телефони за информация: 02 92 28 993 и 
02 92 28950. Подробна информация на тел. 

0888210283; 066/805531; 066/800257. 
Справка: www.comd.bg.

О Б Я В А
ЗА ПрИемАНе НА ВОеННА СлУЖБА НА лИцА, 

ЗАВЪрШИлИ грАЖДАНСКИ 
СреДНИ ИлИ ВИСШИ УчИлИЩА

(мЗ Ох-669/19.08.2020 г.) 
167 Бр. ВАКАНТНИ ДлЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИцИ 

ВЪВ ВОеННИ фОрмИрОВАНИЯ НА
 СЪВмеСТНОТО КОмАНДВАНе НА СИлИТе:

 1. За в. ф. 48940 – Бургас – 64 вакантни места, 
съгласно Приложение № 1; 
 2. За в. ф. 28860 – горна малина - 35 вакантни 
места, съгласно Приложение № 2;
 3. За в. ф. 32450 – мокрен - 6 вакантни места,  
съгласно Приложение № 3;
 4. За в. ф. 22980 – София - 62 вакантни места, 
съгласно Приложение № 4.
   ДОКУмеНТИ Се ПрИемАТ ДО 16.10.2020 г. ВЪВ  
ВОеННО ОКрЪЖИе – гАБрОВО, ул. „Софроний Вра-
чански” 1А.
 изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетел-
ство за управление на МПС категории „В”, „С” или „СЕ” или „ДЕ”
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба; 
 - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ ха-
рактер ;
 - да няма образувано наказателно производство;
 -  да нямат друго гражданство;
 - да покриват нормативите за физическа годност.
 Размерът на месечното възнаграждение не е по-малък от 
924 лв.

Подробна информация на тел. 0882552015; 
066/805531; 066/800257. 

Справка: www.comd.bg.

КИрИЛ КОйчЕВ

	 Къщата	 на	 снимките	
се	 намира	 там,	 където	 се	
събират	 улиците	 „Никола-
евска“	 и	 „Неофит	 Рилски“	
в	 Габрово	Тя	 е	 била	 соб-
ственост	 на	 известния	 в	

миналото	габровски	индус-
триалец	Христо	Р.	Бобчев,	
известен	като	създател	на	
фабриките	 „Александър“	 и	
„Малка	Бобка“.	.
	 Тази	 къща	 е	 забележи-
телна	за	габровци	с	посе-
щението	 на	 княз	Алексан-

дър	 Батемберг	 през	 1885	
г.	 	На	път	за	Пловдив,	на	
8	септември	тук,	в	дома	на	
Христо	Бобчев,	той	обявя-
ва	на	руските	офицери,	че	
ги	 освобождава	 от	 длъж-
ностите	 им	 и	 ОБЯВЯВА	
ПРЕД	 ТЯХ	 СЪЕДИНЕНИЕ-

ТО	на	Княжество	България	
с	Източна	Румелия.
	 В	 този	 дом	 цар	 Фер-
динанд	пребивава	за	пър-
ви	 път	 на	 3	 август	 1887	
г.,	 когато	след	избирането	
му	 за	 княз	 на	 България,	
преминавайки	през	Търно-
во	 и	 пристига	 в	 Габрово.	
Тук	той,	още	същата	вечер	
провежда	 ПЪРВИЯТ	 МИ-
НИСТЕРСКИ	 СЪВЕТ	 под	
негово	 председателство.	
Присъствали	 са	 Министър	
председателя	 Петко	 Ка-
равелов	 и	 Председателя	
на	 Народното	 събрание	
Стефан	 Стамболов.	 През	
следващите	 години	 князът	
посещава	многократно	до-
мът	 на	 Христо	 Бобчев	 с	
майка	си	и	княгиня	Мария	
Луиза.
	 В	неговия	дом	прекар-
ва	две	нощи	граф	Н.	Игна-
тиев,	по	време	на	шипчен-
ските	тържества	през	1902	
г.
	 При	откриване	линията	
Царева-Ливада	 –	 Габрово	

през	 януари	 1912	 г.,	 цар	
Фердинанд	 се	 заинтере-
сува,	 коя	 е	 точно	 къщата	
в	 Габрово,	 където	 се	 е	
провел	 първия	 министер-
ски	 съвет	 и	 ЗАДЪЛЖАВА	
финансовия	 министър	 Те-
одор	Тодоров	да	проучи	и	
предаде	неговото	желание	
да	се	постави	на	нея	ПА-

МЕТЕН	 НАДПИС	 за	ТОВА	
ВАЖНО	 ИСТОРИЧЕСКО	
СЪБИТИЕ	за	БЪЛГАРИЯ,
	 И	до	днес,	поради	тра-
диционния	 мързел	 и	 без-
хаберие	 на	 българина	 по	
отношение	на	собствената	
му	 история,	 няма	 никакъв	
знак	 с	 какво	 е	 известна	
тази	къща	за	историята	на	

Габрово	и	България.
	 Единственият	знак	там	
днес	е	„Продава	се“.	И	ако	
все	 пак	 тази	 къща	 един	
ден	 се	 продаде	 за	 някак-
ви	 пари,	 то	 историята	ще	
си	 затрием	 съвсем	 без-
платно!	 Така,	 както	 това	
вече	сме	го	правили	много	
пъти….

ХрИстО МАНДЕВ.

	 В	 условията	на	все	още	продължава-
щата	 пандемична	 обстановка,	 на	 4	 сеп-
тември	 габровската	 публика	 се	 докосна	
до	ново	сатирично	литературно	творчест-
во.	Макар	и	в	ограничен	състав,	присъст-
ващите	в	Залата	на	жирафите	в	Дома	на	
хумора	и	сатирата	габровски	любители	на	
поетичната	 сатира,	 се	 запознаха	 с	 най-

новата	книга	„Празна	вилица”	на	писател-
ката	от	София	Добрина	Симова.	Въздейст-
ващата	остра	политическа	сатира	в	 тази	
книга	авторката	е	изразила	чрез	подходя-
щи	епиграми,	афоризми	и	стихотворения,	
които	днес	са	особено	актуални.
Представянето	 на	 книгата	 беше	 органи-
зирано	 от	 Дружеството	 на	 писателите	 с	
любезното	 съдействие	 на	 ръководството	
на	музея	„Дом	на	хумора	и	сатирата”.

Тази къща е част îт истîрията íа Гаáрîвî и Бълãария

НЕЛИ тОДОрОВА-
АНГЕЛОВА

ВЕНЕЛИН бАрАКОВ

	 През	1190	 г.	императо-
рът	Исак	 II	Ангел	повежда	
византийската	 армия	 сре-
щу	 България.	 Той	 обсаж-
да	 Търново,	 но	 столични-
ят	 град	 удържа	 обсадата,	
която	се	проточва	без	из-
гледи	 за	 успех.	 Асеневци	
решават	да	си	послужат	с	
хитрост.	 Те	 изпращат	 при	
византийците	мним	дезер-
тьор,	 който	 съобщава	 на	
императора,	че	голяма	ку-
манска	 войска	 е	 преми-
нала	 река	 Дунав,	 за	 да	
се	 притече	 на	 помощ	 на	
българите.	 Исак	 II	 Ангел	
решава	 да	 снеме	 обсада-
та	 и	 възможно	 най-бързо	
да	 премине	 Балкана	 и	 да	
стигне	 до	 Крън	 и	 Берое.	
Българският	дезертьор,	на	
когото	императорът	се	до-
верява,	 му	 посочва	 като	
най-кратък	 пътя	 през	Тре-
вненския	проход.
	 Византийската	 армия	
е	 разделена	 на	 три	 час-
ти.	 Начело	 е	 авангардът,	
воден	 от	 Мануил	 Кумица.	
След	него	се	движат	глав-
ните	сили,	начело	на	кои-
то	 е	 лично	 императорът.	
При	 тях	 е	 цялата	 импера-
торска	свита,	а	също	така	
и	обозът.
	 След	 основните	 сили	
е	 ариергардът,	 воден	 от	
севастократор	Йоан	Дука.	
Когато	 византийците	 дос-
тигат	Тревненския	 проход,	
войските	 на	Асеневци	 из-
чакват	 и	 не	 се	 хвърлят	 в	
атака	 срещу	 тях.	Те	 оста-

вят	авангарда	да	премине	
необезпокояван.	 Така	 той	
остава	 изолиран	 от	 пред-
стоящото	сражение.
	 Мястото	 на	 сражение-
то	 според	 мен	 трябва	 да	
се	 локализира	 не	 както	
смятат	 повечето	 военни	
историци	при	връх	Мъхче-
ница	 и	 Йововското	 дере,	
а	 под	 хълма	 Килимявката	
при	река	Тревненска	край	
местността	Черепи	вир.
	 Под	 върха	 на	 хълма	
Килимявка	 в	 посока	 към	
Плачковци	 и	 кв.	 Димиев	
хан	има	дълги	землени	ва-
лове,	 насипани	 набързо,	
представляващи	 защитно	
укрепление	на	българските	
войски,	 които	 пресрещат	
при	Трявна	армията	на	им-
ператор	Исак	II	Ангел.
	 В	 това	 голямо	 сраже-
ние	 византийската	 армия	
е	 напълно	 разбита.	 Импе-
ратор	 Исак	 II	 Ангел	 бяга	
от	 сражението	 по	 стария	
римския	 път	 Дискодурате-
ре-Августа	Траяна	и	успява	
да	 застигне	 авангарда	 на	
византийската	 армия	 при	
крепостта	Крън.
	 Ариергардът,	 воден	 от	
Йоан	 Дука,	 вместо	 да	 се	
притече	на	помощ	на	вой-
ската,	 водена	 от	 василев-
са,	чувайки	за	нападение-
то,	 с	 помощта	 на	 пленен	
от	 него	 българин	 намира	
обходен	маршрут	и	преми-
нава	 Стара	 планина	 през	
връх	 Ковачка	 -	 връх	 Кръ-
стец,	като	слиза	в	средно-
вековен	Мъглиж.
	 Къде	 се	 е	 намирала	
българската	 армия	 преди	
сражението?

 

Вероятно	първоначално	тя	
е	била	на	стан	в	крепостта	
„Градът”	 при	 село	 Царева	
ливада,	 която	 е	 възстано-
вена	от	Асеневци.
	 Крепостта	е	изградена	
на	плато	на	селото.	Почти	
от	всички	страни	е	заоби-
колена	 от	 високи	 отвесни	
скали.	 Запазени	 стени	 от	
крепостта	 има	 в	 нейния	
северен	край.	Крепостните	
стени	са	градени	от	ломен	
камък,	 споен	 с	 бял	 хоро-
сан.	 Дебелината	 им	 е	 2	
метра.
	 Крепостта	 при	 село	
Царева	 ливада	 е	 изгра-
дена	 в	 края	 на	 XII	 век	
в	 източния	 край	 на	 кар-
стовото	 плато	 „Стражата“.	
При	 разкопките	 през	 70-

те	 години	 в	 крепостта	 са	
открити	една	еднокорабна	
църква	 и	 няколко	 стопан-
ски	сгради.	Други	построй-
ки,	свидетелстващи	за	по-
стоянно	обитаване,	няма.
	 Крепостта	 е	 използва-
на	много	интензивно	през	
първата	 половина	 XIII	 век	
за	 управлението	 на	 цар	
Константин	Тих-Асен	(1257-
1277)	 -	 период,	 от	 който	
са	 открити	 многобройни	
находки	 (главно	 земедел-
ски	 сечива	 и	 оръжие)	 и	
монети,	 които	 очертават	
картината	 от	 съществува-
нето	на	една	голяма	воен-
на	крепост.
	 Асеневци	 предприемат	
ново	 широко	 строител-
ство	 на	 военни	 крепости	
по	проходите	и	основните	

