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	 Мартин	 Копчев	 заслу-
жи	 сребърен	 медал	 от	 XI	
Международен	 турнир	 по	
информатика,	Шумен	2019.	
Ясен	 Пенчев	 е	 с	 бронзов	
медал.	И	 двамата	 са	 въз-
питаници	 на	 ПМГ	 „Акад.	
Иван	Гюзелев“	–	Габрово.
	 	Миналата	година	Мар-
тин	 Копчев	 завоюва	 зла-
тен	медал.	 	
	 180	състезатели	от	де-
вет	 страни	 взеха	 участие	
в	XI	Международен	есенен	
турнир	 по	 информатика	 -	
IATI,	 който	 се	 проведе	 в	
Шумен	 на	 22	 и	 23	 ноем-
ври.	Отборите	от	Азербай-
джан,	 Армения,	 България,	
Казахстан,	 Молдова,	 Ру-
мъния,	 Русия,	 Сърбия	 и	
Украйна	 се	 състезават	 в	
единствения	 по	 рода	 си	
турнир,	който	се	провежда	
в	 две	 възрастови	 групи	 –	
младежка	 за	 ученици	 до	
15.5	 години	и	старша	въз-
раст	за	ученици	от	гимна-

зиална	степен	на	средното	
училище.
	 В	 първия	 ден	 състе-
зателите	 тестваха	 компю-
трите	 за	 IT	 надпреварата	
в	Шуменския	 университет.	
Като	 преди	 това	 посетиха	
Исторически	парк	„Неофит	
Рилски“	 на	 традиционно	
организираната	 екскурзия	
за	сплотяване	на	участни-
ците.	 По-късно	 тийм	 ли-
дерите	 на	 отборите	 про-
ведоха	 задачи	 за	 първия	
състезателен	ден.
	 Тази	 година	 IATI	 се	
проведе	под	патронажа	на	
президента	 на	 Република	
България	Румен	Радев.	Ор-
ганизатори	 на	 събитието	
са	Община	Шумен,	Шумен-
ски	 университет	 „Епископ	
Константин	Преславски“	и	
Школа	А&Б.	

Пейо Делчев пуáликувà 
дневникà нà áàщà ñи под 
имеòо "Изпепеленà млàдоñò"
	 	Пейо	Делчев,	познат	в	Габрово	повече	като	
активен	 десен	 политик	 в	 годините	 на	 прехода,	
публикува	 дневника	 на	 баща	 си	 Митьо	 Делчев	
под	името	„Изпепелена	младост“.	Това	е	изповед		
от	първо	лице	на	студента	по	право	Митьо	Дел-
чев,	арестуван	за	„малка	справка“	след	9	септем-
ври	1944	г.,	която	продължава	10	години,	5	месеца	
и	4	дни	–	в	следствения	арест	в	София,	в	затво-
рите	в	Сливен,	Шумен	и	Стара	Загора	и	в	лагера	
„Белене“.	Книгата	беше	представена	при	огромен	
интерес	в	София,	влезе	веднага	в	„Панорама“	на	
БНТ.	Днес	публикуваме	интервю	с	автора	стр. 4 

   На снимката: Пейо Делчев с издателя Жаклин Толева

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 Ловна	пушка,	произве-
дена	 в	 Габрово,	 ще	 пода-
ри	 днес	 премиерът	 Бойко	
Борисов	 на	 американския	
президент	 Доналд	 Тръмп.	
Той	 бе	 поканен	 лично	 от	
Тръмп	 в	 Белия	 дом	 на	 25	
ноември.	
	 Това	 разкри	 Борисов	
при	 посещението	 си	 в	
Габрово	 на	 19	 ноември,	
когато	 направи	 инспекция	
на	 строежа	 на	 обхода	 на	
града.	„Пушката	ще	е	уни-
кат“,	 каза	 премиерът.	 Но	

не	 уточни	 кое	 ще	 е	 уни-
калното	 и	 коя	 фирма	 ще	
изработи	ловното	оръжие.	
	 Според	 запознати,	
това	 вероятно	 е	 фирма	
„Габинвест“,	 която	 произ-
вежда	 ловни	 пушки.	 Уни-
калното	 може	 да	 бъдат	
златни	орнаменти	по	при-
клада,	направа	от	слонова	
кост	или	специално	дърво,	
предполагат	 специалисти,	
работили	във	фирмата.
	 Очаква	 се	 Борисов	
и	 Тръмп	 да	 обсъдят	 дву-
странните	отношения	меж-
ду	 София	 и	 Вашингтон.	

„Съединените	щати	и	Бъл-
гария	са	съюзници	в	НАТО	
и	 президентът	 очаква	 да	
бъдат	обсъдени	начини	за	
засилване	 на	 общите	 за	
двете	 страни	 интереси	 в	
областта	 на	 сигурността,	
особено	 за	 гарантиране	
на	стабилността	на	Черно-
морския	регион,	улеснява-
не	 на	 енергийната	 дивер-
сификация	 и	 противодей-
ствието	 на	 зловредните	
влияния,	 застрашаващи	
суверенитета	на	България“,	
се	 казва	 в	 официалното	
съобщение	на	Белия	дом.		

	 Севлиевският	 фолкло-
рен	ансамбъл	„Развитие“	е	
определен	за	Ансамбъл	на	
годината	 от	Съюза	 на	 на-
родните	читалища	в	Бълга-
рия.	
	 Специалната	 награда	
бе	 връчена	 по	 време	 на	
отбелязването	 на	 60-го-
дишния	 юбилей	 на	 група-
та,	 който	 бе	 отпразнуван	
с	 впечатляващ	 концерт	 в	
Дома	 на	 културата	 „Мара	
Белчева“	-	Севлиево.		
	 Отличието	връчи	Нико-
лай	Дойнов	 -	председател	
на	 Съюза	 на	 народните	
читалища.		 	
	 „Считам,	 че	 този	 кон-
церт	е	културното	събитие	
на	цяла	Северна	България	
през	 тази	 година.	 Затова	
ми	 се	 иска	 този	 концерт,	
поднесен	по	този	начин	и	
с	тази	блестяща	режисура,	
да	бъде	показан	и	в	НДК	

в	София.	И	ние	ще	напра-
вим	необходимото	това	да	
се	случи“,	сподели	Дойнов	
пред	 севлиевската	 публи-
ка.	 Той	 връчи	 грамоти	 и	
медали	 за	 най-изявените	
дейци	на	групата,	като	за-
почна	от	ръководителите	ѝ 
Весела	и	Йордан	Йордано-
ви.	
	 Всички	 участници	 от	
ансамбъла	получиха	цветя	
и	 поздравителни	 адреси,	
включително	и	от	министъ-
ра	 на	 културата	 Боил	 Ба-
нов.	 Кметът	 на	 Севлиево	
д-р	Иван	Иванов	поздрави	
ансамбъл	 „Развитие“	 като	
подари	на	един	от	основа-
телите	 на	 групата	 -	Беньо	
Пенев,	 статуетката	 на	Об-
щина	Севлиево.	
	 „Аз	съм	особено	щаст-
лив,	 че	 днес	 всички	 сме	
заедно	 тук,	 за	 да	 отпраз-
нуваме	 този	 60-годишен	

юбилей.	 За	 много	 от	 вас	
тези	60	 години	се	струват	
много,	 но	 съм	 убеден,	 че	
за	ансамбъла	това	са	едва	
първите	 години.	 Защото	
тази	 искра	 и	 плам,	 които	
виждаме	на	сцената,	всич-
ки	тези	млади	хора	ми	да-
ват	 увереност	 да	 смятам,	
че	 танцовият	 ансамбъл	
„Развитие“	при	НЧ	„Разви-
тие	1870“	ще	пребъде	през	
годините.	
	 С	 огромна	 благодар-
ност	 искам	 да	 се	 обърна	
към	Елена	Райкова,	Беньо	
Пенев	 и	 към	 сегашните	
ръководители	 -	 семейство	
Йорданови.	 Искам	 да	 ви	
пожелая	 с	 все	 така	 нес-
тихващо	 творческо	 вдъх-
новение	и	енергия	да	про-
дължавате	да	палите	мало	
и	 голямо	 по	 българския	
фолклор.	 Ние	 ви	 обичаме	
и	 ви	 подкрепяме.	 Честит	

юбилей!“,	заяви	в	поздрав-
лението	 си	 д-р	Иван	Ива-
нов.	 На	 Весела	 и	 Йордан	
Йорданови	 градоначални-
кът	 връчи	 плакет	 от	 име-
то	 на	Общината	 по	 повод	
празника.
	 „За	 60	 години	 „Разви-
тие“	се	утвърди	като	пази-
тел	на	националната	иден-
тичност	и	школа	по	родо-
любие,	 дала	 възможност	
на	 хиляди	 да	 се	 докоснат	
до	 уникалния	 ни	фолклор.	
Огромна	 благодарност	 от-
правям	 към	 участниците	
в	 ансамбъла	 и	 техния	 са-
моотвержен	труд,	талант	и	
отдаденост	на	изкуството“,	
заяви	 в	 поздравлението	
си	инж.	Емилиян	Маринов,	
настоятел	на	НЧ	„Развитие	
1870“	в	Севлиево.
	 ДНЕС	 концертът	 да	
бъде	представен	още	вед-
нъж,	вход	-	свободен.	

ФА „Рàзвиòие" - Анñàмáъл нà ãодинàòà

Ловнà пушкà оò Гàáрово ще 
подàри Бориñов нà Тръмп

ВЕла лазароВа

	 Изложба	„Събрали	сме	
се	да	творим	добро”,	пос-
ветена	 на	 150	 години	 на	
ЖБД	 „Майчина	 грижа”,	 е	
експонирана	 в	 ХГ	 „Христо	
Цокев”.	Тя	е	подготвена	от		
Държавен	архив	-	Габрово	
и	 Национален	 музей	 на	
образованието.	
	 За	пръв	път	са	показа-
ни	 снимки	 на	 надгробния	
паметник	 на	 Мария	 Ган-
чева	 -	 първата	 председа-
телка	 на	 дружеството,	 на	
почетния	 член	 д-р	 Петър	
Недевски,	на	свързаните	с	
неговата	 дейност	 Стоянка	

и	 д-р	 Петър	 Цончеви,	 на	
участници	 във	 вечеринки	
(1929	 г.),	 копие	 на	 нота-
риален	 акт	 за	 закупуване	
на	дружествения	имот,	по-
срещане	 на	 делегати	 на	
26-я	конгрес	на	Българския	
женски	 съюз,	 проведен	
през	 1932	 г.	 в	 Габрово,	 и	
др.	Интерес	представляват		
материалите		от	съвремен-
ния	 период	 на	 дейността	
на	дружеството	-	Протокол	
за	 възстановяване	 дей-
ността	 на	 „Майчина	 гри-
жа”	 от	 1992	 г.,	 най-ранни	
снимки	 на	 настоятелство-
то	 (1993-1994),	 на	 всички	
председателки,	моменти	от	

благотворителни	 балове,	
концерти,	 изложби,	 посе-
щения	в	домове	за	деца	и	
др.	Акцент	в	изложбата	са	
снимкови	 материали	 от		
откриване	 на	 възпомина-
телната	 морена	 на	 „Май-
чина	 грижа”	 до	 храм	 „Св.	
Троица”	 (1994	 г.),	 провъз-
гласяване	 посмъртно	 на	
председателката	 Стефана	
Богдан	 Генчева	и	д-р	Тота	
Венкова	 за	 почетни	 граж-
дани	 на	 Габрово.	 Както	 и	
снимки	на	една	от	най-но-
вите	 инициативи	 -	 бъдеща	
скулптурна	композиция	на	
Александър	Керков	и	др.

продължава на  стр. 8

	 Вицепремиерът	 То-
мислав	 Дончев	 каза,	 че	
„отглеждането“	 на	 добри	
предприемачи	 е	 по-важно	
от	 „отглеждането“	 на	 до-
бри,	 квалифицирани	 спе-
циалисти.	 Това	 заяви	 той	
по	 време	 на	 конференци-
ята	 „Предприемачеството	
-	 двигател	 на	 социално-
икономическото	 развитие“,	
организирана	 от	 Съюза	
за	 стопанска	 инициатива.	
Според	 Дончев	 правилни-
ят	разговор	не	предполага	
въпроси	 от	 типа	 кой	 ще	
ни	 даде	 пари,	 кой	 ще	 ни	

даде	 идеи,	 защото,	 по	 ду-
мите	 му,	 парите	 следват	
добрите	идеи.	Според	Дон-
чев	 има	 още	 много	 да	 се	
работи	 за	 преодоляването	
на	 проблема,	 свързан	 с	
обществени	 възприятия	 на	
предприемача	 като	 част-
ник,	печалбар,	фирмаджия,	
както	 и	 за	 промяната	 на	
обществените	представи	от	
средата	на	90-те	години	на	
XX	в.,	че	пътят	към	успеха	
минава	 само	 през	 „дала-
вера	 и	 късмет“.	 Как в ДГ 
"Мики Маус" учат децата на 
предприемачество - на стр. 3

Томиñлàв Дончев: 
"Предприемàчъò не е 
печàлáàр, ниòо фирмàджия"

Мàрòин Копчев ñъñ ñреáърен 
медàл, Яñен Пенчев ñ áронзов 
медàл оò XI Междунàроден òурнир 
по информàòикà, Шумен 2019

Изложáà, поñвеòенà нà 150 ãодини "Мàйчинà 
ãрижà", оòкрихà в ãàлерия "Õриñòо Öокев"

	 Мартин	Копчев	със	сребърен	медал,	Ясен	
Пенчев	с	бронзов	медал	от	XI	Международен	
турнир	по	информатика,	Шумен	2019
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Вестник “100 Вести” 
излиза Всеки ден 
без събота и неделя

066 (80 69 62 
 www.metalsod.com

метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

РИСКЪТ, 
ЗАСТРАХОВАН 
С ЛЮБОВ!

Габрово 
ул. „опълченска“ 44
тел. 066 806060 
GSM: 0885310583

ГАБРОВО, УЛ. „СТАНцИОННА“ 3, 066/80-60-76, 
066/80-60-88, e-mail: patstroi@mbox.contact.bg

спЕциализирано дружЕсТВо за произВодсТВо на:
Строителни и инертни кариерни материали
Строеж и поддържане на пътища
производСтво на аСфалтови СмеСи и 
  полагане на пътни аСфалтови наСтилки
пътно-ремонтни дейноСти
пътни Съоръжения
Улични и паркови благоУСтроявания
УСлУги СъС Строителна механизация
производСтво на бетони и циментови замазки

пЪТсТроЙ-ГаБроВо ад

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET 

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ - с две нощувки - 03.10 - 179 лв.
ИСТАНБУЛ - с три нощувки - 
05.09/20.09/17.10 - 240 лв.
ОДРИН, ЧАНАККАЛЕ, ТРОЯ - 27.09.2019 
- 195 лв.
БУКУРЕЩ-СПА РЕЛАКС ТЕРМИТЕ - 05.10.19 
- 99 лв.
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-ТЕРМИТЕ НА БУКУРЕЩ - 
19.10 - 125 лв.
БРАШОВ-СИГИШОАРА-АЛБА ЮЛИЯ - 11.10 
- 205 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 14.09/19.10 - 135 лв.
БУДАПЕЩА-ЕСТЕРГОМ-БРАШОВ - 16.10.19 
- 369 лв.
ДЪРВЕН ГРАД, КАМЕН ГРАД - 10.10 - 250 лв.

ОХРИД - 17.10.19 - 190 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 10.10. - 215 лв.
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 11.12.19 - 389 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-ЧЕРНА ГОРА 
- 16.10 - 480 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО
КОРФУ - 05.09, 315 лв.; 19.09 - 290 лв. - 3 
нощувки
КОРФУ - 13.09/20.09 - 470 лв., 7 нощувки
КОРФУ - 27.09 - 380 лв., 5 нощувки
ЛЕФКАДА - 03.09, 3 нощувки - 310 лв.; 26.09 
- 4 нощувки - 355 лв.
ПОЧИВКА В КЕРАМОТИ - ТАСОС - 20.09 - 3  
нощувки - 339 лв.

ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И        
АВТОБУСНИ БИЛЕТИ 20/08

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 
разпрЕдЕлиТЕлЕн оБслужВащ 

цЕнТЪр ГаБроВо и Горна оряхоВица 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

В периода 26.11.2019 - 29.11.2019 г. от 
09:00 до 16:00 ч.	 поради	 извършване	 на	 не-
отложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съоръженията	
за	 доставка	 на	 електроенергия	 са	 възможни	
смущения	на	електрозахранването	в	района	на	
община	 Габрово,	 с.	 Гъбене	 (част	от	 абонатите	
захранени	от	ТП	2).	

Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 
разпрЕдЕлиТЕлЕн оБслужВащ 

цЕнТЪр ГаБроВо и Горна оряхоВица 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

В периода 02.12.2019 - 06.12.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	на	съоръженията	 за	доставка	на	електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	
в	 района	 на	 община	 Габрово,	 село	Баевци,	 Зелено	
дърво,	Стомонеци	и	Малуша.

В периода 25.11.2019 - 29.11.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	на	съоръженията	 за	доставка	на	електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	
в	 района	 на	 община	 Габрово,	 село	Баевци,	 Зелено	
дърво,	Стомонеци	и	Малуша.	

Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

общиНа сЕВлиЕВо

	 Кметът	на	Община	Се-
влиево	 д-р	 Иван	 Иванов	
назначи	 кметските	 наме-
стници	 в	 малките	 населе-
ни	места	на	общината.	
	 За	 село	Агатово	 кмет-
ски	 наместник	 ще	 бъде	
Валентин	 Василев,	 който	
и	до	момента	изпълняваше	

тази	длъжност.	В	село	Бе-
риево	 наместник	 в	 след-
ващите	 четири	 години	 ще	
бъде	Тончо	Тончев.
	 Промяна	 има	 в	 село	
Богатово,	 където	 в	 този	
управленски	 мандат	 кмет-
ски	 наместник	 ще	 бъде	
Красимира	 Семерджиева	
-	Георгиева.
	 В	 село	 Буря	 кметски	

наместник	ще	бъде	Денчо	
Денчев,	а	в	село	Градище	
-	Милен	Неделчев.	За	село	
Идилево	 кметски	 намест-
ник	 става	 Милена	Тотева.	
През	настоящия	управлен-
ски	мандат	в	село	Кръве-
ник	кметски	наместник	ще	
бъде	Цветан	Власеев.
	 В	 село	 Ловнидол	 на-
местник	 ще	 бъде	 Милена	

Иванова,	 а	 в	 село	 Малки	
Вършец	длъжността	ще	се	
изпълнява	 от	 Цанко	 Ма-
ринов.	 За	 село	 Младен	
кметски	 наместник	 в	 този	
мандат	ще	 бъде	Иван	Ко-
лев.
	 Любен	Майсторски	ще	
заема	 поста	 кметски	 на-
местник	в	село	Столът,	а	в	
село	 Хирево	 е	 назначена	

Мария	 Иванова.	 В	 село	
Търхово	 наместник	 ще	
бъде	Тинка	 Хараланова,	 а	
в	 село	Млечево	поста	ще	
заема	Иван	Иванов.	
	 В	останалите	населени	
места	 на	 община	 Севли-
ево	са	избрани	кметове	и	
данните	за	тях	бяха	опове-
стени	от	Общинската	изби-
рателна	комисия.

анахроника
	 на 21 ноЕМВри В 
дЕжурнаТа часТ на ру - 
ГаБроВо	е	получен	сигнал	от	
32-годишен	жител	 на	 Габрово	
за	извършена	кражба	на	мал-
ка	сума	пари	от	офис	на	фир-
ма	 в	 града.	 По	 първоначални	
данни,	неизвестен	е	използвал	
невниманието	 на	 служителите	
и	 е	 отнел	 около	 50	 лева	 от	
портфейл,	 оставен	 във	 вътре-
шен	джоб	на	 яке,	 окачено	на	
закачалка.	По	случая	е	заведе-
на	преписка.	
	 на 21 ноЕМВри при 
проВЕжданЕ на спЕциа-
лизирана полицЕЙска 
опЕрация	 криминалисти	 от	
РУ	 –	 Трявна	 са	 извършили	
проверка	 във	 влакова	 компо-
зиция	в	района	на	гара	Плач-
ковци.	В	хода	на	полицейските	
действия	в	едно	от	купетата	са	
установени	и	задържани	двама	
пътници	 от	 Трявна	 –	 мъж	 на	
26	години,	пренасящ	обемиста	
пътна	 чанта,	 и	 19-годишни-
ят	 му	 спътник.	 При	 проверка	
на	 съдържанието	 на	 чантата	
полицейските	 служители	 са	
установили	 в	 нея	 пакет,	 увит	
в	 стреч-фолио,	 съдържащ	 зе-
лена	 суха	 листна	 маса,	 дала	
характерна	 реакция	 на	 нарко-
тичното	вещество	„марихуана“	
при	извършен	на	място	полеви	
наркотест.	 По	 случая	 е	 обра-
зувано	 досъдебно	 производ-
ство	 под	 надзора	 на	 Районна	
прокуратура.

диСтрибУтор 
на “жити” ад

оГрадна МрЕжа и оГрадни пана:	плетени	
и	 заварени,	 поцинковани	 и	 с	 PVC;	 колове,	
аксесоари;	рабица,	кокошкарска	мрежа;	сита,	
подложни	 мрежи.	 ГВоздЕи:	 70	 модела	 на	
склад,	15	размера	стоманени;	за	пневматични	
пистолети.	ТЕлоВЕ:	меки,	твърди;	поцинкова-
ни,	помеднени;	пчеларски,	пломбажни;	бодли-
ва	тел,	тел	с	PVC,	заваръчна	тел,	тел	на	пръти	
коВано жЕлязо. ГаБиони

тел . 066/80 85 39, 0889/364 626  0886/650 175
гарата, хотел “янтра”, 1 етаж

всичко от тел 
на едно място

	 На	22	ноември	в	тежка	катастрофа	на	пътя	София	-	
Варна,	в	района	на	Севлиево,	при	челен	сблъсък	между	
лек	автомобил	и	камион	е	загинал	72-годишен	мъж	от	
Шумен.	Водачът	 на	 леката	 кола	 -	 48-годишна	жена	от	
София,	е	настанена	в	севлиевската	болница	с	контузии.	
Причините	 за	 катастрофата	 се	 изясняват.	 На	 мястото	
на	произшествието	е	извършен	оглед.

Кмеòъò д-р Ивàн Ивàнов нàзнàчи кмеòñкиòе нàмеñòници 
в мàлкиòе нàñелени меñòà нà оáщинà Севлиево

дЕсислаВа сутЕВа
общиНа габроВо

	 Добра	 предварителна	
подготовка	за	зимата	има	
в	 община	 Габрово,	 сочат	
докладите	 на	 структурите,	
ангажирани	 с	 осигурява-
нето	на	нормални	условия	
за	 работа	 и	 живот	 през	
зимата.
	 Обезпечено	 е	 отопле-
нието	 на	 всички	 детски	 и	
учебни	заведения,	както	и	
транспорта	 за	 учениците	
от	 средищните	 училища.	
Всички	 здравни	 и	 лечеб-
ни	 заведения	 са	 създали	
необходимата	организация	

за	работа	през	зимния	се-
зон.
	 Общинско	предприятие	
„Благоустрояване”	 раз-
полага	 с	 подготвена	 сне-
гопочистваща	 техника	 и	
необходимите	 количества	
инертни	материали	и	про-
тивозамръзващи	 химика-
ли.	 Продължава	 прочист-
ването	на	пътната	и	алей-
на	мрежа	от	растителност,	
повдигат	 се	 короните	 на	
дърветата	 и	 се	 премах-
ват	сухи	и	счупени	клони.	
Ежемесечно	 се	 определя	
дежурна	група,	която	е	на	
разположение	и	при	необ-
ходимост	може	да	отстра-

ни	 паднали	 и	 препречили	
пътната	мрежа	дървета	на	
територията	на	града.

	 За	 зимното	 поддържа-
не	 на	 общинската	 пътна	
мрежа	 са	 осигурени	 не-
обходимите	 инертни	 ма-
териали	 и	 специализира-
ни	 машини.	 Създадена	 е	
необходимата	организация	
за	осигуряване	на	нормал-
ната	 експлоатация	 и	 на	
републиканските	 пътища.	
Зимното	 им	 поддържане	
на	 територията	 на	 общи-
ната	 ще	 се	 осъществява	
от	 два	 опорни	 пункта,	 в	
които	 има	 налични	 инерт-

ни	материали.	До	края	на	
месеца	 ще	 приключат	 ре-
монтните	 работи	 по	 ин-
фраструктурните	 обекти	
от	 републиканската	 пътна	
мрежа.
	 „Топлофикация	-	Габро-
во”	 ЕАД	 информира,	 че	
са	 сключени	 договори	 за	
доставка	 на	 горива	 за	
отоплителния	 сезон.	 Оси-
гурени	 са	 и	 необходимите	
резерви	на	склад	от	въгли-
ща	и	биомаса.	Извършени	
са	ремонт	и	профилактика	
на	 основните	 и	 резервни	
топлоизточници	 в	 топло-
електрическата	централа.
	 Районната	служба	„По-

жарна	 безопасност	 и	 за-
щита	на	населението”	има	
готовност	 за	 работа	 при	
зимни	 условия,	 разполага	
с	 8	 специализирани	 авто-
мобила,	окомплектовани	с	
необходимото	 оборудване,	
като	почти	100%	от	техни-
ката	е	обновена.
	 13	 аварийни	 екипа	ще	
отговарят	за	отстраняване	
на	 аварии	 по	 електрора-
зпределителната	 мрежа	 в	
общината.	 Почистени	 са	
от	клони	и	дървета	65	дка	
от	 просеките	 на	 електро-
проводи	 средно	 и	 високо	
напрежение,	 извършени	
са	обходи	и	ревизии	на	96	

км	 мрежи	 средно	 напре-
жение,	 подготвен	 е	 план	
за	 действия	 при	 снегона-
вявания.	 При	 евентуално	
усложняване	 на	 МТО	 об-
становката	 в	 района	 на	
общината	има	възможност	
за	 командироване	 на	 до-
пълнителни	екипи	от	други	
райони.	 Възможните	 ус-
ложнения	 през	 предсто-
ящата	 зима	 в	 	 общината	
са	свързани	с	интензивен	
снеговалеж,	 придружен	
със	 силен	 вятър,	 сняг	 с	
висока	плътност,	обледява-
ния	 и	много	 ниски	 темпе-
ратури,	предупреждават	от	
ОбС	по	сигурност.

Доáрà ãоòовноñò зà зимàòà в оáщинà Гàáрово

миглЕНа ВъглЕНоВа
общиНа габроВо

	 С	 обновена	 матери-
ална	 база	 ще	 посрещне	
зимните	месеци	Домът	 за	
хора	 с	 увреждания	 в	 кв.	
Маркотея.	 Модернизация-
та	 бе	 извършена	 по	 про-
ект	 на	 Община	 Габрово	 в	
периода	 юли	 –	 октомври	
тази	 година	 със	 средства	
от	Фонд	„Социална	закри-
ла“	 към	 Министерство	 на	
труда	 и	 социалната	 поли-
тика.	 Строително-ремонт-
ните	 работи	 са	 на	 стой-
ност	 29	 847	 лв.,	 изпълни-
тел	 е	 габровската	 фирма	
ЕТ	 „Проектстрой	 –	 Петър	
Петров“.
	 Пребоядисани	 са	 14	
спални	 помещения,	 две	
фоайета,	 столова	 и	 стъл-
бище.	 Стаята	 за	 отдих	 на	
санитарите,	 съблекални-
те	 им	 и	 осем	 санитарни	
възела	 са	 ремонтирани.	
Частично	 са	 изкърпени	 и	
освежени	 сачаците	 и	 фа-
садата	 на	 сградата,	 вла-
гата	 на	 приземния	 етаж	
е	 премахната.	 Извършен	
е	ремонт	на	ВиК	инстала-
цията	 и	 е	 поставена	 нова	
противообледителна	 сис-
тема.

	 Домът	 за	 пълнолетни	
лица	 с	 физически	 увреж-
дания	се	помещава	в	дву-
етажна	 сграда	 на	 бивша-
та	 детска	 градина	 на	 ул.	
„Митко	 Палаузов“	 №	 19а.	
Институцията	 е	 единстве-
на	 на	 областно	 ниво	 в	
осигуряването	 на	 грижа	
за	 хора	 с	 тежки	 увреж-
дания	 на	 крайниците	 и	
трайно	 намалена	 рабо-
тоспособност.	 Услугата	 е	
24-часова	 с	 капацитет	 от	
36	места	–	за	потребители	
от	 цялата	 страна.	 За	 тях	
се	 грижи	 персонал	 от	 19	

души	 –	 медицин-
ски	 специалисти,	
социални	 работ-
ници,	 психолог,	
трудотерапевт,	 ре-
хабилитатор,	сани-
тари	и	други.
	 В	 периода	 2009	
–	2010	година	сгра-
дата	 бе	 основно	
ремонтирана	 с	
евросредства	 по	
проект	 на	 Община	
Габрово.	Това	 поз-
воли	 преместване	
на	 услугата	 от	 кв.	
Кряковци	 в	 база	
с	подходящи	и	съ-
временни	условия.

Домъò в кв. Мàркоòея ñ оáновенà áàзà

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа 

	 Лекар	 от	 Центъра	 за	
спешна	 медицинска	 по-
мощ	 в	 Габрово	 е	 освобо-
ден	 от	 работа,	 след	 като	
негова	 пациентка	 почина-
ла	 от	 масивен	 инфаркт.	
Няколко	 часа	по-рано	 той	
я	 прегледал	 и	 поставил	
грешна	 диагноза,	 станала	
причина	за	смъртта	й.
	 72-годишна	 жена	 от	
Габрово	 се	 почувствала	
зле	 и	 близките	 извикали	
Спешна	 помощ.	 Линейка-
та	 пристигнала	 навреме,	
лекар	 прегледал	 жената.	
Според	 него	 тя	 страда-
ла	 от	 гастрит,	 затова	 той	
й	 поставил	 обезболяващо	
лекарство.
				Жената	обаче	се	почув-
ствала	 още	 по-зле,	 близ-
ките	 й	 отново	 позвънили	
на	 телефон	 112.	 	 Линейка	
отново	 пристигнала	 пред	
дома	 й	 и	 болната	 била	
транспортирана	 до	 болни-
цата.	Въпреки	усилията	на	
лекарите	 тя	 починала	 от		
масивен	инфаркт.
	 Инцидентът	е	от	20	ок-
томври,	но	стана	публично	
известен	едва	сега.
	 Според	роднини	на	по-
чиналата	лекарят	от	спеш-
ния	 център	 е	 проявил	 не-
брежност	 и	 некомпетент-
ност.	Въпреки	че	близките	
й	не	са	предявили	съдебни	
претенции	 към	 центъра,	 е		
извършена	 проверка	 по	
случая	 от	 директора	 на	

Центъра	 за	 спешна	 меди-
цинска	 помощ	 д-р	 Георги	
Шандурков.	 Обясненията	
на	 сгафилия	 медик	 били	
неосновани	и	незадоволи-
телни.	Затова	д-р	Шандур-
ков	го	е	освободил.	
	 Той	 обясни,	 че	 причи-
ната	е	несправяне	с	рабо-
тата.	 Освободеният	 лекар	
е	 бил	 в	 спешния	 център	
по	 втори	 трудов	 договор.	
Основният	е	с	Областната	
болница	 „Д-р	 Тота	 Венко-
ва”	 в	 Габрово,	 където	 е	
специализант	 по	 невроло-
гия.	
	 Според	 д-р	 Шандур-
ков	 една	 болка	 в	 корема	
може	 да	 бъде	 причинена	
от	 стомашно	 заболяване,	
но	може	да	е	и	от	сърдеч-
но	заболяване.	
	 Спешният	 доктор	 е	
трябвало	 да	 направи	 кар-
диограма,	 която	 би	 отне-
ла	 само	 няколко	 минути,	
и	 да	 установи	 сърдечния	
проблем.	 Още	 повече	 в	
линейката	е	имало	апарат	
за	електрокардиограма.
	 Неотдавна	 от	 Минис-
терството	 на	 здравеопаз-
ването	 осигуриха	 четири	
нови,	модерни	линейки	на	
Центъра	 за	 спешна	 меди-
цинска	 помощ	 в	 Габрово.	
Те	са	оборудвани	с	всички	
видове	 апаратура,	 нужна	
за	 спасяване	 на	 човеш-
ки	 живот,	 включително	 и	
мултифункционален	апарат	
за	електрокардиография	и	
дефибрилация.

