
Понеделник, 9 декември 2019 ã., áр. 236 (6786), ãодинà ÕÕVIII. Öенà 40 ñò.

bg

димас ад
добив на инертни материали, 

асфалтополагане и строителство
Габрово, бул. „Трети март“ 53, тел. 066 801-430, 
тел./факс 066 801-443, e-mail: dimas_to@abv.bg

ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ        В ГАБРОВО

0886 001 001

• Bulgarian homes network •

проГноза
за ВрЕМЕТо

ВалуТни
курсоВЕ

ПОНЕДЕЛНИК 10о/-2о                       ВТОРНИК 8о/-10                        СРЯДА 5о/-10USD - 1.76296, EUR - 1.95583, CHF - 1.78321, GBP - 2.31588

Възпоменание

Непрежалими мои родители,
почивайте в мир!

Ваш син Николай

На 15 декември 2019 г. 
се навършват 3 години без

ХРИСТИНА КОЛЕВА ГОЛЕМАНОВА
(1932 - 2016)

На 7 декември 2019 г. 
се навършиха 2 години и 6 месеца без

ПЕТъР КОЛЕВ ГОЛЕМАНОВ
(1927 - 2017)

В седмицата, когато 
гражданите на Сопот из-
лязоха на протест зара-
ди „Под игото” на Нели 
Стефанова, която замени 
над 6000 архаични думи 
и изрази с такива от съ-

временния език, Цветомир 
Цанков от Габрово напом-
ни как френските деца са 
чели лесно и приятно Ва-
зовата творба.

Венета Георгиева - Ко-
зарева от Дома на ху-

мора и сатирата съобщи, 
че Цветомир Цанков пода-
рил на музея „Под игото” 
(адаптация и рисунки  Жак 
Наре) в превод от френ-
ски на български език.
 Комиксът на Жак Наре 
„Sous le joug” излиза пре-
ди 50 години. Българският 
превод, който е дарен на 
ДХС, излезе сега - през 
2019 година.

Комиксът е рисуван 
през 1969-1970 година от 
френския художник Жак 
Наре и е публикуван на 
страниците на вестник „Л’ 
Юманите”. На страницата 
за култура на „Л’Юманите”, 
освен комикс лентата 
„Пиф”, има още две ко-

микс ленти, едната от кои-
то е „Под игото”. Вестни-
кът се е разпространявал 
и в България, архиви от 
него се пазят в Къща-му-
зей „Иван Вазов” в Сопот.

Първият епизод на 
комикса излиза на 29 
септември 1969 г. в съ-
ботния брой на френския 
„Л’Юманите“. В продълже-
ние на половин година е 
публикуван целият илюс-
трован вариант на рома-
на. Адаптацията на текста 
е дело на съпругата на 
френския художник, като е 
ползван първият френски 
превод на „Под игото”.

Преди да започне да 
рисува комикса,   стр. 4

Френñкиòе децà нямàò 
проáлем ñ "Под иãоòо" 
Певецът и музикант Цветомир Цанков подари на Музея на хумора ко-
микса на Жак Наре "Sous le joug", преведен на български след 50 години

Вела лазароВа 
 160 години от рождението на Продан Тишков – Чардафон  
отбеляза сдружение „Памет Габровска” пред паметника на 
героя от Съединението. В народната памет Чардафон има две 
дъщери - Северна и Южна България. За Продан Тишков – Чар-
дафон летописецът на българските въстания Захари Стоянов 
пише: „Той се роди подир 1885 година”.
 Продан Тишков е човекът, който на своя глава обявява Съ-
единението още на 5 септември, когато префектът на Пловдив 
Петър Димитров пристига в Голямо Конаре, за да въдвори ред 
в селото. Чардафон го посреща с думите: „Господин префект! 
В името на българския княз Александър обявявам днес съе-
динението на Източна Румелия с България!“. И така ускорява 
планираната за 15 септември акция.

„Пàмеò Гàáровñкà”почеòе 
ãероя оò Съединениеòо

 Промени във връзка 
с таксиметровите прево-
зи дискутираха кметът д-р 
Иван Иванов и превоз-
вачи. Срещата се състоя 
в зала 300 на Община 
Севлиево и в нея участ-
ваха 13 души от фирми, 
извършващи таксиметро-
ва дейност на територията 
на общината. Присъстваха 
още ресорният зам.-кмет 
Невена Тодорова, Людмил 
Лазаров от РУ „Полиция" 
- Севлиево, началникът 
на Областен отдел „Ав-
томобилна администра-
ция“ – Габрово Александър 
Петров, Явор Памукчиев – 
общински съветник от ко-
мисия „Сигурност, общест-
вен ред и организация 
на движението“, Севина 
Минкова – началник отдел 
„Транспорт и екология“, и 

Лъчезар Лазаров – ръко-
водител звено „Общински 
инспекторат“. 
 Сред дискутираните 
теми бяха местонахожде-
нието на таксиметровите 
стоянки (на ул. „Стефан 
Пешев“, в края на пл. 
„Свобода“ – 10 места так-
симетрова местостоянка + 
9 места платено паркира-
не „Синя зона“ + 1 мяс-
то за хора с увреждания; 
пред „Медицински център 
– I“ – 4 +16 на паркинга; 
по ул. „Стоян Бъчваров“ 
– 5 + 5, след входа на 
Автогарата; ЖК „Митко 
Палаузов“ пред магазин 
„Рай“ – 3 места).

продължава на стр. 2

По-чеñòи проверки оò “Авòомоáилнà 
àдминиñòрàция” и “Пъòнà полиция” 
иñкàò òàкñимеòровиòе превозвàчи

стефка БурмоВа

Отличници в бизнеса 
и обществото връчиха ди-
пломите на отличните сту-
денти от випуск 2019 г. на 
Техническия университет в 
Габрово. На 7 декември в 
зала „Възраждане“ Техни-
ческият университет отбе-
ляза студентския празник 
с тържествена церемония. 
С грамоти и медали бяха 
наградени 21 бакалаври и 
магистри, дипломирали се 
с отличен успех през 2019 
година. 