пътища,	 за	 да	 предпазят	
избрания	за	столичен	град	
Търнов	 от	 нови	 обсади	 и	
директна	 атака	 при	 на-
шествие	 на	 Византия	 от	
юг.	 Във	 всички	 проуче-
ни	 крепости	 найранните	
монети	 са	 от	 времето	 на	
Мануил	 І	 Комнин	 (1143-
1180),	неговите	наследници	
и	монети	на	династията	на	
Ангелите.
	 В	края	на	XII	век	една	
значителна	 част	 от	 кре-
постите	 в	 Севлиевско	 и	
Габровско	 възникват	 по	
горното	 течение	 на	 река	
Видима	 (с.	 Градница,	 м.	
Пречиста)	 и	 в	 полите	 на	
Предбалкана	 на	 карсто-
вото	 плато	 Стражата	 (с.	
Здравковец,	 м.	 Витата	
стена;	 с.	 Царева	 ливада,	

м.	 Градът),	 преминаващо	
чрез	своя	релеф	в	гънките	
на	Балкана.
	 Строителството	 им	 е	
продиктувано	 от	 необхо-
димостта	 да	 се	 охраня-
ват	 важните	 проходи	 и	
пътища,	 които	 се	 явяват	
основна	 комуникация	 за	
връзка	 на	 столичния	 Тър-
нов	 със	 земите	 южно	 от	
Балкана.	Като	основни	се	
използват	 пътищата	 през	
Тревненския	 проход,	 с	
разклонения	 за	 крепости-
те	 при	 Крън	 и	 Мъглиж,	
докато	 пътят	 през	 Шип-
ченския	проход,	който	има	
важно	значение	през	ран-
новизантийската	 епоха,	
през	 Второто	 българско	
царство	е	с	второстепенно	
значение.
	 Две	от	посочените	по-
горе	 крепости	 са	 изгра-
дени	 по	 карстовото	 плато	
Стражата,	 в	 близост	 до	
главни	 пътища	 през	 Бал-
кана,	съответно	през	Шип-
ченския	 (с.	 Здравковец)	 и	
Тревненския	 проходи	 (с.	
Царева	ливада),	следващи	
направления,	съответно	от	
Никопол	 за	 Верея,	 и	 от	
Търновград	за	Верея.
	 Военният	 им	 харак-
тер	 в	 този	 ранен	 етап	 на	
тяхното	 функциониране	 е	
безспорен.	 Тяхното	 стро-
ителство	 може	 да	 се	 от-
несе	 преди	 1190	 г.,	 т.	 е.	
преди	 битката	 в	 Тревнен-
ския	 проход	 и	 разгрома	
на	византийската	армия	в	
Хемус.	 Двете	 крепости	 са	
замислени	 като	 част	 от	
една	 по-голяма	 отбрани-
телна	 система,	 включва-

ща	 две	 преградни	 стени	
навътре	 в	 планината	 (при	
с.	 Борущица	 и	м.	 Калаян-
ка).	 По	 този	 начин	 става	
функционирането	 на	 една	
последователна	отбрана	в	
дълбочина,	 а	 не	 на	 прин-
ципа	 на	 някаква	 въобра-
жаема	 линейна	 отбрани-
телна	система.
	 Същият	принцип	се	на-
блюдава	и	при	крепостите,	
построени	 да	 защитават	
пътя	през	прохода	Хаинбо-
аз	-	двете	крепости	при	гр.	
Килифарево	 и	 гр.	Никола-
ево,	 и	 преградната	 стена	
високо	 в	 планината	 при	
село	 Димовци,	 построени	
през	 ранновизантийския	
период,	но	преизползвани	
през	Средновековието.
 Основният извод, 
който се налага от ар-
хеологическите проучва-
ния, е, че първите Асе-
невци отделят голямо 
внимание на защитата 
на своите първоначал-
ни поземлени владения, 
а по-късно организират 
ефективна отбрана и на 
столицата Търнов. На 
практика в края на XII 
век военно-администра-
тивното устройство 
на възобновеното бъл-
гарско царство осигу-
рява максимална сигур-
ност на столичния град, 
който се превръща в 
ядрото на Загора - ос-
новната териториална 
област и домен на тър-
новските владетели.

Източник: 
сайт на Община Трявна
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бОрИс КОНтОХОВ

Всяко	дете	преди	да	започне	по-
сещаването	на	детска	градина	(едно	
време	 се	 казваше	 “забавачница”)	
или	на	начално	училище,	се	оформя	
като	 самостоятелна	 личност	 преди	
всичко	в	семейната	среда,	но	наред	
с	 нея	 и	 в	 непосредствената	 окол-
ност	 на	родния	 дом	 –	 т.	 нар.	 “ком-
шулук”.	 Тази	 старобългарска	 дума,	
може	 би	 от	 турски	 произход,	 вече	
не	се	използва	така	нашироко	както	
едно	 време,	 но	 е	много	 подходяща	
за	 определяне	 на	 тази	 непосред-
ствена	околност,	за	която	споменах	
по-горе.	Така	че	тук	ще	се	спра	на-
кратко	на	нашия	“комшулук”,	в	който	
аз	израснах	в	средата	и	края	на	30-
те	години	на	миналия	век.

Нашата	къща	на	ул.	“Омуртаг”	№	
3	беше	на	ъгъла	на	улиците	 “Омур-
таг”	и	 “Добруджа”.	В	непосредстве-
но	 съседство	 нямаше	 други	 къщи	
–	 по	 ул.	 “Омуртаг”	 на	 север	 беше	
двуетажната	 къща	 на	 братовчедите	
Мария	 и	 Донко	 Донкови,	 от	 която	
ни	 отделяше	 част	 от	 двора	 им.	
На	 изток	 по	 ул.	 “Добруджа”	 беше	
нашият	 двор	 на	 две	 нива:	 “горни-
ят”	–	с	малка	градина	и	плочник	от	
7-8	 метра	 до	 входа	 на	 къщата	 ни,	
и	 “долният”	 –	 много	 по-обширен,	
покрит	 с	 големи	 каменни	 плочи	 и	
друг	вход	за	долния	етаж	на	къщата	
откъм	 ул.	 “Добруджа”.	 В	 този	 двор	
беше	 и	 бараката	 за	 дърва	 за	 ото-
пление	 през	 зимата	 (писах	 за	 нея	
в	спомена	ми	за	падналия	“бруст”	и	
раняването	на	главата	ми).	На	този	
“долен”	 двор	 беше	 и	 едноетажната	
пристройка	 с	 три	 малки	 стаички:	
лятна	кухня,	стая	на	баба	Руска,	къ-
дето	беше	тъкачният	й	стан,	и	една	
трета	 стаичка,	 в	 която	 живееше	
помощникът	на	баща	ми	в	магазина	
ни.	На	този	“долен”	двор	от	20-30	кв.	
м	 протичаха	 най-често	 детските	 ни	
игри	 със	 съседските	 деца.	 На	 него	
през	лятото	майка	ми	затопляше	на	
слънцето	 вода	 в	 няколко	 корита	 и	
там	се	къпехме	надвечер	под	лъчите	
на	западното	слънце.	Над	пристрой-
ката	 беше	 стената	 на	 съседната	
двуетажна	 къща	 с	 вход	 откъм	 ул.	
“Добруджа”,	 собственост	 на	 други	
наши	 братовчеди	 –	 сем.	 Недка	 и	
Пенчо	Иванови.	

От	 “долния”	 ни	 двор	можеше	да	
се	 влиза	 в	 двора	 на	 леля	 Мария	
Донкова	през	малка	дървена	врата,	
а	 оттам	 аз	 често	 отивах	 до	 къщата	
на	моя	 братовчед	 и	 близък	 приятел	
Христо	Асенов,	с	когото	бяхме	съуче-
ници	от	деца	чак	до	завършване	на	
гимназията.	И	те	имаха	голям	затре-
вен	двор	с	плодни	дръвчета,	където	
сме	 играли	 често	 със	 съседските	
деца.	Майка	ми	и	баба	ми	Руска	бяха	
много	близки	с	леля	Мария	и	често	
отиваха	през	тази	вратичка	“на	гос-
ти”	у	тях,	а	при	хубаво	време	седяха	
на	 пейката	 в	 градината	 им,	 засята	
с	хубави	и	разнообразни	цветя.	Съ-
пругът	на	леля	Мария	беше	покойник	
–	 аз	 въобще	не	 го	 помня,	 синът	 им	
бати	Донко	тогава,	около	1937-1938	г.,	
беше	още	неженен	и	имаше	магазин	
за	спортни	стоки	в	центъра	на	Габро-
во.	Те	даваха	под	наем	горния	етаж	
на	 къщата	 им	 и	 в	 тези	 години	 там	
живееше	 семейството	 на	 архитект	
Христо	Денев	и	съпругата	му	Ангели-
на,	с	които	и	ние	се	бяхме	сприяте-
лили.	Двете	им	дъщери	-	Мариета	и	
Виржиния,	 бяха	 няколко	 години	 по-
малки	от	мене	и	в	годините	1938-1942	
и	по-късно	бяха	част	от	детската	ни	
и	 младежка	 компания.	 Като	 студент	
по-късно	 след	 1951	 г.	 често	 сме	 се	
срещали	в	София	–	те	бяха	вече	се-
мейни	и	живееха	там.

Нашият	 “комшулук”	 обхващаше	
и	 къщите	 по	 ул.	 “Омуртаг”	 и	 ул.	
“Добруджа”	срещу	нашата	къща	или	
в	 близост	 до	 нея.	 В	 много	 от	 тях	
живееха	деца	–	момчета	и	момиче-
та,	 част	 от	 детската	 ни	 компания.	
Срещу	 нас	 по	 ул.	 “Омуртаг”	 беше	
двуетажната	 къща	 на	 леля	 Злата	
Чукилева	с	двор,	в	дъното	на	който	
имаше	 още	 една	 малка	 къщичка.	
Там	живееше	едно	момче	–	Христо,	
с	 когото	 сме	 “ритали	 топка”.	 До	
къщата	 на	 леля	 Злата	 беше	 двуе-
тажната	 къща	 с	 двор	 на	 учителите	
Марийка	 и	 Петър	 Ганчеви,	 чести	
наши	 гости,	 много	 мило	 семейство	
без	 деца.	 Чичо	 Петър	 беше	 учител	
в	 Падалското	 училище	 и	 препода-

ваше	 на	 сестра	 ми	 в	 отделенията.	
Няма	 да	 забравя,	 когато	 през	 1961	
г.	бях	вече	оженен	за	Рената,	един	
ден	 той	 ми	 каза	 многозначително:	
“Борко,	добре	си	отварял	очите	си”,	
имайки	 предвид	 наблюденията	 си	
относно	 младата	 ми	 съпруга,	 която	
след	 смъртта	 на	 втората	 ми	 майка	
месец	след	женитбата	ни	пое	цялото	
домакинство	и	се	грижеше	добре	и	
за	баща	ми.	По-нагоре	беше	къщата	
на	леля	Мара	Димова,	с	чиито	вну-
ци	 Тошко	 и	 Константин	 –	 няколко	
години	по-малки	от	мене,	също	сме	
играли.	В	дясно	от	тях	беше	къщата	
на	Борис	Гайтанджиев,	чиито	двама	
синове	-	Христо	–	малко	по-голям	от	
мене,	и	Никифор	–	почти	мой	връст-
ник,	 ми	 бяха	 добри	 приятели.	 Зад	
къщата	им	беше	тази	на	сем.	Христо	
Врабчеви,	 с	 чиито	 синове	 Йоско	 и	
Колю	 бяхме	 също	 приятели.	 Йоско	

беше	една	година	по-малък	от	мене,	
а	 Колю	 –	 няколко	 години	 по-голям	
от	брат	си.	Около	къщата	им	имаше	
голяма	 градина	 и	 затревен	 двор,	 в	
който	сме	играли,	а	майка	им	леля	
Мара	Врабчева	беше	много	любезна	
жена.	 С	 къщата	 на	 учителя	 Васил	
Колев	 завършваше	 “комшулука”	 в	
тази	 посока,	 като	 двамата	 синове	
Петър	 и	 Николай	 се	 числяха	 също	
към	приятелския	ни	 кръг.	По-малки-
ят	 -	Николай,	 и	 сега	ми	 е	 приятел.	
С	 него	 бяхме	 колеги	 във	 ВМЕИ	 -	
Габрово,	 и	 сме	 запалени	 любители	
на	 класическата	 музика.	 Сега	 той	
живее	 в	 центъра	 на	 града,	 а	 брат	
му	 Петър	 живее	 в	 бащината	 къща	
на	ул.	“Хаджи	Димитър”,	откъдето	се	
познавахме	като	деца.	В	другата	по-
сока	от	края	на	ул.	“Омуртаг”,	вече	
по	 ул.	 “Алеко	 Константинов”	 живе-
еше	 с	 родителите	 си	 Коко	 Томов	
–	няколко	години	по-малък	от	мене,	
с	когото	много	сме	играли	и	досега	
сме	приятели	с	него	и	със	съпругата	
му	Гинчето.		

