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РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 Поредното	 заседание	
на	 габровския	 Окръжен	
съд	 за	 починалата	 преди	
пет	години	родилка	Десис-
лава	Манолова	и	бебето	й	
беше	на	26	ноември	т.	г.			
	 То	се	води	вече	четири	
години,	 а	 на	 26	 ноември	
беше	 петото	 заседание,	
откакто	е	подновено.	Сега	
съдът	 постанови	 прераз-
пит	 на	 свидетел	 и	 очна	
ставка.

	 Трагедията	 стана	 през	
есента	 на	 2013	 г.	 Тогава	
30-годишната	 родилка	 Де-
сислава	Манолова	и	ново-
роденото	 й	 момченце	 из-
дъхнаха.	 Детето	 -	 часове	
след	 раждането	 си	 на	 26	
септември	 2013	 г.	 в	АГ-от-
делението	 на	 габровската	
болница,	а	майката	-	на	4	
октомври	 в	 университет-
ската	 клиника	 в	 Плевен	
след	развит	сепсис.	
	 Ще	 припомним,	 че	
подсъдими	 за	 тази	 траге-

дия	 са	 двама	 лекари	 от	
габровската	 МБАЛ	 „Д-р	
Тота	 Венкова“	 -	 бившият	
шеф	на	АГ-отделението	д-р	
Д.	 А.	 и	 лекарката,	 води-
ла	 раждането	 -	 д-р	 С.	 К.		
През	 2016	 г.	 Окръжният	
съд	 в	 Габрово	 ги	 призна	
за	 виновни	 и	 ги	 осъди	
-	 д-р	Д.	А.	 получи	 5	 годи-
ни	 затвор	 и	 бе	 лишен	 от	
лекарски	 права	 за	 същия	
период.	 Д-р	 С.	 К.	 бе	 на-
казана	с	условна	присъда	
от	3	години	и	отнемане	на	

право	 да	 практикува	 за	
същия	срок.	
	 В	 началото	 на	 2017	
година,	 след	 обжалване,	
великотърновският	 Апела-
тивен	 съд	 отмени	 присъ-
дата	 на	 габровските	 си	
колеги	и	 върна	делото	 за	
ново	разглеждане.	Причи-
ната	 бе	 мотивирана	 като	
съществено	нарушение	на	
процесуалните	 правила	 и	
нарушено	право	на	защи-
та	на	докторите.
	 И	 делото	 започна	 на-

ново.	В	хода	на	предното	
заседание,	 проведено	 на	
8	октомври	т.	г.,	беше	раз-
питан	един	свидетел,	след	
което	 в	 продължение	 на	
повече	 от	 4	 часа	 съдът	
и	 страните	 задаваха	 въ-
проси	 към	 вещите	 лица,	
изготвили	повторната	ком-
плексна	 съдебно-медицин-
ска	експертиза	по	делото.		
	 Сега,	по	време	на	по-
следното	 заседание	 на	
26	 ноември	 2018	 година,	
беше	 разпитан	 още	 един	

свидетел,	 след	 което	 съ-
дебното	 следствие	 про-
дължи	 с	 изслушване	 на	
обясненията	 на	 двамата	
подсъдими.	
	 „Предвид	 посочени	 от	
тях	 нови	 факти	 и	 обстоя-
телства	 и	 с	 оглед	 задъл-
жението	 на	 съда	 за	 раз-
криване	 на	 обективната	
истина	 по	 делото	 бе	 до-
пуснат	 преразпит	 на	 сви-
детел,	както	и	очна	ставка	
на	 същия	 с	 подсъдимата	
С.	 К.	 -	 обясниха	 от	 съда.	

-		Да	свидетелства	по	де-
лото	ще	 бъде	 призован	 и	
още	един	лекар	от	болни-
цата	в	Плевен.“
	 Съдът	 остави	 без	 ува-
жение	 исканията	 на	 част	
от	 защитниците	 за	 допус-
кане	 на	 нова	 съдебно-ме-
дицинска	експертиза,	как-
то	и	за	изискване	на	още	
писмени	доказателства	от	
болницата	в	Габрово.
	 Следващото	заседание	
по	делото	е	насрочено	на	
7	януари	2019	година.

Очна ñòавка за ñмърòòа на Деñи и áеáеòо й
Делото се води четири години, а на 26-ти беше петото заседание, откакто е подновено

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
 
	 Фондация	 „Хора	 в	 по-
мощ	 на	 България:	 Аалст	
-	 Габрово”	 и	 Клуб	 „Прия-
тели	 на	 Белгия”	 -	 Габро-
во	 направиха	 поредното	
дарение	 на	 габровската	
болница.	Стойността	 на	
дарението	е	над	15	000	лв.
	 Особена	 заслуга	 за	
ценното	дарение	има	Вили	
Ван	Импе,	генерален	поче-
тен	консул	на	България.
	 Вчера	 в	 МБАЛ	 „Д-р	
Тота	Венкова”	пристигнаха	
36	 болнични	 легла	 с	 дис-
танционно	управление,		70	
броя	 болнични	 матраци	 с	
допълнителен	 защитен	 ка-
лъф	и	63	броя	столове.

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 Четиридесет	и	една	го-
дишен	мъж	от	Севлиево	е	
заловен	да	превозва	плик	
с	518	грама	сухи	листенца,	
които	 се	 оказали	 нарко-
тика	 марихуана.	 Мъжът	 е	
неизвестен	 на	 полицията,	
попада	в	полезрението	им	
за	първи	път,	научихме	от	
запознати.
	 Автомобилът	 му	 „Мер-
цедес“	 бил	 спрян	 за	 про-
верка	 на	 23	 ноември	 т.	
г.	 на	 ул.	 „Марин	 Попов“,	
при	 влизане	 в	 Севлиево.	
Полицаите	 намерили	 съм-
нителния	плик	в	купето,	а	

направената	на	място	екс-
пертиза	 на	 съдържанието	
му	 категорично	 доказала,	
че	става	дума	за	наркоти-
ка.
	 В	 момента	 севлиев-
ската	 полиция	 работи	 по	
образуваното	 досъдебно	
производство	 за	 престъп-
ление	по	чл.	354,	ал.	 3	от	
Наказателния	кодекс,	спо-
ред	 който	 придобиването	
и	 държането	 на	 високо-
рискови	наркотични	веще-
ства	 или	 техни	 аналози	
се	наказва	с	лишаване	от	
свобода	 от	 една	 до	 шест	
години	и	с	глоба	от	две	хи-
ляди	до	десет	хиляди	лева.

Марихуана над 0.5 кã 
превозвал ñевлиевец

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
 
 Открит	урок	по	литера-
тура	с	използване	на	ино-
вативния	 метод	 „мислов-
ни	 карти”	 се	 проведе	 в	
основно	 училище	 „Неофит	
Рилски”.	 Гости	 на	 урока	
бяха	учители	от	началната	
възраст	от	цялата	област.
   „Тази	 инициатива	 се	
провежда	с	цел	обмен	на	
добри	 практики	 при	 въ-
веждането	на	новите	учеб-
ни	програми	в	трети	клас”,	
каза	Рени	Илиева,	старши	
експерт	 по	 начално	 обра-
зование	 към	 Регионално	
управление	 на	 образова-
нието	-	Габрово.
	 Учителката	 Илза	 Ата-

насова,	 въвела	 този	 ме-
тод	 в	 училището,	 заедно	
с	 ученици	 от	 трети	 клас	
работиха	 върху	 разказче-
то	 „Катето	 и	 Шарко”	 от	
Таня	Касабова.	 Разделени	
на	групи,	децата	участваха	
активно	в	игра	на	асоциа-
ции,	определяне	качества-
та	на	главните	герои,	кои-
то	записаха	в	мисловните	
карти.	
	 Така	те	се	учат	да	ра-
ботят	 в	 екип,	 да	 разсъж-
дават	творчески,	да	обога-
тяват	езика	си	и	по-бързо	
запомнят	урока.	

продължава на стр. 2

14 медала за СК „Некñò" оò международния 
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В ОУ "Неофиò Рилñки" - Гаáрово
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• съобщения за ремонтни дейности
• Проверка на сметка
• УслУгите,	които предлагаме

водоснабдяване и канализация
 Г а б р о в о
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ЛЕНа гЕОРгиЕВа, 
пРЕдсЕдатЕЛ На 

ОБщиНски съВЕт - 
гаБРОВО

 Заседанието на Об-
щински съвет - Габро-
во ще се проведе на 29 
ноември 2018 от 13:00 
часа в Заседателна зала 
на Община Габрово при 
следния проект за дне-
вен ред:
	 1.	 Питания	 и	 отговор	
на	питания.
	 2.	Актуализация	на	бю-
джета	на	Община	Габрово	
за	 2018	 г.	 и	 на	 инвести-
ционната	програма.
	 3.	Приемане	на	Наред-
ба	 за	 определянето	 и	 ад-

министрирането	 на	 мест-
ните	такси,	цени	на	услуги	
и	права	на	територията	на	
община	 Габрово	 -	 първо	
четене.
	 4.	Вземане	на	Решение	
по	 свиканото	 Общо	 съ-
брание	на	акционерите	на	
ОББ	АД.
	 5.	 Учредяване	 безвъз-
мездно	 право	 на	 ползва-
не	 на	 Сдружение	 „Съюз	
на	ветераните	от	войните“,	
Областен	 съвет	 -	 Габрово	
и	Сдружение	„Съюз	на	во-
енноинвалидите	 и	 военно-
пострадалите“	 върху	 част	
от	имот	-	частна	общинска	
собственост	 (гр.	 Габрово,	
ул.	 „Юрий	 Венелин“	 №	
8-10).

	 6.	 Учредяване	 безвъз-
мездно	право	на	ползване	
на	 Сдружение	 SOS	 „Дет-
ски	селища	България“	вър-
ху	имот	-	частна	общинска	
собственост	 (гр.	 Габрово,	
ул.	 „Райчо	 Каролев“	№	 2,	
ет.	4).
	 7.	 Учредяване	 безвъз-
мездно	право	на	ползване	
на	Народно	читалище	„Па-
исий	 Хилендарски	 -	 1909	
г.“	 -	 с.	 Гъбене,	 върху	 имот	
-	 частна	 общинска	 соб-
ственост,	 в	 село	 Гъбене,	
община	Габрово.
	 8.	 Предоставяне	 без-
възмездно	 за	 управление	
на	 част	 от	 имот	 -	 публич-
на	 общинска	 собственост,	
представляваща	 парко-

място	 в	 гараж	 -	 публич-
на	 общинска	 собственост,	
находящ	 се	 на	 ул.	 „Стан-
ционна“	№	9,	гр.	Габрово.
	 9.	Изменение	на	Реше-
ние	№	19	от	31.01.2008	г.	на	
Общински	съвет	 -	Габрово	
и	 предоставяне	 под	 наем	
на	 общински	 жилища	 от	
групата	 Ведомствени	 жи-
лища,	на	основание	чл.	27,	
ал.	2	от	НУРУЖННОЖ.
	 10.	 Определяне	 на	 зе-
меделска	 земя	 от	 ОПФ	 в	
землище	 Баланите	 за	 от-
даване	 под	 наем	 по	 реда	
на	глава	VІ	от	НРПУРОИ.
	 11.	 Предоставяне	 на	
имоти	-	„полски	пътища“	и	
„напоителни	канали“,	попа-
дащи	в	масивите	за	полз-

ване	в	съответните	земли-
ща	на	община	Габрово,	на	
основание	 чл.	 37в,	 ал.	 16	
от	ЗСПЗЗ.
	 12.	 Разрешение	 за	 из-
работване	 на	 Подробен	
устройствен	 план	 (ПУП)	 -	
План	за	 застрояване	 (ПЗ)	
за	 ПИ	 с	 идентификатор	
14218.192.225	 по	 КК	 на	
град	 Габрово,	 във	 връзка	
с	промяна	предназначение	
на	 земеделска	 земя	 за	
неземеделски	 нужди	 -	 „за	
жилищно	строителство“.
	 13.	 Разрешение	 за	 из-
работване	 на	 Подробен	
устройствен	 план	 -	 План	
за	 регулация	 (ПУП-ПР)	 за	
Частично	 изменение	 (ЧИ)	
на	Застроителен	и	регула-

ционен	план	(ЗРП)	за	част	
от	 кв.	 3	 и	 кв.	 4	 по	 плана	
на	 село	 Чарково,	 община	
Габрово.
	 14.	 Разрешение	 за	 из-
работване	 на	 подробен	
устройствен	 план	 (ПУП)	 -	
Парцеларен	 план	 (ПП)	 за	
обект:	 „Газоснабдяване	на	
Община	 Габрово“,	 Подо-
бект:	„Разпределителен	га-
зопровод	извън	 границите	
на	 урбанизираната	 тери-
тория	на	село	Драгановци,	
община	Габрово“.
	 15.	 Одобряване	 на	
Подробен	 устройствен	
план	 -	 Парцеларен	 план	
(ПУП	-	ПП)	за	трасе	на	ел.	
провод	 до	 ПИ	 с	 иденти-
фикатор	 87120.38.56	 по	КК	

на	 село	 Яворец,	 община	
Габрово.
	 16.	 Разрешение	 за	 из-
работване	 на	 Подробен	
устройствен	 план	 (ПУП)	 -	
План	за	 застрояване	 (ПЗ)	
за	 ПИ	 с	 идентификатор	
14218.11.525	по	КК	на	град	
Габрово,	във	връзка	с	про-
мяна	 предназначение	 на	
земеделска	 земя	 за	 не-
земеделски	 нужди	 -	 „за	
жилищно	строителство“.
	 17.	 Разрешение	 за	 из-
работване	 на	 Подробен	
устройствен	 план	 (ПУП)	 -	
Парцеларен	 план	 (ПП)	 за	
трасе	 за	 ел.	 провод	 до	
имот	 №	 018006	 по	 КВС	
на	землище	село	Поповци,	
община	Габрово.