Зàрàди лекàрñкà ãрешкà ãàáровкà 
починà, докòоръò - уволнен

В кàòàñòрофà зàãинà човек
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бояНа ПЕНЧЕВа

	 В	 детска	 градина	
„Мики	 Маус“	 се	 проведе	
заключителното	 занима-
ние	 по	 проект	 „Малките	
предприемачи“,	 финанси-
ран	от	Община	Габрово	в	
партньорството	 на	 „Джу-
ниър	Ачийвмънт	България“	
(ДАБ).
	 Проектът	 стартира	 в	
началото	 на	 учебната	 го-
дина	 и	 обхваща	 деца	 от	
втора,	 трета	 и	 четвърта	
възрастова		група.	
	 Целта	на	проекта	е	да	
се	формират	начални	пре-
дприемачески	 компетент-
ности	и	знания	за	лична-
та	икономика	и	умения	за	
работа	в	екип.
	 Програмите	 по	 пре-
дприемачество	 на	 „Джу-
ниър	 Ачийвмънт“	 са	 ори-
ентирани	 най-вече	 към	
деца	 от	 6	 до	 12	 години.	

С	проекта	„Малките	пред-
приемачи“	детска	градина	
„Мики	 Маус“	 реализира	
целите	 на	 програмите	 на	
ДАБ	 „Ние“	 и	 „Моето	 се-
мейство“	 в	 по-малка	 въз-
раст.
	 Досега	в	градината	са	
проведени	девет	дейности	
по	 проекта	 в	 различните	
групи.
	 Последното	 съби -
тие	 на	 тема	 „Желанията	
и	 нуждите	 на	 моето	 се-
мейство“	 миналата	 сряда	
имаше	за	цел	да	съчетае	
формирането	и	утвържда-
ването	 на	 семейни	 цен-
ности	в	съвременното	об-
щество.
	 Чрез	 презентация,	
практически	 дейности	 и	
игри	 децата	 осмислиха	
разликата	 между	 „жела-
ние“	 и	 „нужда“.	 (Предно-
то	 занятие	 беше	 на	 тема	
„Приоритети“.)

	 Занятието	протече	не-
принудено,	 естествено,	 в	
присъствието	на	родители	
и	гости.	Децата	влязоха	с	
поздрав	„Песен	за	семей-
ството“	 и	 поднесоха	 на	
родителите	 си	 картичка,	
на	 която	 всеки	 е	 нари-
сувал	 своето	 семейство.	
Проведе	се	разговор	как-
во	 означава	 „желание“	 и	
какво	-	„нужда“,	в	живота	
на	 семейството.	 Разделе-
ни	на	4	отбора,	децата	от-
говаряха	на	въпроси	-	на-
пример	къде	трябва	да	се	
отнесе	„театърът“	-	в	„же-
ланията“	 или	 в	 „нуждите“.	
Освен	материалните	неща	
-	дом,	храна,	облекло,	към	
нуждите	децата	поставиха	
и	 любовта,	 подкрепата,	
грижата.	
	 Едно	 от	 децата	 каза,	
че	 неговото	 желание,	 не	
нужда	е	да	стане	богат.
	 В	занятието	се	включи		

Иван	 Димитров	 -	 свето-
вен	шампион	в	дисципли-
ната	 Джиу	 ипон	 кумите	
при	 кадетите	 на	 възраст	
14-15	 години,	 като	 при-
мер	 за	 реализирано	 же-
лание	 и	 лични	 качества	
с	 подкрепата	 на	 семей-
ството.	 Състезателят	 на	
габровския	 клуб	 „Янтра“,	
който	 в	 средата	 на	 ок-
томври	завоюва	6	медала	
от	Световното	първенство	
по	Шотокан	 карате-до	 на	
Обединените	 нации,	 раз-
каза	на	децата,	че	когато	
му	 е	 било	 най-трудно,	 е	
намерил	 опора	 в	 семей-
ството.
	 Моника	Лалева	от	тре-
ти	клас	на	ОУ	„Св.	Св.	Ки-
рил	и	Методий“	-	Габрово	
също	 беше	 гост	 на	 заня-
тието	и	разказа	за	своето	
сбъднато	 желание	 -	 да	
пише	 приказки,	 разкази	
и	стихотворения,	за	което	

винаги	е	била	подкрепяна	
от	семейството	си.		
	 За	резултатите	от	про-
екта,	 за	 това	 дали	 тема-
та	 „Предприемачество“	 е	
трудна	за	четиригодишни-
те	 помолихме	 за	 комен-
тар	Бистра	Георгиева,	гла-
вен	учител	в	„Мики	Маус“	
и	инициатор	на	проекта:
 „Предприемачество-
то	като	тема	присъства	в	
учебните	програми	в	раз-
лични	 степени	 на	 българ-
ското	 училище.	 В	 някои	
детски	 градини	се	прила-
га	 най-вече	 в	 последната	
възрастова	 група	 (6	 го-
дини),	 в	 допълнителните	
форми	 на	 педагогическо	
взаимодействие.		
	 Преди	 3	 години	 ние	
от	 детска	 градина	 „Мики	
Маус“,	 в	 партньорство	 с	
Габровската	 търговско-
промишлена	 палата,	 ре-
ализирахме	 проект	 „Пре-
дприемачество	в	детската	
градина“	 за	 5-6-годишни	
деца.	
	 Резултатите	 ни	 моти-
вираха	 и	 през	 2018-2019	
година	започнахме	работа	

по	 едногодишния	 проект	
„Малките	предприемачи“.	
	 Всички	 педагози	 пре-
минаха	 курс	 на	 обучение	
и	 проведоха	 съответния	
брой	 дейности	 -	 девет	
организирани	 занятия	
и	 пет	 открити	 практики	
пред	родители	и	 гости.	В	
практически	 ориентирани	
дейности	 децата	 усвои-
ха	 понятия,	 свързани	 с	
труда,	 умения	 за	 работа	
в	 екип,	 начини	 за	 лично	
участие	 в	 благотворител-
ни	 инициативи	 и	 общест-
вения	живот,	за	избор	на	
приоритети	според	нужди-
те	и	желанията	на	семей-
ството	и	личността.
	 В	 заключение	 можем	
да	 кажем,	 че	 е	 предиз-
викателство	 за	 учителя	
да	 постигне	 целите	 на	
програмите	 на	 „Джуни-
ър	 Ачийвмънт	 България“	
при	 по-малките	 деца,	 но	
е	 възможно	 и	 вдъхновя-
ващо,	 защото	 допълва	
знанията	 и	 уменията	 на	
децата,	открива	нови	въз-
можности“.	

И 4-ãодишниòе в ДГ „Мики Мàуñ” ãоворяò зà предприемàчеñòво

Бистра Георгиева с четирите отбора - в бяло, зелено, червено и жълто

Световният шампион Иван Димитров и малката писателка Моника Лалева разказват на децата, че винаги са имали подкрепата на семейството

	 Детска	 градина	 „Явор“	
в	 Габрово	 спечели	финан-
сиране	 за	 стратегическо	
партньорство	по	Програма	
„Еразъм+“,	 Ключова	 дей-
ност	 2	 „Сътрудничество	
за	 иновации	 и	 обмен	 на	
добри	 практики“,	 сектор	
„Училищно	 образование“	
на	Европейската	комисия.
	 Проектът	„Да	споделим	
игрите	 си!“	 е	 двегодишен	
(2019-2021).	 Детска	 гради-
на	 „Явор“	 е	 координатор.	
Партньори	 са	 детски	 гра-
дини	 от	 Гърция,	 Италия,	
Румъния,	 Латвия,	 Литва	 и	
Северна	Македония.	
	 „Целта	 на	 проекта	 е	
да	 обследваме,	 подберем	
и	 опишем	 различни	 ви-
дове	 интересни	 игри	 от	
седем	 европейски	 страни	
-	 коментират	 участниците	
в	 проекта	 от	 детска	 гра-
дина	 „Явор“.	 -	 Ученето	 и	
споделянето	 на	 детските	
игри,	мястото	и	ролята	на	
учителя	 в	 процеса	 на	 иг-
рата	-	това	е	една	чудесна	
възможност	да	се	разбере	
начина	на	живот	на	деца	и	
възрастни	от	други	държа-

ви.	Така	ние	научаваме	за	
други	 култури	 и	 вярваме,	
че	ще	намерим	общи	еле-
менти	и	влияния.“
	 	Иновативното	в	проекта	
е	преподаването	чрез	игри	
и	 опитите	 да	 се	 подобри	
учебната	програма	чрез:
	 -	 обогатяване	 на	 учеб-
ните	програми,	като	всяка	
страна	ще	организира	обу-
чения	за	партньорите;
	 -	игра	между	родители	
и	 деца	 -	 прекрасна	 въз-
можност	 семействата	 да	
прекарват	 повече	 време	
заедно	 и	 да	 заздравяват	
връзката	помежду	си;
	 -	 съживяването	 на	 му-
зикални	 и	 етно	 игри	 от	
миналото,	 които	 ще	 тре-
нират	 отделните	 екипи,	
ще	 записват	 и	 споделят	
помежду	 си	 всички	 парт-
ньори.	 Игрите	 ще	 са	 спо-
делени,	изпробвани	и	оце-
нени	дали	са	интересни	в	
международен	план;
	 -	откриване	нови	мето-
ди	на	преподаване;	
			Освен	това	атмосфера-
та	 в	 детската	 градина	ще	
е	 по-забавна,	 приятелска,	
емоционално	наситена.

ДГ „Явор” ñподеля иãри ñ 
децà оò Гърция, Иòàлия, Лиòвà, 
Лàòвия и Севернà Мàкедония

Пр е з 	 у ч е б н а т а	
2018/2019	 година	 Инова-
тивно	 основно	 училище	
„Христо	 Ботев”	 -	 Габро-
во	 бе	 одобрено	 от	 МОН	
за	 работа	 по	 Национал-
на	 програма	 „Иновации	 в	
действие”.

Това	ще	даде	 възмож-
ност	 за	 подобряване	 на	
образователните	 резулта-
ти	на	учениците,	мотиваци-
ята	им	за	учене,	развитие	
на	 креативното	 мислене,	
различни	 компетентности	
чрез	 иновативни	 образо-
вателни	процеси	и	методи	
на	преподаване	по	англий-
ски	 език	 и	 втори	 чужд	
език	-	руски,	за	учениците	

от	трети	до	шести	клас.	
За	 реализацията	 на	

тази	 цел	 се	 предвижда	
обмяна	на	иновации	с	две	
партниращи	училища.

В	 основно	 училище	
„Христо	 Ботев”	 бе	 прове-
ден	открит	урок	по	Нацио-
налната	 програма	 „Инова-
ции	в	действие”	с	ІІІ	клас.	
Часът	 по	 английски	 език,	
на	 тема	 „Моето	 семей-
ство”,	се	проведе	в	мулти-
медийния	кабинет.

На	 урока	 децата	 по-
казаха	 своите	 умения	
за	 работа	 във	 виртуална	
класна	стая,	работа	с	ком-
пютър,	 много	 добрата	 си	
подготовка	 и	 знания	 по	

английски	 език,	 предста-
виха	своите	мултимедийни	
презентации,	 постери,	 ри-
сунки,	 снимки	 на	 своите	
семейства.	

По	време	на	 урока	се	
работеше	 изцяло	 с	 елек-
тронни	ресурси:	виртуална	
класна	 стая,	 електронен	
учебник,	 електронен	 реч-
ник,	 препратки	 към	 он-
лайн	източници,	 електрон-
на	дъска	и	използване	на	
мултимедийни	ресурси.	Бе	
осъществена	 видеовръзка	
с	 РЕМО	 „Етър“	 с	 родител	
на	дете	от	училището.

На	 открития	 урок	 при-
състваха	 училищата	 парт-

ньори:	 ученици	 и	 учители	
от	 ОУ	 „Петър	 Парчевич”	
-	 Чипровци	 и	 НУ	 „Васил	
Левски”	 -	 Габрово,	 които	
изразиха	 готовността	 си	
за	 прилагането	 на	 инова-
тивните	подходи	и	добрите	
практики.

Децата	 и	 учителите	
получиха	 подкрепа	 и	 от	
представители	 на	 РУО	 -	
Габрово,	 родители	 и	 ко-
леги.	

Училищната	 мобилност	
и	мрежата	на	иновативни-
те	 училища	ще	 доведе	 до	
създаване	 на	 култура	 на	
иновациите	 в	 училищата	
от	цялата	страна.

По време нà оòкриò урок по àнãлийñки език в иновàòивноòо 
ОУ “Õриñòо Боòев” áеше оñъщеñòвенà видеовръзкà ñ РЕМО “Еòър” 
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тодорка мирЧЕВа, 
кмЕтски НамЕстНик 
На кмЕтстВо зЕлЕНо 

дърВо

	 За	 поредна	 година	
хората	 от	 кметство	 сeло	
Армени	отбелязаха	христи-
янския	празник	Въведение	
Богородично.
	 В	 едноименния	 храм		
отец		Цонко	Цонев	и	отец	
Стилиян	 от	 Батошевския	
манастир	отслужиха	праз-
нична	 литургия,	 на	 която	
присъстваха	 местни	 жи-
тели,	 гости	 от	 съседните	
села	 и	 кметски	 наместни-
ци	от	други	населени	мес-
та	на	община	Габрово.
	 От	 векове	 човечество-
то	чества	един	от	дванай-
сетте	 велики	 празници	 в	
източното	 православие	 и	
в	 католицизма.	 Началото	
на	коледните	пости,	преди	
настъпването	 на	 Рождест-
во	 Христово,	 се	 слага	 с	
Въведение	 Богородично	 –	
когато	 тригодишната	 Дева	
Мария	 е	 заведена	 от	 ро-
дителите	 си	 в	Йерусалим-
ския	храм,	за	да	служи	на	
Бог.	
	 По-късно	 Мария	 е	 на-
речена	 от	 църквата	 	Пре-
красна	 зора.	 Защото	 от	
нея	 тръгвал	 изгревът	 на	
Слънцето,	 което	 справед-
ливо	 изгрява	 за	 всеки	 на	
тази	земя.