По	 ул.	 “Добруджа”	 срещу	 нас	
около	 1938-1939	 г.	 сем.	 Васил	 и	
Радка	 Хасекиеви	 построиха	 къща-
та	 си,	 а	 децата	 им	 Цеца	 и	 Румяна	
бяха	 наши	 приятели	 оттогава.	 Цеца	
беше	 съученичка	 на	 сестра	 ми,	 а	
с	Румяна	 –	 две	 години	по-малка	от	
мене,	и	досега	сме	близки	главно	по	
музикална	линия.	И	двете	се	омъжи-
ха	 за	 софиянци	 и	 от	 много	 години	
живеят	там.	Надолу	по	същата	улица	
следваха	 двете	 къщи	 на	 търговеца	
Христо	 Пенчев	 –	 приятел	 на	 баща	
ми,	 на	 сем.	 Шумкови,	 на	 адвоката	
Христо	Захариев	(синът	Веселин	ми	
беше	 съученик	 и	 добър	 приятел)	 и	
на	ъгъла	с	ул.	“Баждар”	–	къщата	на	
леля	Вела	Пенчева	–	братовчедка	на	
баща	ми,	чиято	дъщеря	Дора	Алена-
кова	ми	е	съученичка,	а	синът	Петю	
–	съученик	на	сестра	ми.	Тази	улица	
беше	 тиха	и	 спокойна,	 по	нея	 като	
деца	сме	играли	с	часове	на	разни	
игри,	 а	 през	 летните	 дни	 до	 късна	
вечер	 и	 в	 голямата	 “бахчия”	 –	 не-
застроена	 площ,	 обрасла	 с	 плодни	
дръвчета,	 храсти	 и	 трева	 –	 между	
къщите	на	леля	Недка	Иванова	и	на	
адвоката	 Христо	 Захариев.	 Такава	
площ	 имаше	 и	 между	 къщите	 на	
Христо	Пенчев	 и	 на	 сем.	Шумкови,	
където	често	сме	играли	на	криени-
ца	и	на	други	игри	или	през	есента	
събирахме	 паднали	 орехи	 от	 огро-
мното	 дърво	 на	 Шумкови,	 голяма	
част	 от	 ствола	 на	 което	 се	 прос-
тираше	 над	 самата	 улица	 между	
къщите	на	Захариеви	и	на	Пенчеви.	
По-късно,	 около	 1940-1942	 г.,	 когато	
сестра	 ми	 постъпи	 в	 Априловската	
гимназия,	 тя	 и	 нейни	 съученици	 и	
съученички	 често	 играеха	 следобед	
или	надвечер	по	тази	улица	“народ-
на	топка”.	Събираха	се	най-често	по	
15-20	 юноши	 и	 девойки	 и	 с	 часове	

отекваха	 по	 иначе	 тихата	 улица	
“Добруджа”	 младежките	 им	 викове	
и	смехове.	И	ние,	по-малките,	често	
сме	се	включвали	в	тази	много	по-
пулярна	по	това	време	игра.	В	края	
на	 тази	 улица	 до	 пресечката	 с	 ул.	
“Баждар”	завършваше	нашият	“ком-
шулук”	в	тази	посока.	
 От	ъгъла	на	нашата	къща	по	ули-
ца	 “Омуртаг”	 в	 посока	 към	 центъра	
на	 града,	 т.	 е.	 в	 обратната	 посока,	
за	 която	 писах	 вече	 преди,	 имаше	
още	десетина	къщи,	които	също	при-
числявам	към	“комшулука”	ни.	На	от-
срещния	ъгъл	имаше	двуетажна	къща	
(стои	и	до	сега	там),	където	живееха	
няколко	семейства,	с	които	нямахме	
контакти.	 По-надолу	 живееше	 един	
приятел	 от	 детството	 –	Мариан	 със	
семейството	 си	 и	 брат	 си	 Пламен,	
които	срещам	и	сега	в	Габрово	през	
лятото.	 Около	 1935-1936	 г.	 на	 ъгъла	
на	 улиците	 “Омуртаг”	 и	 “Емануил	
Манолов”	архитектът	Никола	Гръблев	
построи	внушителна	къща	на	някол-
ко	 етажа	 за	 семейството	 си.	Синът	
Владо	 Гръблев	 –	 няколко	 години	
по-малък	 от	 мене,	 също	 ми	 беше	
приятел	 от	 детинството.	 От	 другата	
страна	 на	 “Омуртаг”	 имаше	 само	
градини	 и	 голямата	 къща	 на	 адво-
ката	 Никола	 Сокеров,	 точно	 срещу	
къщата	 на	 архитект	 Гръблев.	 Леля	
Дешка	 Сокерова	 беше	 мила	 жена,	
близка	с	майка	ми	и	нямаше	деца.	В	
голямата	градина	на	дома	им	имаше	
дървена	 беседка	 с	 маса	 и	 пейки.	
В	 тази	 градина	 сме	 играли	 често,	
понеже	 леля	Дешка	 се	 радваше	 на	
всички	деца,	които	се	събираха	там.	
При	 това	 моят	 приятел	 и	 съученик	
Жоро	 Гръблев	 беше	 син	 на	 брат	 й	
Ангел	 Гръблев	 и	Жоро	 много	 често	
играеше	с	нас.	Ангел	Гръблев	и	арх.	
Никола	Гръблев	бяха	братя,	 така	че	
леля	Дешка	 като	 тяхна	 сестра	 има-
ше	специално	 отношение	 към	 деца-
та,	приятели	на	Владо	и	Жоро.
	 Срещу	 пресечката	 на	 улиците	
“Омуртаг”,	 “Хаджи	 Димитър”	 и	 “Ем.	
Манолов”,	 там,	 където	 сега	 е	 хо-
тел	 “Балкан”	 –	 по-низкият	 корпус	
с	 ресторант	 и	 тераса,	 беше	 т.	 нар.	
“Полицейски	 участък”	 с	 “Пожарна	
команда”,	 където	 около	 огромния	
двор	имаше	няколко	сгради	на	един	
или	два	етажа,	в	които	се	намираха	
помещенията	 на	 полицията	 и	 коли-
те	 на	 пожарната	 команда.	 Тогава	
времената	 бяха	 други	 и	 често	 ние	
–	малките	деца	–	сме	се	навъртали	
около	 няколкото	 пожарникари	 или	
полицаи,	 с	 които	 сме	 разговаряли	
или	 сме	 ги	 наблюдавали	 по	 разни	
поводи.	В	двора	нямаше	специална	
забрана	или	ограда	и	всеки	можеше	
да	се	движи	свободно.	Един	спомен	
от	 най-ранно	 детство	 е	 следният:	
В	 един	 слънчев	 ден	 в	 този	 двор	
се	 бяхме	 събрали	 десетки	 деца	 и	
младежи	 и	 наблюдавахме	 подготов-
ката	за	излитането	на	 голям	балон,	
който	 се	 надуваше	 с	 топъл	 въздух	

и	беше	привързан	с	въжета	към	зе-
мята.	 Нямаше	 гондола	 за	 пътници,	
но	 размерите	 му	 бяха	 внушителни.	
Помня,	 че	 едни	 от	 инициаторите	 на	
тази	авантюра	бяха	синовете	на	г-жа	
Шумкова	 от	 ул.	 “Добруджа”.	 Когато	
затопленият	 въздух	 започна	 силно	
да	 опъва	 привързващите	 въжета,	
синовете	 ги	 освободиха	 и	 балонът	
бързо	 се	 издигна	 високо	 в	 небето	
под	одобрителните	възгласи	и	вико-
ве	 на	 многобройните	 наблюдатели	
–	 повече	 деца	 и	младежи,	 но	 също	
пожарникари	и	полицаи.	
	 Накрая	 към	 нашия	 “комшулук”	
ще	 прибавя	 още	 и	 няколкото	 къщи	
срещу	пожарната	команда.	На	ъгъла	
срещу	къщата	на	арх.	Гръблев	беше	
двуетажната	къща	на	семейство	Ри-
барови.	 Още	 помня	 внушителната,	
малко	пригърбена	фигура	на	стария		
г-н	Стефан	Рибаров,	който	се	помина	
около	1940	г.	Синът	му	Йордан	Риба-
ров	живееше	със	съпругата	си	–	пи-
анистката	Иванка	Рибарова	и	двете	
им	деца		Стефан	и	Калина,	няколко	
години	 по-малки	 от	 мене	 и	 чести	
участници	 в	 нашите	 игри	 в	 кварта-
ла.	Къщата	им	имаше	голям	двор,	в	
който	сме	играли,	 също	на	малкото	
игрище	за	тенис.	До	техния	двор	се	
издигаше	 голямата	 къща	 на	 Ангел	
Гръблев,	 в	 партера	 на	 която	 имаше	
фурна	 за	 печене	 на	 хляб	 и	 други	
изделия,	както	и	магазин	за	продаж-
ба	на	хляб.	През	входната	врата	на	
сградата	 по	 тесен	 коридор	 се	 оти-
ваше	до	малък	вътрешен	двор	и	до	
старата	къща	на	Гръблеви,	в	която	те	
живееха	още	и	там	сме	играли	като	
деца	и	юноши	с	Жоро.	За	тези	игри	
и	 “матадорите”	 на	Жоро	 съм	 писал	
на	друго	място	в	тези	мои	спомени.
	 До	 новата	 къща	 на	 Гръблеви	
беше	последният	дом	по	тази	страна	
на	 улицата	 –	 малката	 къща	 с	 двор	
на	 многолюдното	 семейство	 Хала-
чеви	с	пет	или	шест	деца,	някои	от	
които	бяха	съученици	на	сестра	ми,	
другите	–	по-големи	от	нея.	С	тях	аз	
не	 съм	 имал	 контакт.	 На	 този	 ъгъл	
имаше	 и	магазин,	мисля	 за	 златар-
ски	изделия	на	семейство	Каварджи-
кови,	 който	 ми	 направи	 през	 50-те	
години	хубав	златен	пръстен	с	моно-
грам	 “БК”,	 който	 нося	 и	 досега.	 До	
тази	къща	вече	по	ул.	“Скобелевска”	
беше	 и	 старото	 кино	 “Дипчиков”,	
което	 сме	 посещавали	 като	 деца	 и	
юноши	до	събарянето	му	в	 края	на	
40-те	 години.	 Срещу	 къщите	 на	 Ри-
барови,	 Гръблеви	 и	 Халачеви	 беше	
“Пожарната	команда”,	дворът	на	коя-
то	граничеше	със	стръмен	склон	към	
улицата,	 като	 чак	 до	 завоя	 към	 ул.	
“Брянска”,	където	сега	има	чешма	и	
стълба	към	ресторант	“Балкан”,	бяха	
първите	сгради	–	предимно	на	един	
или	на	два	етажа,	долепени	една	до	
друга.	 В	 първата	 живееше	 семей-
ството	 на	 Недялка	 –	 съученичка	 и	
първа	приятелка	на	сестра	ми,	която	
по-късно	се	омъжи	за	Евгени	Дими-
тров.	 В	 партера	 на	 къщичката	 им	
беше	 работилницата	 на	 известния	
тенекеджия	Тодор	Бозов,	която	носе-
ше	уникалното	име	“Тенекеджийница	
Тишина”.	По-надолу	по	ул.	“Брянска”	
беше	известната	фурна	на	“Арнаути-
те”,	от	която	като	деца	сме	купували	
редовно	хляб.	Тук	мисля,	че	мога	да	
приключа	с	нашия	“комшулук”,	иначе	
ще	се	впусна	в	много	подробности.				
	 От	 описаното	 се	 вижда	 в	 какво	
разнообразие	съм	израснал,	с	каква	
възможност	 за	 игри	 и	 развлечения	
съм	 разполагал	 и	 каква	 огромна	
разлика	 съществува	 в	 условията	 за	
развитие	на	децата,	израснали	в	ог-
ромните	градове,	особено	на	Запад,	
и	нашите	живописни	градчета	от	30-
те	години	на	миналия	век,	пълни	със	
задружен	живот	и	много	разнообра-
зие	в	игри	на	открито,	приключения	
и	занимания	с	типични	за	децата	от	
онова	 време	 дейности	 от	 различно	
естество.
	 Накрая	 искам	 кратко	 да	 опиша	
този	наш	“комшулук”	в	периода	след	
50-те	години	на	миналия	век,	когато	
много	 къщи	 бяха	 разрушени	 и	 тази	
част	от	Габрово	основно	се	промени,	
както	и	да	кажа	по	няколко	думи	за	
това	 какво	 е	 станало	 с	 приятелите	
от	детството	и	юношеството	ми,	кои-
то	споменах	в	горното	описание.
	 От	началото	на	60-те	години	поч-
ти	 целият	 квартал	 около	 нашата	
къща	постепенно	започна	да	проме-
ня	 вида	 си:	 наред	 с	 асфалтирането	