Проф. дтн Райчо Ила-
рионов, ректор на ТУ в 
Габрово, поздрави абсол-
вентите от випуск 2019 г. 
и благодари на бъдещите 
инженери, че са избрали 
университета, за да при-
добият своето образова-
ние. 

През 2019 година 845 
студенти от университета 
се дипломират със зна-
ния, мотивация и готов-
ност да се реализират в 
различни сектори на бъл-
гарската и европейската 
икономика, подчерта той. 

В 55-годишната исто-
рия на габровския универ-
ситет са се дипломирали 
над 36 000 специалисти с 
висше образование, а уни-
верситетът е едно богат-
ство за региона. „Перспек-

тивата пред Вас е много 
голяма и аз съм сигурен 
във Вашата бъдеща реа-
лизация. Носете достойно 
името на възпитаници на 
Техническия университет. 
На добър път и знайте, че 
тук винаги имате прияте-
ли“ – заяви още в своето 
слово ректорът.

С пожелания за успех 
в живота към абсолвен-
тите се обърна и кметът 
на община Габрово Таня 
Христова. „Днес Вие сим-

волично затваряте страни-
цата от своята биография, 
наречена студентски го-
дини, но пред Вас чакат 
да бъдат отворени нови 
портали от възможности 
за реализация и успех. 

Бъдете здрави, дръзки, 
смели и най-вече щаст-
ливи млади хора, готови 
за предизвикателствата 
на променящия се свят, и 
обичайте Габрово“, пожела 
тя на младите инженери. 

продължава на стр. 2

Оòличници в áизнеñà и оáщеñòвоòо 
връчихà дипломиòе нà оòлични ñòуденòи  

"Земяòà е плоñкà", оòкривà чрез 
ñвоя инñòàлàция Недко Солàков 8
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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, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ЛАЛЕТО - 
22.04-26.04 с 3 нощувки – 240 лв.
СИНАЯ – БРАН – БРАШОВ - 25-26.04; 23-
24.05; 20-21.06 - 139 лв.
НОС КАЛИАКРА - 30-31.05 - 99 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15-17.05;17-
19.07- 145 лв.
С. ЗЛАТОЛИСТ- „ПРЕПОДОБНА СТОЙНА“-
РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК - 09-10.05; 
04-05.07- 109 лв.
ГЪРЦИЯ-РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИ-
ТЕ - 01-03.05 - 179 лв.
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09-10.05 - 95 лв.
СКОПИЕ-КАНЬОН МАТКА - 06-07.06 - 139 лв.
ОХРИД И АЛБАНИЯ -02.04.20; 25.06-279 лв.

МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13-14.06 - 103 лв.
ПИРИНСКИ ЕЗЕРА -02-05.07;20-23.08,185 лв.
ПОЛША - 05-11.07 - 729 лв.
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 16-19.07; 06-09.08; 27-
30.08 - 189 лв.
ВИЕНА И ВЕНЕЦИЯ - 21-26.07 - 449 лв.
СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ И КРАЙОВА - 
04-06.08 - 149 лв.
МЕТЕОРА - 23-26.04 – 225 лв.
ВЕЛИКДЕН В КОРФУ - 16-20.04 - 439 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В БАНСКО-14-19.07;11-16.08,275 лв
ПОЧИВКА В ПАМПОРОВО - 22-26.07; 05-
09.08 - 239 лв.
ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО-23-26.07;13-16.08- 275лв
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

06/12

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

община Габрово
руо - Габрово

общински координационен 
съвет на съюза 

на българските учители - 
Габрово

национален музей 
на образованието - Габрово
държавен архив - Габрово

„Всичко, което наистина 
трябва да знам, съм научил 
в детската градина“
Робърт Фулам

Уважаеми колеги, парт-
ньори и приятели,
Заповядайте на открива-
не на изложба „125 годи-
ни предучилищно обра-
зование в град Габрово“

10 декември 2019 г. 
(вторник), 15.00 часа, 
Национален музей на 

образованието

Петко ХиноВ

 Имахме малък спор 
за звателните форми. От-
срещната страна твърде-
ше, че обръщенията на -о 
звучали грубо; че изобщо 
обръщенията с промяна в 
звателен падеж звучали 
като нагрубяване. Иванке; 
Боряно-Борянке (сал ти 
ли си мома); Донке; Ива-
не; Страхиле… Опитвах 
с всякакви имена и нито 
едно не ми прозвуча нито 
обидно, нито грубо, нито 
„селянско“… Едва днес 
случайно ми просветна за 
причината.
 Църковните и богослу-
жебните ни книги, като но-
сители на нашия коренен, 
стар език, изобилстват с 
имена в звателен падеж. 
Боже, помогни ми! – не 
„Бог, помогни ми!“; „Бого-
родице Дево, радвай се!“ 
– не „Богородица Дева, 
радвай се!“ „Свети велико-
мъченичЕ ДимитриЕ, моли 
Бога за нас!“ – не „Свят 
великомъченик Димитър, 
моли Бога за нас!“. Зва-
телната форма изразява 
отношение, незвателната 
– дистанция; промяната в 
окончанието е като обръ-
щане към човека, на ко-

гото говорим, очи в очи; 
липсата на такова е като 
говорене, без да го погле-
днем. Такова отношение е 
вградено в народопсихо-
логията ни и езика ни и 
може да звучи „свойско“, 
„на ти“, неприемливо за 
„рафинираното европей-
ско чувство“. Дори когато 
някъде името в църковните 
книги е на „отрицателен 
герой“, например: Арие, 
Иудо, Вараво… и там оре-
олът на благородството, 
пренесен от езика, витае 
около името неотлъчно.
 Воден от такива раз-
мисли, постепенно се 
убедих, че „отпадането на 
звателните форми“ не е 
никакво „естествено раз-
витие на езика“, а най-
вече – заместване на бъл-
гарската култура и мисъл 
от чужда и отпадане на 
съвременната реч и мисъл 
от старата (църковно-на-
родна) българска култура. 
Напълно съм уверен, че 
българите, пропити с цър-
ковното слово, българите, 
които посещават храмо-
вете и внимателно слушат 
богословието на химните 
и песните духовни в тях, 
трудно биха приели, че 
… звателност, това звучи 