Дневен ред на заñедание на Оáщинñки ñъвеò - Гаáрово

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 Шейсетгодишен	 коми-
сионер	 на	 зърно	 измами	
управител	 на	 габровска	
фирма	с	16	228,20	лева,	но	
отиде	 на	 съд	 и	 излезе	 с	
осъдителна	 присъда.	 Слу-
чаят	 беше	 разгледан	 на	
26	 ноември	 от	 състав	 на	
габровския	Районен	съд,	с	
председател	 Васил	 Став-
рев.	 Решението	 е	 първо-
инстанционно	 и	 може	 да	
бъде	обжалвано,	но	засега	
е	една	година	и	половина	
затвор	условно	за	обвине-
ния	в	измама	комисионер,	
с	 четири	 години	 изпита-
телен	 срок.	 И	 да	 върне	
на	 собственика	 отнетите	
по	 престъпен	 начин	 пари,	
плюс	 лихвите,	 считано	 от	
датата	 на	 деянието	 –	 20	

декември	2016	г.
	 Обвиняемият	 комисио-
нер	Й.	 Й.	 е	 софиянец,	 но	
действал	 из	Северозапад-
на	България,	където	срещу	
определена	комисиона	по-
средничил	при	сделки	със	
зърно.	Сега	Районният	съд	
в	Габрово	го	призна	за	ви-
новен,	 че	 „на	 20.12.2016	 г.	
в	 град	Габрово,	сам	и	по-
средством	Ц.	Р.,	 с	цел	да	
набави	за	себе	си	имотна	
облага	 (сумата	 от	 16	 150	
лв.),	 възбудил	 и	 поддър-
жал	 заблуждение	 у	 Х.	 Ц.	
от	Габрово,	че	за	да	заку-
пи	25	160	кг	слънчогледово	
семе,	 трябва	 да	 преведе	
по	 банков	 път	 на	 банко-
вата	сметка	на	„Деси	Хри-
стова“	 ЕООД	 -	 гр.	 Враца,	
вместо	 на	 реалния	 про-
давач	В.	М.,	 сумата	от	 16	

228,20	 лв.“.	Това	 е	 сумата,	
с	 която	 била	 ощетена	 га-
бровската	фирма.
	 Вчера	 от	 прокуратура-
та	 обясниха	 и	 механизма	
на	действие	на	осъждания	
и	 преди,	 но	 реабилитиран	
обвиняем.	„Х.	Ц.	като	пъл-
номощник	 на	 габровското	
дружеството	 извършвал	
търговска	дейност,	купувал	
и	 препродавал	 зърно.	 По	
този	повод	се	познавал	с	
Ц.	 Р.,	 който	 намирал	 зе-
меделски	 производители,	
продаващи	 зърно.	 В	 сре-
дата	на	декември	2016	г.	Х.	
Ц.	се	свързал	по	телефона	
с	 Ц.	 Р.	 и	 казал,	 че	 търси	
слънчогледово	семе,	който	
от	своя	страна	се	свързал	
с	обвиняемия	Й.	Й.	
	 Около	 два	 дена	 след	
разговора	обвиняемият	се	

обадил	 на	 Ц.	 Р.	 като	 му	
съобщил,	 че	 е	 намерил	
арендатор,	 който	 прода-
ва	слънчогледово	семе.	Ц.	
Р.	 отишъл	 на	 място,	 взел	
проба	 от	 слънчогледа	 и	
след	като	се	уверил	в	ка-
чеството,	 съобщил	 на	 Х.	
Ц.	 Последният	 решил	 да	
закупи	 един	 камион	 слън-
чогледово	семе,	като	след	
натоварването	му	на	елек-
тронната	 му	 поща	 след-
вало	 да	 му	 се	 изпрати	
фактурата	с	точното	коли-
чество	на	 стоката	 и	 стой-
ността,	като	плащането	ще	
извърши	по	банков	път.	Х.	
Ц.	изпратил	камион,	който	
от	 склад	 на	 арендатора	
бил	натоварен	с	25	160	кг	
слънчогледово	 семе,	 след	
което	 се	 свързал	 с	 об-
виняемия,	 за	 да	 му	 даде	

номер	 на	 банкова	 сметка	
и	 фирмата,	 на	 която	 да	
преведе	парите.	Тогава	об-
виняемият	 посочил	 като	
фирма-продавач	 „Деси	
Христова“	 ЕООД,	 вместо	
тази	на	арендатора	В.	М.“	
Пълномощникът	на	габров-
ското	 дружество	 Х.	 Ц.,	
вярвайки,	че	плаща	за	на-
товареното	 слънчогледово	
семе	 на	 реалния	 собстве-
ник,	превел	по	банков	път	
парите.	Но	арендаторът	не	
ги	получил	и	тръгнало	раз-
следване.
	 Затова	вчера	запозна-
ти	с	тези	сделки	обясниха,	
че	 вече	 никой	 арендатор	
не	 разтоварва	 и	 не	 осво-
бождава	камион	със	зърно	
където	 и	 да	 било,	 докато	
не	види	парите,	преведени	
по	неговата	сметка.

Съд за комиñионер, мамил ñ 16228,20 лева
Камион с над 25 тона слънчогледово семе „влезе“ в габровския Районен съд

продължава от стр. 1
	 Мисловните	 карти	 са	
нарисувани	 във	 вид	 на	
дърво,	като	върху	клоните	
му	 се	 изписват	 опорни,	
ключови	 думи.	 Оттам	 се	

правят	 асоциации,	 което	
развива	 творческото	 въ-
ображение.	
	 Децата	 сами	 „оживя-
ват“	 мисловните	 карти.	
Това	 събужда	 любопит-

ството	 им.	 Когато	 всичко	
е	 изписано	 само	 в	 редо-
ве,	 е	 по-скучно,	 а	 в	 ми-
словните	карти	се	използ-
ват	 цветове,	 рисунки	 и	 е	
интересно	на	децата.

	 „Мисловната	 карта	 е	
метод	 на	 английския	 фи-
лософ	 и	 психолог	 Тони	
Бюзан	 и	 представлява	
графично	 многомерно	
представяне	 на	 информа-
цията,	 получена	по	време	
на	 мозъчната	 дейност	 на	
човека	върху	лист	хартия.	
Това	е	процес	на	мислене,	
при	 който	 в	 центъра	 се	
намира	 определен	 обект		
или	 идея,	 който	 от	 своя	
страна	 дава	 импулс	 за	
раждането	 на	 много	 асо-
циации.	
	 Мисловните	 карти	 са	
създадени	да	подпомогнат	
дейността	 на	 мозъка,	 да	
го	 накарат	 да	 мисли	 по-
функционално.	В	основата	
им	 стои	 връзката	 между	
невроните	в	лявото	и	дяс-
ното	полукълбо	на	мозъка.
Този	 иновативен	 подход	
на	 преподаване	 може	 да	
бъде	 използван	 по	 всич-
ки	учебни	предмети	и	той	
улеснява	 възприятието,	
развива	фантазията	на	де-

тето.	 Това	 облекчава	 ус-
вояването	 на	 материала“,	
обясни	Илза	Атанасова.	
	 	 	 „От	една	 година	в	Ос-
новно	 училище	 „Неофит	
Рилски“	 работят	 с	 ми-
словните	 карти.	 Теорията	
на	 Тони	 Бюзан	 е	 много	
интересна.	 Тогава,	 когато	
се	 пишат	 ключови	 думи,	
когато	 се	 рисува	 и	 оц-
ветява,	 мисловните	 дей-
ности,	 връзките	 в	 двете	
полукълба	 на	 мозъка	 се	
осъществяват	и	това	води	
до	запомняне.	
	 Асоциациите	 водят	 до	
развитие	 на	 детското	 въ-
ображение.	 Особено	 под-
ходящо	е	използването	на	
мисловни	карти	в	уроците	
по	 литература“,	 допълни	
Рени	Илиева.
	 Откритата	 педагоги-
ческа	 практика	 беше	 съ-
пътствана	 от	 дискусия	 по	
прилагането	 на	 новата	
учебна	 програма	 по	 бъл-
гарски	 език	 и	 литература	
в	3	клас.	

В ОУ "Неофиò Рилñки" използваò иноваòивен меòод ...

сВЕтОзаР гатЕВ 

	 14	 медала	 за	 бойците	
на	СК	„Некст“	от	междуна-
родния	турнир	по	таекуон-
до	„България	оупън“.
	 Голям	брой	отличия	за-
воюваха	състезателите	на	
клуб	 „Некст“	 от	 проведе-
ния	в	Пловдив	междунаро-
ден	 турнир	 по	 таекуон-до	
ITF	„България	оупън“.	
	 Надпреварата	 се	 про-
веде	 в	 спортната	 зала	 на	
Пловдивския	 университет	
„Паисий	 Хилендарски”	 с	
участието	на	706	бойци	от	
България,	Румъния,	Гърция,	
Молдова,	 Естония,	 Чехия,	
Сърбия,	 Словения,	 Маке-
дония,	 Хърватия,	 Австрия,	
Уелс,	Англия	и	Украйна.	СК	
„Некст“	се	представи	с	13	
състезатели,	 възпитаници	
на	 треньора	Ивайло	Авра-
мов,	 които	 демонстрираха	
уменията	си	в	дисциплини-
те	„Форма“	и	„Спаринг“.
	 На	 „Форма“	 габров-
ските	 таекуондисти	 заво-
юваха	 8	 медала.	 Между-
народен	 дебют	 с	 първо	
място	 записа	 Александър	
Ангелов	 при	 най-малките	
(8-9-годишни).	Злато	заслу-
жи	 и	 Мелиса	 Салим	 при	
момичетата	 на	 възраст	
12-13	 години,	 а	 съотбор-
ничката	 й	 Янислава	 Ива-
нова	зае	трето	място.	При	
10-11-годишните	 Георги	
Димитров	 грабна	 сребро,	
а	 Александър	 Йорданов	

се	 окичи	 с	 бронз.	 Второ	
и	 трето	 място	 записаха	
също	 Мирослав	 Петров	
и	 Валентин	 Петров	 при	
12-13-годишните	 момчета.	
Николай	 Златев	 също	 за-
служи	 сребърен	 медал	 в	
своята	категория.
	 Още	 шест	 призови	
места	 състезателите	 на	
СК	 „Некст“	 завоюваха	 в	
дисциплината	 „Спаринг“.	
Мелиса	 Салим	 прибави	
сребро	 към	златото	 си	от	
„Форма“-та.	 При	 децата	
на	 възраст	 10-11	 години	
Ясер	 Абулибде	 също	 зае	
второ,	 а	 Георги	 Димитров	
(10-11-годишни),	 Йордан	
Йорданов	 (12-13	 г.),	 Никол	
Начева	 (девойки	 младша	
възраст)	 и	 Александра	
Ивайлова	(жени)	се	окичи-
ха	с	бронзови	медали.
	 България	 стана	 първе-
нец	 в	 турнира,	 след	 като	
родните	 таекуондисти,	
представители	на	21	клуба,	
в	 различните	 възрастови	
групи	и	категории	спечели-
ха	168	медала,	от	които	38	
златни,	 44	 сребърни	 и	 86	
бронзови.
	 След	 надпреварата	
стана	 ясно,	 че	 страната	
ни	 ще	 бъде	 домакин	 на	
Световното	първенство	по	
Таекуон-До	 ITF	 за	 юно-
ши,	девойки,	мъже	и	жени	
през	2019-та.	Шампионатът	
ще	се	проведе	в	периода	
24-30	август	в	пловдивска-
та	зала	„Колодрума”.

14 медала за СК „Некñò”  оò 
международния òурнир по 
òаекуон-до „Бълãария оупън" 

Дружеството на писателите в габрово 
кани гражданите на 30 ноември 2018 г. 

от 16.30 часа в актовата зала 
на национална 

априловска гимназия 
за отпразнуване 

на 75-годишнината 
на 

стоянка вангелова, 
когато 

ще бъде представена 
и книгата й 

„Под виñоко напрежение”

Проòеñòиращиòе в Гаáрово
27.11.2018
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аНгЕЛ аНгЕЛОВ

В	 двора	 на	 църквата	
„Свети	 Иван	 Рилски“	 в	
днешния	 квартал	 Бички-
нята	на	Габрово	под	голя-
мата	 стара	 липа	 в	 малка	
каменна	 ниша	 се	 нами-
ра	стар	оброчен	кръст	от	
1854	година.	

Според	 габровския	
краевед	 Илия	 Габровски	
до	1890	г.	този	кръст	се	е	
намирал	 до	 най-старите	
гробища	на	село	Бичкиня,	
които	 са	 били	 до	 устието	
на	река	Овчарка	(Жълтеш-
ката)	в	река	Янтра.	В	бли-
зост	до	гробищата	е	било	
бичкинското	 оброчище	
„Свето	 Възнесение“.	 Ня-
кои	 автори	 считат	 думите	
„черковище“,	 „оброчище“	
и	 „кокалянска	 църква“	 за	
синоними.	

Според	 мен	 думите	
„черковище“	 и	 „оброчи-
ще“	 не	 са	 синоними.	 В	
далечното	 минало	 бъл-
гарски	 християнски	 села,	
в	 които	 нямало	 храм,	 в	
който	 да	 се	 черкуват	 на	
християнските	 празници,	
избирали	 някоя	 широка	
и	 равна	 поляна	 в	 бли-
зост	 до	 селото,	 на	 която	
има	 голямо	 дърво	 и	 под	

дървото	забивали	в	земя-
та	 голям	 каменен	 кръст.	
Свещеник	освещавал	кръ-
ста	 и	 обявявали	 място-
то	 за	 черковище.	 Давали	
на	 черковището	 име	 на	
християнски	 светец.	 На	
черковището	 свещеници		
извършвали	християнските		
обреди	кръщене,	венчава-
не	и	др.	За	такова	черко-
вище	 пише	 Радка	 Дойно-
ва1,	 което	 се	 намирало	 в	
началото	на	село	Беленци	
пред	дома	на	дядо	Донко	
Йонков.	Днес	кръста	вече	
го	няма	там,	но	възрастни	
хора	от	село	Беленци	про-
дължават	да	наричат	това	
място	кръста.

За	 разлика	 от	 черко-
вището,	 всяко	 българско	
християнско	 село	 имало	
и	 оброчище.	 Устройвали	
го	на	поляна	в	близост	до	
селото.	 Поставяли	 голям	
каменен	 кръст.	 В	 опреде-
лен	ден	от	годината	насе-
лението	 се	 събирало	 на	
оброчището	 и	 се	 правел	
молебен	за	плодородие	и	
предпазване	 от	 природ-
ни	бедствия.	Колели	овца	
и	 правели	 курбан	 (чорба	
молитва).	 Оброчището	 на	
село	 Бичкиня,	 Габровско,	
носело	името	„Свето	Въз-

несение“.	До	1890	г.	се	на-
мирало	в	близост	до	 гро-
бищата	на	Бичкинята	–	къ-
дето	 река	 Овчарка	 (Жъл-
тешка)	се	вливала	в	река	
Янтра.	В	1890	г.	премести-
ли	гробищата	на	село	Бич-
киня	 на	 мястото,	 където	
днес	се	намират	сградите	
на	 фабрика	 „Промишлена	
електроника“.	За	ново	об-
рочище	 избрали	 височи-
ната,	на	която	днес	е	по-
строена	 църквата	 „Свети	
Иван	 Рилски“	 в	 Бичкиня-
та.	 От	 старото	 оброчище	
извадили	 каменния	 кръст	
и	 го	 поставили	 на	 ново-
то	 оброчище.	 Неизвестно	
кога	 и	 защо	 оброченият	
кръст	 бил	 поставен	 в	 ка-
менна	 ниша	 и	 с	 времето	
забравен.	

За	 съществуването	 на	
кръста	научих	от	бележки	
на	Илия	Габровски,	съхра-
нявани	в	Държавен	архив	
-	Габрово.	

С	помощта	на	клисаря	
Христо	в	двора	на		храма	
„Свети	 Иван	 Рилски“	 от-
крихме	каменната	ниша	с	
оброчения	кръст.	Г-н	Иван	
Ненов	 и	 синът	 му	 Румен	
Иванов	 разчистиха	 ниша-
та	 и	 направиха	 снимката	
на	оброчения	кръст,	която	
се	публикува	за	първи	път.	

Най-отгоре	 на	 обро-
чения	 кръст	 е	 изписано	
името	 на	 оброчището	 –	
„Свето	 Възнесение“.	 В	
двете	страни	на	отделната	
част	 на	 кръста	 са	 изпи-
сани	 имена	 на	 мъже	 от	
село	 Бичкинята.	 В	 лявата	

колонка	с	имената	най-от-
горе	е	изписано	името	на	
Драган	-	първият	заселник	
на	 село	 Бичкинята.	 Под	
неговото	 име	 са	 записа-
ни	 имената	 Хрίстγ,	 Иови,	
Иван.	 В	 дясната	 колона	
са	изписани	имената	Вен-
ко,	Гίорги,	Дойнγ	и	Кѫнчγ.	
Най-вероятно	 написани-
те	 на	 оброчния	 кръст	 са	
имена	на	жители	на	село	
Бичкинята,	избрани	за	ва-
сии	 на	 оброчището	 –	 ор-
ганизатори	 на	 курбаните.	
Възможно	 е	 някои	 от	 тях	
да	са	от	околните	на	Бич-
кинята	 колиби,	 например	
Дойно	да	е	от	колиби	Бе-
ленците.

Най-отдолу	 на	 кръста	
е	 изписана	 вероятно	 го-
дината,	когато	е	поставен	
на	 първото	 оброчище.	 С	
г-н	 Иван	 Ненов	 разчетох-
ме	 годината,	 изписана	 на	
оброчния	кръст,	 като	1854	
година.	

Ако	 не	 е	 най-старият	
културен	паметник	от	село	
Бичкинята,	 Габровско,	
съхранен	 до	 днес,	 то	 със	
сигурност	 е	 един	 от	 най-
старите,	но	неизвестен	на	
населението.