на	 улиците	 “Омуртаг”	 и	 “Добруджа”	
започна	 строителство	 на	 жилищни	
кооперации	 или	 на	 отделни	 къщи,	
като	 се	 застроиха	 много	 свободни	
дворове,	 градини	 и	 бахчии	 или	 на	
мястото	на	стари	паянтови	къщи	се	
построиха	нови	жилищни	блокове	на	
3,	4	и	5	етажа.	Градините,	бахчиите	и	
зелените	 площи	 около	 двете	 улици,	
в	които	като	малки	деца	сме	играли	
на	чист	въздух	между	храсти,	плодни	
дръвчета	 и	 трънаци,	 постепенно	 из-
чезнаха	и	на	тези	места	се	появиха	
нови	къщи	или	блокове.	Най-напред	
бяха	 съборени	 двете	 къщи	 на	 леля	
Злата	 Чукилева	 и	 на	 част	 от	 хуба-
вата	 градина	 на	 адвоката	 Сокеров	
в	края	на	50-те	години	се	издигнаха	
два	 кокетни	 жилищни	 блока	 по	 на	
5	 етажа,	 в	 които	 се	 нанесоха	 де-
сетки	 семейства,	 с	 някои	 от	 които	
сме	имали	по-късно	хубави	съседски	
отношения.	 До	 къщата	 на	 Христо	
Асенов	 адвокатът	 Атанас	 Атанасов	
и	 учителите	 Иван	 Бакалов	 и	 Дянко	
Ямалиев	построиха	триетажна	къща,	
а	 около	 чешмичката	 насреща	 се	
построиха	 два	 дълги	 многоетажни	
блока,	започващи	от	къщата	на	Коко	
Томов	и	стигащи	до	старата	къща	на	
леля	Мара	Димова,	която	беше	събо-
рена	и	семейството	им	се	премести	
в	ново	жилище.	Няколко	 години	по-
късно	зад	тези	блокове	се	издигнаха	
още	 няколко	 такива,	 успоредно	 на	
първите,	 като	 се	 използваха	 части	
от	 огромната	 градина	 на	Васил	Па-
рашкевов	и	тази	на	Христо	Врабчев,	
но	техните	къщи	не	бяха	съборени.	
	 По	 същото	 време	 леля	 Мария	
Донкова	 продаде	 къщата	 си	 на	 гот-
вача	 Вълко	 Вълков,	 понеже	 синът	
й	 Донко,	 оженен	 вече	 за	 Дора	 от	
Пловдив,	 се	 изсели	 в	 Панчерево	
и	 цялото	 семейство	 заедно	 с	 леля	
Мария	 напусна	 Габрово.	 Вълко	 си	
построи	гараж	в	горната	част	на	гра-
дината	им,	долепен	до	нашата	къща.	
	 По	 улица	 “Добруджа”	 настъпиха	
също	много	 промени:	 сем.	 Хасекие-
ви	 продаде	 къщата	 си	 след	 женит-
бите	 на	 дъщерите	 Цеца	 и	 Румяна,	
чиито	 семейства	 живееха	 в	 София,	
където	 отиде	 и	 леля	 Радка	 Хасе-
киева,	 поминала	 се	 по-късно	 там.	
Новите	 собственици	 издигнаха	 още	
един	 етаж	 над	 терасата	 на	 старата	
къща.	На	бахчията	между	къщите	на	
леля	 Недка	 Иванова	 и	 на	 адвоката	
Христо	 Захариев	 се	 построиха	 две	
нови	 къщи,	 едната	 –	 на	 три	 етажа,	
на	 учителското	 семейство	 Стефан	
Попови,	 които	 нямаха	 деца,	 дру-
гата	 –	 по-низка,	 на	 непознато	 нам	
семейство.	 До	 къщата	 на	 Попови	
остана	голямо	борово	дърво	и	огро-
мен	орех,	които	заедно	със	старите	
борови	 дръвчета	 пред	 къщите	 на	
Влади	 Пенчев	 и	 Христо	 Захариев	
разкрасяват	 и	 досега	 панорамата	
по	носталгичната	 улица	 “Добруджа”,	
която	 наблюдаваме	 от	 балкона	 на	
жилището	ни	на	ул.	 “Омуртаг”.	Сем.	
Захариеви	 също	 напусна	 Габрово	 и	
купувачът	 на	 кокетната	 им	 къща	 с	
голяма	 подредена	 градина,	 редовно	
поддържана	от	турчина	чичо	Осман,	
издигна	нов	етаж	и	развали	хубава-
та	цветна	градина,	в	която	като	деца	
и	младежи	сме	играли	много	често.	
Изобщо	 тази	 романтична	 къща	 и	
теренът	 пред	 нея	 напълно	 загуби	
стария	си	вид.	Къщата	на	леля	Вела	
Пенчева	беше	основно	преусторена,	
като	 се	издигна	още	един	жилищен	
етаж	за	нуждите	на	оженените	вече	
деца	 Петю	 и	 Дора.	 Къщата	 стана	
още	 по-романтична	 на	 фона	 на	 но-
вите	еднообразни	жилищни	блокове	
наоколо	и	дълги	години	по-късно,	ко-
гато	посещавах	Габрово	след	изсел-
ването	 ми	 в	 Германия	 и	 се	 движех	
по	 ул.	 “Добруджа”,	 винаги	 спирах	 и	
оглеждах	 къщата	 с	 хубавите	 борове	
в	градината.	Често	на	пейката	в	дво-
ра	седеше	леля	Вела	–	вече	в	пре-
клонна	възраст,	и	разговарях	кратко	
с	 нея.	 Тя	 беше	 последната	 жива	
братовчедка	от	този	клон	на	рода	на	
дядо	Ботю	Бялото	и	се	помина	през	
1998	г.	на	93	години.	
	 Накрая	 искам	 кратко	 да	 опиша	
този	наш	“комшулук”	в	периода	след	
50-те	години	на	миналия	век,	когато	
много	 къщи	 бяха	 разрушени	 и	 тази	
част	от	Габрово	основно	се	промени,	
както	и	да	кажа	по	няколко	думи	за	
това	 какво	 е	 станало	 с	 приятелите	
от	детството	и	юношеството	ми,	кои-
то	споменах	в	горното	описание.

Продължава в следващия брой

Детски спîмеíи îт Старî Гаáрîвî: “Нашият кîмшулук”

 БОРИС КОнтОхОв е роден през 1931 г. в Габрово в семейството 
на търговеца Пенчо Иванов Контохов. Поколения габровци помнят магазина 
за колониални стоки „Контохов“ на ул. „Радецка“. Майка му Марийка (Мика) 
христова Алтънова е от семейство на лозари от с. Сухиндол (сега град), вели-
котърновско. Сестра му Росина Контохова е била медицински сестра.
    Борис Контохов завършва математика в Софийския университет (1956 
г.). Бил е учител в техникума по механотехника „Д-р никола василиади“, първи 
асистент (1963), преподавател и старши преподавател в катедра „Матема-
тика“ на новооткритото висше учебно заведение в Габрово. През лятото на 
1974 г. със съпругата си Ренате и сина Борислав заминават за Полша и после 
в Германия. Работил е в областта на приложната математика - програмист, 
анализатор на системи в Дармщат. Има двама внуци - Константин-Пенчо и 
Александър-христо. Семейството му живее в Зеехайм, Германия, и не забравя 
Габрово.
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ В ГАБРОВО И СЕЛАТА - ГРАДСКИ ВОДОПРОВОД, АСФАЛТ, ОТ 
1000 ДО 2500 м2 НА РАЗУМНА ЦЕНА; КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 
15000 лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 50000 лв; 2-ст.- до 40000 лв; 1-ст. - до 30000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., Голо бърдо, 69 м2, ет. 4/5, 2 южни стаи, 
трапезария, кухненски бокс 52 000 лв
2-ст., център, 61 м2, ет. 6/6, за ремонт 39 500 лв
2-ст., център, 61 м2, 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 71 500 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 69 800 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., 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., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 60 000 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., Център, 83 м2, възможност за газ 61 900 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, обзаведена, двор 
850 м2  изключителни права 43 300 лв
Камъка, 40 м2 ЗП, двор 266 м2 33 900 лв
Борики, груб строеж, 352 м2, РЗП, два гаража, 4 
спални, 3 бани, двор 1010 м2 218 000 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 1230 м2 150 500 лв
Драгомани, 87м2 ЗП,стара,двор 1329м2 36 500 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 43 500 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
Лоза, 30 м2  ЗП,  двор 500 м2 16 000 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 39 800 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   69 950 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 40 000 лв
Борово, 2-ет., РЗП 166 м2, лятна кухня, двор 339 
м2     договаряне
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
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
Генчевци, 2771 м2, юг 7 000 eu
Велковци, 1653 м2, до асфалтов път 6 000 eu
БИЗНЕС ИМОТИ

Обходен път за Шипка, 20 дка, 106 м лице, до 
пътен възел Поповци, променено предназначение 
с изтекъл срок, за подновяване       240 000 лв
Производствена сграда, 457 м2 РЗП, собствен 
трафопост, асфалтов път, рампа 274 000 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

ИЦ, двустаен, обзаведен, след ремонт 600 лв
Халета от 250 до 480 м2 5 лв/м2

Мол Габрово, тристаен, обзаведен 588 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 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 ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ 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 ОТ-
ДАВАНЕ НА ИМОТ 
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи проДаВа
къща В село Козирог, с двор, 
се продава на тел. 0895/166-
612. [12, 12]
апарТаМЕнТ В град Севлиево, 
в центъра, 100 кв. м, след 
основен ремонт, газ, климатик, 
теракот, гранитогрес, саниран, 
дограма, изложение изток-юг, 
хидрофор, се продава на тел. 
0888/650-690. [22, 17]
парцЕл на главен път в града 
продава тел. 0895/710-934. 
[14, 14]
сТара къща, за ремонт, на 
10 км от Габрово на ниска 
цена продава тел. 0895/791-
359. [3, 3]
къща В Чехлевци, до обхода, 
продава тел. 0897/047-452. 
[14, 7]
МясТо, 632 кв., кв. Йонково, 
до Габрово хилс, се продава 
на тел. 0897/047-452. [14, 7]
гарсониЕра - 47 кв. м, кв. 
Младост (Крушата), ет. 8, сре-
ден апартамент. Добра лока-
ция, блокът се намира над 
кафе „Мити“. Цена: 27 000 лв. 
Тел. 0899/111-174. [6, 6]
парцЕл на главен път в града 
продава тел. 0895/710-934. 
[12, 2]
къща проДаВа тел . 
0895/710-934. [14, 7]