	 Жители	 на	 село	Арме-
ните	бяха	се	погрижили	от	
ранни	зори	за	празника	и		
за	обредната	храна,	която	
се	 раздава,	 а	 съпругата		
на	 отец	 Цонко	 –	 Светла	
-	 беше	 приготвила	 вкусен	
пълнен	шаран	за	курбан.
	 В	 двора	 на	 църквата	
„Въведение	 Богородично“	
кметският	наместник	Геор-
ги	 Петков	 поздрави	жите-

лите	на	селото	и	гостите	с	
големия	християнски	праз-
ник	 и	 разказа	 за	 постъ-
пилите	 дарения,	 които	ще	
бъдат	 вложени	 в	 изграж-
дането	 на	 чешма	 в	 двора	
на	 храма	 и	 облагородява-
не	около	нея.
	 Чистотата	 на	 човешка-
та	 природа	 зависи	 от	 ду-
ховните	задължения,	които	
си	поставяме	и	изпълнява-

ме.
	 Слушайки	близо	двуча-
совата	 проповед	 на	 све-
щениците,	те	не	забравиха	
да	се	помолят	за	душите	и	
здравето	 на	 пострадалите	
при	 пътнотранспортни	 ин-
циденти,	 както	 и	 на	 тези,	
които	 ежедневно	 са	 по	
родните	пътища.	
	 На	 отиване	 към	 село	
Армените	фирмен	 товарен	

автомобил	не	пропусна	да	
бъде	в	разрез	с	правдата:	
с	 клаксон	 притискаше	 да	
се	кара	по-бързо	в	зона	с	
доказани	 произшествия,	 в	
зона	 със	 знаково	 ограни-
чение	 на	 скоростта.	 Бър-
зайки,	 припряно	 „прекра-
чи“	 непрекъснатата	 линия	
в	 участък	 без	 видимост.	
Само	 ако	 беше	 видял	 за-
острящия	 вниманието	
стикер	 на	 автомобила	 на		
отец	Цонко!	
	 Колко	 малко	 е	 необ-
ходимо	 да	 бъдеш	 добър	
християнин	 и	 спокоен	 на	
пътя.	
	 Прекрачвайки	 линии,		
има	 хора,	 крачещи	 усърд-
но	 към	 „там	 горе“,	 както	
е	 нарекъл	 служителят	 на	
Църквата	 „другата	 земя“.
Колко	 малко	 е	 потребно	
да	се	събудиш	навреме,	да	
благодариш	 за	 поредния	
ден	 живот	 и	 да	 тръгнеш	
смирен	и	усмихнат	на	път!	
Иначе	 свещениците	 и	 на	
следващия	 християнски	
празник	 ще	 се	 помолят	
за	всички		–	достатъчно	е	
да	 имаме	 вяра	 в	 доброто	
у	всеки	един	от	нас,	а	не	
да	виждаме	ближните	като	
пречка.
	 Наследниците	 на	 оне-
зи	млади	мъже,	участвали	
за	 свободата	 на	 Родина-
та	 в	 пехотните	 полкове	
при	Косово,	при	унгарския	

град	Мухач,	при	село	Има-
рет,	 Гимюрджинско,	 пазят	
тяхната	 памет	 не	 само	 в	
двора	на	храм	„Въведение	
Богородично“,	но	и	вярата	
в	сърцата	си,	че	извоюва-
ната	някога	свобода	тряб-
ва	да	се	„коландри“.	
	 Трябва	 да	 се	 употре-
бява	 според	 	 правдата,	 а	
не	да	е	слободия	на	взаи-
мооотношения	 	 вкъщи,	 на	

работа,	на	пътя.		 	
Същите	 тези	 наследници	
вярват,	 че	 подножието	 на	
Витата	 стена	 е	 едно	 от	
най-уютните	 места	 за	 жи-
веене.	
	 Достатъчно	 е	 с	 вяра	
дружно	 да	 останем	 в	 Ро-
дината,	 за	 чиято	 свобода	
са	се	борили	предшестве-
ниците	ни,		и	да	си	я	допо-
дредим.

Õорàòà оò кмеòñòво Армениòе вярвàò в доáроòо

 - Г-н Делчев, как пре-
мина представянето на 
книгата в София? 
	 	 	 -	 13	 ноември	 за	 мен	
беше	 един	 много	 емо-
ционален	 ден.	 Безспорно	
първа	 книга	 е	 трепетно	
вълнение.	 Представяне	 на	
книгата	 „Изпепелена	 мла-
дост“	 се	 превърна	 в	 един	
човешки	разговор.	За	мен	
тази	 книга	 е	 по-различна.	
Тя	 е	 емоция.	 Останах	 из-
ненадан	колко	много	хора	
дойдоха	 на	 обсъждането.	
Искам	 да	 благодаря	 на	
всички	 приятели	 и	 непо-
знати,	 които	 присъстваха.	
Помня	 всяко	 едно	 изказ-
ване	 и	 думите	 на	 всеки	
един	 остават	 завинаги	 в	
мен.	 Страхотно	 предста-
вяне	 направи	 българският	
писател	 Петър	 Величков.	
Безкрайна	 благодарност	
на	Жаклин	Толева	за	пер-
фектната	 и	 страхотно	 ин-
телигентна	организация	на	
това	 мило	 тържество.	 На	
многото	 въпроси	 на	 при-
ятели,	 ще	 кажа,	 че	 ако	
Господ	 ми	 даде	 живот	 и	
здраве,	 няма	 да	 спра	 до-
тук,	а	ще	извадя	още	исто-
рически	факти	на	бял	свят.
 - Какво представлява 
Вашата книга, заглавието 
е интригуващо? 
	 -	Книгата	е	в	две	час-
ти.	 Първата	 част	 са	 спо-
мени	 на	 баща	ми,	 писани	
през	1987-1988	 година.	Той	
ги	 написа,	 за	 да	 знаят	
внуците	 му	 истината	 за	
него.	 Тъй	 като	 тогава	 от	
ДС	 се	 разпространяваха	
много	 лъжи	 за	 легионе-
рите,	 той	 сметна,	 че	 вну-
ците	 му	 трябва	 да	 знаят	
истината.	 След	 промените	
той	 отдаде	много	 сили	 за	

възстановяване	 на	 люби-
мата	 му	 партия	 БДФ.	 Но	
след	това	се	разболя	и	не	
можа	да	ги	довърши.	Пре-
ди	 да	 почине,	 ме	 помоли	
аз	да	допиша	някои	неща,	
които	знам.	А	аз	знам	мно-
го	 за	 онези	 години.	 Но	
написах	 само	 малка	 част	
от	 тях.	 Преди	 години	 мои	
приятели	се	запознаха	със	
спомените	му	и	ме	навиха	
да	направя	 тази	книга.	Аз	
извадих	 ръкописа,	 което	
бе	бавна	и	трудна	работа,	
но	е	публикуван	едно	към	
едно.	Така	че	първата	част	
е	от	баща	ми,	а	втората	-	
от	мен.	
	 Всичко	 е	 по	 негови	
спомени.	 Той	 е	 свидетел	

на	 исторически	 събития.	
Изтърпял	е	нечовешки	ин-
квизиции,	 но	 е	 запазил	
както	другарите	си,	така		и	
морала	си.	ДС	не	спираше	

да	 се	 интересува	 от	 него	
и	 семейството	 му.	 Когато	
ходих	да	чета	архивите	на	
ДС,	 ми	 дадоха	 34	 тома	 с	
доноси.	 А	 останалите	 са	

унищожени,	 но	 микрофил-
мирани.	 Не	 можех	 да	 по-
вярвам,	 когато	 ги	 видях.	
Аз	 познавах	 всички	 лиде-
ри	 на	 легиона.	Тези	 неща	
предстои	 да	 излязат	 на	
бял	свят.
 - Младите не знаят 
нищо за онова време, 
което Вие описвате, пре-
поръчвате ли да я проче-
тат? 
						-	Младите	малко	знаят	
за	 този	 период.	 Причи-
ната	е,	 че	 30	 години	след	
падането	 на	 Берлинската	
стена	 в	 България	 25	 го-
дини	 управляват	 бившите	
комунисти.	 Те	 насаждат	 у	
младите	 меркантилността,	
замазват	историята,	за	да	
не	 се	 знае	 за	 чудовищ-
ните	 престъпления,	 които	
са	вършили.	Сега	младото	
поколение	 е	 с	 друга	 цен-
ностна	 система.	 Но	 рано	
или	 късно	 нещата	 ще	 си	
дойдат	на	мястото.	
	 В	интерес	на	истината,	
много	 млади	 хора	 вече	
ми	 писаха	 и	 проявяват	
интерес	 към	 тази	 книга.	
Разказват	 ми	 за	 семейни	
истории.	 Тази	 книга	 про-
вокира	и	младите	хора	да	
се	поинтересуват	от	свои-
те	 родове.	 Изтъкнатият	

писател	 и	 интелектуалец	
Петър	 Величков	 на	 пред-
ставянето	 препоръча	 мла-
дите	 хора	 да	 я	 прочетат.	
Защото	ако	не	се	познава	
историята,	 то	 някои	 неща	
могат	да	се	повторят.	Като	
гледам	 в	 социалните	мре-
жи	 каква	 злоба	 струи,	 си	
мисля,	 че	 от	 повторение	
на	 зловещите	 дни	 от	 ми-
налото		ни	спасява	фактът,	
че	сме	в	ЕС.	За	благини	и	
сега	много	хора	са	готови	
на	 всякакви	 мерзости	 и	
престъпления.
 - Защо предпочетохте 
да представите книгата си 
в София, а не в Габрово?
		 -	 Представих	 първо	
книгата	 в	 София,	 защото	
тя	 бе	 издадена	 от	 софий-
ското	 издателство	 „Се-
дем	 лъча”,	 собственост	
на	Жаклин	Толева.	Това	 е	
издателство,	което	издава	
много	 книги,	 свързани	 с	
историята	и	с	духовността.	
Самата	г-жа	Толева	е	един	
изключително	 морален	 и	
духовен	човек	и	аз	държах	
тя	да	ми	е	издател.	В	Со-
фия	 много	 интелектуалци	
я	 оцениха	 високо.	 Нес-
лучайно	 залата	 бе	 пълна	
с	 такива	 хора.	 Голямото	
признание	 за	 мен	 бе	 по-

здравителен	адрес	от	Сто-
лична	община,	с	който	ми	
благодариха,	че	я	предста-
вям	в	София.	Това	е	много	
висока	 оценка	 както	 за	
мен,	така	и	за	книгата.	Ще	
я	 представя	 и	 в	 Габрово.	
Но	 в	 София	 повечето	 ти-
раж	се	разпродаде	и	сега	
предстои	второ	издание.	
	 Щом	 излезе	 и	 издате-
лят	Жаклин	Толева	намери	
свободна	 дата	 от	 натова-
рения	 си	 календар,	 ще	 я	
представим	 и	 в	 Габрово.	
Аз	 държа	Толева	 да	 бъде	
в	 Габрово.	 Сега	 книгата	
се	 продава	 в	 книжарница	
„Том	първи”.	Който	желае,	
може	оттам	да	си	я	наба-
ви.
 - Идеи за нови книги 
имате ли?
	 -	 Имам	 идеи	 за	 нови	
книги.	Но	в	София	нещата	
се	 промениха.	 Професор	
Вили	 Лилков	 на	 самото	
представяне	 ми	 каза,	 че	
от	 архивите	 на	 ДС	 раз-
полага	 с	 много	 неща	 за	
Габрово	 и	 ми	 предложи	
да	 работим	 съвместно	 в	
описване	 на	 всички	 хора,	
които	фигурират	в	архиви-
те	 на	 ДС.	А	 когато	 човек	
като	 професор	 Лилков	 ти	
предложи	такова	нещо,	не	
може	да	не	се	поласкаеш	
и	да	не	си	промениш	пла-
новете.	Така		че	следващи-
те	 1-2	 години,	 ако	 Господ	
ми	 даде	 здраве	 и	 живот,		
ще	 работя	 по	 проекта,		
който	 ми	 бе	 предложен.	
А	 след	 това	ще	 напиша	 и	
издам	 книга	 за	 това	 как-
во	 представляваха	 Строи-
телни	 войски,	 какъв	 беше	
животът	 на	 бившите	 хора	
през	80-те	години,	за	това	
как	политически	противни-
ци	бяха	изпращани	в	пси-
хиатриите	и	как	след	90-та	
година	 ДС	 внедри	 много	
свои	слуги	и	агенти	в	СДС,	
които	 опорочиха	 синята	
идея.	 Но	 всичко	 по	 реда	
си.	С	божията	воля	всичко	
ще	излезе	на	бял	свят.
 На снимката със стрелка 
е посочена къщата, от която 
започват мъките на Митьо 
Делчев. Къщата е била соб-
ственост на индустриалеца 
Кедев, отнета му след нацио-
нализацията и използвана от 
ДС.

Пейо Делчев: „Бàщà ми е изòърпял нечовешки инквизиции, 
но е зàпàзил кàкòо друãàриòе ñи, òàкà и морàлà ñи”

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
 
   На 13 ноември във фоайето на Столична библиотека бе 
представена книгата на габровеца Пейо Делчев „Изпепеле-
на младост“. В първата част на книгата са представени 
спомените на баща му Митьо Делчев - легионер, подложен 
на мъчения, но запазил достойнството си. Втората част 
е на Делчев - син, в която се разказва за неща, които баща 
му не е успял да предаде. Има и кратък спомен на дъщерята 
Надежда Митева Белчева. Тя е родена през ноември 1948 го-
дина. Делото на баща й е от 27 юли до 6 август 1948 година. 
За 10 години е виждала баща си четири пъти. Периодът на 
историческите събития, описани в книгата, обхваща години-
те 1944 - 2001.     
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., център, 61м2, ет. 5/5, за ремонт 39 800 лв
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, 5/6, тухла, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Градище, 66 м2, ет. 3/5, ново строителство, 
обзаведен 62 000 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 62 000 лв
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., Борово, 80 м2, ет. 5/6, ч. обз. 39 200 лв
3-ст., Ш. мост, 86 м2, ет. 1/4, обз. 55 000 лв
3-ст., Градище, 95 м2, ет. 4/4, обз. 100 000 лв
3-ст., ул. „Акация“, 75 м2, 4/8 65 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 

ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 57 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, етаж 3/5, обзаведен, 
газово отопление 75 000 eu
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, след ре-
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел, PVC 49 500 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж 
и маза 70 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 61 900 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Борики, груб строеж, 352 м2 РЗП, два гаража, 4 
спални, 3 бани, двор 1010 м2 218 000 лв
Г.бърдо,170м2 РЗП,гараж, двор 407м2 109 900 лв
Шарани, 2 къщи - стара за реставрация и нова, 

211 м2 РЗП, плевня, двор 1918 м2 56 000 лв
Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за 
гости, 6 спални, 6 бани, двор 1230м2 150 500 лв
Драгомани, 87м2 ЗП,стара,двор 1329м2 36 500 лв
Черневци, 2-етажна, 138 м2 РЗП, реновирана, 
двор 572 м2 146 900 лв
Беленци, 270 м2 РЗП, механа, лятна кухня, два 
гаража, двор 787 м2 102 995 eu
Шиваров мост,118 м2 РЗП, гараж, двор 556 м2  

 31 900 лв
Местност Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, 
автентична                              17 101 еu 
Баевци, 70 м2 ЗП, двор 883 м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, два навеса, плевня, 
4 спални, двор 1400 м2 41 500 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 59 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 31 500 eu
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 43 700 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140 м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 31 500 eu
Ид. център,137 м2 ЗП, отст. пр. строеж, за осно-

вен ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2 11 800 eu
Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Иванили, с плочи, стоп. постр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб строеж, 229 м2 РЗП, два гаража 
570 м2   73 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 280 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 91 500 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 960 eu
ПРОДАВА ЕТАЖИ

Плачковци, 88 м2, 1/2 етаж + гараж 45 600 лв
Велчевци, 80 м2, 2/2 етаж 30 900 лв
Баждар, 97 м2, 1-ви/3 етаж, PVC 64 000 лв
КЪЩА ЗА ГОСТИ

Сейковци, 372 м2 РЗП, 2 къщи, стопански по-
стройки, двор 9180 м2 147 000 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Поповци, 507 м2 5 600 лв
Велчевци, 298 м2 8 900 лв
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв

Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци, 1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок обезщетение
БИЗНЕС ИМОТИ

Обходен път за Шипка, 20 дка, 106 м лице, до 
пътен възел Поповци, променено предназначение 
с изтекъл срок, за подновяване       210 000 лв
Производствена сграда 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 

ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164 м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

Мол Габрово, тристаен, обзаведен 588 лв
Терамол, 1-ст., 3 ет., част. обзавеждане 180 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Младост, 1-ст., 3 ет., част. обзавеждане 145 лв
Административен център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв

�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ 
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 
15733 �СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ 
НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ 
ОТДАВАНЕ НА ИМОТ 

https://paragon-bg.com • https://gabrovo.house
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EДНОСТАЙНИ:
БОКСОНИЕРА В ЦЕНТЪРА ЗАМЕНЯ ЗА ГАРСОНИЕРА
Дядо Дянко, 28м2, монолит, отлична 15 500 лв
Трендафил-1, ет. 5, панел 20 000 лв
Голо бърдо, тухла, 77м2 35 000 лв
Севлиево, 55м2, ет. 1,подходящ за офис 35 000 лв
Ид. център, 47 м2, ново строителство  40 000 лв