1.	 Дойнова,	 д-р	 Радка	
–	 „Книга	 за	 моя	 живот“,	
С.,	2003	г.,	стр.	238

Оáрочен кръñò оò 1854 ãодина е може áи най-
ñòарияò кулòурен памеòник, оñòанал оò ñ. Бичкиня

Оброченият кръст от 1854 г. от оброчището „Свето 
Възнесение“ в Бичкинята, Габрово. Снимка: Румен Иванов

С г-н Иван Ненов разчетохме годината, изписана на об-
рочния кръст, като 1854 година

стЕфка БУРмОВа
 
	 Благодарение	 на	 уси-
лията	 на	 ръководството	 и	
ентусиазма	 на	 възпитани-
ка	 на	 СУ	 „Васил	 Левски“	
в	 Севлиево	 Петко	 Хинов	
в	него	вече	официално	се	
преподава	китайски	език.		
	 Петко	Хинов	ще	препо-
дава	по	време	на	часове-
те	 по	 китайска	 писменост	
и	 култура,	 а	 практически	
китайски	 език	 децата	 ще	
изучават	 благодарение	 на	

Мая	 Джоу	 Чунмей.	 Госпо-
жица	 Джоу	 е	 преподава-
тел,	 изпратен	 от	 Институт	
Конфуций	 в	 София,	 обра-
зователен	и	културен	цен-
тър	 към	 СУ	 „Св.	 Климент	
Охридски“,	 чиято	 основ-
на	 дейност	 е	 свързана	 с	
преподаването	 на	 китай-
ски	 език	 и	 разширяване	
познанията	 на	 хората	 от	
различните	 страни	 за	 ки-
тайския	 език	 и	 култура,	
развитие	 на	 приятелските	
отношения	 и	 разгръщане	

на	 международния	 обмен	
и	 сътрудничество	 между	
Китай	и	държавите	по	све-
та	в	областта	на	образова-
нието,	 науката,	 културата,	
икономиката	 и	 други	 сфе-
ри,	 информираха	 от	 учи-
лището.	 Оттам	 изразиха	
своята	 надежда,	 че	 е	 по-
ставено	 стабилно	 начало	
на	 смислена,	 перспектив-
на	и	полезна	за	децата	на	
Севлиево	съвместна	рабо-
та.
	 Петко	 Хинов	 работи	 в	
град	Фошан,	провинция	Гу-
андун	в	Китай,	от	2010	до	
2013	година	като	учител	по	
английски	 език.	 След	 за-
връщането	 си	 в	 Севлиево	
заедно	 със	 своята	 китай-
ска	 съпруга	 той	 работи	
като	 преводач	 от	 китай-
ски,	 старокитайски,	 ста-
робългарски	 и	 староруски	
езици.	 Сътрудник,	 редак-
тор	и	консултант	е	на	из-
дателство	 „Изток-Запад“.	
През	 юли	 2015	 година	 се	
включва	 в	 „Научно-обра-
зователна	 програма	 за	

млади	 китаисти“,	 органи-
зирана	 от	 Министерство	
на	 културата	 на	 КНР	 и	
Китайската	 академия	 по	
социални	 науки,	 работи	 в	
Института	 по	 изучаване	
на	 романа	 „Сън	 в	 алени	
покои“,	 плод	 на	 което	 е	
изследването	 „Сълзите	 на	
любовта	 между	 носталги-
ята	и	 красотата	в	романа	
„Сън	в	алени	покои“	и	бъл-
гарската	 литература“	 –	 на	
английски	и	китайски	език.
	 От	 април	 2016	 годи-
на	 Петко	 Хинов	 е	 при-
ет	 за	 член	 на	 Съюза	 на	
преводачите	 в	 България	
в	 секция	 „Художествена	
литература“.	Той	е	носител	
на	 Специалната	 награда	
за	 2014	 година	 на	 Съюза	
на	преводачите	в	България	
за	 изключително	 високи	
постижения	 в	 областта	
на	 пре	вода,	 за	 пре	вод	 от	
ста	ро	ки	тайски	 на	 кни	гите	
„Три	де	сет	 и	 шестте	 стра-
те	геми“	 и	 „Нощни	 раз	го-
вори	 край	 огни	щето“	 на	
издателство	„Изток-Запад“.	

А	 през	 следващата,	 2015	
година	 става	 носител	 на	
Националната	 наг	рада	

на	 Минис	тер	с	тво	 на	 кул-
ту	рата	 „Христо	 Г.	 Данов“	
за	худо	жес	т	вен	пре	вод	на	

годи	ната	 за	 пре	вода	 на	
„Сън	 в	 алени	 покои“,	 т.	 1,	
от	Цао	Сюе	цин.

В СУ „Ваñил Левñки” в Севлиево 
вече изучаваò и киòайñки език

	 От	 19	 до	 23	 ноември	
2018	г.	в	СУ	„Отец	Паисий“	
-	Габрово,	се	проведе	Сед-
мица	 на	 професионалните	
умения.	 Дейностите	 бяха	
насочени	 към	 кариерното	
ориентиране	 на	 ученици-
те,	 обучаващи	 се	 в	 спе-
циалност	 „Строителство	
и	 архитектура“,	 професия	
„Строителен	техник“.
	 На	 20	 ноември	 2018	 г.	
дванадесетокласниците	 се	
срещнаха	 с	 представител	
на	 фирма	 „ENGINEERS	 4	
YOU“,	 специализирана	 в	
строителното	инженерство	
и	 работа	 с	 CAD-програми	
в	 строителната	 индустрия.	
Учениците	 се	 запознаха	 с	
изискванията	 на	 фирмата	
за	 първа	 работа	 след	 ди-
пломиране	 в	 посочената	
специалност.	 Те	 посетиха	
офиса	 на	 фирмата,	 чиято	

основна	дейност	е	компю-
търно	чертане	на	кофраж-
ни	 и	 арматурни	 планове	
за	 обекти	 на	 територия-
та	на	Австрия	и	Германия.	
Показани	 бяха	 работните	
места,	 новата	 технологич-
на	база	и	отличните	усло-
вия	 за	 работа.	 Фирмата	
има	офиси	 в	 Габрово,	Ве-
лико	Търново,	Стара	Заго-
ра	и	Пловдив	и	осигурява	
възможност	на	всички	же-
лаещи	за	започване	на	ра-
бота.	 На	 23	 ноември	 2018	
г.	 деветокласниците,	 обу-
чаващи	 се	 в	 специалност	
„Строителство	и	архитекту-
ра“,	представиха	свои	чер-
тежи,	 изработени	 в	 часо-
вете	 по	 архитектурна	 гра-
фика.	Показаните	чертежи	
доказаха,	че	обучението	в	
тази	специалност	е	на	ви-
соко	 професионално	 ниво	

и	 осигурява	 на	 учениците	
възможност	 за	 успешна	
реализация	 в	 строителния	
бранш.
	 В	Седмицата	на	профе-
сионалните	 умения	 беше	
предвидено	да	се	проведе	
и	 тренинг	 с	 участието	 на	
„Мегахим“	 АД	 -	 Русе,	 но	
поради	 ангажираност	 на	
представителите	 на	 фир-
мата	 инициативата	 бе	 от-
ложена.	Учениците	от	VIII	и	
IX	клас,	професия	 „Строи-
телен	техник“,	ще	бъдат	за-
познати	с	основни	умения,	
необходими	 за	 участие	 в	
Националното	 състезание	
„Най-добър	млад	майстор“.	
В	 изминалите	 години	 бъ-
дещите	 строителни	 техни-
ци	 са	 показвали	 отлично	
представяне	в	състезание-
то	 и	 са	 носители	 на	мно-
жество	награди.

Седмица на профеñионалниòе умения в СУ „Оòец Паиñий”
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Гишето за обяви на входа на редакция-
та - Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2, работи 
от 7.30 до 17.00 ч. След 17 ч. обяви се при-
емат в редакцията на 4 етаж. 
Вашата обява ще бъде отпечатана още 
на следващия ден, ако бъде подадена в ре-
дакцията до 16.30 часа. 

раБоТа прЕдлага
фирМа Търси ме-
белист и монтажник. 
Справки на тел. 
0898/626-781
фирМа Търси ра-
ботник за автомив-
ка. Справки на тел. 
0894/677-099. [11, 10]
фирМа за производ-
ство на PVC И PE тръби 
търси: ЕКСТРУДЕРИСТИ 
И ОБЩИ РАБОТНИЦИ; 
ШПРИЦЬОРКИ И ОБЩИ 
РАБОТНИЧКИ. Рабо-
та на три смени с ат-
рактивно заплащане. 
За информация: тел. 
0884/229-920. [14, 14]
Магазин за храни-
телни стоки търси про-
давачка. Справки на 
тел. 0895/521-858. 
[30, 17]
ХоТЕл „БожЕнци“ 
търси да назначи сер-
витьор/ка. Осигурен 
транспорт. Справки 
на тел. 0878/444-753. 
[11, 7]
фирМа „Йоана-89“ 
ООД търси да назначи 
служител, обслужващ 

бензиностанция. За 
връзка: тел. 0886/010-
003, 0877/347-907. 
[11, 7]
фирМа Търси шо-
фьор - дис трибу тор . 
Заплащане: до 1000 
лева. Справки на тел. 
0887/875-652. [11, 7]
Винарна „рачо Ко-
вача“ търси майстор 
готвач с опит и серви-
тьорки. Справки на тел. 
0876/683-768. [13, 13]
шиВашка фирМа за 
спортни принадлежнос-
ти открива 7 работ-
ни места - оператор в 
шевното производство. 
Отдел „Човешки ре-
сурси“, gabby_m@abv.
bg, тел. 0887/623-490. 
[13, 7]
г р и л - п а В и л и о н 
прЕд магазин „Ка-
уфланд“ търси да на-
значи продавач-кон-
султант. Справки на 
тел. 0887/907-032. 
[14, 12]
Магазин за храни-
телни стоки търси про-
давачка за кв. Палау-
зово. Справки на тел. 
0899/099-226. [11, 6]
заВЕдЕниЕ В центъ-
ра търси нощен па-
зач. Справки на тел. 
0897/97-47-04. [11, 
11]
ТаксиМЕТроВи шо-

фьори се търсят на 
тел. 0887/587-354. 
[11, 11]
сТроиТЕлна фирМа 
„Мегастрой 2014“ тър-
си да назначи тенеке-
джии за изработка на 
улуци с опит. Справки 
на тел. 0885/082-253. 
[6, 4]
фирМа „МЕгасТроЙ 
2014“ ЕООД търси да 
назначи: монтажници 
и заварчици на метал-
ни конструкции с опит. 
Повече информация на 
0885/082-253. [6, 4]
фирМа „МЕгасТроЙ 
2014“ търси да назна-
чи кофражисти с опит. 
За повече информация: 
тел. 0895/100-986. [6, 
4]
раБоТник за малка 
кравеферма се търси 
на тел. 0876/415-480. 
[5, 5]
фирМа „МЕгасТроЙ 
2014“ търси да назна-
чи ВиК специалисти с 
опит. За повече инфор-
мация: тел. 0895/100-
986. [6, 4]
аВко ад - поделение 
Севлиево, търси: тъка-
чи, опаковчик, опера-
тор на машина калан-
дър. Работи се на нор-
ма, предимно дневна 
смяна. Стартова запла-
та - 800 лв. За контак-

ти: тел. 0889/713-566; 
sevlievo@avko.bg. Ад-
рес: гр. Севлиево, ул. 
„Марин Попов“ 45. [3, 
3]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на 
тел. 0896/644-577. 
[11, 7]

подЕМкран ад - гр. 
гаБроВо, ул. „гЕ-
нЕрал николоВ“ 1, 
Търси да назначи 
ЕлЕкТрозаВарчик и 
шлосЕр. Информация 
на тел. 066/801-375 
или на място. [5, 5]

ХоТЕл „приМа S“ в 
местността Узана търси 
камериерка за зимния 
сезон (може и пенси-
онер). Справки на тел. 
0888/009-001. [17, 6]
наБираМ крЕдиТ-
ни консултанти. Гъв-
каво работно време, 

доходи без граница - 
Габрово, Трявна, Дря-
ново. Справки на тел. 
0894/547-397. [4, 3]
ако разполагаТЕ със 
свободно време и има-
те нужда от допълни-
телни доходи, обадете 
се на тел. 0894/330-
571. [4, 3]

сладкарски цЕХ 
оБяВяВа сВоБодна 
позиция за слад-
кар, поМощник-
сладкар и чоВЕк 
за произВодсТВо 
на дрЕБни сладки. 
За информация: тел. 
0889/989-755. [12, 2]

фирМа за металооб-
работка набира работ-
ници. Справки на тел. 
0899/819-686. [11, 4]

„ЕВроХиМ груп“ 
оод наБира раБоТ-
ници за пЕрално-
То си сТопансТВо. 
ХигиЕнисТи и гра-
динар. оТлични ус-
лоВия на Труд, Ви-
соко ВъзнаграждЕ-
ниЕ. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [8, 1]

“подЕМ гаБроВо“ 
ЕООД търси оператор 
на ЦПУ машина. Справ-
ки на тел. 0884/854-
354. [5, 4]
„подЕМ гаБроВо“ 

ЕООД търси стру-
гар. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 4]

ТЕХничЕски униВЕр-
сиТЕТ - гаБроВо Тър-
си да назначи: чис-
Тачка – поддръж-
ка на ХигиЕнаТа В 
сгради и прилЕжа-
щиТЕ ТЕриТории; 
ТЕХник - поддръжка 
на  сгради (с пра-
ВоспосоБносТ за 
огняр на ВодогрЕ-
ини коТли на газ 
- Е прЕдиМсТВо).  
Извършва дейности по 
техническата профи-
лактика и поддръжка 
в сградата и прилежа-
щите територии. Ми-
нимални изисквания 
към кандидатите – за-
вършено средно обра-
зование. необходими 
документи: копие на 
диплома за завършено 
средно образование, 
заявление и автобио-
графия. Документи на 
кандидатите се приемат 
до 21 декември 2018 г. 
в стая 3109 – Деловод-
ство, или в стаи 3119, 
3111, сграда Ректорат, 
от 10.00 до 16.00 часа 
за работни дни. [2, 2]

ЕксТрудЕрисТи - 2 
бр., се търсят на тел. 

0887/396-371. [11, 1]

фирМа с ВодЕщо 
присъсТВиЕ на 
Българския па-
зар В сВоя Бранш 
Търси да назначи 
глаВЕн счЕТоВо-
диТЕл. аТракТиВно 
заплащанЕ. CV из-
пращайте на адрес: 
gllkelement@gmail.com 
до 10 декември 2018 
г. С кандидатите ще 
бъде проведено съ-
беседване, за което 
ще бъдат уведомени с 
e-mail. [11, 1]

фирМа „аеМес“ на-
бира шивачки - овер-
лог, покривна. Стар-
това заплата: 600 лв. 
(нето), 1/2 от разход 
за транспорт и до-
пълнителни бонуси. 
Телефон за връзка: 
0895/442-887. [20, 1]

раБоТа Търси
почасоВо почисТ-
ВанЕ на офиси и дру-
ги се търси на тел. 
0895/454-501. [11, 9]

грижа за дЕца, 
Болни и ВъзрасТни
глЕдаМ ВъзрасТни 
и болни хора - тел. 
0876/160-369. [4, 4]
глЕданЕ на деца мол 
- 0878/555-841. [

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

работа предлага/търси; отопление; турагенции

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН НА ПАЗАР - 29.09; 13.10; 20.10; 10.11; 
01.12; 15.12 - 45 лв.
БУКУРЕЩ - 20.10 - 38 лв.
БУКУРЕЩ С ДВОРЕЦА НА ЧАУШЕСКУ -10.11, 42 лв.
БУКУРЕЩ - ПОСЕЩЕНИЕ И ЗАБАВЛЕНИЕ В СПА 
ЦЕНТЪР ТЕРМИ - 21.10; 18.11 - 45 лв.
ПЛЕВЕНСКА ПАНОРАМА - 18.11 - 23 лв.
БУКУРЕЩ - ПРЕДКОЛЕДНО ПАЗАРУВАНЕ - 
09.12;15.12;22.12-36 лв.
ДВУДНЕВНИ И ТРИДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
СЕВЕРНА ГЪРЦИЯ - ДОЙРАН, ЕДЕСА И КАСТОРИЯ 
- 12.10  с 2 нощувки - 210 лв.
ГЪРЦИЯ - СОЛУН, ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ, МЕТЕОРА 
- 05.10 с 2 нощувки - 215 лв.
РУМЪНИЯ - БУКУРЕЩ, СИНАЯ, БРАН, БРАШОВ - 
12.10 - 149 лв.; 14.12 - 129 лв., 2 нощувки,  06.10; 
03.11 - 125 лв. с 1 нощувка
СИБИУ, АЛБА ЮЛИЯ, ХУНЕДОАРА, СИГИШОАРА - 
26.10;07.12-195 лв.