апарТаМЕнТ - 90 кв. м, до 
училище „Христо Ботев“, Пала-
узово, продава тел. 0892/94-
95-34. [12, 6]
гараж на ул. „Иван Люц-
канов“ 27 продава тел. 
0885/224-571. [22, 5]
къща В Габрово се продава 
на тел. 0899/438-935. [11, 4]
ДВорно МясТо - 2 дка, с 
къща и стоп. постр., в село 
Горна Росица продава тел. 
0887/513-527, 0888/453-909. 
[5, 3]
апарТаМЕнТ - 62 кв. м, на 
ул. „Мирни дни“ продава тел. 
066/80-11-07, 0877/526-377. 
[11, 2]
МясТо с овошки в Сирмани 
продава тел. 0892/358-335. 
[6, 2]
ДаВаМ МясТо за строеж 
в центъра - за справки тел. 
0876/866-010 [11, 1]
гарсониЕра ТрЕнДафил 1 
- топ състояние, ремонт, об-
завеждан, се продава на тел. 
0888/201-120. [5, 1]
ДВусТаЕн, уширЕн, панел, 
ТЕЦ, изолация, дограма, тера-
кот, ламинат, „Трендафил 2“ 
ет.3, продава тел. 0876/322-
119, след 10 ч. [9, 1]
оТрЕгулирано МясТо в с. 
Златевци, южно изложение - 
Стара планина, на север огро-
мен скален масив, 20 лв./кв. 
м, се продава 0885/788-569 
[10, 1]

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

иМоТи ДаВа поД наЕМ
гараж ТухлЕн в ж.к. „Стефан 
Караджа“, зад Риска, дава под 
наем тел. 066/800-065. [7, 7]
аВТокъща ДаВа под наем 
тел. 0895/710-934. [14, 7]
аВТоМиВка ДаВа под наем 
тел. 0895/710-934. [14, 7]
саМосТояТЕлЕн аВТо-
сЕрВиз дава под наем тел. 
0895/710-934. [14, 7]
иДЕалЕн цЕнТър, 40 кв. м, 
за магазин/офис се дава под 
наем на тел. 0878/370-640. 
[24, 3]
кВарТира за момичета дава 
тел. 066/87-82-46, 0893/566-
334. [4, 2]
клЕТка оТ автосервиз на гла-
вен път дава под наем тел. 
0888/41-53-11. [11, 5]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ из-
годно се дава под наем на тел. 
0899/169-255. [6, 4]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0878/817-472. 
[5, 1]

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи и гори 
купува тел.0899/440-177. [11, 
7]

нощуВки
саМосТояТЕлни сТаи в топ 
център - тел. 0878/46-99-11. 
[22, 21]
нощуВки В топ център - тел. 
0878/469-911. [22, 21]
нощуВки - тел. 0879/272-
528, 0888/254-625. [33, 19]
саМосТояТЕлни нощуВки 
в идеален център - 0876/731-
419. [11, 10]

ДАВА ПОД НАЕМ
АПАРТАМЕНТ - двустаен, тристаен, обзаведен, газ, 
ново строителство, гр. Севлиево
МАГАЗИН - 168м2, склад и WC, газ, гр. Севлиево
СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ – h 4 м, 600м2,Севлиево 

СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ с рампа - 403м2, Севлиево 
ПОМЕЩЕНИЕ - 348м2 (цех, работилница), с. Ря-
ховците  
ПРОДАВА ДВУСТАЙНИ и тристайни ЗАВЪРШЕНИ 
АПАРТАМЕНТИ в гр. Севлиево, ЖК „М. Палаузов“
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, с 
акт 16, гр. Севлиево, ЖК „Митко Палаузов“

ГР. СЕВЛИЕВО
тел. 0885/666 636

аВТоМобили проДаВа
рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 22]
опЕл зафира, 2.2, бен-
зин/газ, продава тел. 
0889/229-860. [12, 10]
голф 2 - газ, бензин, без 
ръжда, всичко платено, 
за 1600 лв. продава тел. 
0876/88-64-24. [5, 3]
сиТроЕн пикасо - бен-
зин, газ, продава тел. 
0894/539-540. [4, 2]
опЕл ВЕкТра - комби, 
2000 г., дизел, продава 
тел. 0896/640-278. [11, 
2]
фолксВагЕн 4 Кабрио 
продава тел. 0878/855-
920. [11, 2]

Джип сузуки Витара 
4х4, газ/бензин, дълга 
база се продава на тел. 
0892/702-909. [5, 1]

поД наЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-
томобили под наем, ул. 
„Емануил Манолов“ 28 - 
0999/009-008.

скрап, сТари 
аВТоМобили
фирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 
Вземане от място - 
0999/009-008.
коли за скрап купува 
тел. 0895/401-969. [21, 
21]
изкупуВаМ коли 
за скрап от място. 
0899/092-510 [22, 15]
коли за скрап купува 
тел. 0897/828-088. [8, 7]

пъТна поМощ
пъТна поМощ (лицензи-
рана  - 0999/009-008.

лЕкари
психиаТър и нЕ-
Вролог. Д-р Три-
фоноВ, Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕ-
РЕНИЯ.
Д-р Марина санкЕВа, спЕциалисТ 
кожни и ВЕнЕричЕски 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.
Д-р иВайло ДончЕВ - спЕциалисТ 
уролог в Клиника по урология към Уни-
верситетска болница „Лозенец“ (бивша 
Правителствена болница) - гр. София. 
Амбулаторни прегледи всяка събота и 
неделя в кабинет в гр. Габрово, ул. „Ни-
колаевска“ 195 след уговорка на тел. 
0898/74-48-14.

рабоТа прЕДлага
МЕбЕлна фабрика „Фацио“ 
търси да назначи дърводелец-ме-
белист и монтажник на мебели 
от масив. Опит е предимство. 
Тел.0888/419-838. [22, 14]
„ТЕспоМ“ аД търси да назначи 
стругари. Изискване: висока ква-
лификация. Брутно възнагражде-
ние 1400 лв. с възможност за за-
вишение в зависимост от постиг-
натите резултати - тел. 0879/123-
678 или на място. [11, 11]
сЕрВиТьор/ка оТ 8.30 до 17.30 
часа, 4-8-часов работен ден, старт 
750 лв., търси тел. 0887/002-030, 
0888/310-981. [11, 10]
шофьор на самосвал с кате-
гория „С“ търси 0899/808-700. 
[5, 4]

ТранспорТна фирМа на-
бира шофьори на гондоли с 
категория „С+Е“. За контакти: 
0887/818-462. [18, 10]

хоТЕл В Трявна търси да назначи 
готвачи, сервитьори, бармани и 
рецепционист. Предлага атрактив-
но заплащане, безплатна храна и 
възможност за ползване на слу-
жебни стаи за преспиване. Тел. 
0885/80-01-53. [11, 6]
ВЕрига храниТЕлни магазини 
„Нивен“ търси майстор и работни-
ци за производство на закуски и 
тестени изделия за новооткриващ 
се обект в Габрово. Справки на 
тел. 0898/675-398. [5, 4]
хоТЕл В Априлци и хотел във 
Велико Търново търсят да назна-
чат персонал: камериерки, ре-
цепционисти, бармани, сервитьо-
ри, поддръжка. Справки на тел. 
0888/343-434. [11, 7]
болноглЕДачка с опит в гле-
дането на болни с  деменция в 
района на кв. Младост почасово 
търси 0878/74-16-94. [7, 6]

„сТоМано и металообработ-
ване Габрово“ ООД - Габрово, 
ул. „Индустриална“ 36, Тър-
си заВарчици на МЕТални 
изДЕлия, коиТо рабоТяТ 
с со, МожЕщи Да разчи-
ТаТ ТЕхничЕски чЕрТЕжи. 
Фирмата предлага отлично за-
плащане, осигуряване на 100 
процента, съвременни условия 
на труд, възможност За по-
стоянна работа и професио-
нално развитие. За контакт: 
smg.berova@yahoo.com,  тел. 
0892/470-928 - Пепа Берова. 
[11, 4]

“ЕлТЕх-М“ ЕооД търси работник 
за дърводелна - абрихт и цирку-
ляр. Справки на тел. 0888/67-58-
78. [4, 2]
уТВърДЕна шиВашка фирма 
за спортни панталони търси да 
назначи професионални шивачки 
поради увеличаване на производ-
ството. Справки на тел. 0887/623-
490. [33, 2]

фирМа за производство на 
пластмасови изделия търси да 
назначи работник. Образованието 
и квалификацията не са от значе-
ние. За повече информация: тел. 
0897/93-10-44 или 0888/83-50-
29. [5, 2]
общ рабоТник за строителство, 
възраст от 40 до 60 години се 
търси на тел. 0885/613-780. [3, 
1]
чисТачка сЕ търси на тел. 
0876/731-419. [2, 1]
поДЕМ габроВо ЕООД тър-
си стругар - справки на тел. 
0884/854-354 [5, 1]
фирМа Търси рабоТник за 
рабоТа на шприцаВТоМаТи - 
мъж с опит. Справки от 14 часа 
до 17 часа на тел. 0888/378-036. 
[3, 1]

грижа за ДЕца и ВъзрасТни
саниТар с 20-годишен стаж тър-
си да гледа болни на легло - тел. 
0893/942-194. [5, 2]



6 9 септември 2020 г.отопление; строителство, ремонти, услуги; превози

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев - 066/823-
712, 0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“  проДаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти въ-
глища донбас, дърва. Ниски 
цени, безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-903.
нарязани и нацепени букови 
и дъбови дърва. РАЗПАЛКИ - 
0876/839-779.
нарязани и нацепени дърва 
- бърза доставка. Справки на 
тел. 0877/108-825.

ДърВа за огрев - нарязани и 
нацепени, се продават на тел. 
0876/437-140.
букоВи ДърВа - нарязани и 
нацепени. Безплатен транспорт. 
Тел. 0877/191-102.
ДърВа за печки и камини - 
80 лв., се продават на тел. 
0876/583-472.
ДъбоВи за огрев - нацепе-
ни, 80 лв., с безплатен транс-
порт.0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани дърва 
- 80 лева, незабавна доставка 
- 0884/709-093
нацЕпЕни ДърВа - 80 лв. 
Безплатен транспорт. Незабав-
на доставка. 0895/252-686.
сухи и сурови нацепени дърва 
- 80 лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
МЕТроВи и нацепени дърва за 
огрев (бук) се продават на тел. 
0879/808-888.

ДърВа за огрев - нацепени и 
метрови. Реална кубатура. Тел. 
0883/553-304.
нарязани, нацЕпЕни дърва 
- 85 лв., пелети клас А - 390 
лв./тон  - справки на тел. 
0893/511-154.
рЕжа ДърВа - тел. 0879/850-
554.
сухи ДърВа за огрев се про-
дават на тел. 0887/031-439.
ДърВа за огрев - дъб, бук, га-
бър и акация - тел. 0895/474-
222. [22, 20]
салкъМ за огрев - нацепен и 
нарязан, с включен транспорт - 
тел. 0896/741-763. [13, 9]
„флинТ - Гайдарови“ („Петя 
Гайдарова“) - донбаски въ-
глища, разпалки. Осигурен 
транспорт. Тел. 066/80-80-53, 
0898/690-606. [29, 9]
рЕжа МЕТроВи дърва - тел. 
0894/363-580 - Иванов. [23, 9]

ДърВа за огрев - тел. 
0877/390-253. [11, 8]
ДърВа за огрев  продава  тел. 
0893/718-492. [8, 7]
ДъбоВи ДърВа  продава тел. 
0893/718-492. [8, 7]
сух и суров дъб - 0878/159-
361. [9, 3]
Троянски пЕлЕТи прода-
ва. Безплатен транспорт. Тел. 
0886/320-155. [11, 4]
рязанЕ на дърва - тел. 
0876/47-99-10. [11, 4]
рЕжа ДърВа - 0894/602-701. 
ДърВа - нацепени, 75.00 лева 
- тел. 0896/80-76-88. [11, 3]
ДърВа за огрев - акация, дъб, 
габър, продава тел. 0895/474-
222. [22, 1]
ДърВа за огрев - акация, дъб, 
габър, продава тел. 0878/147-
599. [22, 1]
рЕжа и цепя дърва - справки 
на тел. 0888/005-341. [3, 1]

сТроиТЕлсТВо

изгражДа ТЕраси - 
0897/931-088.