грубо.
 Изчезването на зва-
телните форми е свърза-
но, освен със загубата на 
църковността и усета за 
народностно звучене на 
езика ни, и с наводнение-
то от чужди имена, кои-
то… „не се скланят“ дори 
пред царствения език на 
църковността. Иоане, зву-
чи естествено в храма, 
ала английското му съот-
ветствие: Джоне, звучи 
подигравателно на улица-
та. Сблъсъкът между зва-
телност и незвателност е 
сблъсък между старинна 
култура и посткомунисти-
чески нихилизъм, между 
църковност и нецърков-
ност, между храма и ули-
цата. 
 И най-учудващото е, 
че това пренебрежително 
звучене е – парадоксално! 
– „заимствано“ без нужда 
от заем именно от не-
естественото звучене на 
чуждото име в родния ни 
език („Пиере“, „Зигфриде“, 
„Малколме“). Но не на 
чуждото име въобще, а на 
нецърковното чуждо име. 
Моисее, Христофоре, дори 
Игнатие звучи „правилно“ 
в ушите на въцърковения 
и образован българин. 

Още по-голямо обърква-
не тук внасят женските 
имена с мъжки окончания, 
например „Никол“, вместо 
например „Николина“, за 
което просто не съществу-
ва звателност.
 От гледище на църков-
ната българска култура 
обаче, при кръщение не би 
следвало да се дават име-
на, необвързани с празник 
на светец (имен ден) или 
поне с някакъв църковен 
празник. Отстъпването от 
тази традиция е белег на 
същото явление, довело до 
пейоративното звучене на 
звателния падеж.
 И така, отдалечаването 
от църковната и народно-
стната българска култура, 
заедно с възприемането 
на чуждоезична лично-
именна култура са двата 
основни фактора за по-
степенното лишаване на 
езика ни от красотата на 
звателността. Вторият фак-
тор, както показах, също 
е свързан с обезцърковя-
ването на съзнанието ни, 
на живота ни и на езика 
ни. Връщането към нашата 
народностно-църковна кул-
тура е един от пътищата 
за преодоляването на тази 
езикова деградация.

Превозвачите изказаха 
мнение, че е крайно на-
ложително изместването 
им от досега ползваните 
места на пл. „Свобода“ по 
ред причини, сред които и 
невъзможността на граж-
даните да ползват безпре-
пятствено таксиметровите 
услуги, липсата на пеше-
ходна пътека и шума за 
живущите в непосредстве-
на близост до стоянката. 
 Представителите на 
фирмите предложиха да 
се запаси броя на так-
симетровите автомобили, 
работещи на територията 
на община Севлиево, кой-
то към настоящия момент 
е 70, съгласно действа-
що Решение № 028 от 22 
декември 2015 г. на Об-
щински съвет – Севли-
ево. Беше направено и 
предложение за промяна 
на минималните и макси-
малните цени за такси-
метров превоз, предвид 
предстоящото увеличение 

на минималната работна 
заплата за 2020 г. Дневна-
та минимална цена за км 
е 1.00 лв., а максималната 
- 1.20 лв. Нощната мини-
мална тарифа съответно 
да стане 1.10 лв. на км, а 
максималната нощна да 
бъде 1.40 лв., предложиха 
още представителите на 
таксиметровите фирми. 
 Бяха обсъдени и про-
блемите, с които превоз-
вачите се сблъскват най-
често - липса на достатъч-
но на брой еко тоалетни 
до стоянките; разрешител-
ният режим, при който до-
кумент да се издава след 
представяне на пътната 
книжка с описани прево-
зи до момента; опресня-
ване на маркировката на 
местостоянките; регуляр-
ни проверки от страна на 
„Общински инспекторат“. 
 Предложенията ще бъ-
дат внесени и официал-
но, след което ще бъдат 
подложени на гласуване в 
Общинския съвет. 

По-чеñòи проверки оò “Авòомоáилнà àдминиñòрàция” и “Пъòнà полиция”...
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Вела лазароВа

 Международния ден  на 
доброволеца - 5 декември, 
този път ИМКА - Габрово 
отбеляза с 20-та церемония 
по награждаване добро-
волци на годината. Над-
словът на празненството 
„Да умножаваме доброто” 
бе повод за споделяне на 
опит в три работни ателие-
та.
 „Казват, че да си до-
броволец - това е свобода 
на духа. Безспорно при-
ключение, безценен житей-
ски опит и възможност да 
помагаш за кауза, която 
ти е близка. Бъдете смели 
в мечтите си и заразявай-
те хората около вас. Не 
спирайте…”, е пожелание-
то  на областния управител  
Невена Петкова. 
 Многобройните награ-
ди бяха в категории:
 - „Най-активен добро-
волец в училище - ученик” 
- Мартина Михайлова Ми-
хайлова, XI а клас, Профе-
сионална гимназия по ме-
ханоелектротехника „Ген. 
Иван Бъчваров”, Севлиево.
 - „Най-активен добро-
волец в училище - роди-
тел” - Магдалена Тодорова 
Чоланова, Професионална  
гимназия по туризъм „Пен-
чо Семов”.
 - Специална награда 

„Семейство активно до-
броволстващи” - семейство 
Ралица и Манол, Ани, Алек-
сандра Манолови.
 - „Екология и здраве” 
- Алекс Атанасов Радков, 
Младежки съвет по нарко-
тични вещества към Общи-
на Габрово.
 - „Подкрепа за общ-
ността и благотворител-
ност” - Тинка Любенова 
Сапунджиева, председател 
на сдружение „Равен старт 
2008”.
 - Специална награда 
„Благотворителност” - Жен-
ско благотворително дру-
жество „Майчина грижа”.
 - Специална награда 
„Подкрепа на общността” - 
Тера мол - Габрово.
 - „Младежки дейнос-
ти” - Кристияна Николаева 
Стефанова, XII „б” клас, 
Професионална гимназия 
по механоелектротехника 
„Ген. Иван Бъчваров” - Се-
влиево.
 - „Инициативи за сво-
бодното време” - Никола 
Мирославов Максимов, X 
„а” клас, Природоматема-
тическа гимназия „Акад. 
Иван Гюзелев”.
 - „Култура и творчески 
дейности” - Златина Руме-
нова Станева, Маргарита 
Христова Радева, добро-
волци в РБ „Априлов-Пала-
узов” - Габрово.