РУМЪНИЯ - БУКУРЕЩ И СПА РЕЛАКС с посещение 
дома на Чаушеску - 20.10; 17.11,1 нощ.,99 лв. 
БАНСКО, ЛЕЩЕН, КОВАЧЕВИЦА, ДОБЪРСКО - 19-
21.10 - 2 нощувки - 135 лв.
БАНСКО И ДОБЪРСКО - 1 нощ. с вечеря, 89 лв.
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12;19.12-5/3нощ.389 лв.
БЕЛГРАД - 22.12 - 3/2 нощувки, 195 лв.
КОЛЕДА В ПАМПОРОВО - 25.12 - 4 дни, закуска, 
обяд и вечеря - 262 лв. 
КОЛЕДНА ГЪРЦИЯ В ДРАМА - 26.12-2 нощ.,195 лв.
НОВА ГОДИНА ОТ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО

НОВА ГОДИНА В КОРФУ - от 29.12. - 370 лв.
НОВА ГОДИНА НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО - 29.12-380 лв.
НОВА ГОДИНА В НИШ - 30.12 - 359 лв.
НОВА ГОДИНА В АНТАЛИЯ И КУШАДАСЪ с автобус 
и самолет в хотели 5* на ол инклузив за 4 и 5 
нощ., тръгване 27, 28.12, от 342 лв. до 652 лв.
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

14/09

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

09/11

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ С РАЗВЛ.ЦЕНТЪР THERME - 17.11., 43 лв.
БУКУРЕЩ, ЕДНОДНЕВЕН ШОПИНГ - 08.12., 40 лв.
ОДРИН за 1 ден,/24.11./1.12/8.12/15.12./22.12.,40лв
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 16.12., 2 нощ., от 129 лв.                                                                                                     
ИСТАНБУЛ - 2 нощ., 22.11./06.12., от 150.00 лв.                                                         
НГ ИСТАНБУЛ - 28.12., 3 нощ., от 270 лв.
НГ КУШАДАСЪ - 28.12., 4 нощ., от 260 лв.
НГ АНТАЛИЯ - 28.12., 4 нощ., от 318 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО   
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12., 3 нощ., 355 лв.                                                                  
НГ В ОХРИД - 29.12., 390 лв., НГ В КОРФУ - 29.12.,                                                           
357 лв до 15.10., НГ В БУКУРЕЩ - 240 лв., НГ В 
БЕЛГРАД - 345 лв., ЗАГРЕБ - 514 лв., САРАЕВО - 494 
лв., НГ ОТ СОФИЯ В СКОПИЕ - 289 лв., БЕЛГРАД - 
306 лв., АЛБАНИЯ - 505 лв., ДУБРОВНИК - 579 лв., 
ВИЕНА - 504 лв., ПРАГА - 582 лв., РИМ-ВЕНЕЦИЯ-

ФЛОРЕНЦИЯ - 679 лв.  
НГ В ГЪРЦИЯ, собствен транспорт - 29.12.-01.01., 
3 нощувки - ТАСОС - 420 лв., КАВАЛА - 401 лв., 
СОЛУН - 260 лв., АЛЕКСАНДРУПОЛИС - 550 лв., 
ХАЛКИДИКИ - 272 лв. 
ПОЧИВКИ в ТУРЦИЯ - КУШАДАСЪ, БОДРУМ, ДИДИМ,                                                        
МАРМАРИС, АНТАЛИЯ - ранни записвания до 30 
ноември 2018 г.
ЕКЗОТИЧНА НОВА ГОДИНА 2019    
ТАЙЛАНД, БАЛИ, МАВРИЦИЙ, ШРИ ЛАНКА, МЕКСИКО, 
ДОМИНИКАНА, ТУНИС, ДУБАЙ, МАРОКО, ИЗРАЕЛ
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА ЛЯТО  2019
ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ТЕНЕРИФЕ,                                            
ГЪРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ДУБАЙ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ,                                                                                               
МАРОКО, ТУНИС, ИНДИЯ, МАЛДИВИ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ 
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ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ:
- ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА И ЕЗЕРОТО ЛУГАНО - 
6 дни, 1039 лв. 
- РИМ - 6 дни - 931 лв.
- КЛАСИЧЕСКА ИТАЛИЯ - 1606 лв.
- НАЙ-КРАСИВИТЕ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА - 8 
дни - 1552 лв.
- ШВЕЙЦАРСКА МАГИЯ - 6 дни, 1145 лв., 
18.08.18
- ЛОНДОН - 6 дни - от 1377 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 9 дни, 1431 лв.
- ЦЯЛА СКАНДИНАВИЯ И БЕРГЕН - 11 дни, 2541 лв.
- ЯПОНИЯ – 11 дни, 5497 лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/sas-samolet/

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС:
- ПРАГА, БРАТИСЛАВА, БУДАПЕЩА, ВИЕНА - 
461 лв., 7 дни
- ПАРИЖ, ВИЕНА, ЗАЛЦБУРГ- 10 дни, 630 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 10 дни, 814 лв.
- СИЦИЛИЯ - 745 лв., 8 дни
- УИКЕНД В ИСТАНБУЛ - 5 дни,3 нощ., 220лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/s-avtobus/

КРУИЗИ:
- КРУИЗ ДО САНТОРИНИ С ТРАНСПОРТ И ВОДАЧ – 
06.09.2018 г., 565€ (външна каюта)
- 7 ДНИ КРАСИВИТЕ БРЕГОВЕ НА ИЗТОКА (с 
представител на фирмата),26.01.2019,от 429€
- ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МАЛДИВИТЕ - 7 дни, 
15.12.2018, 429€
- КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ И 
МАДЕЙРА - 11 дни, 18.11.2018-819€/969€; 
24.09.2018 – 1109€
- 7 ДНИ ТАЙЛАНДСКИ ПОТАЙНОСТИ - 
08.01.2019 - 599€
- 17 ДНИ АРЖЕНТИНСКИ РИТМИ - 999€, 
26.11.2018 г.
- 5 ГРЪЦКИ ОСТРОВА И КУШАДАСЪ – 307€
http://www.agency-metal.com/cruises/

ПОЧИВКИ С АВТОБУС:
- МЕЧТАНОТО МАРОКО С ТРИ ЕКСКУРЗИИ-  
1190лв.,05.09.2018; 12.09.2018, 8дни,7 нощ.
- ТУНИС ОТ А ДО Я - 05.09.2018 г.,1250 лв.
- ЕГИПЕТ ОТ А ДО Я - КРУИЗ ПО НИЛ, КАЙРО 
И ХУРГАДА - 06.10,13.10,20.10.2018 – 1267лв.
http://www.agency-metal.com/pochivki/prepor-
chano/

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/800151

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
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Реклами и оáяви в “100 веñòи”

ВЕТЕринари
д-р росЕн диМиТроВ - ВЕ-
ТЕринарна аМБулаТория и 
зооМагазин - прегледи, ле-
чение, профилактика, изкустве-
но осеменяване - Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 19, срещу 
Автогарата, до Уникс, справ-
ки на тел. 066/806-140, GSM 
0888/671-905, 0897/897-822.

о Б Я в а
за приемане 

на военна слуЖБа на лице, завърШило 
граЖДанско висШе училище

(мз оХ-871/25.10.2018г.) 
вакантна длъжност за ввс:

за  вФ 42130 – Боровец 
 „началник на група за 

специализирана поДготовка и спорт”
 Документи се приемат До 14.12.2018 
г. във военно окръЖие  – гаБрово,  ул. 
„софроний врачански” 1а
 изисквания: Образование	 –	 ОКС	 „бакала-
вър”	по	специалност	от	професионално	направ-
ление	„Спорт”	от	област	на	висше	образование	
„Здравеопазване	 и	 спорт”;	 Професионална	
квалификация	-	„Треньор	по	ски	алпийски	дис-
циплини”.
	 	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 	 -	да	не	са	осъждани;
	 	 -	да	нямат	друго	гражданство;
	 	 -	да	покриват	нормативите	за	физиче-
ска	годност.

подробна информация на тел.: 
029228655 / 029228659
0888210283; 066/805531; 
066/800257        
справка: www.comd.bg

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0885/152-803.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел.  0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„пЕХлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, дърва - ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.

дърВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
дърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
дъБоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с  безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 250 до 400 лв. 
за тон - тел. 0894/216-
336, 0885/958-700.
нарязани - 80 лв., 
се продават на тел. 
0988/816-628
суХи дърВа в чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0897/00-11-14.
ТрЕпЕТлика на метър - 
55 лв., се продава на тел. 
0887/547-499. [33, 32]
дърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 25]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/692-701. [25, 17]
донБаски Въглища, 
брикети и екобрикети, 
пелети от широколистна 
дървесина - 066/801-501. 
[13, 12]
дърВа за огрев - наря-
зани, нацепени и метрови, 
реални количества - тел. 
0879/988-131, 0883/553-
304. [24, 23]

продаВаМ налични 
дърВа за огрЕВ. Тел. 
0888/135-453. [14, 9]

продаВаМ слънчоглЕ-
доВи пелети. Отлично ка-
чество. Безплатна достав-
ка. Тел. 0879/21-23-25. 

[24, 18]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., дос-
тавка веднага, чувал дър-
ва - 5 лв./брой - тел. 
0893/511-154. [24, 17]
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 14]
дърВа за огрев: салкъм, 
метрови - 65 лв./куб. м, 
нарязани - 75 лв./куб. 
м, мише метрови и на-
рязани, безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0896/735-859. [11, 7]
„флинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [26, 13]
БукоВ паркЕТ за огрев 
и разпалки - 5 лв./чу-
вал, се продава на тел. 
0899/195-494. [11, 9]
дърВа В чували се про-
дават на тел. 0899/052-
010. [11, 10]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [12, 
4]
разпалки В чува-
ли се продават на тел. 
0887/328-036. [15, 7]
суХи дърВа в чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0894/644-560. [11, 6]
проМоция! суХи дърва 
за огрев в чували - тел. 
0896/80-76-88. [13, 2]
цЕпя дърВа - тел. 
0896/926-407. [4, 1]

дп супорТ прЕдлага услугаТа 
„личЕн асисТЕнТ” (почасоВо) 
-  тел. 0877/493-060. [6, 5]
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв

03/01

НОВО СТРОИТЕЛСТВО
ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ОФЕРТИ
ПРОДАВА ГАРАЖИ

Русевци, 23м2 12 500 лв
Баждар, 21 м2 9 100 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

1-ст., Колелото, 40 м2, ет.7/8, ТЕЦ 30 000 лв
2-ст., Брянска, 80 м2,ет. 2/3,за ремонт 51 000 лв
2-ст., Еса, 62 м2, ет.13/13, южен, тухлен, PVC 
REHAU, след ремонт; пор. кухня 52 990 лв
2-ст., Лъката, 6 м2, ет. 2, НС, обз. 42 500 eu
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2,ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3-ст., Варовник, за ремонт, 80м2, ет. 1, над гара-

жи, гараж 29 м2 , таван 65 000 лв
3 ст., Тлъчници, 98 м2, ет.5/5 44 157 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 137 000 лв
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3 ст., Колелото, 111 м2, ет.2/5 64 600 лв
3 ст., Колелото, 74 м2, ет.3/5 64 000 лв
3-ст.,Ш.мост,88 м2 ет.3/8, за ремонт,газ 63 000 лв
3-ст.,Ш.мост, 105 м2,етаж от къща, след 
ремонт,газ+гараж+едностаен 39 м2,  157 000 лв
3-ст., Център, 87 м2, ет. 4/4 53 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 26 500 eu
3-ст., Д. Дянко, 86м2, ет.5, за ремонт 43 000 лв
3-ст., ИЦ, 80 м2, ет. 1, за ремонт 56 600 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ 

Колелото, 2-ет., 306м2 РЗП, 413м2 двор, гараж, 

стопанска постройка 156 600 лв
Бичкиня, 2-ет., 306м2 РЗП, 410м2 двор 646 м2 , 
гараж, стопанска постройка 65 600 лв
Радичевец,2 къщи, 67м2 ЗП,двор 324м2 15 315 eu
Боженци, 140 м2 РЗП, двор 700 м2 56 000 eu
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Пенчевци, стара, с плочи, двор 1361 м2 65 000 eu
Драгановци, 3 спални+бани, двор 920м2 91 000 лв
Козирог, с плочи, ст. постр., 1385 м2 16 000 eu
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 90 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Борово, 2-ет., РЗП 106 м2, за основен ремонт, 
или събаряне, двор 192 м2 11 200 лв.
Велчевци, 2-ет., РЗП 250 м2, за основен ремонт, 
панорама, двор 539 м2 33 200 лв
Стойчовци, 130-годишна къща, отлична реставра-
ция, обзаведена  двор 2739 м2 172 200 лв
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 139 500 eu
Къща на 3 км от Центъра ,240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 188 000 eu
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 115 000 eu
Кметовци, 2-ет.на, двор 1007 м2  126 000 eu
Стойковци, лок. парно,190м2 РЗП, юг 220 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu

ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ
Борово, 542м2, газ 7 617 eu
Борово, 192м2, стара сграда 5 600 eu 
Тончевци, 1052м2 8 500 eu
Шенини, 480 м2, с подобрения 20 000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 27 200 лв
Гачевци, УПИ, 1033 м2, до река 16 200 лв
Войново, УПИ, 949м2, изглед -язовира 16 900 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Борово, УПИ, 503 м2,  16 900 лв
Горни Бакойци, УПИ, 720 м2,  7 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Думници, 1011 м2 19 600 лв
Гайтани, 1176 м2, с проект 12 100 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново,до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг, бунгало, ток, 
вода 17 600 eu
Чехлевци, 1333 м2 + стара къща 11 000 лв
Чехлевци, 812 м2, трифазен ток 6 400 лв
Шести участък, УПИ, 286 м2 32 225 еu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Чехлевци, 500 м2 + бунгало 5 500 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Драгановци, УПИ, 2085 м2, ъглов 17 600 лв
Зелено дърво, 857 м2  договаряне
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9 000 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu

Стефановци,1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

Славовци, 817 м2, стара постройка 22 000 лв
Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок 90 eu/м2

Тлъчници, УПИ 323 м2 7 500 лв

Тлъчници, УПИ 248 м2 9 900 лв
БИЗНЕС ИМОТИ

Произв. сграда 105 м2, отстъпено право на 
строеж, в центъра 27 000 eu
Дърводелска фабрика, Млечево 166 000 лв
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320 м2 дог.
Сграда, склад и рампа, 587 м2 234 000 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 389 000 лв
Ид. център, нощен клуб 80 м2 39 000 eu
Ид. център, търговски комплекс, ресторант и офи-
си, обзавеждане - 1200 м2 630 000 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, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 500 лв
Център, офис, 59 м2, след ремонт 380 лв
Адм. център, офис - 110 м2 550 лв
Адм. 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 НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАСНЕ-
МАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР 
В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДА-
ВАНЕ НА ИМОТ 

office@paragon-bg.com • http://paragon-bg.com

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 ��066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240

EДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Градище, ет. 3, 40м2, монолит 21 000 лв
Бичкиня, тухла, 50 м2  26 000 лв

ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Автогара, 57м2, тухла, ет. 1 37 000 лв
Шиваров мост, 67м2, ет. 4, тухла 42 000 лв
Голо бърдо, 67м2, ет. 1, монолит 36 000 лв
Център, ет. 6, тухла 40 000 лв
Идеален център, 67м2, ет. 5, тухла 54 000 лв

ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Център, ет. 2, 80 м2, тухла 65 000 лв
Голо бърдо, ет. 3, 80 м2, тухла 52 000 лв
Еса, 80м2, ет. 3, тухла 52 000 лв
Център, ет. 1, 120 м2, тухла 30 000 €
Център, ет. 2, 120 м2, тухла 75 000 лв
Шиваров мост, ет. 2, 83м2 49 000 лв
Център, 89м2, монолит, ет. 7 63 000 лв
Трендафил-2, 76м2, ет. 4, панел 40 000 лв
Център, монолит, ет. 5 30 000 €
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 70 000 лв

КЪЩИ В ГРАДА:
Еса, двуетажна, полумасивна, с гараж, ЗП 75м2, 
двор 300м2 65 000 лв
Камъка, 2-ри етаж, 47м2 40 000 лв
Камъка, 1-ви етаж 20 000 €
Беленци, РЗП 110 м2, с 480 м2 двор 35 000 лв
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв

КЪЩИ В СЕЛАТА:
Поповци, 2-ет., полумасивна,1100м2 двор 35 000 лв
Поповци, триетажна, ЗП 96м2 договаряне
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 лв
Сенник, двуетажна, с дюкян, РЗП 130м2 45 000 лв
с. Съботковци, ЗП 80 м2, 2 дка двор 15 000 €
Жълтеш, 2 къщи, РЗП 140м2,830м2 двор 60 000 лв
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 5 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
Агатово, двуетажна, полумасивна 16 500 лв
Търхово, 2-ет., РЗП 140 м2, 3 дка двор 20 000 лв
Трапесковци, ЗП 70 м2, двор 500 м2 25 000 лв
Банковци, РЗП 74м2, масивна,1.3 дка двор 6 000 €
Яворец, двуетажна, 640 м2 двор 8 500 лв

ДРУГИ - ПАРЦЕЛИ, ПРОИЗВ. ПОМЕЩЕНИЯ:
Център, УПИ, 96м2 25 000 лв
Шиваров мост, УПИ, 600м2 27 000 €
Хаджицонев мост, УПИ, 700 м2 5 000 лв 
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
ул. „Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Велковци, УПИ, 2.5 дка 15 000 лв
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв
Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 5 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ГАРАЖИ:
Голо бърдо, 22 м2, тухла 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Младост, гарсониера, обзаведена 150 лв
Над Автогара, двустаен, обзаведен 200 лв
Борово, тристаен, обзаведен 200 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 20м2 150 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 24м2 180 лв
Баждар, тристаен, обзаведен 230 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  110 лв.

НАЕМА ВЕДНАГА:
2-С ТА ЕН, КО ЛЕ ЛО - АВ ТО ГА РА; БОК СО НИ Е РА - ОБ-
ЗА В. ГАР СО НИ Е РА; 2-С ТА ЕН ОБ ЗА В. В Г. БЪР ДО 
- МЛА ДОСТ; ЦЕН ТЪР, ОБ ЗА В. 2-С ТА ЕН И ТРИС ТА ЕН

КУПУВА:
ГАРСОНИЕРА, ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса 
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН 
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово 
Малка къща, широк център
2-, 3-с та ен в цен тъ ра, гар со ни е ра - цен тъ р 
Гар со ни е ра или двус та ен на Еса
Бок со ни е ра Колелото-Дядо Дянко 
Гар со ни е ра с ТЕЦ; Тух ле на гар со ни е ра
Двус та ен, па не лен, Еса/Младост
3-с та ен, тух лен, в Лъ ка та; Трис та ен тух ла с га раж
2-с та ен, тух ла, Ав то га ра 
2-с та ен/Трис та ен-Ко ле ло то; Двус та ен тух ла 
Гар со ни е ра/двус та ен апар та мент в Лъ ка та

GSM 0878/227 225, www.gabrovski-imoti.com
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
(срещу старата часовникова кула)
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент, тухлен до 35 000 лв
Гарсониера - Младост, център
Двустаен апартамент в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Младост, двустаен, панел 32 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 72 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Сирмани, двустаен, панел 25 000 лв
Център, магазин, 84м2 68 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €
Младост, двустаен, панел 28 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, 86м2, тухла 41 000 лв
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв

ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща, 130 м2, до ключ 65 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
Русевци,къща,230м2,двор 500м2,гараж 75 000 лв
Тлъчници, Русевци, Голо бърдо,от 44м2 до 110м2 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Младост, 43м2, ПВЦ, панел 32 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, ет. 3 41 000 лв
Широк център, 65 м2, ет. 2, PVC 39 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Колелото, тристаен, тухла, обз., PVC 55 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Ш. мост, къща, 120м2, двор 1 дка 35 000 лв
Хаджицонев мост, етаж, 90м2, двор 20 000 лв

Голо бърдо, къща, 75 м2, гараж 68 000 лв
Широк център, 90 м2, етаж 2 45 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
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
Киевци, 660 м2, УПИ, 110 м2 ЗП 40 000 лв
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Враниловци, къща, 110м2,двор 1800м2 10 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Трънито,2-ет. къща,60м2 ЗП,1100м2 двор 15 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Гергини, 1500 м2, къща, плевня 19 000 лв
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Гарван, вила, 58 м2, 2 дка двор 20 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Младост, 80м2, обзаведен 350 лв
Идеален център, двустаен 250 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

01/08

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
парцЕл - 12.500 дка, 
село Игнатовци, община 
Дряново, разрешение за 
строеж 300 кв. м, се про-
дава на тел. 0878/905-
350. [22, 19]
парцЕл на главния път 
Габрово - Севлиево (до 
Коня) се продава на тел. 
0892/484-602. [23, 13]
сТара къща в село Кме-
товци се продава на тел. 
0884/848-323. [11, 11]
гарсониЕра В кв. 
Трендафил-1 за 25 500 
лева се продава на тел. 
0879/472-130. [11, 11]
апарТаМЕнТ - 130 кв. 
м, в абсолютен център се 
продава на тел. 0888/813-
710. [11, 10]
гарсониЕра - 40 кв. м, 
в квартал Палаузово се 
продава на тел. 0888/169-

757. [11, 8]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по се-
бестойност и договаря-
не се продават на тел. 
0888/447-096. [12, 12]
апарТаМЕнТ В центъ-
ра се продава на тел. 
0899/140-415. [11, 10]
дВорно МясТо с по-
стройка в село Куката се 
продава на тел. 0899/858-
773. [6, 5]
парцЕл В кв. Войново - 
3400 кв. м, цена: 23 000 
лв., се продава на тел. 
0896/640-685. [3, 3]
гараж - 25 кв. м, на ул. 
„Свищовска“ 65, се про-
дава. Телефон за контакт: 
0898/680-599. [13, 4]
парцЕл В регулация в кв. 
Войново се продава на 
тел. 0887/760-790. [12, 
1]
нЕзаВършЕна Вила в 
село Борики за 21 000 
евро се продава на тел. 
0884/743-754. [11, 2]
ЕдноЕТажна къща в 
широк център се продава 
на тел. 0879/461-981. 
къща В кв. Бичкинята - 

0886/682-107. [2, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[24, 14]
МЕТалЕн гараж се купу-
ва на тел. 0876/522-774. 
апарТаМЕнТ В цен-
търа се купува на тел. 
0887/760-790. [12, 1]
апарТаМЕнТ В Младост, 
Трендафила се купува на 
тел. 0887/760-790. 
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- монолит, център, без по-
средник се купува на тел. 
0887/214-591. [3, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [26, 23]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [26, 24]
Магазин сЕ дава под 
наем на тел. 0884/848-
323. [11, 11]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0884/848-

323. [11, 11]
жилищЕ В идеален цен-
тър дългосрочно се дава 
под наем на тел. 066/86-
65-14, 0895/116-105. [7, 
7]
апарТаМЕнТ - обзаве-
ден, на бул. „Априлов“ 
се дава под наем на тел. 
0898/210-068. [2, 2]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0896/30-66-
63, 0898/76-22-36. [3, 2]
Топ цЕнТър - 50 кв. м, 
магазин, офис под наем 
- тел. 0878/370-640. [14, 
2]
гарсониЕра В центъра 
се дава под наем на тел. 
0896/640-415. [3, 2]
Тпк „раЙпо“ дава под 
наем: Магазин за храни-
телни стоки в кв. Тлъчни-
ци; Стаи за офиси; Скла-
дово помещение. Справки 
на тел. 0877/653-000. 
оБзаВЕдЕна гарсони-
Ера се дава под наем на 
тел. 0889/235-265. [5, 2]
жилищЕ под наем в 
идеален център - тел. 
0896/349-417, 066/85-
41-85. [12, 1]
Магазин В кв. Борово 

- 40 кв. м, се дава под 
наем на тел. 0899/194-
874. [5, 1]
оБзаВЕдЕна къща се 
дава под наем на тел. 
0876/11-12-75. [5, 1]
раБоТЕщ Магазин на 
Еса се дава под наем на 
тел. 0895/836-123. [4, 1]
гарсониЕра до „Билла“ 
се дава под наем на тел. 
066/80-45-34. [5, 1]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - 0887/547-499, 
0878/513-655.

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 10]

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[26, 14]

зЕМЕдЕлски зЕМи в 
землище Борики се купу-
ват на тел. 0888/683-529. 
[11, 11]
купуВа зЕМЕдЕлска 
земя в страната. Плаща 
веднага! Тел. 0887/760-
790. [12, 1]

нощуВки
нощуВки В центъра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 24]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

Реклами и оáяви в “100 веñòи”

за поръчки: габрово,
„полипрес“ оод, централа: 

066/810900 до 810939 
        GSM gate: 0885502501, 

0884501503, вътр. 10, 20
красимир Мирчев 
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Вестник „100 вести“ е единственият регионален 
всекидневник - излиза всеки ден без неделя.

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363.
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444
кърТи  - 0878/943-895
цялосТни и довърши-
телни ремонтни дейности 
- тел. 0884/662-261. [22, 
15]
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали  
склад бул. „Трети март“ 87 
и магазин на ул. „К. Д. Ни-
кола“ 65, без почивен ден 
от 7.30 до 19 ч.,066/801-
501. [13, 12]
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизола-
ция, саниране, улуци, дре-
наж и др. - 0895/810-504. 
[19, 19]
покриВни рЕМонТи, из-
мазване, комини, капаци, 
хидро- и топлоизолация. 

Бързо и качествено. Тел. 
0888/020-187. [17, 14]
изгражданЕ на подпор-
ни стени, дренажи, по-
криви от А до Я - тел. 
0897/390-194. [17, 14]
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[24, 14]
МаЙсТор (профЕсио-
налисТ) фаянс, теракота, 
гипсокартон и шпакловка 
- тел. 0899/702-795. [22, 
13]
Бригада изВършВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
улуци, довършителни въ-
трешни ремонти и др. Тел. 
0899/638-875. [13, 10]
рЕМонТ на стари покри-
ви, подмяна на улуци и 
варови мазилки и почист-
ване на комини и мръсни 
канали - тел. 0876/416-
716. [11, 4]
сТроиТЕлни дЕЙносТи 
- тел. 0897/765-110. [5, 
2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 

0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
шпаклоВка, Боядис-
ВанЕ, обръщане на про-
зорци, врати, гипсокар-
тон, топлоизолация - тел. 
0877/888-173. [11, 9]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/859-733. [11, 8]
изВършВа ВъТрЕшни 
ремонти - тел. 0879/46-
66-15. [11, 6]
БоядисВанЕ, шпаклоВ-
ка, изолация, плочки - 
0889/930-948. [5, 1]

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

0878/943-895

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, пара-
пети - тел. 0885/943-808, 
066/870-546.

щори
ЕТ „ВЕдиМа-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802.
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 4]

коМини
профЕсионално по-

чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик и ел. услуги. Под-
дръжка и ремонт по домо-
вете. Тел. 0876/000-084. 
[32, 18]
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [13, 9]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 4]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника

рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 2]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [4, 3]

градини, БасЕЙни

ландшафТЕн ди-
заЙн, офорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

почисТВанЕ
чисТя къщи - тел. 
0894/533-115. [11, 10]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 17]

аВТоВишка
сТроиТЕлна дЕЙносТ с 
автовишка и др. - телефон 
0889/909-727. [25, 8]

услуги
раБоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-

чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж. Тел. 
0892/326-344.
коВач - 0892/775-774.
касТрЕнЕ на опасни 
дървета - тел. 0894/602-
701. [20, 17]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[33, 20]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 
9]
рЕМонТ парна - тел. 
0899/754-147. [11, 5]
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[30, 5]

куХненски
ШкауФове 
оФис 
меБели 

МЕБЕЛÈ

0897 893 563
0897 843 667

типови 
и по проект 
на клиента

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

лоВ, риБолоВ
нЕопрЕн Seac Sub, нов 
- 170 лева, употребяван, 
отлично състояние - 100 
лева, харпун, нов Seac 
Sub, 75 см - 100 лева. 
0898/535-793 [33, 19]

продаВа Машини
ТриконЕчЕн оВЕрлог се 
продава на тел. 0876/522-
774. [6, 3]
почТи нЕупоТрЕБяВан 
телфер „Райдер“ се прода-
ва на тел. 0897/805-685. 
[2, 2]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 14]

продаВа оБзаВЕжданЕ
нафТоВи пЕчки - 2 
бр., се продават на тел. 
0876/522-774. [6, 3]
Хладилник „кроун“ - 
малък, се продава на тел. 
066/85-14-64. [2, 1]
сТъклЕна Холна маса - 
50 лв., детско столче за 
кола - 20 лв., конвектор 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0894/52-52-58. [3, 1]
Бюро за компютър за 35 
лева се продава на тел. 
0898/777-861. [3, 1]
ТЕлЕВизор „шарп“ - 
цена: 50 лева, се продава 
на тел. 0898/777-861. [3, 
1]

продаВа разни
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 14]
коТЕл чугунЕн, 24 кило-
вата, Solitech Plus, цена по 
договаряне - 0897/932-
028 [20, 6]
кислородЕн апараТ, 
чепкало за вълна, чекрък 
и платове се продават на 
тел. 0675/3-41-29. [2, 1]
изгодно! лиМоноВи и 

дафинови растения - раз-
лична големина, се прода-
ват на тел. 0885/337-531, 
066/86-00-32. [2, 1]
жиВи и едроразмерни 
елхи - разнообразие от 
видове, се предлагат на 
тел. 0885/726-886. [3, 1]

продаВа коМпюТри
коМпюТър LG и компю-
търно бюро - цена: 150 
лв., се продават на тел. 
0879/101-887. [5, 2]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[24, 14]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [24, 14]

жиВоТни продаВа
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0896/544-474. [22, 21]
дВЕ прасЕТа за кла-
не се продават на тел. 

0899/624-149. [25, 16]
кози, ярЕТа, овен и пръч 
се продават. За справки: 
тел. 0877/983-204. [11, 6]
жЕнски ТЕлЕТа - 2 бр., 
по 300 кг, за доотглежда-
не или клане, се продават 
на тел. 0899/181-814. [6, 
5]
коБила, подХодяща 
за езда, и овце-май-
ки се продават на тел. 
0899/726-607. [4, 4]
угоЕни прасЕТа се про-
дават на 0885/838-935. 
[10, 1]

доМашни люБиМци
7-годишно Мъжко ку-
че-пазач търси стопанин. 
Сериозно, добро, средно 
голямо, пазело е селска 
къща. Тел. 0887/478-397. 
[17, 1]

Храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕница, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 2]

продаВа Тор
оВчи Тор се продава на 
тел. 0896/544-474. [22, 
21]

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 5]

лЕкари
д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегле-
ди на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи 
- понеделник до петък - 
от 9 до 18 ч.; събота и 
неделя - след уговорка 
на тел. 066/80-32-37
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 

11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записва-
не на тел. 066/800-140
д -р  БалникоВа 
- кожен лекар - тел. 
0888/878-193.
д-р ЙорджЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.
псиХиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТрифоноВ, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
справки на тел. 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.