кърТи и пробива - 0897/832-
363
фирМа изгражДа, ремонтира 
или събаря - обезопасява вся-
какви покриви. Изгражда наве-
си, огради и други на най-ни-
ски цени и с високо качество. 
Тел.0895/752-838.
фирМа събаря, почиства за 
сметка на материалите - тел. 
0896/183-637.
рЕМонТ на покриви - ВСЯ-
КАКВИ, и с плочи, улуци - тел. 
0896/859-701.
сТроиТЕлсТВо и ремонт на 
покриви - тел. 0896/799-364.
рЕМонТ на покриви, нови 
конструкции, дървени конструк-
ции, претърсване на покриви, 
повдигане на тавански стаи, 
боядисване, гипсокартон, те-
ракота, фаянс, топлоизолация, 
хидроизолация, веранди, улуци, 
водосточни тръби, тенекеджий-
ски услуги. Гаранция и качест-
во! Супер ниски цени! Тел. 
0893/825-044.

кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, ел. 
фаянс  - 0878/943-895
услуги с мини багер - 75 
см ширина - справки на тел. 
0897/42-93-74.
фирМа с ниска оферта. Чисти 
от А до Я къщи, мази, дворове. 
Извършва и строителни работи. 
Тел. 0899/601-444, по всяко 
време. [33, 31]
сТроиТЕлни рЕМонТи от А 
до Я - 0897/215-513. [22, 14]
хиДроизолация на покри-
ви, гаражи и други СМР - тел. 
0876/54-95-12. [22, 22]
рЕМонТ и направа на покри-
ви, улуци, комини, хидроизо-
лации, саниране, вътрешни и 
външни СМР - тел. 0888/020-
187. [22, 22]
поДпорни сТЕни, дре-
нажи, топло- и хидроизола-
ция, покривни ремонти - тел. 
0897/390-194. [22, 22]
събаря, кърТи и почиства 
със собствен транспорт  - тел. 
0895/401-969. [21, 21]
рЕМонТ на стари покриви, 
подмяна на улуци и варови 
мазилки - тел. 0876/416-716. 
[14, 10]
Топлоизолации, обръщанЕ 
на прозорци, шпакловки, ма-
зилки, боядисване - 0886/634-
691. [11, 10]
рЕМонТ на циглени покри-
ви, дренаж, изолации, улуци. 
Работим в целия регион. Тел. 
0882/279-749. [17, 8]
кърТя бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [11, 1]

рЕМонТ на покриви из-
вършвам - справки на тел. 
0888/005-341. [3, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - редене, 
БЕЗПРАХОВО циклене, фино 
шлайфане, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 066/86-
61-43, 0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, бояДисВанЕ - 
тел. 0895/38-66-50.
МонТаж гипсокарТон, ока-
чени и растерни тавани, деко-
ративни и нестандартни фи-
гури, шпакловка и боя - тел. 
0878/822-996. [11, 5]
Вик, фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 7]

изолации
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - 0899/321-190
изолации,  скЕлЕ - 
0878/943-895
алпинисТи - тел. 0887/13-
13-81. [24, 15]

Вик
изТочВанЕ на сЕпТич-
ни яМи - справки на тел. 
0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръжка - 
0887/680-034.
оТпушВанЕ на канали - 
0889/177-737.
Вик - справки на тел. 
0899/359-114. [22, 17]

Ел. инсТалации, рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги по 
домовете - тел. 0899/145-802.
Ел. рЕМонТи - 0899/359-114. 
[22, 17]
Ел. инсТалации. Бър-
зо, качествено, изгодно! Тел. 
0894/65-64-49. [11, 6]
ЕлЕкТричЕски рЕМонТи по 
домовете - справки на тел. 
0888/005-341. [3, 1]

коМини
профЕсионално почисТ-
ВанЕ на комини - отгоре и 
отдолу. ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 
0897/704-502.
коМиночисТач - 0889/177-
737.

коМиночисТач с опит - 
30 лв. - тел. 0894/525-258.

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър ЙОРДАНОВ“ 
- АЛУМИНИЕВА и PVC дограма - 
0896/741-415.
фирМа „ТД Пласт“ предлага 
изработка и поставяне на алу-
миниева и PVC дограма и щори 
на  изгодни цени - 0878/676-
161 [33, 28]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници и фри-
зери по домовете - 0897/425-
313.
рЕМонТ на телевизори по до-
мовете - тел. 0888/279-846. 
[23, 19]

рЕМонТ пЕрални, съдомиял-
ни, печки, бойлери - 0988/815-
645, 0884/155-075 [3, 2]

почисТВанЕ
почисТВанЕ на входове - тел. 
0889/242-826. [22, 22]
почисТВанЕ на дворове, 
къщи и апартаменти - тел. 
0895/401-969. [21, 21]
почисТВаМ ДВороВЕ, мази 
и тавани - справки на тел. 
0888/005-341. [3, 1]

поДДръжка клиМаТици
профилакТика на климатици 
- тел. 0888/049-378. [16, 2]

израбоТВа

ограДна МрЕжа произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени предлага 
0886/650-175.

израбоТка на метални кон-
струкции, гаражни и дру-
ги врати, огради, парапети - 
0885/943-808, 066/870-546.

косЕнЕ
косЕнЕ, почисТВанЕ на за-
пустели места - тел. 0886/308-
017. [11, 3]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, почиства-
не - 0894/602-701. [20, 3]

хиДроизолации
хиДроизолация на покриви, 
ремонт на циглени покриви, 
саниране - тел. 0888/863-001. 
[17, 8]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на опасни 
дървета (АЛПИНИСТ) - www.
arborist-bg.com, тел.0884/942-
942.
фирМа „шаМпиони“. Ра-
ботници за всичко, извърш-
ват събаряне, почистване на 
мази и тавани, изкопни работи, 
строително-ремонтни услуги. 
Хамалски работи, пренасяне на 
багаж.  Работим на достъпни 
цени. Тел. 0892/326-344. [33, 
23]
заВаръчни услуги - 
0885/724-671 [12, 10]
рязанЕ на опасни дървета - 
0894/602-701. [20, 3]
Ел. и ВиК услуги - тел. 
0888/049-378. [16, 2]

профЕсионалЕн 
ДоМоупраВиТЕл
профЕсионалЕн ДоМоу-
праВиТЕл - поддръжка и упра-
вление на етажна собственост. 
Справки на тел. 0876/543-241. 
[22, 22]

щори

EТ „касТЕло“  - ЩОРИ - 
външни и вътрешни, ВРАТИ 
- блиндирани, входни, авто-
матични гаражни, РОЛЕТКИ 
- охранителни, ДОГРАМА - 
алуминиева, PVC, БАРИЕРИ 
- автоматични - 87-04-89, 
0888/255-318
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всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник	за	общините	Габрово,	Севлиево,	Трявна,	Дряново

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

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж  - тел. 
0894/277-849. [11, 6]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 1]

ясноВиДсТВо
изчисТВанЕ на всичко нега-
тивно - 0895/221-868.
глЕДанЕ на Свещен Коран, 
изчистване на негативни 
енергии, събира разделени - 
тел. 0893/942-194. [5, 2]

Регионалният 
всекидневник

 „100 вЕСтИ“ 
излиза 

всеки ден 
без събота и неделя.

прЕВози
ТранспорТ с каМион До 
ДВа Тона, саМосВал, До-
кЕрски услуги - изнасяне,  

пренасяне, изхвърляне на ме-
бели, пренасяне на строителни 
и други тежки товари, извоз-
ване на ненужна покъщнина, 
строителни отпадъци до смети-
щето - 0898/780-448
услуги със самосвал - 25 
лв., и багер - 50 лв./час - 
0893/511-154.
ТранспорТ със самосвал до 
3.5 тона и работници - справ-
ки на тел. 0894/602-701. [20, 
3]

 ВоДораВно: Сабатини (Рафаел). Апелатор. Лакедемон. Равели (Томас). 
Марин. Сабинополис. Матар. Селена. „УТА”. „Макаров”. Рали. Трик. Нок. 
Дака. Акар (Йожен). Юда. Мито. Итаконат. Канаваро (Фабио). Атина. Армада. 
Арана. Илим. Аре. Срок. Мали. „Поморин”. Наран. Нин (Хоакин). Пул. Рас. 
Надал (Рафаел). Сет. Магат (Феликс). Буренак. Канаваца. Адони. Пелети. 
„Анета”. Евен. Тена (Наталия). Аран (Янош). Мина. Кате-рини. Американ. Ами-
ни. Ерик (Форестър). Липи (Марчело). Аманитин. Раб. Видима. Ана Карима. 
Десен. Тирада. Обол. Телефон. Бонамаса (Джо). Лацис (Вилис). Ровина. Арак. 
 оТВЕсно: Саламандър. Оперета. „Ивета”. Баракоа. Мамут. Летописец. 
Ракитак. Карол (Луис). Кене (Франсоа). „Иде ли”. Тенар (Луи). Мадер (Гюн-
тер). Матара. Инес. Зид. Родина. Ирани (Ардешир). Имам. Нес. Вата. Снага. 
Аниматор. Мимас. Ковар. Саварина. Ино (Бернар). Обера. Арон. Тана. Инар 
(Максимен). Манила. Иракан. Цена. Инаби. Не-летон (Август). Рабат. Ме-
тадон. Вероника. Амаду (Жоржи). „Американа”. Лапа. Ака. Анара. „Ирина”. 
„Саво”. Тротил. Леденик. „Рома”. Телур. Нилин (Павел). Новак (Витезлав). 
Рибар. „Политикани”. Имане. Аламоса. Рисак. Тамян. Кинин. Балак (Михаел).