 Категория  Други:
 - „Най-активен и млад 
доброволец на ИМКА 
Габрово” - Даниел Любом-
иров Димитров, НАГ.
 - Най-активен добро-
волец „На мен ми пука за 
Габрово” - Виктор Дими-
тров Ангелов, ПМГ.
 - Специална награда 
„Гласът на младите” - Рая 
Топузакова.
 Категория „Инициати-
ва на годината, привлякла 
най-много доброволци”
 - „Здравословно и без-
опасно лято”, организирана 
от Рая Топузакова и добро-
волци от всички младежки 
групи и организации и уче-
нически съвети с подкре-
пата на Община Габрово.
 - Иновативно младежко 
събитие „Споделено” - до-
броволци от ИМКА.
 - Инициатива „Лицата 
на доброто” - доброволци 
от ПГТ „Пенчо Семов”.   
 Всички наградени са 
помагали, без да чакат 
нищо в замяна. Все повече 
младежи са откривали же-
ланието да правят добро, 
защото доброволчество-
то е въпрос на усещане, 
разбиране, участие, да по-
чувстваш другия. Въпрос 
на нагласа, да си част от 
това, което се реализира. 
Идеите за всякакъв вид по-
мощ се предават лавино-

образно. Децата от ИМКА 
с всяка година стават по-
инициативни.
 Ралица Манолова, 
представител на Общест-
вен дарителски фонд и 
настоятелството и един 
от учредителите, споделя: 
„Нашата група тук е от ро-
дители и хора, работещи в 
институциите, които всеки 
ден се сблъскват с добровол-
чеството и които биха желали  
да го откриват, да умножа-
ват ефекта му. Спомен от 
моите студентски години ме 
връща към един показателен 
пример. Тогава, в 1999 г. учех в 
Стопанска академия „Димитър 
Ценов” в Свищов и на среща 
със студентите един прекра-
сен чуждестранен бизнесмен 
- първият собственик на „Шу-
менско пиво” след приватиза-
цията, каза своите критерии, 
по които ще избира на кого 
ще даде стипендия на името 
на жена си. От този турски 
бизнесмен научихме много. От 
десетте му критерии само 
един бе свързан с отличния ус-
пех на студента. Останалите 
бяха - дали има участие в не-
правителствени организации, 
подкрепял ли е обществени 
каузи, търсил ли е обединение 
с други съмишленици за под-
крепа на дадена инициатива… 
Много важни бяха изкуствата 
и спортът и дали студентът 
участва в тях. Всичко това 

за него бе основополагащо за 
определяне потенциала на една 
личност. И той самият разка-
за, че неговите синове, които 
са харесали да управляват една 
от семейните фабрики, започ-
ват работа от най-ниското 
стъпало. Един от синовете, 
независимо че е завършил Окс-
форд, е започнал като товарач  
в една от фабриките. Посте-
пенно минал през всички нива  
на производството.
 За моя радост и невероя-
тен урок за мен бе, че бях един 
от неговите стипендианти. 
Този бизнесмен беше решил 
да даде пет стипендии, а след 
срещата със студентите даде 
десет, но и следеше резул-
татите. Имаше възможност 
да се посещават фабриките, 
които той управлява. Дори ако 
студентът иска да работи по 
няколко дни във всяка сфера 
в негова фабрика и в друга 
държава. Винаги се започва от 
най-ниското стъпало, защото 
един добър бизнесмен, за да 
управлява добре, трябва да по-
знава процеса от най-ниското 
ниво. Той казваше: „Много ми 
се иска да ви дам част от 
промяната, която да направи 
вашата държава такава, каква-
то вие бихте искали да бъде”.
 Снежина Козарева, добро-
волец  от дете, участвала в 
най-най-първия детски лагер 
през 1996 г., споделя, че енер-
гията, която струи от добро-

волците, я мотивира, „както 
и различния опит, който по-
лучавам, невероятните хора, 
с които имам възможност да 
работя, приятелствата, кои-
то се завързват, и разбира 
се Тони Янкабакова, която ме 
вдъхновява да съм доброволец. 
 Моят принос за днешния 
празник е подготовка на сце-
нария, работа с водещите и 
подготовка на срещите от 
доброволци.
 През годините съм има-
ла възможност да се включа 
в изключително разнообразни 
дейности. Неповторим момент 
е работата с деца от Дома за 
юноши, когато още го имаше 
- отивахме при тях, помагахме 
им в учебната програма, орга-
низирахме  еднодневни пикници, 
разходки, лагери, различни обу-
чения, важни социални умения, 
дори по-малките да познават 
часовника… Тези деца изразя-
ваха емоциите си по най-чист 
начин. 
 Тази вечер - празникът 20 
години ИМКА е голяма емоция. 
Мотивирах колегите вместо 
подарък за рождения ми ден, 2 
ноември, да направим дарение 
по случай празника. Така че 
днес празнувам още един път  
рождения си ден”.
 Антоанета Янкабакова, 
изпълнителен директор на 
ИМКА - Габрово:
 „В дискусията с предста-
вители на институции, роди-

тели, хора от бизнеса се раз-
говаря как доброволчеството 
може да помогне на хората да 
израстват в професионалния 
живот и кариера. Бяха споде-
лени добри практики на фир-
ми, които доброволстват за 
общността. Има хора, кои-
то  идват от София с целите 
си екипи и доброволстват за 
детски площадки, доставят 
интерактивни дъски, помагат 
в ДГ „Дъга”. Хора от Габрово  
обучават младежи, т. е. гово-
рихме за добрите практики, за 
взаимодействието между биз-
неса и организациите, които 
могат да приемат доброволци. 
 Тази година към тради-
ционните награди въведохме 
и „вдъхновител на родители”, 
„семейство вдъхновители на 
родители” и „гласът на мла-
дите”. Последните награди са 
особено важни за промяната 
в нашата местна общност. 
Едните по посока на новите 
родители, другите към оку-
ражаване на младите хора да 
говорят за участие”.
 Двете десетилетия за 
ИМКА - Габрово са много 
работа, много предизви-
кателства, повече от 150 
души - носители на награ-
ди, повече от 1500 актив-
ни доброволци, участвали 
в събития, инициативи на 
сдружението в Габрово, 
младежки и други органи-
зации.