ДВУСТАЙНИ:
Център, тухла, ет. 5 (последен) 50 000 лв
Маркотея, ет. 2, тухла, 72м2 35 000 лв
Трендафил-2, панел, уширен, 74м2 45 000 лв
Младост, ет. 4, монолит, 70м2 40 000 лв
Тлъчници, ет. 5, тухла 32 000 лв
Бул. „Априлов“, тухла, ет. 3  45 000 лв
Трявна, ет. 1, 66м2, тухла 25 000 €
Младост, ет. 5, 50 м2, монолит 30 000 лв

ТРИСТАЙНИ:
ул. „Градище“, ет. 1, тухла, 90м2 35 000 €
Колелото, тухла, ет. 6  50 000 лв
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
До ст. „Априлов“, тухла, 74м2, ет. 1 50 000 лв
Борово, тухла, ет. 5, 120м2 35 000 €
Младост, монолит, 83м2, ет. 8 51 000 лв
Трендафил 2, панел, 76 м2, ет. 7  31 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 45 000 €
ИЦ, ново строителство, 123 м2, тухла 65 000 €

КЪЩИ:
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 лв
Музга, ЗП 170м2, 1 дка двор, отлична 45 000 €

Ябълка, двуетажна, 1 дка двор 21 000 лв
Шиваров мост, двуетажна 32 000 лв
Стомонеци, стара къща, 600м2 двор 5 000 лв
Рачевци, 2-ет., ЗП 104м2, 2.5 дка двор 45 000 €
Шиваров мост, ЗП 50м2, двор 265м2 27 000 лв
Сенник, двуетажна, с дюкян, РЗП 130м2 45 000 лв
с. Съботковци, ЗП 80 м2, 2 дка двор 15 000 €
Жълтеш, 2 къщи, РЗП 140м2,830м2 двор 60 000 лв
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв
Музга, двуетажна, масивна РЗП 220м2  35 000 €
„Свищовска“,ет. 2,ЗП 100м2, двор 925м2 25 000 лв
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 6 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
Енев рът, двуетажна, 6 дка двор 12 000 лв
Костадините, ЗП 70м2, 1500м2 двор 14 000 лв
Широк център, двуетажна, с магазин, ЗП 60м2, 
230м2 двор 80 000 лв
Шив. мост, 2-ет., подобрения, РЗП 94м2 65 000 €
Агатово, двуетажна, полумасивна 16 500 лв
Търхово, 2-ет., РЗП 140 м2, 3 дка двор 20 000 лв
Трапесковци, ЗП 70 м2, двор 500 м2 25 000 лв
Банковци, РЗП 74м2, масивна,1.3 дка двор 6 000 €
Яворец, двуетажна, 640 м2 двор 8 500 лв

ДРУГИ:
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
Търговско пом. в Търговска база, 43м2 договаряне
„Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Инд. зона, 1606 м2, 18929 м2 двор 230 000 €
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 6 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, гарсониера, обзаведена 180 лв
Ид. център, тристаен, обзаведен 250 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  60 лв., 80 лв., 100 лв.

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

КУПУВА:
ГАРСОНИЕРА ДО 17 000 ЛВ., ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса до 23 000 лв
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН до 33 000 лв
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово до 5 000 лв
Малка къща, широк център
2-, 3-с та ен в цен тъ ра, гар со ни е ра - цен тъ р 
Гар со ни е ра или двус та ен на Еса
Бок со ни е ра Колелото-Дядо Дянко 
Гар со ни е ра с ТЕЦ; Тух ле на гар со ни е ра
Двус та ен, па не лен, Еса/Младост
3-с та ен, тух лен, в Лъ ка та; Трис та ен тух ла с га раж
2-с та ен, тух ла, Ав то га ра 
2-с та ен/Трис та ен-Ко ле ло то; Двус та ен тух ла 
Гар со ни е ра/двус та ен апар та мент в Лъ ка та

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

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

 продаВа
дВуЕТажна МасиВна 
къща	с	алуминиева	догра-
ма	 в	 село	 Новаковци	 за	
38	500	евро	се	продава	на	
тел.	 0886/33-14-15.	 [22,	
18]
дВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент	 в	 кв.	 Тренда-
фил-2,	ет.	5,	не	последен,	
среден,	за	36	000	лева	се	
продава	 на	 тел.	 0886/33-
14-15.	[22,	18]
парцЕл В село	 Мрахори	
-	800	кв.	м,	се	продава	на	
тел.	 0878/370-640.	 [24,	
17]
апарТаМЕнТи и други	 -	
ново	 строителство,	 в	 иде-
ален	 център	 се	 продават	
на	тел.	0888/447-096.	[22,	
17]
кЪща В кв.	Златари,	цена:	
35	000	лв.,	се	продава	на	
тел.	 0876/956-027.	 [11,	
11]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в	 кв.	 Кряковци	 -	 обзаве-
ден,	 се	 продава	 на	 тел.	
0898/424-926.	[11,	9]

ТухлЕна кЪща в	 село	
Кметовци,	 стоманобетонна	
конструкция,	 РЗП	 90	 кв.	
м,	 двор	 800	 кв.	 м,	 ток,	
вода,	 се	 продава	 на	 тел.	
0886/793-145.	[11,	11]
парцЕл до „Техномаркет“	
-	3	дка,	за	18	000	лв.	се	
продава	на	тел.	0892/484-
602.	[17,	7]
апарТаМЕнТ - ново	стро-
ителство,	кв.	Тлъчници,	за	
50	000	лв.	се	продава	на	
тел.	0886/457-295.	[11,	7]
кЪща Близо до	Габрово,	
на	 6	 км	 от	 центъра,	 се	
продава	на	тел.	0897/569-
027.	[11,	10]
упи, 7300 кв.	 м,	 на	 ул.	
„Перущица“	се	продава	на	
тел.	0885/733-225.	[11,	6]
апарТаМЕнТи В Габрово	
и	 Трявна	 -	 обзаведени,	
център,	 се	 продават	 на	
тел.	0897/556-676.	[11,	5]
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ се	 продава	 на	 тел.	
0888/813-710.	[4,	2]
апарТаМЕнТ продаВа 
тел.	0899/44-01-77.	[3,	3]
кЪща сЕ продава	на	тел.	
0899/44-01-77.	[3,	3]
кЪща - ново	 строител-
ство,	 на	 три	 етажа,	 РЗП	
165	 кв.	 метра,	 цена:	 88	
888	 лв.,	 се	 продава	 на	
тел.	0888/450-180.	[11,	3]

ноВо жилищЕ -	 73	 кв.	
м,	 ет.	 4,	 център	 Габро-
во,	 се	 продава	 на	 тел.	
0887/163-234.	[5,	3]
ГарсониЕра, слЕд ре-
монт,	в	кв.	Трендафила,	с	
посредник	 се	 продава	 на	
тел.	0887/760-790.	[11,	2]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪща, може	 и	
полусъборена,	 се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
купуВаМ кЪща, апар-
тамент,	 гараж	 и	 др.	 на	
дългосрочен	 лизинг.	 Тел.	
0899/143-163	[18,	8]
ЕдносТаЕн или двуста-
ен	 -	 тухлен,	 купува	 тел.	
0899/222-636.	[12,	3]
парцЕл В регулация	
в	 Габрово	 купува	 тел.	
0887/34-32-61.	[5,	4]

иМоТи даВа под наЕМ
Топ цЕнТЪр, 50	кв.	м,	за	
магазин,	 офис	 под	 наем	
-	 тел.	 0878/370-640.	 [24,	
17]
апарТаМЕнТ В кв.	 Па-
лаузово,	 „Болшевик“,	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0878/474-879.	[22,	17]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на	 Еса	 се	 дава	 под	 наем	
на	 тел.	 0899/07-03-04.	
[11,	11]

апарТаМЕнТ - обзаве-
ден,	 в	 квартал	 Крушата	
се	 дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0898/419-342.	[11,	9]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
-	 тухлен,	 необзаведен,	
се	 дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0887/621-225.	[13,	8]
поМЕщЕниЕ оТ 100	 кв.	
м	се	дава	под	наем	на	тел.	
0879/80-80-12.	[11,	8]
апарТаМЕнТ В центъра	
се	 дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0899/947-133.	[11,	8]
оБорудВан офис в	цен-
трална	 част	 -	 20	 кв.	 м,	
се	 дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0888/538-074.	[11,	8]
апарТаМЕнТ сЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 0877/53-57-
57.	[4,	2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен,	саниран,	в	цен-
търа	се	дава	под	наем	на	
тел.	0898/480-821.	[5,	5]
ГарсониЕра за студенти	
се	 дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0889/632-740.	[12,	5]
кВарТира под наем	
за	 семейство	 -	 тел.	
0885/373-413.	[5,	2]
офис, оБорудВан, 20	
кв.	м,	ул.	„Априловска“	№	
2,	цена:	200	лв.	за	месец,	
се	отдава	под	наем	на	тел.	
0888/53-80-74.	[11,	3]

раБоТЕщ аВТосЕрВиз се	
отдава	 под	 наем	 на	 тел.	
0878/93-36-37.	[11,	3]
апарТаМЕнТ сЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 0885/642-
467,	066/86-59-43.	[11,	4]
МаГазин до Общи-
на	 Габрово,	 подходящ	 за	
офис	и	друго,	се	дава	под	
наем	 на	 тел.	 0896/266-
311.	[6,	2]
поМЕщЕниЕ - 30	 кв.	 м,	
на	 Гарата	 се	 отдава	 под	
наем	 на	 тел.	 0888/147-
173.	[5,	2]
кафЕ „лЕБЕда“ под	наем	
-	тел.	0889/848-474.	[3,	2]
ЕдносТаЕн оБзаВЕдЕн 
апартамент	-	цена	по	дого-
варяне,	 се	 дава	 под	 наем	
на	 тел.	 0884/319-404.	 [5,	
2]
сТая сЕ дава	под	наем	на	
тел.	0899/439-467.	[1,	1]

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи в	
Кметовци	и	около	Габрово,	
може	и	идеални	части,	 се	
купуват	 на	 тел.	 0886/33-
14-15.	[22,	17]
ниВи В цяла	България	се	
купуват	 на	 тел.	 0894/47-
44-70.	[11,	4]
зЕМЕдЕлски зЕМи и	
гори	 се	 купуват	 на	 тел.	
0894/23-24-25.	[11,	5]

унаслЕдяВанЕ
даВаМ дВЕ къщи	 -	 стара	 и	 нова,	 за	 насле-
дяване	срещу	гледане	-	кв.	Ябълка	№	59,	тел.	
0877/016-233.	[2,	2]

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 23.11/7.12./14.12./21.12, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - 28.11., от 156 лв.; ФЕСТИВАЛ                                                                                                                                         
НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ 2020 Г. - от 157 лв.
НГ В ИСТАНБУЛ - 28.12., от 340 лв.
БУКУРЕЩ ТЕРМЕ - 07.12./08.12., 43 лв.                                                                  
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 20.12, 149 лв. 
ДЕЛЧЕВО - 23.11./30.11, 1 нощ.,зак. и вечеря,140лв.
КОЛЕДА И НГ В БЕРОВО - 2 нощ., 210/360 лв.
НГ в АНТАЛИЯ от 337 лв., КУШАДАСЪ от 348 лв.
НОВА ГОДИНА В НИШ - 30.12, 2 нощувки, 399 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 11.12., 
345 лв.
НОВА ГОДИНА ВЪВ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 639 лв., 

БЕЛГРАД - 365 лв., ЗАГРЕБ - 498 лв., САРАЕВО 
- 509 лв., КОРФУ - 340 лв., ОХРИД - 385 лв., 
АТИНА - 365 лв.
НГ В ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ: ПАРИЖ - 1299 лв., 
ВИЕНА - 930 лв., ПРАГА - 1099 лв., ЛОНДОН - 1285 
лв., РИМ - 849 лв., МИЛАНО - 789 лв., СИЦИЛИЯ 
- 862 лв., БАРСЕЛОНА - 999 лв., МАДРИД - 999 
лв., КОСТА ДЕЛ СОЛ - 1049 лв., МАЛТА - 850 лв., 
ЛИСАБОН - 1399 лв., МОСКВА И САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
- 2452 лв.      
ПОЧИВКИ 2020 - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
КУШАДАСЪ, БОДРУМ, МАРМАРИС, АЙВА-
ЛЪК, АНТАЛИЯ, ЧЕШМЕ, ГЪРЦИЯ, ИСПАНИЯ, 
ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРОКО,                                                                
ТУНИС, ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

нощуВки
нощуВки - тел.	0879/272-528,	0888/254-625.
нощуВки В топ	център	 -	0876/731-419.	 [12,	
9]
нощуВки, цЕнТЪр -	0878/515-080.	[14,	10]
апарТаМЕнТ В центъра	-	нощувки/под	наем	-	
0878/515-080	[14,	10]

ВодораВно:	 Календар.	 "Арабела".	 Радар.	 Хегемония.	 Казино.	 Ирис.	
"Тилт".	 Кант.	Опс.	 Елит.	 Утро.	Сметана.	 Еол.	Веслец.	Волт.	Брюнетка.	
Епир.	Ке	(Шарл).	Муле.	Гутенберг	(Йохан).	Бордеро.	Лила.	Мир.	"Луис".	
Джили	(Бениамино).	Путе.	Бокс.	Брак.	Терлик.	Тарикат.	Ласе.	Бос.	Русо	
(Жан-Жак).	Асизи.	"Тутси".	Атка.	Яре.	Тоалет.	Беринг	(Витус).	Ис.	Брел	
(Жак).	Барац	(Антун).	Роби.	Чети.	Киро.	"Адидас".	Тараба.	Арл.	Старина.	
Ираде.	На.	Икона.	Експлозив.	Гваделупа.	Тоника.	
	 оТВЕсно:	Характер.	Олово.	Обектив.	Лазар.	Юмрук.	Старт.	
Ака.	Федино.	Нудист.	Улеи.	Род.	Нант.	Велес.	Артел.	Тине.	Ядро.	
"Сетер".	 Бруст.	 Канал.	 Омск.	 Одриси.	 Бира.	 Архипелаг.	Жако.	
Бара.	 "Еп".	Ерсте.	Улика.	Аеробика.	 Гаги.	Ацетил.	 "Татра".	Арс	
(Шурд).	Ресен.	Пелит.	Скица.	Апт.	Чам.	Лавина.	Елиан.	Дидло	
(Шарл-Луи).	 Боти.	 Орб.	 Праз.	 Гри.	 "Еон".	 Ценител.	 Емулсия.	
Ода.	Зи	(Клаус).	Лил.	Откритие.	Рибарник.	Ваятел.	Егрек.	Деси	
Слава.

отговори на сканди от петък



6 25 ноември 2019 г.