отговори на сканди от бр. 173, вторник

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 лв./кв., 
и дялан камък - 35 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-838.
огнЕупорни Тухли, цигли, 
турски керемиди втора ръка 
се продават на тел. 0887/031-
439.
циМЕнТоВи колоВЕ продава 
тел. 0888/390-082. [19, 13]
паркЕТ - дъб, нов, масив, про-
дава тел. 0886/079-119. [5, 5]
изрЕзки ДъбоВи и чамови - 
тел. 0899/137-896. [22, 7]
Тухли - четворка, 0.35 лв./
бр., плочки - фаянс, 3 лв./кв. 
м, мрамор - 40 х 40, 20 лв./
кв. м, продава 0898/660-596. 
[11, 3]
сТари цигли продава тел. 
0988/381-555. [6, 2]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
хлаДилник Малък с камера 
се продава на тел. 0893/956-
391. [18, 6]
ДиВан - нов, за кухня, и сек-
ция - около 2.40 м висока и 
3 м дълга, за стена (фурниро-
вана), ПДЧ, спешно и изгодно 
продава 0888/819-851. [6, 6]
2 бр. кухненски шкафове без 
врати, 1 бр. с врати, 1 бр. 
диван продава тел. 0896/640-
278. [11, 3]
32-инчоВ ТЕлЕВизор Нео 
без забележки - за 40 лв. се 
продава на тел. 0879/101-887. 
[3, 1]

проДаВа разни
цисТЕрни и бидони се про-
дават на тел. 0887/307-193. 
[25, 25]
МиВка - хром, „Силистра“, 
100 см х 0.60 см с оттечник, 
дамаджана - 40 л, кабел - 
6х2.5 кв., ел. двигател - 2.2 
kW, трифазен, 1420 об./мин., 
продава тел. 0895/791-359. 
[3, 3]
коТЕл „ВиаДрус“, 43 kW, + 
бункер, + четки, + дистанцион-
но (преминавам на газ), прода-
ва тел. 0887/830-494. [11, 1]

пласТМасоВи цисТЕрни - 1 
тон, продава тел. 0888/942-
095. [11, 9]

МЕД. МаТЕриали
орТопЕДично МЕханично 
ръчно болнично легло с подма-
трачна рамка и дюшек продава 
тел. 0893/956-391. [18, 6]

жиВоТни проДаВа
Дойни кози продава 
0885/177-483. [5, 4]

храна за жиВоТни
оВЕс - 0.35 лв., продава тел. 
06717/26-05. [5, 3]

сЕлскосТопански
Мляко - биволско, 1л . 3 лв; 
КРАВЕ 1 л - 1 лв., се продава 
на тел. 0879/645-245. [6, 1]

купуВа разни
сТара нафТа се купува на 
тел. 0895/752-838.
буркани бЕз винт се изкупу-
ват на тел. 0879/850-554.
сТара нафТа купува тел. 
0895/401-969. [21, 21]
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора „КОН-
ТО-ЕКСПЕРТ“ - счетоводни ус-
луги, годишно приключване, 
данъчни декларации - 066/804-
066

счЕТоВоДна къща: счето-
водно обслужване, годиш-
ни данъчни декларации, 
годишно приключване, 
регистрация на фирми - 
0898/480-821.

ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
ОР	ГА	НИ	ЗИ	РА	ЛИ	ЦЕН	ЗИ	РА	НИ	КУР	СО	ВЕ	ЗА:	
 огняр
 кранисТ 
 Мо То ка рис Т
 Ма ши нисТ на пъТ но-
 сТро и ТЕл ни Ма ши ни
 гоТВач
 бар Ман-сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо р

из Да Ва Дър жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соб носТ

 Ма сажисТ
 МаникЮр
 пЕДикЮр
 нокТопласТика
 сТроиТЕл
 заВарчик
 Вик
 ЕлЕкТроМонТьор

0889/900-000 от 10:00 до 14:00

уроци, курсоВЕ

училища „ЕВропа“ - чуждоезиково обучение За деца и 
възрастни през новата учебна 2020/2021 г. Срок за запис-
ване - 25 септември, Габрово, Дом на културата, 3 етаж. За 
справки тел.  0879/352-781 [10, 1]
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в Габрово и региона 
с представител 
инж. Иван Господинов

Консултира, доставя, 
монтира, поддържа. 
Справки на тел.
0887 611 753

066 810 410
0889 227 805
офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4

 Запознайте се с най-новото революционно уп-
равление за пелетни котли и камини. Без аналог 
на пазара, може да видите и изпробвате реалните 
възможности и улеснения, които предлага нашата GF 
touchscreen електроника.
 В стремежа си все по-пълно да отговаряме на 
съвременните изисквания, желания и нужди на по-
требителите, през последните години приоритетно 
насочихме усилията си в осъществяването на амбици-
озен проект за създаване и развитие на интелигентно 
управление на нашите продукти с помощта на високи 
технологии. В резултат на упоритата съвместна работа 
на екип от програмисти и инженери с натрупан богат 
опит от цял свят, в продължение на няколко години, 
днес имаме продукт, който сам върши всичко, необ-
ходимо за постигане на идеалната топлина във Вашия 
дом. Вече е факт новото ни лично достижение - упра-
вление на нашите продукти чрез изкуствен интелект! 
Това е единственото по рода си интелигентно управле-
ние с цветен сензорен дисплей, който поставя всички 
опции на върха на пръста Ви, а гласовият асистент га-
рантира използването му максимално лесно и удобно 
дори и от незрящи хора.
 За да задоволим напълно нуждите на нашите 
клиенти и за да направим използването на на-
шите отоплителни уреди максимално удобно, 
лесно и приятно, предлагаме и възможност за 
подмяна на вече съществуващо управление.
Новото управление Golden fire Touch Screen е 
продукт в категория изкуствен интелект, който 
сам върши всичко необходимо за идеалната то-
плина във Вашия дом. Този контролер елиминира 
нуждата от посещения на техници, автоматично 
включва/изключва отоплението в зададени от 
Вас диапазони, автоматично почиства камината 
при необходимост и стабилизира напре-
жението при евентуална промяна в 
мрежата. Всички настройки съхранява в 
Golden Fire SD Card, която е недосега-
ема при евентуална повреда на платка-
та или дисплея и улеснява максимално 
смяната на софтуер. Това управление 
може да бъде монтирано на всеки модел 
котел, камина или горелка.

Тази камина се предлага в 
изключителен промоционален 
пакет, който да задоволи и 
най-изисканият вкус. Специа-
лен НОВ дизайн, възможност 
за избор на цвят от ката-
лог на RAL, както и пакет от 
всички необходими аксесоари 
за цялостно УМНО решение 
за Вашият топъл и уютен 
дом!. GF 2020 Smart - 2635 лева.
Новата GF 2020 SMART ками-
на идва в КОМПЛЕКТ с:.3 години ГАРАНЦИЯ!.Водна риза 21 kW!.Помпа 25/40!.Разширителен съд 5L!.UPS 850 V/A!.Акумулаторна батерия GF 
Battery, осигуряваща до 40 
часа автономна работа!.Баланс вентил!.Интернет Старт/Стоп GF 

Basic!.Кварцова запалка с 2 годи-
ни гаранция!.Автоматичен обезвъзду-
шител!.Всеки закупил GF 2020 Smart 
получава преференциална 
цена за пелети - 370 лв./тон!.Всеки закупил GF 2020 Smart 
получава преференциална 
цена за новия модел прахо-
смукачка за пепел RAIDER RD-
WC05 – 76 лв.!
Опция:.Изкуствен интелект GF 
Touchscreen + 160 лв. с ДДС!
ПРОМОЦИОНАЛНА КОМП-
ЛЕКТНА ЦЕНА - 2635 лева - GF 
2020 Smart 21kW..Ново предложение за ця-
лостно умно решение! 2020 
СМАРТ година в Голдън Фа-
йър. Част от проекта „УМНА 
КЪЩА“.

БЕЗЖИЧЕН СТАЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР с възможност за упра-
вление на отопление или охлаждане през интернет! Цена 399 лева. 

Интуитивно програмиране със сензорен екран, смартфон или 
компютър чрез Интернет Безплатен софтуер и конто 

на сървъра на SALUS за управление на драйвера 
чрез Интернет Безплатно приложение Salus iT500 
в App Store и Google play Безжична комуникация 
Функции Eco и празнична 3 периода включено / 
изключено при избор на функция за управление 
на топлата вода Възможност за програмиране 
до 6 нива на температурата за един цикъл iT500 
Интернет драйвер на температура - седмичен 
иновационен регулатор на температура с въз-

можност на управление чрез Интернет, 
като и директно чрез регулатор. Уп-
равление чрез Интернет с компютър 
или смартфон Управление на мястото 
на употреба Монтаж на стената или 

на друго избрано място Сензорно про-
грамиране на термостата Обхват: 868 MHz 

Режими: Отопление / Охлаждане 2 изхода 230V. 
Ниво на защита: IP 30

Вашата интелигентна система за 
отопление с изкуствен интелект !ОТОПЛЕНИЕ НА ПЕЛЕТИ
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ИрЕНА бОйНОВсКА

	 Как	 да	 открием	 свое-
то	 призвание	 в	 живота	
ще	 ни	 разкрие	 софту-
ерният	 инженер	 Свет-
лин	 Наков	 по	 време	 на	
финалното	 събитие	 на	
#GabrovoHackathon.	 Тема-
та	 на	 неговата	 презен-
тация,	 която	 ще	 започ-
не	 в	 13.00	 часа	 на	 12	
септември	 2020	 г.	 в	 зала	
„Възраждане“	 е	 „Следвай	
вдъхновението	си!“.
	 Светлин	 Наков	 е	 вдъ-
хновител	 на	 хиляди	 мла-
ди	 хора	 по	 пътя	 им	 към	
професията	 „софтуерен	
инженер“.	 Той	 има	 20-го-
дишен	 опит	 като	 ръково-
дител	 на	 софтуерни	 и	 ИТ	
проекти,	 преподавател	 по	
информационни	 техноло-
гии,	 програмиране	 и	 раз-
работка	 на	 софтуер,	 ИТ	

консултант,	 предприемач	
и	разработчик	на	уеб,	мо-
билни,	настолни	и	сървър-
ни	 приложения.	 Мечтата	

му	 е	 България	 да	 стане	
Силициевата	 долина	 на	
Европа.
	 Софтуерният 	 ин -

женер	 ще	 бъде	 и	 един	
от	 членовете	 на	 жури-
то,	 което	 ще	 оценява	
6-те	 отбора	 финалисти	

в	 #GabrovoHackathon	 по	
време	 на	 тяхното	 финал-
но	 представяне.	С	 разра-
ботените	 от	 участниците	

мобилни	 приложения,	 те	
ще	 се	 състезават	 за	 го-
лямата	 награда	 от	 10	 000	
лева,	 осигурена	 от	 Об-
щина	 Габрово	 и	 габров-
ските	 фирми	 Сиентиа	АД,	
Графиксофт	ООД	и	Стемо	
ООД.	 Отборът,	 класиран	
на	 второ	 място	 в	 състе-
занието	ще	получи	награ-
дата	 на	 Андрей	 Новаков	
–	 посещение	 на	 Европей-
ския	парламент,	а	третият	
ще	има	възможност	да	се	
наслади	 на	 уикенд	 в	 Бо-
женци,	осигурен	от	МАИР	
„Боженци“.	 За	 останалите	
три	 отбора	 са	 подготве-
ни	комбинирани	билети	за	
посещение	 на	 туристиче-
ски	обекти	в	Габрово.
	 Отборите	 ще	 получат	
награди	 и	 от	 Innovation	
Starter	 –	 един	 от	 органи-
заторите	на	събитието.	На	
всеки	 от	 6-те	 финалисти	

ще	 бъде	 връчен	 пропуск	
за	 международния	 форум	
за	 иновации	 Innovation	
Explorer	 2021,	 който	 ще	
се	 проведе	 на	 25.05.2021	
г.	 в	 София,	 както	 и	 по	
една	 книга	 за	 иновации	
на	 световно	 известния	
футурист	 Герд	 Леонард	 с	
личен	автограф	на	автора.	
А	 първите	 три	 отбора	 ще	
бъдат	включени	в	акселе-
раторската	 програма	 на	
Innovation	Starter.
 Представянето на 
отборите ще започне в 
10 часа на 12 септември 
2020 г.,	а	имената	на	на-
градените	 ще	 станат	 из-
вестни	в	ранния	следобед	
на	 същия	 ден.	 Пожелава-
ме	 успех	 на	 всички	 учас-
тници,	 които	 броени	 дни	
преди	 финала	 подготвят	
последните	 детайли	 по	
своите	презентации.