ИМКА зà 20-òи пъò оòличи доáроволциòе нà ãодинàòà

Дипломите и медали-
те на отличните студенти 
бяха връчени от инж. Ми-
лен Георгиев - управител 
на „Екстрапак“ ООД, инж. 
Калоян Иванов - управи-
тел на „АМК задвижваща 
и управляваща техника“ 
ЕООД, инж. Николинка 
Хинкова - член на борда 
на директорите на „Меха-
троника“ АД и председател 
на Настоятелството на ТУ 
в Габрово, инж. Климент 
Кунев - председател на га-
бровския Общински съвет. 
Всеки от гостите връчи 
медал и грамота на част 
от отличниците и отпра-
ви искрени пожелания за 
нови успехи, здраве и пре-
красни емоции. 
 Пръв имаше честта да 
получи знаците на отли-
чието инж. Борислав Фи-
липов - магистър по спе-
циалността „Автоматика, 
информационна и управля-
ваща техника“ със сре-
ден успех пълна шестица. 
С пълно шест получиха 
дипломи още 7 магистри 
от факултет „Електротех-
ника и електроника“, кои-

то също бяха наградени с 
медал и грамота. Това са 
инж. Мария Стефанова от 
специалност „Автомобил-
на електроника“, инж. Де-
сислав Илиев – „Автомо-
билна електроника“, инж. 
Ивелин Вълев – „Електро-
енергетика и електрооб-
завеждане“, инж. Ивайло 
Балканджиев - „Комуника-
ционна техника и техно-
логии“, инж. Румен Шолев 
- „Безопасност на труда“, 
инж. Анелия Иванова - 
„Безопасност на труда“, 
инж. Гергана Бенинска - 
Вучкова - „Безопасност на 
труда“. От факултет „Ма-
шиностроене и уредостро-
ене“ пълни отличници са 
магистрите: инж. Ивилина 
Стайкова - специалност 
„Компютърни технологии в 
машиностроенето“, и инж. 
Кремена Иванова - „Ком-
пютърен дизайн в индус-
трията“. Магистър Пламен 
Илиев от специалност 
„Публична администрация“ 
е отличникът на факултет 
„Стопански“. 
 Церемонията по връч-
ването на дипломите про-
дължи в катедрите в уни-
верситета.

Оòличници в áизнеñà и оáщеñòвоòо връчихà 
дипломиòе нà оòлични ñòуденòи  Зà звàòелниòе форми нà личниòе именà и... църковнàòà кулòурà
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- Проф. Иларионов, 
какви бяха приоритетите, 
които следвахте като рек-
тор на габровския ТУ през 
двата мандата?

- През двата мандата 
си поставихме редица при-
оритети, чиято цел бяха 
постигане на устойчивото 
развитие на ТУ - Габрово 
в трите ключови области 
- образование, научни из-
следвания и бизнес. Всич-
ко това се реализира чрез 
съвместяване на традиции 
и иновации в образова-
телния процес и научноиз-
следователската дейност, 
интегриране на обучението 
и научните изследвания с 
бизнеса, активно участие 
в международни програми 
и проекти, модернизира-
не на информационната 
инфраструктура и мате-
риално-техническата база 
на университета и много 
други.

- Какво от заложено-
то във Вашата мандатна 
програма беше реали-
зирано и за какво не Ви 
достигна време?

- Целта на мандатната 
програма беше развитие и 
утвърждаване на универ-
ситета като водеща инсти-
туция за подготовка на ви-
сококвалифицирани кадри 
и провеждане на научни 
изследвания, отговарящи 
на европейските стандар-
ти и потребностите на биз-
неса. За да съществува 
един университет, най-ва-
жно условие са студенти-
те. Демографската криза 
пряко рефлектира върху 
развитието на универси-
тетите, защото предлага-
нето на възможности за 
придобиване на висше об-
разование осезаемо над-
хвърляше тяхното търсене. 
В тази нелека обстанов-
ка пред университетското 
ръководство стоеше зада-
чата да съхрани акаде-
мичната привлекателност 
и финансовата стабилност 
на ТУ - Габрово, да осигу-
ри условия за по-нататъш-
ното възходящо развитие 
на институцията. Именно 
в условията на силно из-
разена демографска криза 
академичният екип положи 
усилия за поддържане на 
траен и устойчив интерес 
към университета сред 
младите хора и бизнеса. 
Можем да твърдим, че 

тУ в габрово е един от 
малкото УниверСитети 
в българия, които 
изпълняваха 
държавния план-
прием на 100%

през всичките тези години. 
За да се поддържа при-
влекателността на предла-
гания образователен про-
дукт, предприехме дейст-
вия за промени в учебните 
планове и адаптирането 
им към изискванията на 
бизнеса. Създадохме нови 
специалности като „Софту-
ерно и компютърно ин-
женерство“, „Техническа 
безопасност“, „Компютъ-
рен дизайн в индустрията“. 
Въведохме бизнес ориен-
тирано обучение. Създадо-
хме съвместни програми с 
нашите партньорски уни-
верситети от Германия. В 
момента предлагаме девет 
бакалавърски специално-
сти съвместно с универ-
ситета за приложни науки 
в Шмалкалден, Германия, 
при които обучението за-
вършва с двойни дипломи, 
и една съвместна магис-
търска специалност с Уни-
верситета за приложни на-
уки в Митвайда, Германия. 
Вече 5 студенти са полу-
чили немска и българска 
дипломи, а на още трима 
предстои дипломиране. 
 В рамките на 8-годиш-