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Шивара, 50 м2, тухла, ет. 2 42000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
Колелото, 143 м2, ет. 3 82000 лв
Шив. мост, 100 м2, ет. 4 55000 лв
Бичкиня, 80 м2, ет.3, тухла, обз.62000 лв
Център, 83 м2, ет. 1, обз. 37000 eu
Младост, 75 м2, ет. 1 26500 eu
Еса, 120 м2, тухла, ет. 5 70000 eu
Дядо Дянко, 56 м2, тухла, с обз. дог.
КЪЩИ, ВИЛИ:
Трявна, център, 55м2, двор 175м2, отлич-
на 47000 eu
З.дърво,56м2,2-ет.,двор 500м2 11500 лв

Новаковци, 130м2, двор 1300м2, отл. дог.
Янтра, стара къща, двор 1500м2 15000лв
Гергини,ЗП60м2,2-ет.двор 600м2 52000 лв
Михайловци,ЗП54м2, двор 1887м2 16000 лв
Г. могила, 57м2, двор 503м2 20000 eu
Стойчевци, 111 м2, двор 3 дка дог.
Лоза, 200 м2, двор 1,5 дка 40000 лв
Борово, 52м2, двор 466м2 31000 лв.
Варовник, 2-ет,110м2, гараж 45000 eu
ПАРЦЕЛИ: 
Райновци, УПИ, 800м2 дог.
Думници, УПИ, 1640м2 34000 лв
Царева ливада, УПИ, 1280м2 7500 eu
Раховци,УПИ,850м2  6000 лв

С/у Техномаркет, УПИ, 3900м2 дог.
Борики, УПИ 5580 м2 20 лв/м2

Боженци, УПИ 1220 м2 20000 eu
Шенини, УПИ 672 м2 10000 лв
Гергини, УПИ, 1 дка 13000 лв
Костенковци, УПИ, 4448 м2 7 eu/м2

УПИ, 3200 м2, на Коня дог.
Киевци, 600 м2, проект 22500 eu
Източник, 1160 м2 3000 лв
Вел ков ци, 1600 м2 10 лв/м2

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ:
Земеделска земя на главен път 
Габрово - Севлиево, 3700 м2 дог.
ДАВА ПОД НАЕМ:
Офис, център, обзаведен 200 лв

www.fokus-imoti.com
e-mail: fokus_imoti@abv.bg

0897/95 25 19

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Габрово, ул. “Цанко 
Дюстабанов” 18, ет. 1

04/02

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТОП ЦЕНТЪР  
   550 €/м2

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ДЯДО ДЯНКО, 
от 70 до 150 м2 250 €/м2

АПАРТАМЕНТИ:
Център, тухла, 83м2 72 000 лв
Сирмани, 64м2, добро съст. 16 500 € 
Дядо Дянко, боксониера, 28м2 10 700 € 
Бичкиня, 56м2, ет. 4 15 000 € 
Ш. мост, н. стр., 3-стаен, обз. 55 000 лв
Голо бърдо, тухла, 3-стаен 51 000 лв

КЪЩИ:
Богданчовци, 63м2, 319м2 двор,нова 50 000 лв
Драгиевци,мас.,92м2,1730м2 двор 15 900€ 
Чукилите, 35м2, 1000 м2 двор 21 500 лв
Цвятковци, 112м2, 883м2 двор дог.
Червена локва,96м2,500м2 двор 38 000 лв
Ц. ливада, 176м2, 580м2 двор 24 000 лв
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Яворец, ъглов, 619м2 6 000 лв 

Богданчовци, с гараж, 660м2 3 100 € 
Торбалъжи,УПИ,ъглов,650м2 20 000лв
Поповци, 500м2 2 900 €
Шенини, 488м2 3 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Дядо Дянко, произв. пом., 600м2 дог.
Радичевец, промишлена сграда, 
668м2, парцел 1342м2 250 €
Център, 3-стаен, частично обз. 220 лв
Център, фризьорски салон, 35м2 дог.
Център, търг. обект, 56м2 350 лв
Център, многостаен,обзаведен 500 лв
КУПУВА: Двустаен в кв. Младост

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

066/866 006, 0897/999 595
ГАБРОВО, „РАДЕЦКА”, НАД 

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

04/11

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; работа предлага/търси; продава-купува; животни продава; счетоводство

НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Д. Дянко, апартаменти 380 €/м2

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Ид. център, ет. 4 75 000 лв.
Ид. център, ет. 2 39 000 €
Борово, ет. 3, 102м2 31 500 €
Идеален център 72 000 лв
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 42 000 €
До Куклен театър, ет. 6  70 000 €
К-с „Хр. Ботев”, ет. 5 47 000 €
Административен център, ет. 3 дог.
ИЦ, 2 ет., 120 м2 110 000 лв

ЕДНОС ТАЙ НИ:
Идеален център, ет. 6, 24 500 лв
ДВУС ТАЙ НИ:
Гарата, ет. 4, тухла 41 500 лв
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 72 000 лв
Младост,панел,среден,ет.4 56 500 лв
Голо бърдо, ет. 1 договаряне
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 62 000 лв
Младост, ет. 11, лукс, обз. 40 000€
КЪ ЩИ: 
Идеален център, 2-етажна, възмож-
ност за ново проектиране 65 000 €

Стефановци, етаж, 97м2 42 000 лв
„Баба Зара“, етаж, двор 36 500 лв
Златевци, масивна, РЗП 230 м2, двор 
1500 м2, гараж 95 000 лв
Габрово, 700 м2 земя 29 000 лв
Камъка, 800 м2 двор, за ново проек-
тиране 82 000 лв
Здравковец, 2-етажна + постройки, 
2 дка земя 29 000 €
Ясени,стара,битова, гараж 37 000 лв
Шиваров мост, 2 ет. 50 000 €
„Т. Иванов”, 2-ет., гараж 63 000 лв
Дебел дял, масивна 28 000 €
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
ИЦ, заведение, 80м2 31 000 €
ул. “Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
Дряново, вила, 2 дка двор 3 500 €

Вила с двор договаряне
Пр. халета-250м2,300м2,1000м2 дог.
Сгра да за ки но/за ве де ние, подобре-
ния, проект договаряне
Сгра да,ет.3,биз нес  цен тър 80 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ: 
Пройновци,4200м2, комуник. 8€/м2

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

Баба Зара, 700 м2 35 000 лв
До БКС, 10 дка 26 €/м2

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

Радичевец, 600 м2 10 500 лв
кв. Андреево, ок. 1 дка 10 500 €
Борики, 2800 м2 30 500 €
КУПУВА Н. СТР., ЦЕНТЪР, 3-СТАЕН
КУПУВА ПАРЦЕЛ НА ДОНИНО ИЛИ 
КОПЧЕЛИИ, ПАНОРАМА
КУПУВА СПЕШ НО! ДВУС ТАЕН ПА НЕ-
ЛЕН ГАР СО НИ Е РА - ПЛА ЩА ВЕД НА ГА

29/05

УЛ. “СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1, 066/80-55-65, 80-30-56

БинГо зала 
„ГаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

раБоТа прЕдлаГа

ТранспорТна фирМа наБи-
ра шофьори на Гондоли 
с каТЕГория „с+Е“.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 0887/818-462,	
0889/717-497.	[16,	10]

фаянсаджии за Англия	се	тър-
сят	на	тел.	0876/535-458.
сТроиТЕлна БриГада наби-
ра	 персонал.	 Справки	 на	 тел.	
0895/424-308.	[22,	22]
МаГазин за хранителни	 сто-
ки	 търси	 да	 назначи	 продавач-
консултант.	 Справки	 на	 тел.	
0897/954-247,	 0879/482-551.	
[22,	22]
фирМа В Севлиево	търси	майстор	
на	закуски	и	баничар	-	справки	на	
тел.	0893/648-113.	[10,	9]

сЕрВиТьорка - добро	 заплаща-
не,	 се	 търси	 на	 тел.	 0899/651-
549,	0895/672-652.	[12,	9]
фирМа ТЪрси монтажник	на	га-
ражни	 врати.	 Справки	 на	 тел.	
0888/255-318.	[11,	9]
ТаксиМЕТроВи шофьори се	
търсят	на	тел.	0887/587-354.	[22,	
9]
фирМа ТЪрси да	 назначи	 ра-
ботник	 с	 ТЕЛК.	 Справки	 на	 тел.	
0879/09-01-06.	[11,	8]
лиМк оод търси	 да	 назна-
чи	 заварчик.	 Справки	 на	 тел.	
06717/2333.	 [11,	 11]рЕсТоранТ 
ТЪрси	 готвач	 и	 сервитьор/ка.	
Справки	 на	 тел.	 0899/88-98-97.	
[11,	6]
краВари сЕ търсят	 на	 тел.	
0896/690-300.	[11,	3]

аГЕнция за охрана „су-
пЕр-Гард“ наБира охра-
ниТЕли.	 Справки	 на	 тел.	
0888/60-42-51.	[11,	6]

сЕрВиТьор/ка при	добро	запла-
щане	и	подсигурено	спане	се	тър-
си	на	тел.	0887/671-848.	[17,	5]
„фирМаТа за храна“	 набира	
персонал.	 За	 информация:	 тел.	
0899/414-531,	 firmatazahrana@
gmail.com.	[6,	4]
дЪрВооБраБоТВаща фирМа 
набира	 работници.	 Справки	 на	
тел.	0899/137-896.	[16,	4]
пицария „Гладници“ тър-
си	 сервитьори,	 пицари,	 готвачи.	
Справки	 на	 тел.	 0899/128-151.	
[11,	3]
жЕна за гледане	на	жена	на	лег-
ло	се	търси	на	тел.	0888/886-245.	
[3,	3]
драМаТичЕн ТЕаТЪр „Рачо	Сто-
янов“	 -	 Габрово	 търси	 да	 назна-
чи	 двама	 служители	 на	 длъжност	
„Специалист	звукови	ефекти“	(оз-
вучител).	 Заявки	 се	 подават	 на	
касата	 на	 Театъра.	 Телефон	 за	
информация:	0897/066-791.	[6,	2]

фирМа наБира хиГиЕнисТ-
ки за поддрЪжка на ши-
Вашки цЕх.		Справки	на	тел.	
0884/23-40-26.	[4,	1]

ТаксиМЕТроВ шофьор се	търси	
на	тел.	0888/41-31-97.	[3,	3]
жЕна за гледане	на	болен	поча-
сово	 се	 търси	 на	 тел.	 0888/204-
480.	[11,	2]
жЕна за гледане	на	болен	за	24	
часа	 се	 търси	 на	 тел.	 0888/204-
480.	[11,	2]

раБоТа ТЪрси
оГняр - правоспособен,	 търси	
работа	 -	 тел.	 0894/016-229.	 [11,	
11]
хиМик с английски	 език	 търси	
работа	 -	 тел.	 0878/919-314.	 [11,	
6]

Грижа за дЕца, 
Болни и ВЪзрасТни
ГлЕдаМ Болни. Може	почасово.	
Тел.	0878/47-69-96.	[3,	1]
ГлЕдаМ Малки деца	 -	 тел.	
0899/294-420.	[5,	2]

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Голо бърдо, двустаен, тухла, ет. 3, 2 тераси 18 000 eu
Голо бърдо, 90м2, тухла   договаряне
Дядо Дянко, тристаен, тухла   16 000 eu
Бичкиня, 80м2, тухла, таванска стая  договаряне

КЪЩИ:  
Драгановци, 2 етажа, 1 дка двор, пещ  15 000 eu
Здравковец, 2 етажа, 2 дка двор  8 000 eu
Тодорчетата, 2-етажна, ток, вода, 1 дка  10 000 eu 
Ловнидол, двор над 6 дка   5 000 eu 
Сейковци,2 къщи,отлични,двор,панорама 38 000 eu
Гарата   договаряне

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ:  
До Младежки дом, парцел, 3 дка  договаряне
Гачевци, гора, 13.400 дка   договаряне
Габрово, земеделска земя   договаряне
Русевци, парцел, път, ток, вода  договаряне
КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ - НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ

      ул. “Николаевска” 12
    (срещу ДСК), ет. 1
066/860-960, 0899/440-177Everest_imoti@abv.bg

Агенция за 
недвижими имоти

18/11

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

       Äèàìàíò
Габрово, „Могильов“ 47, 0888/765-290, bankov.stefan@abv.bg

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Помещение, идеален център, 25м2     14 000 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  

Колелото, 65м2, тухла 32 000 лв
Колелото, 61м2, тухла 40 000 лв
Дядо Дянко, двустаен, тухла        договаряне 
Борово, 2-стаен, лукс + изба  60 000 лв 

КЪЩИ В ГРАДА:  
Широк център, тухла, 70м2, двор 500м2 37 000 лв
Шивара, 75м2, тухла, двор 500 м2  70 000 лв
Бичкиня, 62 м2 РЗП, масивна, отлична     50 000 лв
Шивара, 100 м2 + гараж, двор 500м2      30 000 лв
Беленци, двуетажна, 70 м2, двор 300м2     31 000 лв

КЪЩИ, ВИЛИ ИЗВЪН ГРАДА:  
Вила, масив, 45м2, двор 800м2 10 000 лв
Тодоровци, вила, 36м2, тухла,двор 600м2 17 000 лв
Богданчовци,къща,РЗП 100м2, двор 1 дка 35 000 лв
Борики, къща, 100м2, лукс, гараж        40 000 лв

ПАРЦЕЛИ:  
Широк център, УПИ, 700м2 14 300 лв
ПРОДАВА/ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТИ В СОФИЯ

01/04

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи -	 10	
лв./кв.,	и	дялан	камък	-	35	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0895/752-838.
циМЕнТоВи колоВЕ се	
продават	на	тел.	0888/39-
00-82.	[11,	6]
кЕрЕМиди и капаци	
БРАМАК	 (втора	 употре-
ба)	 се	 продават	 на	 тел.	
0878/199-789.	[11,	4]

циГли - използвани,	0.10	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0896/49-59-26.	[16,	2]
Едноканални кЕрЕМи-
ди се	 продават	 на	 тел.	
0886/548-146.	[5,	1]

продаВа оБзаВЕжданЕ
дВЕ подМаТрачни ита-
лиански	 нови	 рамки	 и	
радиатори	 -	 маслени,	 за	
стена,	се	продават	на	тел.	
0892/46-14-40.	[2,	2]
оТоплиТЕлни пЕчки -	
акумулираща,	газова,	наф-
това,	изгодно	се	продават	
на	 тел.	0898/460-609.	 [5,	
2]

продаВа разни
казани за ракия	се	про-
дават	на	тел.	0886/92-81-
01.	[12,	11]

каМина с водна	 риза	
изгодно	се	продава	на	тел.	
0887/57-90-36.	[20,	14]
коТЕл - чугунен,	 чеш-
ки,	 VIADRUS	 U2,	 за	 550	
лева	 се	 продава	 на	 тел.	
0876/90-87-67.	[11,	9]
каМина с водна	 риза	
ELDOM,	23	кВт,	на	твърдо	
гориво,	на	два	сезона,	се	
продава	на	тел.	0894/050-
430	[20,	12]
изГодно лиМоно-
Ви и	 ДАФИНОВИ	 расте-
ния	 се	 продават	 на	 тел.	
0885/337-531,	066/86-00-
32.	[10,	4]
празни ГазоВи бутилки	
-	 2	 бр.,	 се	 продават	 на	
тел.	066/88-52-78.	[4,	3]
книГаТа „ГЕн ключо-
ве“	 и	 магнитно	 колие	 -	
нови,	се	продават	на	 тел.	
0878/390-788.	[6,	2]

доМашна ГроздоВа ра-
кия	-	48	градуса,	7	лв.,	се	
продава	 на	 тел.	 0896/85-
89-58.	[4,	1]
караВана сЕ продава	на	
тел.	0897/64-12-72.	[3,	1]

жиВоТни продаВа
заплодЕни ярЕТа по	
споразумение	 се	 прода-
ват	на	тел.	0892/989-718.	
[11,	2]
оВЕн, оВцЕ, кози	се	про-
дават	на	тел.	0879/36-00-
65.	[11,	5]

продаВа Тор
ГоВЕжда Тор в	чували	 -	
3.00	 лв./бр.,	 с	 транспорт	
-	0878/650-456.	[22,	15]
уГнил оБорски тор	 се	
продава.	 Собствен	 транс-
порт	 със	 самосвал.	 Тел.	
0899/414-153.	[23,	15]

храна за жиВоТни
сЕно на бали	 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0899/960-591.	
[11,	2]

купуВа разни
сТара нафТа се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.	
орЕхи на добра	 цена	 се	
купуват	 на	 тел.	 0879/13-
28-32.	[4,	4]
акордЕони сЕ купуват	
на	 тел.	 0877/407-450.	
[13,	12]
каМина сЕ купува	 на	
тел.	0888/866-830.	[2,	1]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	 ку-
пува	 всякакви	 железа	 -	
справки	на	тел.	0896/183-
637.

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“	 -	 сче-
товодни	 услуги,	 годишно	
приключване,	 данъчни	 де-
кларации	-	справки	на	тел.	
066/804-066

рЕГисТрация на 
фирМи и счЕТоВод-
но оБслужВанЕ	 -	
0898/480-821.