ГАЛИНА ВИтАНОВА-
ГЕОрГИЕВА

	 Във	 връзка	 с	 предсто-
ящо	 инвестиционно	 про-
ектиране	 за	 оформяне	 на	
крайречната	 зона,	 като	
естествено	 продължение	
на	 вече	 съществуващите	
и	 естетизирани	 простран-
ства	 от	 двете	 страни	 на	
река	Янтра	-	ул.	„Аврам	Га-
чев“	и	ул.	„Дунав“,	Община	
Габрово	приема	мотивира-
ни	 предложения	 и	 идеи,	
които	да	бъдат	представе-
ни	 и	 обсъдени	 в	 бъдеща	
публична	дискусия.
	 Чрез	 процеса	 на	 съ-
биране	 на	 мнения	 и	 об-
ществено	 обсъждане	 ад-
министрацията	 цели	 мак-
симално	взаимодействие	с	
експерти	от	различни	сек-
тори,	чиято	експертиза	ще	
допринесе	за	последваща-
та	 реализация	 на	 проект	
със	 съществено	 въздейст-
вие	върху	градското	прос-
транство	 и	 качеството	 на	
средата.
 Предложенията след-
ва да се съобразят със 
следните условия:

Обхват на зоната
	 Територията	 включва	
терените	 по	 двата	 бряга	
на	 река	 Янтра,	 в	 обсега	
северно	от	моста	до	Дома	
на	 хумора	 и	 сатирата	 на	
ул.	 “Д-р	 Никола	 Василиа-
ди“	до	моста	на	ул.	„Хрис-
то	Ботев“.
	 Зоната	 откъм	 десния	
бряг	 включва:	 простран-
ството	около	и	западно	от	
Спортна	 зала	 „Орловец“,	
като	 след	 имота	 на	 мага-
зин	 „Билла“,	 територията	
обхваща	 съществуващия	
паркинг	и	част	от	междуб-
локовото	 пространство	 на	
жилищните	 сгради	 „Ропо-
тамо“,	 „Камчия“	 и	 „Арда“,	

заедно	със	зелената	площ	
между	 брега	 на	 реката	 и	
ул	.“Орловска“.
	 Обхватът	 откъм	 левия	
бряг	 включва:	 територия-
та,	прилежаща	източно	от	
сградата	на	Дома	на	хумо-
ра	и	сатирата,	 ул.	 „Аврам	
Гачев“,	 заедно	 с	 приле-
жащите	 терени	 между	
реката	 и	 бензиностанция	
„Лукойл“,	 паркинга	 на	 ОП	
„Паркиране	 и	 репатрира-
не“,	част	от	пространство-
то	 пред	 бившия	 Техникум	
по	 текстил,	 	 зоната	 пред	
съществуващите	 жилищни	
блокове	и	групата	гаражи,	
както	 и	 целия	 неблагоус-
троен	имот,	по	левия	бряг	
на	реката,	отреден	за	озе-
леняване	и	стигащ	до	мо-
ста	на	ул.	„Христо	Ботев“.

Към	 тази	 страна	 на	 край-
речната	 зона	 проектните	
намерения	обхващат	и	 те-
рена	на	север	от	Технику-
ма	 по	 текстил,	 обособен	
между		ул.“Васил	Левски“,	
ул.“Ивайло“	 и	 ул.	 „Брян-
ска“,	 отреден	 за	 озеленя-
ване,	 заедно	 с	 довежда-
щата	 отсечка	 на	 ул.	 „Ва-
сил	Левски“.

Основна цел
	 Провеждането	 на	 об-
ществено	 обсъждане	 за	
конкретното	 инвестицион-
но	намерение	е	осигурява-
не	 на	 възможност	 компе-
тентните	 общински	 органи	
да	 вземат	 правилни,	 за-
коносъобразни	 и	 устойчи-
ви	 решения,	 съобразени	
в	 максимална	 степен	 с	
изразените	 становища,	
мнения,	предложения,	въз-
ражения,	 бележки	 и	 пре-
поръки	от	обществеността.

Чрез	 обмяната	 на	 идеи	
и	 предложения	 от	 страна	
на	 различни	 заинтересо-

вани	 страни,	 се	 очакват	
както	 нови	 гледни	 точки	
и	 обобщени	 концептуални	
решения,	така	и	постигане	
на	 обществено	 съгласие	
за	 продължаване	 на	 вече	
започнатото	 благоустроя-
ване	 и	 естетизиране	 на	
средата	 от	 двете	 страни	
на	река	Янтра.

	 Реката	 е	 била	 гра-
дообразуващ	 фактор	 за	
Габрово.	 През	 годините	
това	 се	 е	 променяло,	 по-
добно	 на	 много	 други	 се-
лища	 по	 света,	 като	 се	 е	
скъсала	връзката	на	града	
с	 нея.	 Днес	 я	 търсим	 от-
ново	 и	 се	 обръщаме	 към	
нея	 с	 нов	 смисъл	 и	 по	

нов	 начин.	 Искаме	 да	 си	
отвоюваме	 реката	 обра-
тно,	така	както	следваме	и	
признаваме	 естествената	
си	зависимост	от	природа-
та	и	нейното	значение.
	 С	 бъдещия	 проект	 се	
цели	 максимално	 приоб-
щаване	 на	 прилежащите	
на	 реката	 терени	 чрез	

подходящи	 благоустрой-
ствени	мероприятия	за	со-
циализация	 и	 адаптация	
на	 теренните	 дадености,	
за	 създаване	 на	 зони	 -	
не	 само	 за	 озеленяване,	
рекреация	 и	 спорт,	 но	 и	
за	общественообслужващи	
дейности.	 Търсят	 се	 ре-
шения,	 за	 да	 се	 осигури	
комплексна	 инфраструкту-
ра	 за	 пълноценното	функ-
циониране,	 както	 на	 при-
лежащите	терени	и	сгради,	
така	 и	 цялостното	 ново	
осмисляне	 и	 оформяне	
на	 крайречната	 зона	 със	
свой	запомнящ	се	индиви-
дуален	облик.
	 Какви	 са	 възможност-
ите	 за	 създаване	 на	 ат-
рактивни	градски	дейности	
по	 бреговете	 на	 реката,	
с	 ограничаване	 на	 авто-
мобилното	 движение	 /до-
колкото	 е	 възможно/	 с	
респект	към	околната	сре-
да,	 чрез	 изграждане	 на	
екологични	 съоръжения	 и	
осигуряване	 на	 средства	
за	 поддръжката	 /чрез	 па-
зарно	 ориентирани	 дей-
ности,	 публично	 -	 частни	
партньорства	 и	 други/	 на	
тази	 трансформация	 на	
крайречната	зона	-	това	е	
най-общо	казано	основна-
та	задача	на	проекта.

Задължителни елементи
	 По	отношение	на	река	
Янтра	 трябва	 да	 се	 пред-
видят	 необходимите	 коре-
кции	 на	 коритото,	 които	
в	 зависимост	 от	 специа-
лизираните	 обследвания	
и	 норми,	 съобразени	 и	 с	
функционалното	 зониране,	
ще	 наложат	 изграждане	
на	укрепващи	брега	стени	
и/или	оформяне	на	речния	
бряг	чрез	терасиране.	Ка-
нализирането	на	реката	и	
крайбрежните	 съоръжения	
трябва	 да	 дава	 не	 само	

гаранция	 за	 сигурност,	 но	
и	 нови	 различни	 възмож-
ности	за	атракции,	социа-
лизация	 и	 нова	 простран-
ствена	естетика.
	 Територията	 следва	 да	
бъде	естествено	и	логично	
продължение	 на	 вече	 из-
градените	 пешеходни	 алеи	
и	 веломаршрути	 по	 ул.	
“Аврам	Гачев“	и	ул.	“Дунав“.
	 Очаква	 се	 подходящо	
решение	 за	 пешеходна	
връзка	 чрез	 премостване	
/от	лека	ефирна	конструк-
ция/	 за	 осигуряване	 на	
архитектурна	достъпност	в	
участъка	от	паркинга	пред	
блок	„Камчия“	и	блок	„Ро-
потамо“	 през	 реката	 към		
ул.“Васил	Левски“.
	 Независимо	как	ще	се	
планират	 отделните	 функ-
ционални	 зони	 и	 терени,	
проектът	 за	 крайречната	
зона	 задължително	 ще	
включва	 изграждането	 и	
монтирането	 на	 улично	 и	
парково	осветление,	с	ви-
деонаблюдение.
	 Пространството	 пред	
Спортна	 зала	 „Орловец“	
следва	 да	 бъде	 рекон-
струирано	 и	 подновено,	
като	 се	 предложат	 нови	
възможности	 за	 спорт	 и	
развлечения.	 Важно	 е	 да	
се	 съобрази,	 че	 теренът	
северозападно	 от	 залата,	
върху	 който	 традиционно	
се	 разполагат	 циркови	 и	
увеселителни	 атракциони,	
е	 с	 ограничение	 за	 реа-
лизиране	 на	 строителни	
работи,	 свързани	 с	 фун-
диране,	 поради	 наличието	
на	 магистрални	 подземни	
комуникации.
	 Становища,	 мнения,	
идеи	и	препоръки	от	стра-
на	 на	 заинтересованата	
общност	се	приемат	до	11	
септември	2020	г.,	включи-
телно,	 на	 електронен	 ад-
рес	protocol@gabrovo.bg.

Дî 11 септември се приемат мîтивираíи предлîжеíия и идеи във връзка с 
предстîящîтî иíвестициîííî прîектираíе за îфîрмяíе íа крайречíата зîíа

„Следвай вдъхíîвеíиетî си!
“
 със Светлиí Накîв - íа фиíала íа #gabrovohackathon

Подробна схема на 
обхвата на зоната

	 Национална	организация	
“Малки	 български	 хора”	 ре-
ализира	събитие	по	Дейност	
8	“Местни	социални	дейнос-
ти	 за	 социално	 включване”	
по	 проект	 “Равни	 шансове	
за	малките	хора	в	България”,	
насочена	 към	 социалната	
интеграция	на	малките	хора	
и	 по	 конкретно	 на	 децата	
с	 нисък	 ръст.	 В	 събитието,	
което	се	състоя	в	SOS	Дет-
ското	селище	в	Трявна,	взе-
ха	 участие	родители	 с	 деца	
с	 нисък	 ръст	 от	 различни	
краища	 на	 страната,	 които	
в	 съботния	 ден	 проведоха	
дискусии	свързани	с	темите	
за	 адаптиране	 на	 децата	 с	
нисък	 ръст	 в	 училище	 -	 от	
първи	 клас	 до	 гимназията.	
Първо,	 фокусиране	 върху	

първокласниците	 и	 предучи-
лищната	 група	 и	 след	 това	
разговор	за	етапите	на	раз-
витие	 в	 по-горните	 класове.	
Паралелно	с	това	имаше	за-
нимания	между	 деца	 и	 въз-
растни	с	нисък	ръст.
	 Инж.	 Светослав	 Чернев	
-	 президент	 на	 Национална	
организация	 “Малки	 българ-
ски	 хора”	 както	 и	 предста-

вители	на	организацията,	се	
срещна	 с	 кмета	 на	Община	
Трявна	 Силвия	 Кръстева,	
зам.-кмета	 Марин	 Маринов	
и	 Тотка	 Димитрова	 -	 ди-
ректор	 дирекция	 „Социал-
ни	 услуги	 в	 общността“.	 В	
рамките	 на	 срещата	 инж.	
Чернев	представи	дейността	
на	 Национална	 организация	
“Малки	български	хора.

	 Община	 Дряново	 и	 ФК	
Локомотив	1927	Дряново	имат	
удоволствието	 да	 ви	 поканят	
за	 поредна	 година	 на	 едно	
незабравимо	преживяване	за	
младите	 футболни	 надежди	
на	 България.	 В	 продължение	
на	три	дни,	от	9	до	11	септем-
ври,	 деца	 от	 цялата	 страна	
ще	премерят	сили	на	отлично	
подготвените	 терени	 в	 град	
Дряново	и	село	Царева	лива-
да.
	 Стотиците	 участници	 ще	
бъдат	от	 три	възастови	 групи	
-	Футбол	5,	7	и	9.	Те	ще	имат	
възможността	 да	 се	 срещнат	
и	получат	съвети	от	патрони-
те	 на	 турнира	 -	 легендарни-
те	 футболисти	 Бончо	 Генчев,	
Пламен	Николов,	Благой	Геор-
гиев	и	Станислав	Генчев.

24 îтáîра ще участват в 4-тî издаíие íа Детски футáîлеí 
турíир в Дряíîвî за купата íа вафли „БОРОВЕÖ”!

Нациîíалíа îрãаíизация 
„Малки áълãарски хîра“ 
със съáитие в Трявíа