ния период  са обучавани 
общо 4 538 бакалаври, 2 
825 магистри, 377 профе-
сионални бакалаври и 67 
докторанти. Обучението в 
ТУ - Габрово се извършва 
в 8 акредитирани профе-
сионални направления по 
17 бакалавърски, 25 магис-
търски специалности и 26 
докторски програми. 
 В момента университе-
тът притежава институцио-
нална 

акредитация С оценка 
9.08 от макСимална 10

за шестгодишен период 
с капацитет от 8000 сту-
денти и докторанти. Почти 
всички направления имат 
програмна акредитация с 
оценка над 9.00. Най-ат-
рактивни за младите хора 
са специалностите, пред-
лагани от факултет „Елек-
тротехника и електроника“. 
Интерес представляват 
и специалностите на фа-
култет „Машиностроене и 
уредостроене“, защото ма-
шиностроенето е водещ 
отрасъл в България и биз-
несът има нужда от инже-
нери. Като отчитаме тази 
потребност, ние се стре-
мим да създадем център 
за дигитални технологии 
или както е по-популярно 
да се казва, работим по 
идеята за Индустрия 4.0. 

За 8 години над 6 000 
студенти получиха свои-
те дипломи от габровския 
ТУ и се реализираха в 
различни сфери на ико-
номиката. Университетът 
се стреми към предлагане 
на образователна услуга 
с високо качество, за да 
привлича младите хора и 
да ги превърне в профе-
сионалисти, способни да 
работят в една глобална 
икономика. Съвместната 

ни работа с бизнеса, при-
лагането на нови образо-
вателни технологии и съз-
даването на добри условия 
за обучение и развитие са 
едно от най-важните кон-
курентни предимства на ТУ 
в Габрово. 

Устойчивостта на уни-
верситета се основава и 
на постоянното израства-
не на академичния състав 
и активната научноизсле-
дователска дейност. За 
последните 8 години за 
присъщата на ТУ в Габрово 
научна дейност и за изда-
ване на учебници и научни 
трудове университетът е 
получил субсидия с общ 
размер 1 003 650 лв. Чрез 
тези средства са 

реализирани 329 
проекта и Са издадени 
155 Учебника, 
включително и WEB-
базирани Учебни 
помагала,
които подпомагат учеб-

ния процес и академично-
то израстване на препода-
вателите. 

За периода 2011-2019 
година 20 преподаватели 
придобиха академична-
та длъжност „доцент“, 7 
придобиха академичната 
длъжност „професор“, а 36 
– образователната и науч-
на степен „доктор“, както 
и трима вече са „доктор 

на науките“. В резултат на 
проведените конкурси 36 
преподаватели заеха ака-
демичната длъжност „гла-
вен асистент”.

за тези 8 години Сме 
УчаСтвали в над 58 
проекта,

финансирани от програми 
на Европейския съюз. Из-
ключително важен е про-
ектът, финансиран по 7-ма 
рамкова програма на Ев-
ропейския съюз – „Безкон-
тактен метод за бързо за-
реждане на акумулаторите 

на електромобили”. Той 
се реализира с партньо-
ри от Франция, Германия, 
Италия, Испания, Гърция, 
Словакия. Изпитанията на 
прототипните образци, из-
работени от Техническия 
университет в Габрово, 
се извършиха в град Дуе, 
Франция, в непосредстве-
на близост до заводите 
на автомобилния гигант 
„Рено”. В тази област има 
много възможности за 
развитие в бъдеще както 
по отношение на научните 
изследвания, така и по от-
ношение на реализиране в 
реалния бизнес.  
 Важно значение за 
университета има и ра-
ботата по програма „Ера-
зъм+“, тъй като чрез нея 
се осъществява студентска 
и преподавателска мобил-
ност. За двата мандата 
общо 107 студенти от ТУ 
- Габрово са се обуча-
вали в нашите партньор-
ски университети или са 
провеждали практика в 
европейски фирми. Общо 
210 преподаватели от уни-
верситета са изнасяли 
лекции в чужбина и над 
200 чуждестранни лектори 
са ни гостували. Като по-
стигнат успех по програма 
„Еразъм+“ в ТУ - Габрово 
през двата мандата е гео-
графското разширяване на 
възможностите за мобил-

ност. Към традиционните 
партньори от Германия се 
прибавиха и нови от Тур-
ция, Литва, Чехия, Полша, 
Сърбия, Република Север-
на Македония и така днес 
имаме партньорство с 84 
университета. Освен това 
ТУ в Габрово поддържа 
взаимоотношения по сила-
та на сключени двустран-
ни рамкови договори с 95 
чуждестранни висши учеб-
ни заведения от 31 страни. 
Техническият университет 
в Габрово насърчава чрез 
финансово подпомагане 

краткосрочни командиров-
ки за участие на препо-
даватели в международни 
конференции, симпозиуми 
и семинари. През двата 
мандата са реализирани 
над 500 командировки на 
академичния състав в чуж-
бина. Тези резултати по-
казват, че габровският уни-
верситет като бенефициент 
и партньор при изпълне-
ние на дейности по проек-
ти, финансирани от Евро-
пейския съюз, е успял да 
привлече значителен ре-
сурс, който е спомогнал за 
професионалното развитие 
на преподавателите и слу-
жителите и за повишаване 
на административния капа-
цитет на персонала. 
 Връзката с бизнеса 
беше една от основните 
задачи през двата ман-
дата. В това отношение 
университетът положи уси-
лия за по-тясно сътрудни-
чество чрез развиване на 
бизнес ориентирано обу-
чение, осъществяване на 
научноизследователска и 
научно-приложна дейност, 
основана на договори с 
фирми, изграждане на 
нови лаборатории, подкре-
пени от бизнеса. Можем 
да твърдим, че цялостната 
дейност на университета 
беше подчинена на целта 
да се поддържа и развива 
една устойчива връзка с 

бизнеса от региона и стра-
ната. Постигнатите резул-
тати показват значително 
развитие на научно-при-
ложната дейност с учас-
тието на бизнеса, а това е 
добра основа за бъдещото 
развитие на университета. 

- Стабилно ли е фи-
нансовото състояние на 
Габровския университет?