уроци, курсоВЕ
цЕнТЪр за ПРОФЕСИО-
НАЛНО	ОБУЧЕНИЕ	-	ГАБРО-
ВО,	 организира	 лицензи-
рани	 курсове	 за:	 огняр,	
кранист,	 	 мотокарист,	
машинист	 на	 пътно-стро-
ителни	 машини,	 готвач,	
барман-сервитьор,	 коз-
метик,	 фризьор,	 лечебен	
масаж,	маникюр,	педикюр,	
ноктопластика.	 Издава	 се	
държавен	документ	за	пра-
воспособност.	 Обучение	
с	 ваучер	 за	 безработни	
и	 работещи.	 Тел.	 066/80-
85-92,	 от	 10.30	 до	 12.30	
часа,	0887/361-876.
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“	 провежда	 курсове	
за	 безопасно	 боравене	 с	
огнестрелно	 оръжие.	 Тел.	
066/80-69-62.

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

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	тона,	16	куб.	м		-	
0899/377-924
услуГи сЪс самосвал	 -	25	лв.,	 и	
багер	-	50	лв./час	-	0893/511-154.	
[23,	19]

ТранспорТ с камион	до	два	тона,	
самосвал,	 докерски	 услуги	 -	 изна-
сяне,	 	 пренасяне,	 изхвърляне	 на	
мебели,	 пренасяне	 на	 строителни	
и	 други	 тежки	 товари,	 извозване	
на	 ненужна	 покъщнина,	 строителни	
отпадъци	до	сметището	-	0898/780-
448
ТранспорТ с бус	-	3	тона,	фургон	
-	 18	 кубика,	 падащ	 борд,	 количка.	
Фактури	 по	ДДС.	 Тел.	 0887/31-61-
84.

прЕВоз с бус	 -	 справки	 на	 тел.	
0877/555-708.
ТранспорТ - 0.45	 лв./км	 -	 тел.	
0894/00-40-45.	[24,	15]
ТранспорТ сЪс самосвал	 -	 3.5	
тона	-	тел.	0876/522-774.	[20,	9]
ТранспорТни услуГи -	 тел.	
0882/407-493.	[15,	6]
ТранспорТ с ГАЗ-53	-	самосвал	-	
0899/072-605.	[11,	9]
ТранспорТ с бус	 -	 1.500	 -	 тел.	
0879/019-191.	[7,	3]

доМашни люБиМци
чисТокрЪВни кучЕТа за	
трюфели	 (лагото)	 се	 про-
дават	 на	 тел.	 0899/538-
494	[8,	7
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оТоплЕниЕ
дЪрВа за огрев	 се	 продават	 на	
тел.	 066/823-712,	 0887/620-535,	
0876/162-172.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти	 въглища	
донбас,	брикети,	дърва.	Ниски	цени,	
безплатен	 транспорт	 -	 066/805-
642,	0897/892-903.
нацЕпЕни дЪрВа -	80	лв.	Безпла-
тен	транспорт.	Незабавна	доставка.	
Тел.	0895/252-686.
нарязани и нацепени	 букови	 и	
дъбови	 дърва	 се	 продават	 на	 тел.	
0876/839-779.
дЪрВа за огрев	-	нарязани	и	наце-
пени,	се	продават	на	тел.	0876/437-
140.
БукоВи дЪрВа -	 нарязани	 и	 на-
цепени.	 Безплатен	 транспорт,	 се	
продават	на	тел.	0877/191-102.
нацЕпЕни, нарязани дърва	 -	80	
лева,	незабавна	доставка,	се	прода-
ват	на	тел.	0884/709-093

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

дЪБоВи за огрев	 -	 нацепени,	 80	
лв.,	с	безплатен	транспорт,	се	про-
дават	на	тел.	0877/471-466.
дЪрВа за печки	и	камини	-	80	лв.,	
се	продават	на	тел.	0876/583-472.
нарязани и нацепени	дърва	-	бър-
за	 доставка,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/108-825.
„МГ-лЕс“ продаВа дърва	за	огрев	
-	 справки	 на	 тел.	 0887/547-499,	
0878/513-655.
сухи и сурови	нацепени	дърва	-	80	
лв.,	се	продават	на	тел.	0895/752-
838.
дЪрВа за печки,	котли,	камини	се	
продават	на	тел.	0879/988-131.
“ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ оод про-
дава	въглища,	екобрикети,	пелети	и	
брикети	-	0897/922-481.
салкЪМ - метров,	 65	 лв./куб,	 на-
рязан	 и	 нацепен	 -	 73	 лв./куб.,	 се	
продава	на	тел.	0896/735-859.	[24,	
14]
дЪрВа за огрев	метрови	-	75	лв./
куб.	 м,	 нарязани	 -	 85	 лв./куб.	 м,	
се	продават	на	 тел.	0896/741-763.	
[24,	14]
дЪрВа за огрев	 -	 нарязани,	 80	
лв./куб.	 м,	 с	 включен	 транспорт,	
се	продават	на	 тел.	0879/562-733.	
[24,	14]

нарязани и НАЦЕПЕНИ	 дърва	 за	
огрев	 -	80	лв./куб.	м,	се	продават	
на	тел.	0897/765-901.	[24,	14]
рЕжа дЪрВа -	тел.	0899/278-396.	
[12,	12]
„Балкан пЕлЕТс“ продава	 пе-
лети.	 Гарантирано	 качество!	 Тел.	
0877/27-26-21.	[22,	11]
изГодна продажБа и	 доставка	
на	 троянски	 букови	 пелети	 -	 тел.	
0886/320-155.	[11,	9]
дЪрВа за огрев	-	метрови	и	наря-
зани,	 80	 лв.	 -	 тел.	 0895/122-702.	
[7,	4]
дЪрВа за огрев,	 разпалки	 в	 чу-
вали,	 дърва	 в	 чували,	 нарязани	 и	
нацепени,	 сухи	 -	 тел.	 0896/80-76-
88.	[15,	5]
дЪБоВи изрЕзки -	40	лв./куб.	м	-	
тел.	0899/137-896.	[16,	4]
разпалки - тел.	 0896/077-029.	
[5,	3]
нарязани, нацЕпЕни дърва	 -	85	
лв./куб.,	 чувал	 дърва	 -	 5	 лв.,	 раз-
палки	-	5	лв.	-		0893/511-154.	
дЪрВа за огрев	 -	нарязани,	наце-
пени	и	метрови,	незабавна	достав-
ка,	 се	 продават	 на	 тел.	 0898/519-
077.	[22,	1]
„флинТ-ГаЙдароВи“ („пЕТя Гай-
дарова“)	 -	 донбаски	 въглища;	 бри-
кети,	разпалки.	Осигурен	транспорт.	
Тел.	 0898/690-606,	 066/80-80-53.	
[24,	1]

725 ноември 2019 г. отопление; строителство, ремонти, изолации, услуги; автопазар; лекари

сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива	-	0897/832-
363
сЪБаряМ и почиствам	 от	 А	
до	 Я.	 Извършвам	 строителни	
работи.	 Чистя	 дворове,	 мази	 -	
0899/601-444.
фирМа сЪБаря, почиства	 за	
сметка	 на	 материалите	 -	 тел.	
0896/183-637.
кЪрТи, зида, Вик, Ел., 
фаянс	 	 -	 справки	 на	 тел.	
0878/943-895.
фирМа изГражда, ремонтира	
или	събаря	-	обезопасява	вся-
какви	покриви.	Изгражда	наве-
си,	огради	и	други	на	най-ниски	
цени	и	с	високо	качество.	Тел.	
0895/752-838.
услуГи с Мини БаГЕрчЕ и 
саМосВал	 -	 тел.	 0897/429-
374.
рЕМонТ на покриви,	 тенеке-
джийство,	 топло-	 и	 хидроизо-
лации	извършва	тел.	0888/863-
001.	[22,	20]
кЪрТя БЕТон, камък	 -	 тел.	
0888/544-438.	[12,	9]
БриГада изВЪршВа ремонт	
на	покриви,	хидро-	и	топлоизо-
лации,	шпакловки,	бои	и	тене-
кеджийски	услуги,	дренаж	и	др.	
-	тел.	0899/63-88-75.	[18,	14]

оБрЪщанЕ и подмазване	 на	
прозорци	-	тел.	0876/130-317.	
[11,	8]
хидроизолация, саниранЕ, 
измазване	на	комини	и	капаци,	
покриви,	бетони	-	0886/76-24-
34.	[10,	9]
покриВи, изолации, въ-
трешни	ремонти,	мазилки,	боя,	
гипсокартон	и	др.	 -	0897/390-
194.	[25,	5]
хидроизолация, покриВи, 
дренаж,	улуци,	капаци,	комини,	
подпорни	 стени	 бързо	 и	 ка-
чествено	 -	 тел.	 0888/020-187.	
[25,	5]
рЕМонТ на покриви,	 хидрои-
золация,	 саниране,	 гипсокар-
тон,	шпакловка,	боя	и	др.	-	тел.	
0898/613-913.	[13,	3]
сТроиТЕлно-рЕМонТни дЕЙ-
носТи и	всякакви	довършител-
ни	работи	-	тел.	0884/439-823.	
[16,	2]
покриВни рЕМонТи, капаци,	
комини,	 изолации	 -	 0882/279-
749.	[17,	2]
почисТВанЕ на улуци.	под-
Мяна на счупЕни циГли и 
капаци.	Освежаване	на	фаса-
ди.	Тел.	0882/66-35-30.	[5,	1]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ -	 редене,	
БЕЗПРАХОВО	 циклене,	 фино	
шлайфане,	 лакиране	 -	 монтаж	
на	ламиниран	паркет	-	066/86-
61-43,	0889/286-025.
паркЕТ, дюшЕМЕ, лаМи-
наТ - циклЕнЕ, МонТаж, 
лакиранЕ	 -	 справки	 на	 тел.	
0886/249-906

шпаклоВка, БоядисВанЕ -	
тел.	0895/38-66-50.
профЕсионалЕн МонТаж 
на	 ламинат,	 балатум,	 замазки,	
боядисване,	тапети	-	0897/978-
762,	0877/015-031.	[27,	13]
МонТаж на гипсокартон,	
шпакловка	 и	 боя.	 Бързина	
от	 нас,	 изборът	 от	 вас.	 Тел.	
0895/72-86-68.	[14,	8]
шпаклоВка, окачЕн таван,	
гипсокартон,	фаянс	и	теракота,	
изолация,	ламинат,	подмазване	
на	 дограма	 -	 тел.	 0876/130-
317.	[11,	8]
ВЪТрЕшни рЕМонТи -	 тел.	
0897/85-97-33.	[11,	6]
шпаклоВка и БоядисВанЕ	-	
справки	на	тел.	0878/580-333.	
[31,	8]
ВЪТрЕшни рЕМонТи, шпак-
ловки,	 боядисване	 -	 тел.	
0898/569-486.	[22,	5]
полаГаМ дЕкораТиВни 
шпакловки,	мазилки	и	 пясъчни	
интериорни	бои	-	тел.	0897/22-
98-15.	[3,	3]
посТаВянЕ на лаМинаТ, ВЪ-
ТрЕшна изолация,	 шпакло-
ване,	 боядисване	 и	 др.	 -	 тел.	
0884/319-404.	[6,	2]

хидроизолации
рЕМонТ на стари	 покриви,	
хидро-,	 топлоизолации,	 дренаж	
-	тел.	0888/863-001.	[17,	2]

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

алпинисТи, скЕлЕ -	
0898/907-400.
хидро- и Топлоизолации,	
ремонт	на	стари	покриви,	дре-
наж	 -	 тел.	 0882/279-749.	 [22,	
20]
Топлоизолация - тел.	
0885/435-390.	[17,	3]

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

оГрадна МрЕжа произ-
ВЕжда, ГВоздЕи и ТЕло-
ВЕ на заВодски цЕни	се	
предлагат	 на	 тел.	 066/80-
85-39.	

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроуслуГи 
по	 домовете	 извършва	 тел.	
0899/145-802.	[33,	23]
Ел. услуГи -	тел.	0877/85-17-
88.	[20,	6]
Ел. инсТалации -	 тел.	
0877/36-78-52.	[20,	6]

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

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

Вик
Вик МонТаж и	 поддръжка	 -	
0887/680-034.
оТпушВа канали -	 тел.	
0889/177-737.
Вик и ел.	 услуги	 -	 тел.	
0876/130-317.	[11,	8]
Вик рЕМонТи и	 инсталации	 -	
тел.	0899/359-114.	[11,	6]
изТочВанЕ на септични	ями	-	
тел.	0889/177-737.	[25,	2]

доГраМа

н и ко консТрукции оод 
произВЕжда и МонТира 
прозорЕчни сисТЕМи 
REHAU	 -	 0888/001-588,	 e-
mail:	 nikopvc@abv.bg.	 [18,	
8]

AL и	 PVC	 дограма,	 бонус	 ко-
марници	 -	 тел.	 0893/206-746.	
[22,	20]
AL и PVC	дограма,	изграждане	
на	 тераси,	 щори.	 Отстъпка	 -	
10%	до	 края	 на	 ноември.	 Тел.	
0876/130-317.	[11,	10]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници	 и	
фризери	 по	 домовете	 -	 тел.	
0897/425-313.
рЕМонТ на телевизори	по	до-
мовете	 -	 тел.	 0888/279-846.	
[22,	15]
рЕМонТ на всички	 марки	 пе-
рални	 -	 тел.	 0888/294-214.	
[23,	10]
рЕМонТ и продажба	 на	 кафе	
автомати	 -	 тел.	 0898/480-551.	
[11,	3]

рЕМонТ на перални,	 съдо-
миялни,	 печки,	 бойлери	 -	 тел.	
0988/815-645,	 0884/155-075.	
[3,	2]

почисТВанЕ
почисТВанЕ оТ А	до	Я	-	тел.	
0876/62-26-17.	[12,	11]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, почиства-
не	-	тел.	0894/602-701.	[16, 12]

услуГи
рязанЕ, касТрЕнЕ на	 опасни	
дървета	 (АЛПИНИСТ)	 -	 www.
arborist-bg.com,	тел.	0884/942-
942.
коВач, кВ. Смирненски	
-	 водно	 точило	 и	 сапове	 	 -	
0892/775-774.
сЪБарянЕ на дървета,	рязане,	
кастрене	-	0889/177-737.
попраВяМ Ел. уреди	и	ВиК	 -	
тел.	0894/20-509.	[25,	20]
рязанЕ, касТрЕнЕ на	 опасни	
дървета	 -	 тел.	 0894/602-701.	
[16,	12]
заВарЪчни услуГи -	 тел.	
0885/72-46-71.	[11,	9]
рЕМонТ Вик и	ел.	уреди	-	тел.	
0887/66-38-41.	[11,	9]
израБоТка на железни	 кон-
струкции,	 ел.	 инсталации,	 чис-
тене	на	градини,	мази	и	дворо-
ве	и	други	услуги.	Цена	по	спо-
разумение.	 Тел.	0898/820-845,	
0899/03-72-84.	[12,	9]
Вик и ел.	 услуги	 -	 тел.	
0894/220-509.	[18,	4]
кЪрТи, чисТи, извозва	 -	
0889/177-737.	[25,	2]
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сядаш и караш
аВТоМоБили до 1500	 лв.	 с	 всичко	
платено	(Опел,	Мицубиши,	Фолксваген)	-	
справки	на	тел.	0999/009-008.

аВТоМоБили продаВа
даЙхаТсу фЕроза -	 1993	 г.,	 бензин/
газ,	 за	 3500	 лв.	 се	 продава	 на	 тел.	
0888/52-55-48.	[6,	3]

ГуМи
ГуМи - 4	бр.,	155/70-13,	се	продава	на	
тел.	0884/139-268.	[11,	7]
зиМни ГуМи „Кама“	 -	 185/65/R14,	 с	
джанти,	се	продават	на	тел.	0899/39-60-
60.	[4,	1]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, камиони,	 трактори,	 ре-
маркета	(може	и	дефектирали)	от	място	
на	най-високи	цени	се	изкупуват	на	тел.	
0897/429-374.
ВарТБурГ - комби,	 се	 купува	 на	 тел.	
0897/277-124.	[5,	1]

аВТочасТи/МаГазини
изкупуВаМ аВТокаТализаТори -	
тел.	0999/009-008.
ноВи акуМулаТори -	най-ниски	цени	
-	тел.	0999/009-008.