козМЕТика, Масаж
спорТЕн ВъзсТано-
ВиТЕлЕн класически 
масаж - Монката, тел. 
0883/256-793. [24, 17]

аВТоМоБили продаВа
голф 3 - 1800, газ-бен-
зин, цена: 1100 лв., се 
продава на тел. 0876/547-
148. [6, 6]
сЕаТ алХаМБра - 1999 
г., се продава на тел. 
0895/093-912. [11, 11]
форд ЕскорТ, 1.8 TDI, 
комби, запазен, се прода-
ва на тел. 0890/371-977. 
[11, 6]
рЕно МЕган Сценик 1.9 
dci - дизел, 120 к. с., 
отлично състояние, нови 
зимни гуми и акумулатор, 
септември 2004 г., 177 
000 км, цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0887/807-256. [20, 10]
суБару форЕсТър - 
2000 г., бензин, 2000 

куб., 125 к. с., отличен, 
летни/зимни гуми, всичко 
платено, за 4000 лв. се 
продава на тел. 0898/535-
793. [20, 8]
ТаксиМЕТроВи аВТо-
МоБили се продават на 
тел. 0896/644-577. [11, 7
рЕно лагуна - 1995 г., 
за 1300 лева се продава 
на тел. 0878/928-538. [6, 
3]
WV PaSSat 2 - с газова, 
за 1200 лв. се продава на 
тел. 0899/960-591. [7, 1]

джипоВЕ
джип NISSaN X-TRAIL 
2,2; 136 к. с.; 4х4; 2006 
г.; пробег 196 000 км, се 
продава на тел. 0876/200-
595. [22, 14]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
0882/407-493. [13, 9]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-

какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [13, 12]

аВТоМоБили под
наЕМ

„VaIKaR ReNtacaR“ 
аВТоМоБили под 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап се изкупу-
ват на тел. 0899/810-766. 
[14, 13]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 14]

ТракТори
ТракТор LtZ 55 4х4 се 
продава на тел. 0899/858-
773. [6, 5]

 ВодораВно: Броненосец. Равена. Атоми. Креда. Ерик. Ска-
рида. Итака. Ото (Николаус). Ори (”Граф Ори”). Арак. „Капитал”. 
Евени. Отава. Ориса. Арама. Орелек. Икс (Джеки). Имарет. Сона-
та. Манит. Малага. Кронин (Арчибалд). Минаре. Ида. Ало. Алин. 
Сименон (Жорж). Стана. „Иде ли”. Адара. Анапа. Ели. Ирон. 
„Ана”. Ино (Бернар). Анаван. Омонимика „Арарат”. Квас. Каси. 
Анако. Рака (Джулио). Еналид. Мом. Арика. Отаров (Керим). 
Мура Аланат. Керамолит. Око. Амок. „Санин”. Крапост. Оливин. 
Стара река. Светини. Илит. Новак Номад. Ана Карина. Амарела.
 оТВЕсно: Краковяк. Ратенов. Ракитин (Никола). Отаре. 
Смола. Амарило. „Ала” Онорина. Анона. Осака. Крик. ЕМИ. „Ири-
ни”. Анин. Канарата. Гнида. Амина. Аника. Амер. Аромат. Липо-
ма. Отопени. Иск. Атар. Мида. Исет. Кокон. „Ерика”. Емине. Аки-
нак. Сва. Оцет. Вотан. Лена. Арест. Дакар. Ласила. Алора. Ска. 
Драка. Есари (Махмуд). Иван Иванов. Апологема. Арад. Милена 
(Славова). Еве (Макс). „Ирена”. Единак. Монитор. Еротика. Инар 
(Максимен). Ромул. Виме. Анитас. Тодорова (Камелия). Оригинал  
Аколада. Анан (Кофи). „Тамат”. Нида.
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прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне, 
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до смети-
щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448
ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на 

тел. 0894/004-045.
саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
15]
услуги с бус, ба-
гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [24, 17]
ТранспорТни услуги с 
бус - тел. 0888/939-431. 
[11, 2]

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

БизнЕс 
и инВЕсТиции
разраБоТЕн БизнЕс 
за алкохол и цига-
ри се продава на тел. 
0889/549-383. [11, 8]
разраБоТЕн БизнЕс 
- пицария, се продава 
на тел. 0899/161-663. 
[11, 5]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТо-
ра „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ 
- счетоводни услуги, 
годишно приключване, 
данъчни декларации - 
066/804-066

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Ал-
фа-Метал“ провежда 
курсове за безопасно 
боравене с огнестрелно 
оръжие - 066/80-69-62.

даВа заЕМ
крЕдиТи - тел . 
0897/219-833. [22, 13]
крЕдиТ до заплата - 
тел. 0896/481-410. [12, 
3]

Търси сЕ
Търси сЕ Ицо Радев 
- 1950 г., който през 
1978-1979 г. е работил 
в град Грозни. За Ицо 
се знае също, че тогава 
родителите му държа-
ли магазин за салами. 
Търси го негов приятел 
- Максим от Русия. За 
контакт: тел. 0884/969-
868. [11, 8]
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пътЯт... втора част, 2010 
г.

	 Преди	 десет	 години	 написах	 кни-
гата	 „Пътят“,	 която	 предоставих	 на	
вниманието	 на	 читателите.	 В	 нея	 от-
разих	 онова,	 което	 моето	 поколение	
изживя	 от	 началото	 на	 30-те	 години	
на	миналия	век	до	1944	година	и	след	
това	–	до	1989	г.	Този	период	е	част	от	
историята	 на	България	 и,	 в	 частност,	
на	 град	 Габрово.	 Криво	 или	 право,	
това	е	време,	което	не	може	да	бъде	
заличено	 от	 някои	 съвременни	 демо-
крати.
	 Нямах	намерение	да	отразявам	по	
никакъв	начин	и	онова,	което	се	случи	
след	1989	година,	защото	бях	отразил	
в	книгата	си	каквото	се	случи	до	края	
на	 1995	 година.	 Нямам	 претенции	 да	
съм	 голям	анализатор	на	 това,	 което	
се	случва	в	настоящия	момент,	но	не	
мога	да	бъда	безразличен	 към	някои	
явления,	които	се	случват	сега.	Това	е	
така,	защото	когато	човек	отдаде	це-
лия	си	съзнателен	живот	за	развитие-
то	 на	 своето	 родно	място	 и	 косвено	
за	развитието	на	страната,	струва	ми	
се,	че	не	трябва	да	бъде	безразличен,	
пасивен	и	покорно	да	мълчи.	
	 Често	пъти	съм	си	задавал	въпро-
са:	 защо	 след	 краха	 на	 социализма	
кризата	в	България	продължава	да	се	
задълбочава	 и	 обществото	 не	 може	
да	се	контролира	и	намери	вътрешна	
мотивация	за	излизане	от	това	поло-
жение?
	 Вече	 17	 години	 след	 промяната	
през	1989	година	България	не	само	че	
не	е	постигнала	равнището	от	1989	го-
дина,	но	е	на	50	на	сто	от	него.	Редно	
би	било	почти	две	десетилетия	да	са	
достатъчни,	за	да	се	проявят	предим-
ствата	на	новата	система.
	 Дълги	 години	 за	 себе	 си	 събирах	
статистически	 данни,	 анализи	 и	 мне-
ния	на	изтъкнати	специалисти:	иконо-
мисти,	 политолози,	 социолози,	 изтък-
нати	общественици	–	хора	с	различни	
професии	и	др.	Дълго	време	съвестта	
ми	 се	 бунтуваше,	 поглъщах	 всичко	
само	за	себе	си	и	от	това	тъгувах,	а	
спокойно	мога	да	кажа	–	боледувах.
	 Колкото	 и	 нескромно	 да	 звучи,	
реших	да	направя	нещо,	т.	е.	да	изка-
жа	по	някакъв	начин	онова,	което	ме	
вълнува,	 което	 преживявам	 и	 което	
искам	 да	 предоставя	 на	 вниманието	
на	моите	приятели	–	съвременници,	на	
моите	колеги,	та	ако	щете	и	на	някои	
млади	хора,	които	не	само	не	са	чува-

ли	за	нашето	време,	но	и	някои	съз-
нателно	им	набиват	в	главите	за	оня	
странен	период,	когато	в	България	се	
е	случвало	нещо	ЧУДОВИЩНО.
	 Постарах	 се	 да	 отбележа	 според	
моите	виждания	и	възможности	това,	
което	се	случва	в	България	и	в	част-
ност	в	Габрово	в	настоящия	момент.
	 Дойде	ми	идеята	да	напиша	нещо	
за	 истината	 за	 социално-икономи-
ческото	 развитие	 на	 България	 през	
време	 на	 социализма	 и	 след	 това.	
Постарал	съм	се	на	базата	на	досто-
верни	данни	да	напиша	онова,	 което	
се	 е	 случило.	 Смятам,	 че	 това	 е	 не-
обходимо,	тъй	като	не	би	могло	да	се	
върви	напред,	ако	не	се	извлекат	поу-
ки	за	положителното	и	отрицателното	
от	нашето	развитие.
	 Постарал	 съм	 се	 задълбочено	 да	
отразя	и	периода	до	1997-1998	г.,	т.	е.	
онези	 събития	 в	 икономиката,	 които	
предизвикаха	 много	 сериозен	 трус	
в	 развитието	 на	 страната.	 Отразих,	
доколкото	е	възможно,	и	периода	до	
2006	г.,	и	личното	си	мнение	за	по-на-
татъшното	развитие	на	Габрово.

 * * *
	 Някои	 автори	 (политолози,	 жур-
налисти,	 писатели)	 твърдят,	 че	 след	
1990	 година	България	се	е	разболяла	
от	 шизофрения:	 българите	 поискаха	
в	 магазините	 да	 има	 повече	 стоки,	
по-малко	да	работят,	да	получават	по-
вече	социални	придобивки,	да	плащат	
по-ниски	данъци,	по-големи	заплати	и	
по-висока	социална	защита.	Очевидно	
е,	че	са	се	излъгали	и	вече	след	като	
са	изминали	16-17	години,	са	убедени,	
че	всичко	в	тази	насока	се	е	изпари-
ло.	 Днес	 някои	 анкетирани	 граждани	
твърдят,	 че	 държавната	 собственост	
е	 най-добрата,	 че	 държавата	 трябва	
да	определя	какво	да	се	произвежда	
от	предприятията	и	на	какви	цени	да	
продават.	 Още	 малко	 и	 някои	ще	 се	
опитат	 да	 издигнат	 лозунга	 „Напред	
към	 социализма“,	 докато	 все	 още	 не	
е	късно.	Някои	хора	все	още	не	могат	
да	 разберат,	 че	 времето	 на	Народна	
Република	България	завърши	преди	17	
години	и	е	късно	да	се	прави	прецен-
ка	кога	и	къде	се	живееше	по-добре,	
коя	система	е	по-добра.	Съвсем	оче-
видно	е,	че	е	необходима	равносмет-
ка.
 1. какво стана с промишленос-
тта?
	 Брутният	 национален	 продукт	 на	
Република	 България	 намаля	 с	 60	 на	
сто.	
 затворени БЯХа Близо 10 000 
завоДа и ФаБрики, унищоЖени 
и разграБени БЯХа всички про-
миШлени отрасли. 
	 България	 беше	 върната	 с	 десетки	
години	назад	и	реално,	искаме	или	не	
искаме,	стана	колония	на	Запада,	жи-
вееща	от	кредитни	подаяния,	за	които	
се	изплащат	жестоки	лихви.
	 В	 град	 Габрово,	 благодарение	 на	
активната	 дейност	 на	 някои	 полити-
чески	 дейци	 и	 отговорни	 държавни	
служители,	 бяха	 ликвидирани	 важни	
за	икономиката	на	града	предприятия	
като:
 - вълненотекстилниЯ ком-
Бинат „георги генев“ (по-късно 
„Финтекс“), произвеждащ	 за	 една	
година	близо	7	милиона	метра	тъкани	
с	 най-високо	 качество	 и	 разнообра-
зие.
	 Най-голямото	предприятие	на	Бал-
каните	 беше	 закрито	 и	 разграбено.	
В	 това	 предприятие	 работеха	 близо	
5	 хиляди	 работници	 и	 специалисти	 и	
продаваха	 своята	 продукция	 в	 целия	
свят	 (Италия,	 Германия,	 Англия,	 Ка-
нада,	 арабските	 страни	 и	 почти	 във	
всяка	бивша	социалистическа	страна).
 - коЖарскиЯ завоД „лъв“ - 
най-голямото	предприятие	в	България	
за	 производство	 на	 лицеви	 и	 твърди	
кожи	 беше	 продадено	 на	 безценица	
на	 италианска	фирма,	 която	 само	 за	
2-3	 години	 го	 ликвидира,	 разпрода-
де	 оборудването	 и	 сега	 няма	 нищо.	
Предприятие	 с	 близо	 1000	 работници	
и	стогодишна	традиция.
	 -	 Завод	 за	 изолационни	 материа-
ли	 „коста стоев“, впослеДствие 
симат	–	закрит	и	разграбен,	където	
работеха	близо	1000	души	работници.
	 -	 До	 просешка	 тояга	 беше	 дока-
рана	и	трикотажната	промишленост	в	
лицето	на	завоДите „БурЯ“ и „кар-
тал“. Тези	предприятия	бяха	водещи	в	
страната	и	определяха	тенденциите	в	
този	 бранш.	Сега	 имат	 само	някакво	
символично	производство,	а	тук	рабо-
теха	над	3	хиляди	работници.
 - „руно“ ооД	 –	 водещо	 в	 стра-
ната	 за	 първичната	 преработка	 на	
сурова	вълна,	производство	на	прани	
вълни	 и	 вълнени	 ленти,	 които	 се	 из-