- През периода 2011-
2019 г. положихме усилия 
за поддържане на финан-
совата устойчивост на уни-
верситета. Така за послед-
ните 8 години възнаграж-

денията на преподавате-
лите нараснаха с близо 
50%. Бяха реализирани ин-
вестиции в сградния фонд 
за над 4 млн. лева, като 
най-голямата беше по про-
ект по фонд „Козлодуй“ на 
обща стойност 1 156 000 
евро. Всички сгради на 
университета бяха санира-
ни и газифицирани.  

Университетът предла-
га добри условия за про-
веждане на учебен процес 
с възможност за използ-
ване на интернет среда, 
съвременни презентацион-
ни средства и нови лабо-
ратории.    

- С кое от постигна-
тото през този мандат се 
гордеете най-много?

- най-много Се гордея 
СъС Създадената 
образователна 
и наУчно-
изСледователСка 
инфраСтрУктУра. 
Достатъчно е само да 

погледнем новите проек-
ти, които изпълнява ТУ в 
Габрово по оперативни 
програми, финансирани от 
структурните фондове на 
Европейския съюз. Това 
са договори по Оператив-
на програма „Наука и об-
разование за интелиген-
тен растеж“ и „Иновации 
и конкурентоспособност“ 
на обща стойност за над 
40 млн. лева. Габровски-
ят университет е един от 
малкото извънстолични 
университети, който коор-
динира проекта за Център 
за компетентност „Интели-
гентни мехатронни, еко- и 
енергоспестяващи систе-
ми и технологии“ с общ 
бюджет над 23,5 милиона 
лева, финансирани по ОП 

„Наука и образование за 
интелигентен растеж“, а 
също така и участва като 
партньор в още два цен-
търа за компетентност и в 
един за върхови постиже-
ния. Тези проекти са пред-
поставка за обособяване-
то на Технологичен парк 
на територията на универ-
ситета. Това е една наша 

Сбъдната мечта - да 
въведем Същата 
практика, каквото Сме 
виждали в германия. 
Успоредно с това ус-

пешно реализирахме 
идеята за организиране 
и провеждане на бизнес 
ориентирано обучение, 
което съчетава теоретична 
и практическа подготовка, 
съобразени с изисквани-
ята на бизнеса и пазара 
на труда, и гарантира про-
фесионалната реализация 
на завършилите студенти. 
Такова обучение е органи-
зирано съвместно с фир-
ми „Аркус” АД в Ляско-
вец, „Хилцингер - полирни 
технологии” ООД – Горна 
Оряховица, „Хамбергер 
- България” в Севлиево, 
АЕЦ „Козлодуй”, староза-
горските компании „Кре-
мък” ЕООД, „Прогрес” АД, 
„Оскар Рюег България” и 
др., както и с „Оптикоелек-
трон” - Панагюрище, „Алу-
ком” ЕООД и „Илинден” АД 
в Плевен по специално-
стите „Компютърни техно-
логии в машиностроенето“, 
„Мехатроника“, „Електрое-
нергетика и електрообза-
веждане“, „Промишлена и 
автомобилна електроника“, 
„Технология на материали-
те и материалознание“ и 
„Индустриален менидж-
мънт”. При тази форма на 
организация на обучение-
то през учебната 2019/2020 
година се обучават близо 
400 студенти.

Гордея се още с над 6 
000 дипломирани възпита-
ници, предимно инженери, 
с новите партньорства с 
университети от чужбина, 
новите договори за съ-
трудничество с академич-
ни и бизнес организации.

Постигнато дотук е 
достатъчно стабилна осно-
ва за бъдещото развитие 
на университета. На 19 де-
кември 2019 г. в универси-

тета ще се проведат из-
бори за нов ректор и съм 
убеден, че новото ръко-
водство ще положи усилия 
и висок професионализъм 
да продължи да развива 
ТУ - Габрово. 

- Успяхте ли да въве-
дете виртуалните форми 
на обучение?

- През 2014 година 
изпълнявахме проект за 
развитие и внедряване на 
виртуални технологии за 
дистанционно обучение по 
ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси“. Днес ма-
гистърските специалности 
„Управление на проекти” 
и „Социална работа и ев-
ропейски политики” са ак-
редитирани за обучение 
в дистанционна форма и 
вече обучаваме първите 
магистри. Разработени са 
и WEB базирани модули 
за on-line обучение, кои-
то са на разположение 
на студентите от различни 
специалности и които са 
достъпни по всяко време.  

Едновременно с това 
тук търпим и критика, за-
щото постигнатото не е 
достатъчно. Предстои да 
се извърви един дълъг път 
до пълното внедряване на 
дигиталните технологии в 
образователния процес. 
Днешните студенти са дру-
го поколение, което изис-
ква нови подходи и методи 
за предлагане на учебния 
материал и учебното съ-
държание. В тази връзка 
има какво още да се на-
прави.

- Докъде стигнахте с 
намаляването на аудитор-
ната заетост на студен-
тите за сметка на прак-
тическата работа, за да 
бъде по-кратък пътят на 
младите специалисти към 
реалната работна среда?

- С промените в учеб-
ните планове намалихме 
аудиторната заетост на 
студентите за сметка на 
практическата работа, за 
да се скъси пътят на мла-
дите инженери за тяхната 
реализация. 

ръководителите 
на фирми в района 
Са предимно наши 
възпитаници 

и това ни помага лесно 
да влезем в партньорства 
и да реализираме идеи-
те си. Залагаме много на 
бизнес ориентираното обу-
чение. Практиката показа, 
че това е работещ меха-
низъм. 

Прилагането на ди-
гиталните форми на обу-
чение също допринася 
донякъде за намаляване 
на аудиторната заетост и 
позволява на студентите 
да отделят повече време 
за практическа работа, за 
придобиване на умения и 
способности за вземане 
на самостоятелни решения 
в реална работна среда.

- Поставихте начало-
то за изграждането на 
Център за компетентност 
„Интелигентни мехатрон-
ни, еко- и енергоспестя-
ващи системи и техноло-
гии“, с какво ще доприне-
се той за развитието на 
университета, за възмож-
ността подготвените в 
Габрово кадри да останат 
в общината, в областта, 
в страната, за реализи-
рането на създаденото в 
университета и в региона 
ноу-хау?