аВТоуслуГи
аВТоТЕнЕкЕджиЙски и автобояджий-

ски	 услуги.	 Качествено,	 експедитивно,	
атрактивни	 цени.	 Тел.	 066/821	 566,	
0888	321	692.
кЪрпЕж на автомобили	 -	 тел.	
0882/407-493.	[15,	6]
аВТосЕрВиз - тел.	0882/407-493.	 [15,	
6]

аВТоМорГи
ника ауТо изкупува	всякакъв	вид	МПС	
на	най-добри	цени.	прЕдлаГа сЕрВиз-
на дЕЙносТ и дЕнонощна пЪТна 
поМощ. Справки	на	тел.	066/886-677,	
0899/886-424.

 под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ аВТоМоБили 
под наЕМ,	ул.	„Емануил	Манолов“	
28,	тел.	0999/009-008.

аВТоМоБили под	 наем	 -	 0878/929-
080.	[14,	10]

скрап, сТари аВТоМоБили
фирМа „ВаЙкар“ изкупува	 стари	 и	
нови,	излезли	от	употреба	и	катастрофи-
рали	автобуси	и	микробуси	-	0999/009-
008.
коли за скрап	на	добри	цени	се	изку-
пуват	на	тел.	0899/810-766.	[15,	13]
изкупуВа ВсякакВи бракувани	МПС	-	
0899/937-991	[14,	9]
коли за скрап	на	изгодни	цени	се	из-
купуват	на	тел.	0877/738-637.	[22,	14]
коли за скрап	 от	 място	 се	 изкупуват	
на	тел.	0899/092-510.	[22,	1]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ сТари и сЪВрЕМЕн-
ни, западни и социалисТичЕ-
ски МоТопЕди и МоТоциклЕТи	
-	 здрави	 и	 повредени,	 може	 и	 с	
липси	-	0999/009-008.

лЕкари
д-р ГЕорГи ТаБакоВ - очЕн ка-
БинЕТ	 -	 ул.	 „Тотю	 Иванов“	 25	
-	прегледи	на	деца	и	възрастни,	по-
ставяне	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
психиаТЪр и нЕВролоГ. д-р 
ТрифоноВ,	 Габрово,	 ул.	 „Емануил	
Манолов“	 №	 12-А,	 066/804-549,	
0885/251-655.	 ИЗДАВА	 ПСИХИА-
ТРИЧНИ	УДОСТОВЕРЕНИЯ.

д-р Марина санкЕВа, спЕциа-
лисТ кожни и ВЕнЕричЕски Бо-
лЕсТи, ЕсТЕТична дЕрМаТоло-
Гия,	гр.	Габрово,	ул.	„Брянска“	11,	
понеделник,	вторник,	сряда	и	петък	
от	10.00	до	17.00	часа.	Записване	
на	тел.	066/800-140.
д-р пЕЙо МишЕВ, сЪрдЕчна 
хирурГия, сЪдоВа хирурГия, 
доплЕроВа соноГрафия,	 ще	
приема	 на	 13	 декември	 2019	 г.,	
в	 „МЕДИЦИНСКИ	 ЦЕНТЪР-1-СЕВЛИ-
ЕВО”,	 кабинет	309	–	 III	 ет.	Прегле-
дите	 се	 извършват	 след	 предвари-
телно	 записване	 -	 с	 направление	
от	личен	лекар	и	срещу	заплащане.	
Съвременно	 лечение	 на	 венозни,	
артериални	 и	 лимфни	 заболява-
ния	 на	 крайниците,	 ултразвуково	
доплерово	 изследване.	 Минимални	
инванзивни,	 ендоваскуларни	 и	 хи-
бридни	 методи	 за	 лечение	 на	 съ-

довите	 заболявания.	 Допълнителна	
информация	 и	 записване	 –	 на	 тел.	
0675/3-42-15.	[4,	2]
д-р яВор МалиноВ - клиника 
„МалиноВ”,	 ще	 приема	 на	 13	
ДЕКЕМВРИ	2019	г.,	от	12	ч.	в	„МЕ-
ДИЦИНСКИ	 ЦЕНТЪР-1-СЕВЛИЕВО”,	
кабинет	№	 307,	 III	 ет.	 Съвременна	
диагностика	 и	 лечение	 на	 репро-
дуктивни	 проблеми;	 Репродуктивна	
хирургия;	 Асистирана	 репродукция;	
Инвитро	 процедури;	 Гинекологични	
прегледи,	 консултации	 при	 стери-
литет	 и	 заболявания	 на	 женски	
полови	 органи.	 Допълнителна	 ин-
формация	 и	 записване	 –	 на	 тел.	
0675/3-42-15.	[4,	2]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж -	 тел.	
0894/277-849.	[11,	8]
услуГи за мъже	 -	 тел.	
0885/885-219.	[6,	3]
МоМичЕ на повикване	 -	
тел.	0876/249-511.	[2,	2]

запознансТВа
пЕнсионЕр Миньор тър-
си	 жена	 до	 65	 години	 за	
съвместно	 съжителство,	
без	 ангажименти	 -	 тел.	
0882/362-548.	[11,	1]
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	 По	покана	на	доц.	д-р	
Николай	 Кънев,	 декан	 на	
Историческия	 факултет	
към	 ВТУ	 „Св.	 Св.	 Кирил	
и	Методий”,	Националният	
музей	 на	 образованието	
гостува	 в	 университетския	
музей	с	изложба	„Географ-
ското	познание”.	
	 Събитието	 е	 по	 повод	
35	 години	 от	 създаването	
на	катедра	„География”.
	 В	 изложбата	 „Географ-
ското	 познание”	 са	 пред-
ставени	два	изключително	
интересни	атласа,	съставе-
ни	през	1865	година	от	ро-
доначалника	на	българско-
то	книгоиздаване	Христо	Г.	
Данов.	 Единият	 -	 „Земле-
описателен	 учебен	 атлас”,	
подготвен		по	атласите	на	
Адами,	Шилер,	Галети,	Си-
машка	и	Сидова,	съдържа	

24	 карти.	 Отпечатан	 във	
Виена,	той	показва	как	са	
изглеждали	 Балканският	
полуостров	 и	 останалият	
свят.	 Данов	 посочва,	 че	
една	от	неговите	цели	е	да	
улесни	 преподаването	 по	
география	 в	 българското	
училище.	
	 Любопитен	 факт	 е,	 че	
атласът	е	принадлежал	на	
ученичката	 Стефани	 Стан-
чова	 Колева	 (съпруга	 на	
Иван	Гюзелев).	По	страни-
ците	 на	 атласа	 има	 мно-
жество	 приписки,	 които	
дават	 информация	 за	 жи-
вота	в	Габровската	 гимна-
зия	и	Девическия	пансион	
към	нея.
	 20	ценни	възрожденски	
учебници	 по	 землеописа-
ние	 и	 география,	 глобуси,	
географски	 карти,	 разноо-

бразни	 уреди	 и	 училищни	
тетрадки	 от	 фонда	 на	 му-
зея	допълват	изложбата.
	 Акцент	 в	 нея	 е	 първи-
ят	 български	 учебник	 по	
география	 от	 1835	 годи-
на	 „Краткое	 политическое	
землеописание…”.	
	 Той	 е	 петата	 част	 от	
първия	комплект	учебници	
на	 свищовските	 учители	
Емануил	Васкидович	и	Не-
офит	Бозвели	за	новобъл-
гарските	взаимни	училища	
под	 общо	 заглавие	 „Сла-
веноболгарское	 детевод-
ство”.	
	 Най-старият	 експонат	
(1807	 г.)	 в	 мобилната	 екс-
позиция	 е	 „Джобен	 ав-
стрийски	 атлас	 с	 45	 цвет-
ни	карти”,	в	който	се	чете	
името	 на	 България	 като	
географска	 област	 в	 рам-

ките	на	Османската	импе-
рия.								
	 Преди	да	бъде	открита,	
изложбата	беше	разгледа-
на	 от	 учители	 от	 българ-
ската	 диаспора	 в	Бесара-
бия,	Република	Молдова.	
	 Директорът	 на	 музея	
Любка	 Тинчева	 разговаря	
с	 Ваня	 Ангелова,	 експерт	
в	 отдел	 „Международно	 и	
вътрешно	 сътрудничество”		
на		ВТУ,	и	с	представители	
на	 групата	 от	 Молдова.	
Бяха	обсъдени	възможнос-
ти	 за	 реализиране	 на	 бъ-
дещи	 съвместни	 дейности	
и	проекти.	
	 Официално	 изложбата	
се	 откри	 на	 22	 ноември	
като	 част	 от	 инициативи-
те,	 с	 които	 академичната	
общност	 отбелязва	 35-та	
годишнина	на	катедра	„Ге-

ография”.	
	 Един	 от	 нейните	 ос-
нователи	 -	 проф.	 доктор	
на	науките	Атанас	Дермен-
джиев,	 е	 настоящ	ръково-
дител	 катедра.	 С	 негово	

съдействие	 за	 гостите	 на	
събитието	 Националният	
музей	 на	 образованието	
подготви	 брошура,	 която	
съдържа	 информация	 за	
авторите	 на	 учебници	 по	

география	през	Възражда-
нето.
	 Изложбата	 може	 да	
бъде	 видяна	 в	 универси-
тетския	музей	до	20	декем-
ври.

Нàционàлнияò музей нà оáрàзовàниеòо ñ 
изложáà във Великоòърновñкия универñиòеò

ВЕла лазароВа

	 Тържественото	 чества-
не	на	150	 години	на	ЖБД	
„Майчина	грижа”	на	21	но-
ември	в	ХГ	„Христо	Цокев”	
бе	 истински	 празник	 на	
мисията	 на	 дружеството	
„Събрали	 сме	 се	 да	 тво-
рим	добро”.
	 Председателят	 на	 дру-
жеството	 Ганка	 Шиваро-
ва	 благодари	 на	 всички,	
които	 са	 ги	 подкрепяли	
в	 тяхната	 човеколюбива	
благотворителна	 дейност,	
очертани	 най-ясно	 в	 под-
готвената	 изложба	и	юби-
леен	каталог.
	 „Назад	във	времето	не	
може	 да	 не	 се	 впечатлим	
от	далновидността,	целеус-
тремеността,	желанието	на	
първосъздателите	на	орга-
низацията	 да	 служат	 на	
обществото.	 Християнска	
ценност,	 която	 трябва	 да	
е	 пътеводител	 във	 всяко	
наше	 начинание.	 Вярвам,	
че	 и	 занапред	 хуманната	
ви	дейност	ще	гради	устои	
и	доброта”,	каза	в	обръще-
нието	 си	 Невена	 Петкова	

-	 областен	 управител,	 и	
пожела:	 „Събирайте	 все	
повече	 съмишленици	 за	
нови	 каузи,	 защото	 само	
заедно	 като	 едно	 голямо	
семейство	може	да	се	по-
стигат	набелязаните	цели”.
	 „Продължавайте	 да	

дарявате	 любов	 и	 грижа	
всички	вие,	 за	 които	 „Съ-
брали	 сме	 се	 да	 творим	
добро”	се	е	превърнало	в	
лично	 верую.	 Продължа-
вайте	 с	 ентусиазъм,	 труд	
и	постоянство	да	сбъдвате	
мечти.	 Бъдете	 пример	 за	

всички	нас”,	каза	народни-
ят	 представител	 Кристина	
Сидорова.
	 „Вие,	 дами	 от	 ЖБД	
„Майчина	грижа”,	сте	едно	
истинско	 бижу	 за	 нашия	
град.	Вече	век	и	половина	
превръщате	съзидателната	

енергия	на	жената	и	май-
ката	в	двигател	на	социал-
ни	и	духовни	каузи	и	това	
е	достойно	за	възхищение.	
Искам	 да	 повторя	 думи-
те	 на	 кмета	 на	 Община	
Габрово,	 чиито	 почитания	
поднасям	 сега.	 Убеден	
съм,	 че	 вашето	 постоян-
ство,	упоритост,	сърцатост,	
чувство	 за	 дълг	 са	 пре-
върнали	 „Майчина	 грижа”	
в	 категоричен	 авторитет	
и	 емблема	 на	 обществе-
ния	 живот	 в	 нашия	 град.	
Историята	 на	 дружество-
то	 респектира	 и	 вдъхно-
вява.	 Вярвам,	 че	 тепърва	
ще	 има	 нови	 поводи	 за	
гордост	от	това,	което	съз-
давате	с	любов	за	Габрово	
и	габровци.	
	 Пожелавам	семейство-
то	на	„Майчина	грижа”	да	
се	 увеличава	 и	 да	 про-
дължава	 своята	 човеко-
любива	 мисия.	 Сила	 има-
те,	 мъдрост	 имате,	 любов	
имате.	Бъдете	здрави.	Рад-
вайте	 се	 на	 плодовете	 на	
своя	 труд.	Продължавайте	
своето	 добро	 дело”,	 от-
беляза	 заместник-кметът	

арх.	Николай	Меразчиев.
	 Приветствия	и	поздра-
вителни	 адреси	 бяха	 от-
правени	 от	 представите-
ли	 на	 културни	 институти,	
обществени	 организации,	
приятели,	граждани.
	 Отличените	в	конкурса	
за	 есе	 на	 тема	 „Жена-
та,	 майката	 и	 даряването	
на	добро”	получиха:	първа	
награда	 -	 Бранимира	 Ко-
лева,	ПТГ	„Д-р	Никола	Ва-
силиади”;	 втора	 награда	 -	
Габриела	 Симеонова,	 НАГ;	
трета	награда	-	„Силата	на	
майчината	любов”,	Искрен	

Илиев,	 НАГ,	 и	 две	 поо-
щрителни	награди	за	Петя	
Спасова	 от	 НАГ	 и	 Теди	
Лефтерова,	ПТГ	„Д-р	Нико-
ла	Василиади”	-	Габрово.
	 Повече	 от	 20	 души,	
съпричастни	 на	 мисията	
на	„Майчина	грижа”,	полу-
чиха	 грамоти	 с	 благодар-
ност	за	проявена	щедрост	
и	подкрепа.
	 Музикален	поздрав	от-
прави	 струнен	 квартет	 от	
Габровски	 камерен	 оркес-
тър:	 Христофор	Михайлов,	
Даниела	Данис,	Пепа	Ива-
нова	и	Елена	Вълкова.

Невенà Пеòковà към "Мàйчинà ãрижà": "Съáирàйòе ñъмишленици"

продължава от стр. 1
Втората	 част	 на	 излож-
бата	 е	 с	 оригинални	 до-
кументи	 и	 снимки,	 съхра-
нявани	 в	Държавен	 архив	
и	 Национален	 музей	 на	
образованието.
	 Сред	 тях	 са	 Златната	
книга	 на	 дружеството	 с	
летопис	 от	 1869	 до	 1939	
г.,	 списъци	 на	 дарители	
(1870-1875	 г.),	 Указ	 на	 НВ	
Цар	 Борис	 III	 за	 удосто-
яване	 на	 Стефана	 Богдан	
Генчева	 с	 почетен	 знак	

„За	насърчаване	към	чове-
колюбие”	 -	 III	степен	(1938	
г.),	 Протоколна	 книга	 на	
Девическо	 професионално	
училище	 „х.	 Радка	 Пенчо	
Семова”	(1933-1938	г.)	и	др.
	 В	 изложбата	 е	 и	 По-
четен	 плакет	 на	 Община	
Габрово	 на	 дружеството	
(1996	 г.),	 портрет	 на	 бла-
годетеля	 Пенчо	 Семов	 на	
художника	Т.	Н.	Миленков,	
1940	г.
	 От	Националния	музей	
на	 образованието	 е	 Зна-

мето	на	Девическото	про-
фесионално	 училище	 по	
облекло	(1935),	дарение	от	
х.	Радка	Пенчо	Семова	на 
снимката долу,	 унифор-
мена	 ученическа	 блуза,	
ръчни	бродерии	на	ученич-
ки	и	др.
	 Изложбата	 е	 призна-
телност	 към	 всички	 дру-
жествени	 членки,	 отдали	
сили,	труд	и	любов	в	под-
крепа	 на	 страдащите	 и	
нуждаещите	се,	в	полза	на	
обществено	благополучие.

Изложáà, поñвеòенà нà 150 ãодини "Мàйчинà 
ãрижà", оòкрихà в ãàлерия "Õриñòо Öокев"