насят	 за	 Италия,	 Франция,	 Испания,	
Белгия,	Германия	и	др.	Предприятие	с	
модерна	 техника	 и	 технология,	 което	
беше	 ликвидирано.	 Тук	 работеха	 150	
работници.
 - стопански комБинат по 
телФеростроене	 –	 най-голямото	
предприятие	в	света	за	производство	
на	 въжени	 електротелфери	 (100-120	
000	броя	годишно	производство	с	па-
зари	в	целия	свят	и	с	работещи	в	него	
2500	работници	само	в	Габрово).	Сега	
е	останало	символично	производство.	
Ликвидацията	 на	 неговите	 поделения	
доведе	до	съкращаването	на	близо	3	
хиляди	 работници.	 Това	 предприятие	
сега	 остана	 с	 около	 250	 работници.	
Благодарение	 на	 разслоението	 на	
този	 комбинат	 сега	 се	 произвеждат	
телфери	 на	 други	 места	 в	 България	
–	 София,	 Кръвеник,	 няколко	 гаражни	
производства	 в	 Габрово,	 „Теспом“	 -	
Габрово	и	къде	ли	още	не.
	 Качеството	на	тези	изделия,	които	
се	произвеждат	при	гаражни	условия,	
е	под	голямо	съмнение.	Тук	не	се	кон-
тролира	качеството	на	материалите,	а	
това	са	подемни	машини.	
 - „текстилмаШ“	 -	 сега	 завод	
„Янтра“.	Този	завод	имаше	поделения	
в	 цялата	 страна	 с	 близо	 2000	 души	
работещи	 и	 специалисти.	 Сега	 това	
предприятие	е	бледа	сянка	на	онова,	
което	беше.	Да	се	надяваме,	че	ини-
циативното	му	ръководство	ще	стори	
нещо	 важно,	 за	 да	 му	 се	 възвърне	
авторитета,	 който	 имаше.	 Сегашната	
криза	го	ликвидира.
 - завоД „сокол“ (завод	 за	 пул-
тове	 и	 клавиатури)	 –	 бледа	 сянка	 на	
онова,	 което	 беше.	 От	 него	 почти	
нищо	не	остана.
	 -	 Със	 символични	 производства	
останаха	и	заводите	„рачо ковача“, 
„пруно“, „ноЖаров“, „рекорД“	 и	
много	други,	 които	не	ми	се	иска	да	
изброявам.
	 Сега,	когато	пиша	тези	редове,	из-
питвам	болка	в	сърцето	си,	като	знам	
с	какъв	труд	са	изграждани	тези	пред-
приятия,	за	които	съм	писал	в	книгата	
си	„Пътят“	преди	десет	години.
 2. какво стана със селското сто-
панство в България?
	 Пълна	 катастрофа.	 Връщането	 на	
земята	в	„реални	 граници“	доведе	до	
изваждането	 от	 обработка	 на	 60	 на	
сто	от	обработваната	преди	1990	годи-
на.	България	загуби	продоволствената	
си	 самостоятелност.	 Сега	 около	 70	
на	сто	от	храните	се	внасят	и	когато	
вече	 сме	 в	 Европейския	 съюз,	 едва	
ли	ще	стане	по-добре,	поне	на	първо	
време.
	 Когато	 човек	 пътува	 из	 страната	
и	 вижда	 разрухата	 на	 материалната	
база	и	пустеещите	земи,	му	става	бол-
но.
	 Що	се	отнася	до	селското	стопан-
ство	на	територията	на	община	Габро-
во,	 с	малки	изключения,	може	да	се	
каже,	че	то	загина.	И	помен	няма	от	
обработваните	 земи.	 Ливадите	 тръ-
нясаха	 и	 запустяха.	 Вече	 птички	 не	
гнездят	 в	 планинските	 терени,	 които	
по-рано	изхранваха	населението.
 3. какво стана с образованието?
	 По	 студенти	 на	 10	 000	 жители	
България	 беше	 на	 второ	 място	 в	
света.	Днес	е	на	52-ро.	Образовател-
ната	 система	 падна	 на	 най-ниското	
възможно	 равнище.	 Спадна	 качест-
вото	 на	 подготовката	 в	 училищата	 и	
университетите.	 Реално	 училището	 е	
откъснато	от	практиката.	Расте	делът	
на	частното	и	платено	обучение,	което	
е	насочено	главно	към	маркетинг,	ме-
ниджмънт,	 реклама	и	други.	Реалният	
живот	 иска	 друго.	 Все	 по-осезаемо	
се	търсят	кадри,	необходими	за	мате-
риалното	 производство	 –	 инженери,	

икономисти,	архитекти	и	т.	н.
	 Слава	богу,	че	в	Габрово	има	тра-
диции	и	такива	тенденции	са	по-малки	
в	 сравнение	 със	 страната.	Изглежда,	
че	габровските	работодатели	навреме	
са	 се	 усетили	и	правят,	макар	и	 със	
закъснение,	 необходимото,	 за	 да	 не	
се	случи	най-неблагоприятното.
	 Разбира	 се,	 че	 би	 могло	 да	 се	
желае	 по-задълбочено	 сътрудничест-
во	 между	 средните	 професионални	
училища	с	практика	и	висшите	учебни	
заведения.
 4. по проблемите на науката.
	 Парите	за	наука	в	страната	нама-
ляха	 12	 пъти,	 а	 научните,	 проектант-
ските	 и	 конструктивните	 организации	
бяха	 ликвидирани.	 Физиците	 и	 мате-
матиците	напуснаха	страната.	Средна-
та	възраст	на	работещите	в	науката	е	
над	60	години.
	 В	Габрово	бяха	ликвидирани	всич-
ки	 научни	 звена,	 които	 обслужваха	
производството	 - тесма – институт 
за телФери и склаДова меХани-
зациЯ, институтът за текстил-
но маШиностроене, институт 
за вълнена промиШленост 
„витекс“, институтът по коЖа-
ро-оБувна промиШленост, ин-
ститут „меХатроника“, институт 
„гама проект“ за	 обслужване	 на	
точното	 машиностроене	 и	 специал-
ното	 производство	 на	 военната	 ин-
дустрия,	 Централна	 експериментална	
база	и	други.	Кадрите	(специалистите)	
в	 тези	 звена	 напуснаха	 Габрово	 и	
тепърва	 габровската	 икономика	 ще	
усети	каква	безотговорна	политика	се	
е	водила	през	този	период.	
	 Болно	ми	е	като	зная	какви	труд-
ности	 бяха	 преодолявани,	 докато	 се	
изгради	 материално-техническата	
база	на	тези	научни	звена.
 5. здравеопазване и демография.
	 Средната	продължителност	на	жи-
вота	в	Република	България	се	съкрати	
с	 11	 години.	 Смъртността	 надвишава	
1.5	пъти	раждаемостта.	Масово	се	по-
явиха	болести,	които	бяха	изкоренени	
по	време	на	социализма.	Медицината	
в	България	е	чудовищно	корумпирана.	
Нивото	 на	 много	 лекари	 е	 трагич-
но.	 Появи	 се	 най-грозната	 черта	 на	
„демокрацията“	 (капитализма)	 –	 тър-
говията	 с	 човешки	 органи.	 Реалното	
качествено	 лечение	 е	 достъпно	 само	
за	онези,	които	имат	пари.
	 Колкото	и	да	са	неприятни	тенден-
циите	в	 здравеопазването,	 в	 Габрово	
не	 беше	 допуснато	 такова	 падение,	
каквото	 имаше	 в	 други	 райони	 на	
страната.	
 чест прави на гаБровските 
лекари (по-голямата	 част),	 че	 не	 се	
поддадоха	 на	 такова	 грозно	 явление	
–	Корупцията.	 (Разбира	се,	има	и	из-
ключения.)
	 Не	бива	да	се	пренебрегва	факта,	
че	трябва	да	се	положат	големи	уси-
лия	 за	 подобряване	на	материалната	
база	на	болничните	заведения	в	 гра-
да,	за	да	се	отговори	на	нарасналите	
нужди	на	населението.
 6. култура.
	 Тенденциите,	които	се	натрапиха	в	
България	по	проблемите	на	литерату-
рата,	театъра,	киното,	музиката,	не	се	
отразиха	 така	 неблагоприятно	 в	 град	
Габрово,	 както	 в	 страната.	 Чест	 пра-
ви	 на	 габровските	 културни	 деятели,	
които	не	допуснаха	извращения,	които	
бяха	насадени	в	големите	градове.	Не	
беше	допуснато	да	бъдат	разграбвани	
музеите	 и	 паметниците	 на	 културата.	
Запазени	 бяха	 традициите	 в	 театъра,	
Дома	на	хумора	и	сатирата	(ДХС).	На	
нова	площадка	беше	изнесен	Истори-
ческият	музей	 и	 на	 неговата	матери-
ална	 база	 биха	 завидели	 столичните	
институции.	 Запази	 се	 и	 се	 разшири	
работата	на	Музея	на	образованието.	
Работата	 на	 габровските	 институции	
не	допусна	чалгаджийският	шоубизнес	
да	вземе	върха	и	така	злокачествено	
да	 влияе	 на	 възпитанието	 на	 младе-
жта.	 Очевидно	 е,	 че	 традициите	 от	
толкова	 години	 насам,	 за	 радост,	 са	
се	запазили.
	 Болно	 е	 обаче,	 когато	 радиото	 и	
телевизията	допускат	в	нашата	страна	
безотговорно	да	се	насажда	култура	в	
такъв	извратен	вид.
 7. Държавната власт, апарат и 
партийна бюрокрация в годините на 
„демокрацията“.
	 Колкото	и	да	ми	е	неприятно	(това	
не	 е	 само	 мое	 мнение),	 трябва	 да	
отбележа,	 че	 днешната	 власт,	 апарат	
и	 бюрокрация	 са	 откровено	 бандит-
ски.	 През	 годините	 (след	 1989	 г.)	 на	
„демокрацията“	броят	на	чиновниците	
в	България	нарасна	два	пъти	–	крад-
ливи,	 корумпирани,	 нахални,	 хищни.	
Такива	хора	не	защитават	държавните	

интереси	 –	 обърнаха	 държавата	 за	
лично	потребление.
 8. социална политика и разслое-
ние.
	 През	 2006	 година	 емигрантите	 и	
безработните	в	България	възлизаха	на	
1.8	милиона	души	–	около	30	на	сто	от	
трудоспособното	 население.	 Спрямо	
1990	година	средната	работна	заплата	
спадна	2.6	пъти,	средната	пенсия	–	5	
пъти,	стипендиите	–	7	пъти.	По	благо-
получие	България	е	на	87-мо	място	в	
света.	Социалното	разслоение	е	чудо-
вищно,	 богатите	 имат	 63	 пъти	 повече	
от	бедните.
 9. икономика и потребителска 
сфера.
	 Колкото	и	да	ми	е	неприятно,	ис-
кам	 да	 отбележа,	 че	 въпреки	 своите	
недостатъци,	 икономиката	 при	 социа-
лизма	 беше	 хиляди	 пъти	 по-добра	 от	
сегашната,	 защото	 беше	 реална	 и	
защото	 нейните	 доходи	 бяха	 инвес-
тирани	 в	 страната,	 а	 не	 отиваха	 в	
ръцете	на	няколко	мафиоти,	 които	 ги	
изнесоха	в	чужбина.	
	 На	 пръв	 поглед	 потребителската	
сфера	е	победа	на	демокрацията,	 но	
на	практика	не	е	така.	Магазините	са	
препълнени,	но	кой	може	да	пазарува	
от	тези	магазини.	
ВНОСъТ	 ЗАДУШАВА	 ВъТРЕШНОТО	
ПРОИЗВОДСТВО.	
80	на	сто	от	българите	реално	не	из-
лизат	на	пазара	заради	нищета.
	 Общите	 унищожения,	 нанесени	 от	
„демокрацията“,	 са	 няколко	 пъти	 по-
големи	от	 загубите	 във	 всички	войни	
след	 Освобождението.	 Общият	 износ	
на	капитали	след	1990	година	надмина	
120	 милиарда	 долара.	 Криминалисти-
те,	които	допускат	това,	имат	наглост-
та	 да	 твърдят,	 че	 са	 спасили	 Бълга-
рия	 от	 социализма	 и	 тоталитаризма.	
Терминът	 „преход“	 беше	 използван	
за	 прикриване	на	 грабежа	на	 нацио-
налното	богатство.	Да	сте	чули	реално	
някой	 да	 е	 осъден	 от	 тези	 кримина-
листи	 –	 няма	 и	 да	 чуете!	 При	 една	
такава	обстановка	как	ще	просперира	
България?	Как	може	да	оцелее	тогава	
българската	нация?
	 На	 базата	 на	 тази	 разруха	 какво	
влияние	може	да	има	България	в	све-
та?	Влиянието	е	нулево,	тъй	като	към	
държавното	 кормило	се	 стремят	 бан-
дити,	фашизоидни	лумпени	и	какви	ли	
не	още,	които	не	носят	нищо	добро	за	
просперитета	на	страната	и	влияние	в	
световните	дела.
	 Колкото	и	парадоксално	да	звучи,	
държавната	 идеология,	 политическа	
технология	и	нравственост	преди	1989	
година	 имаха	 някаква	 стойност.	 Сега	
тези	понятия	не	съществуват.	Днешни-
те	 политически	 технологии	 служат	 за	
лична	 консумация	 на	 няколкостотин	
души.	В	една	такава	обстановка	нищо	
друго	 не	 може	 да	 стане,	 освен	 да	
расте	 броят	 на	 наркоманите,	 прости-
туцията,	 грабежите,	 убийствата,	 педо-
филите,	 хазарта,	 крупните	 финансови	
престъпления.	 Реално	 държавата	 не	
съществува.
	 Не	 ми	 се	 иска	 да	 соча	 примери,	
които	през	времето	на	демокрацията	
нараснаха	хилядократно.
	 Днес	българинът	живее	в	стресова	
обстановка.	 Всеки	 живее	 с	 мисълта,	
че	може	да	бъде	ограбен,	пребит.	Жи-
вее	с	мисълта,	че	не	може	да	се	на-
храни,	не	може	да	се	лекува,	не	може	
да	 живее	 нормално.	 В	 една	 такава	
обстановка	 може	 ли	 да	 се	 мисли	 за	
перспектива,	 може	 ли	 да	 бъде	 поле-
зен	на	държавата	Човекът?
	 Много	ми	се	иска	в	 град	Габрово	
да	 не	 е	 така,	 но	 очевидно	 е,	 че	 не	
всичко	 зависи	 от	 габровци.	 Преди	
промяната	 габровската икономика 
произвеждаше стокова продукция 
за един месец един милиард и сто 
милиона лева. сега по съпоставими 
цени икономиката на цялата област 
не може да даде толкова за една 
година. Всеки	 би	 могъл	 да	 направи	
сметка	какъв	живот	живее	–	дали	има	
възможност	 за	 нормално	 образова-
ние,	 наука,	 здравеопазване,	 култура,	
спорт	и	други.
	 Моето	 поколение	 мина	 през	 три	
периода	за	развитие	на	страната:
	 -	 буржоазно	 капиталистическо	
развитие	 –	 от	 30-те	 години	до	 9	 сеп-
тември	1944	г.
	 -	период	на	социалистическо	раз-
витие	до	10	ноември	1989	г.
	 -	 период	 на	 възстановяване	 на	
капитализма	след	тази	дата.
	 Разполагам	с	някои	статистически	
данни	за	тези	периоди	и	си	мисля,	че	
най-после	трябва	да	се	каже	истината	
за	 развитието	 на	 страната	 за	 тези	
години.

Продължава следващата сряда

Èнж. Пеньо Рачев: “Èзпиòвам áолка, каòо знам ñ какъв òруд áяха 
изãрадени предприяòияòа в Гаáрово, коиòо áяха ликвидирани” 

На 24 ноември Пеньо Рачев 
навършва 90 ãодини 
Роден е през 1928 година в село Пърте-
вци. Той е потомък на големия Пеневски 
род. От малък се е научил на труд и да 
оцелява. Средното си образование е по-
лучил в Техническото училище „Д-р Ни-
кола Василиади“. Започнал е работа през 
1947 година в бившата фабрика „Принц 
Кирил“, след това - в памукотекстилния 
комбинат „Васил Коларов“ като маши-
нен техник.
   Участвал е активно в строителство-
то на материално-техническата база 
на Габрово, в модернизацията и рекон-
струкцията на редица предприятия, в 
построяване на много училища и детски 
градини, културни институти.
    Бил е главен директор на Стопански 
комбинат по телферостроене, а по-къс-
но - генерален директор на Стопанско 
обединение „Инструментална промиш-
леност“. От 1999 до 2006 година е 
председател и изпълнителен директор 
на сдружение „Габрово 21“. Автор е 
на книгата „Пътят“, първа и втора 
част, която описва изграждането на 
габровската индустрия от 1947 до 1990 
година и разрухата й след това.
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 васил пенев е роден в 
габрово, сега пенсионер, 
живее на село. това чудо 
„писането“ го споходило  
преди години и той изпи-
сал тетрадки със спомени  
от пътуванията като меж-
дународен шофьор. ос-
вен това той реди в стихо-
ве мислите си за живота.
 книгата на васил пе-
нев „от ламанша до Хи-
малаите“ засега е напра-
вена в един-единствен 
екземпляр. но интересът 
към нея от негови колеги 
и приятели скоро ще на-
кара автора да я тиражи-
ра в стотици бройки.
	 Откъс	от	книгата	на

ВасиЛ пЕНЕВ:
	 Ако	 погледна	 назад	
във	 времето	 и	 се	 върна	
към	 това,	 което	 съм	 пре-
живял,	 пропътувал	 и	 ви-
дял,	 бих	 го	 споделил	 с	
новото	 поколение	 между-
народни	шофьори.
	 Годините	са	от	1975	до	
2003	 -	преход	от	един	век	
към	 друг.	 Амплитудите	 в	
разликите	 на	 градуси	 са	
от	 -550С	 в	 Казахстан	 или	
Турция	 до	 плюс	 600С	 в	
Кувейт.	 Часовото	 време	 е	
с	 разлика	 от	 7-8	 часа	 от	
Уелс	до	Хималаите.
	 Да	пропътуваш	от	една	
цивилизация	 до	 другата	 й	
крайност	е	професия,	коя-
то	 не	 всеки	 би	 се	 захва-
нал	да	практикува.
	 Тогава	 времето	 беше	
разделено,	 държави	 се	
деляха,	 войни	 се	 водеха,	
дори	 през	 някои	 от	 годи-
ните	 рискът	 беше	 много	
голям.	Такъв	имаше	в	Иран	
по	 време	 на	 десетгодиш-
ната	 война	 между	 Ирак	
и	 Иран,	 Пустинна	 буря	 в	
Кувейт,	 анексирането	 на	
Съветския	съюз	в	Афганис-
тан,	 инвазията	 на	 Израел	
в	 Ливан,	 разпадането	 на	
бивша	Югославия	 и	 други	
локални	 сблъсъци	 на	 дър-
жави	 и	 народи.	 Журнали-
сти,	 кореспонденти	 отра-
зяваха	по	медиите	всички	
събития,	 а	 за	 нас	 -	 шо-
фьорите,	 които	 бяхме	 по	
тези	 горещи	 точки,	 не	 се	
пишеше	нищо.
	 Затова	 смятам,	 че	мо-
ите	спомени	са	важни,	за	
да	се	знае	и	документира	
какво	е	било.
	 Да	 признаем	 и	 друго	
-	че	през	това	време	има-
хме	възможност	да	видим	
и	много	забележителности	
и	интересни	места,	за	кои-
то	 са	 необходими	 много	
екскурзии	 и	 средства,	 за	
да	ги	осъществиш.

Карал ñъм 
през 58 държави: 
Австрия,	 Албания,	 Азър-
байджан,	Андора,	Беларус,	
Белгия,	 Босна	 и	 Херце-
говина,	 Ватикана,	 Англия,	
Германия,	 Грузия,	 Турция,	
Дания,	 Египет,	 Естония,	
Израел,	 Ирак,	 Иран,	 Ир-
ландия,	 Испания,	 Италия	
Йордания,	 Казахстан	 и	 т.	
н.	до	Сан	Марино	(РСМ).
	 През	 1974	 година	 с	
много	 бързи	 темпове	 се	
разви	 международни-
ят	 транспорт	 в	 България.	
Благодарение	 на	 най-го-
лямата	 спедиционна	 фир-
ма	 в	 Европа	 „Вили	 Бетц“,	
която	 закупи	 около	 5000	
автомобила,	 така	 целият	
автомобилен	 парк	 се	 об-
нови	с	шест	нови	гаража:	
Горубляне	 и	 Хаджи	 Дими-
тър	 с	 Мерцедеси,	 Бурга	
-	с	Волво,	Руси	-	с	Фиат	и	
Рено,	 Пазарджик	 и	 Видин	
-	с	Мерцедеси.
	 По	 това	 време	 рабо-
тех	в	Автобусни	превози	в	
Габрово.	 Подадох	 си	 мол-
бата	 в	 СОМАТ	 -	 Горубля-
не	 през	 месец	 септември	
1975	г.	и	започнах	ПУЦ	за	
обучение	 на	 международ-
ни	 шофьори,	 траещ	 един	
месец.
	 През	 това	 време	 из-

пращат	преписка	от	личен	
състав	 до	МВР	 -	 Габрово.	
Трябва	да	потвърдят	с	пис-
мено	съгласие,	че	мога	да	
пътувам	зад	граница.
	 Издава	 се	 решение,	
наречено	 „Съгласуване“,	
за	 да	 гарантира,	 че	 няма	
да	 имигрирам	 на	 Запад.
Такива	 бяха	 правилата	 на	
СОЦА.	 Хората	 се	 деляха	
на	 партийни	 и	 безпартий-
ни.	 Аз	 бях	 от	 втората	 и	
естествено	не	получих	съ-
гласие,	 а	 отказ	 от	 страна	
на	МВР	-	Габрово.	Останах	

да	работя	 като	монтьор	 в	
гаража	и	след	шест	месе-
ца	 щяха	 да	 ме	 пуснат	 за	
ново	съгласуване.	Получих	
втори	 отказ	 от	 страна	 на	
МВР	 -	 Габрово.	 На	 това	
днес	 биха	 му	 казали	 то-
талитарна	 дискриминация!	
Но	 аз	 не	 оставих	 неща-
та	 така	 и	 продължих	 да	
се	 боря	 за	 моите	 права.	
Самата	 система	 не	 беше	
съвършена,	 така	 че	 все	
имаше	малка	 вратичка	 за	
рушветчийство	 и	 маро-
дерство	 спрямо	 слабите	
и	 безпартийни	 хора.	 Един	
познат,	 който	 работеше	
в	 Либия,	 ме	 изпрати	 при	
по-влиятелен	 човек,	 който	
заемаше	 не	малък	 пост	 в	
София.	Той	ми	ходатайства	
и	така	започнах	работа.
	 Първият	 ми	 курс	 беше	
до	 Чехословакия.	 Автомо-

билът	 беше	 натоварен	 с	
кожи	 за	 град	 Колин.	 Пъ-
тувах	 сам.	 Брат	 ми,	 който	
вече	 от	 година	 работеше	
като	 международен	 шо-
фьор,	гарантира	за	мен,	че	
мога	да	се	справя	сам,	но	
все	пак	 трябваше	да	 тръг-
на	с	втори	автомобил,	кой-
то	пътуваше	за	Германия.
	 Трябваше	 да	 се	 мине	
цяла	 Югославия.	 През		
Загреб	 ни	 спряха	 поли-
цаи	 и	 глобиха	 колегата.	
Но	 той	 не	 извади	 и	 един	
динар.	 Взеха	 му	 докумен-

тите,	 	 като	 го	 закараха	
някъде	да	си	изработи	гло-
бата.	 Мен	 ме	 пуснаха	 и	
продължих	 сам.	 След	 два	
дни	 бях	 на	 разтоварния	
пункт.	От	Колин	ме	изпра-
тиха	за	обратен	товар	във	
Виена	през	граничен	пункт	
Зноимо.	 Там	 много	 труд-
но	намерих	адреса,	 голям	
град,	но	се	справих.	Има-
ше	 и	 терминал	 на	 Бетц,	
и	 наши	 представители	 от	
София.	 Изпратиха	 ме	 във	
фирма	 „ЛВК	 -	 Валтер“	 и	
ме	 натовариха	 с	 24	 тона	
винкел	 за	 Иран.	 Поех	 за	
България	вече	с	по-голямо	
самочувствие.
	 В	 гаража	 бригадирът	
каза,	 че	 за	 Азия	 трябва	
втори	шофьор,	но	брат	ми	
го	 увери,	 че	 няма	 нужда	
и	аз	продължих	сам,	като	
ме	инструктира,	че	Турция	

е	 много	 опасна	 и	 ковар-
на.	 Наситена	 е	 с	 много	
планини,	 лоши	 пътища,	 а	
разстоянието	 беше	 дълго	
-	 1980	 км	 до	 иранската	
граница.	 Предстоеше	 ми	
дълго	 и	 трудно	 пътуване	 -	
това	не	е	Европа.
	 На	 границата	 имаше	
много	 колеги,	 с	 които	 бя-
хме	 в	 едни	 ПУЦ.	Тръгнах-
ме	 три	 автомобила	 да	 се	
водим,	но	те	караха	много	
бързо	 и	 аз	 не	 можех	 да	
ги	 догонвам	 заради	 голе-
мия	 тонаж,	 който	 карах,	
затова	 ги	 оставих.	 Беше	
лято,	 горещо,	 трябваше	
да	 се	 кара	 бавно,	 в	 про-
тивен	 случай	 спирачките	
загряват	 и	 става	 опасно.	
Брат	ми	беше	ми	повторил	
няколко	 пъти:	 „По-добре	
сам,	отколкото	други	да	ти	
се	 месят!	 От	 първия	 курс	
трябва	 да	 се	 учиш	 и	 да	
преценяваш	сам	обстанов-
ката.	 Има	 правила,	 които	
трябва	да	се	спазват,	и	то	
без	място	за	грешки!“.
	 Едно	 от	 тях	 е	 спуска-
нето	 по	 наклоните.	 Брат	
ми	 отсече	 твърдо:	 „Стиг-
неш	ли	табела	„Анкара	50	

км“,	 включваш	 веднага	 на	
трета	 скорост	 и	 само	 с	
моторна	 спирачка“	 (коя-
то	 задейства	 само	 двига-
теля).	 Спазвах	 това	 като	
пътувах,	 изпреварват	 ме,	
а	 аз	 -	 бавно-бавно.	 Кога-
то	 слязох	 долу,	 какво	 да	
видя,	 2-3	 автомобила	 се	
бяха	 разбили	 в	 скалите.	
Малко	 се	 стреснах,	 каз-
вам	 си:	 „Колко	 ли	 още	
такива	 ситуации	 ми	 пред-
стоят?“.
	 На	третия	ден	на	един	
паркинг	 настигнах	 колега	
от	 бургаския	 гараж	 и	 го	
попитах	дали	може	да	про-
дължа	с	него,	да	не	обър-
кам	пътя.	Той	също	беше	с	
голям	 тонаж	и	се	съгласи	
да	 се	 водим.	 Предстое-
ше	 ни	 да	 преминем	 през	
планината	 Зара	 -	 2800	 м	
надморска	 височина.	 Ко-
варни,	стръмни	спускания,	
а	се	движим	почти	по	би-
лото.	Зимата	температури-
те	падат	ниско,	но		тогава	
беше	 лято.	 Преодолях	 и	
това	препятствие,	но	след	
два	 дни	 ме	 чакаше	 друг	
преход	на	планината	Агри.		
Тази	планина	е	на	330	км	
до	 иранската	 граница	 и	
не	 бих	 казал,	 че	 пътят	 се	
поддържа	добре	от	пътни-
те	 служби.	 Тесни	 пътища,	
наситена	 с	 много	 свлачи-
ща	 планина,	 много	 остри	
завои,	дори	на	върха	авто-
мобилите	 трябваше	 да	 се	
изчакват.	 Тук	 районът	 бе	
доста	изостанал	в	сравне-
ние	с	Анкара	и	Истанбул.	
	 Колкото	 по-наближа-
вах	иранската	граница,	по-
голяма	 мизерия	 ставаше.	
В	 селата	 хората	 живеят	
заедно	с	животните,	малки	
къщички	построени	от	раз-
бита	 тор	 на	 добитъка.	 Но	
пък	едно	нещо	ми	направи	
впечатление.	Спрях	в	едно	
селце	 да	 си	 купя	 хляб	 и	
много	ми	 хареса,	 въпреки	

че	житата	не	бяха	по-висо-
ки	от	20	сантиметра	и	поч-
вата	беше	много	каменис-
та.	 Планината	 гола,	 няма	
нито	 едно	 дърво!	 Веднага	
си	помислих:	„Ами	как	ще	
е	 тук	през	зимата?“.	След	
6	 дни	 преход	 през	 цяла	
Турция	 се	 озовах	 на	 гра-
ницата	с	Иран	-	Гюрбулак.	
Имаше	 около	 5-6	 киломе-
тра	опашка	от	ТИР-ове.
Колегата	 ми	 обясни	 как	
се	 преминава	 през	 тази	
граница.	Горе-долу	същото	
като	на	Капъ	куле,	с	малко	
подробности.	 От	 входна	
граница	 се	 издава	 поли-
цейско	 разрешително	 със	
снимка,	 залепена	 и	 по-

дпечатана,	което	трябваше	
да	 заверя	на	 7	места.	На	
всеки	 200-230	 км	 се	 заве-
рява	 на	 полицейски	 пост,	
на	 който	 без	 рушвет	 не	
удрят	печат.	Тази	държава	
е	 в	 НАТО	 и	 има	 строго	

определен	маршрут,	 който	
е	 обозначен	 на	 полицей-
ското	с	печат.
	 Влизам	 в	 самата	 мит-
ница	 и	 започвам	 да	 оп-
равям	 документи.	 Първо	
при	 полицая	 да	 провери	
дали	имам	7	печата,	кутия	
цигари	 и	 лири	 и	 тогава	
получаваш	паспорта.	След	
това	 има	 още	 5-6	 гишета,	
които	 обикаляш	 цял	 ден,	
като	раздаваш	лири,	дола-
ри	и	цигари.	Моят	паспорт	
личеше,	че	е	нов,	личеше,	
че	 съм	 за	 първи	 път	 тук,	
защото	 не	 знаех	 и	 една	
дума	на	турски.
	 Представете	 си,	 вли-
зам	 в	 Иран,	 първо	 пас-

порт,	 паркирам	 на	 около	
500	м	и	се	връщам	до	пор-
тала	 на	 гише,	 където	 да-
вам	 „Карнет	 дьо	Пасаже“,	
за	 да	 ми	 скъсат	 волета.	
Това	 са	 документи,	 които	
се	ползваха	само	в	Близ-

кия	Изток,	на	излизане	се	
къса	 втори	 волет.	 С	 това	
се	 удостоверява	 престоя	
на	автомобила	в	страната.	
След	 което	 слизам	 кило-
метър	надолу	до	друг	пар-
кинг,	 където	 ще	 престоя	
още	2	дни,	 докато	оправя	
всички	документи.	Толкова	
време	отнемаше.
	 Влизам	 в	 голям	 салон	
и	 давам	 цялата	 бумащи-
на	на	спедиционна	фирма,	
която	превежда	всичко	на	
арабски.	 На	 	 другия	 ден	
по	 обяд	 съм	 готов	 и	 по-
теглям	към	Техеран.	На	15	
км	е	първият	град	-	Мако,	
където	 зареждам	 гориво		
почти	без	пари	-

100 лиòра за 2 долара
	 Иран	 е	 на	 4	 място	 в	
света	по	добив	на	петрол.
Продължавам	 към	 втория	
град	 -	 Маранд,	 където	
с	 много	 дълго	 и	 опасно	
спускане	се	влиза	в	града.	
	 Свидетел	съм	на	фата-
лен	 случай	 с	 мой	 колега	
от	Севлиево.
	 Преспивам	 в	 Табрис,	
на	 250	 км	 от	 Базарган,	 и	
оттам	вече	започваше	рав-
ното.	Преминавам	градове-
те	Миане,	Занджан,	Газвин,	
Карач.	 Последният	 град	 е	
на	 40	 км	 преди	Техеран	 и	
няма	 преминаване	 -	 кой	
накъде	 пътува,	 не	 се	 раз-
бира,	не	се	спазват	никак-
ви	 правила.	 Добре,	 че	 ка-
бината	 бе	 висока!	Ако	 тук	
дойде	 любител	 шофьор	 от	
България,	той	вечно	остава	
в	трафика.	
	 Стигнах	 и	 до	 Техеран,	
терминалът	 беше	 почти	 в	
началото	 на	 града.	 Вътре	
имаше	около	200	наши	ав-
томобила,	които	чакаха	за	
разтоварване	и	за	обратни	
товари	 към	 Европа.	 Тука	
бяха	командировани	диспе-
чери,	 монтьори,	 а	 имахме	
и	ИБТК	 -	Ирано-българско	
дружество,	което	е	основа-
но	между	България	и	Иран	
преди	години.
Продължава във вторник

Ваñил Пенев, áивш международен шофьор, разказва за профеñияòа в книãа: 

“Оò Ламанша до Õималаиòе”

Австрия - Алпите

Планината Агри в Турция

Брат ми Георги при планината Зара