- Центърът за компе-
тентност ще стане място 
където науката, бизнесът, 
държавата и образование-
то си подават ръка. В ТУ 
- Габрово ще бъдат из-
градени 14 лаборатории, 
в които ще бъде инстали-
рано високотехнологично 
оборудване. Ще бъде за-
купена подходяща техника 
за научни изследвания. 

продължава на стр. 4

Техничеñкияò универñиòеò е áоãàòñòво зà реãионà

Проф. дтн инж. Райчо 
Иларионов завършва  
ВМЕИ - Габрово, специал-
ност  „Електронна тех-
ника и микроелектрони-
ка“ (ЕТМЕ), през 1983 г. 
През 1998 г. придобива 
академичната длъжност 
„доцент“, а от 2011 г. става професор в ТУ - Габрово. Проф. Иларионов е реа-
лизирал над 14 специализации в чужбина, участвал е и е ръководил много научноиз-
следователски и образователни проекти. Член е на Съюза на учените в България, 
на Съюза по автоматика и информатика, както и на Академичната общност по 
компютърни системи и комуникационни технологии. Бил е ръководител на кате-
дра „Компютърни системи и технологии“, зам.-ректор по научноизследователска-
та работа в ТУ в Габрово, а от 2011 г. в два последователни мандата е ректор 
на университета.

Проф. Райчо Иларионов, ректор на Технически университет - Габрово: 
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продължава от стр. 1
Жак Наре идва в България 
и заедно със съпругата 
си Мариел Дофен, която 
също е художник-илюс-
тратор, посещава места-
та, свързани с Априлското 
въстание – всички град-
чета и селца, които Иван 
Вазов описва в романа 
„Под игото“. 

В продължение на 
шест месеца Наре и Ма-
риел обикалят Карлово, 
Сопот, Калофер, Коприв-
щица, Панагюрище. По 
този начин френският ху-
дожник черпи информация 
„на терен“ - за облеклото, 
архитектурата, дори въо-
ръжението на хората от 
тази епоха. 

В резултат на това ко-
миксът на Наре е много 
реалистичен и правдопо-
добен щрих към романа 
на Вазов, твърди Стоян 
Стоянов – колекционер и 
основател на Музея на ко-

микса към Регионалната 
библиотека в Русе. Той по-
пада на комикса съвсем 
случайно преди 15 години, 
когато пише дипломната 
си работа за историята и 
спецификата на български-
те комикси. Тогава нами-
ра интервю с Жак Наре 
в списание „Паралели” 
от януари 1970 г., в кое-
то французинът подробно 
разказва как е дошъл в 
България, какво му се слу-
чило и какво го е провоки-
рало да нарисува комикса.
 Стоян Стоянов и ар-
хитект Орлин Неделчев 
решават да направят ко-
микса достояние на бъл-
гарските читатели и да 
предизвикат интереса на 
учениците към българската 
класика – практика в други 
европейски страни.
 Арх. Неделчев години 
наред събира всичките 
135 епизода от комикса на 
Жак Наре. Със собстве-

ни средства подготвя бъл-
гарско издание. Неделчев 
решава да запази илюс-
трациите и да преведе ко-
микса - той знае отлично 
езика, защото е учил във 
Френския лицей в Тунис.
 Рисуваният роман „Под 
игото“ на Наре, събран в 
едно книжно тяло, трябва-
ше да излезе в превод до 
началото на 2017 г., за 3 
март - националния праз-
ник на България. Вероятно 
преговорите с френския 
вестник за авторски права 
са забавили процеса да 
2019 година.

„Българският вариант 
на Наре, дело на изда-
телство „Примакс” - Русе, 
е снабдено с предговор 
за адаптацията, съдържа 
встъпителни думи от пре-
водача на френския ориги-
нал арх. Орлин Неделчев“ 
- разказва Венета Геор-
гиева от музей „Дом на 
хумора и сатирата“. Вклю-

чено е интервюто с френ-
ския художник, публикува-
но в популярното някога 
списание БТА-ПАРАЛЕЛИ 
(февруари 1970 г.), напра-
вено от тогавашния корес-
пондент на БТА в Париж, 
както и предговорът към 
първите две илюстрации 
от първи епизод на комикс 
поредицата от общо 135 
епизода. Има и визитка на 
Жак Наре. От всяка него-
ва рисунка личи респек-
тиращото му дълбоко по-
знание на българския бит 
и душевност, на нашата 
култура, на Вазовата епо-
ха. Това издание на „Под 
игото” ще намери ценители 
не само сред любителите 
на комикса и колекцио-
нерите на редки издания. 
То обогатява рецепцията 
на Вазовия роман и ще 
се радва на читатели сред 
всички възрасти.“

Венета Георгиева
Бояна Пенчева 

Френñкиòе децà нямàò проáлем ñ "Под иãоòо" 
 Това е адаптираната част от романа „Под 
игото“, която се вижда на горния комикс. Думата 
„давранма“ е подчертана във френския вариант 
„Davranma“. Жените се изпокриха из стаите, децата 
се не чуха, не видяха, а Марко, който беше храбър, 
прав, след като надникна в тъмното място, отдето 
дойде шумът, изчезна в една врата. Подир малко 
излезе из друга, при обора. Той държеше два пи-
щова. Това действие, колкото решително, толкоз 
и неблагоразумие, се извърши така бързо, щото 
Марковица нема време да се сети и да задържи 
мъжа си. Когато той изскочи из прага, чу се само 
премалелият й глас, с който се смешаше грозното 
джавкане на кучето, спряно уплашено при чучура. 
Действително, чужди човек имаше там в сянката, 
между кокошарника я обора, но тъмнината беше тъй 
гъста, че нищо не личеше там. Тя ставаше още по-
непроницаема за Марка, по причина на бързото му 
преминуване от светлината на фенера в мрака на 
нощта. Марко влезе на пръсти в обора, като погали 
коня по задницата, да се не плаши, и погледна през 
дървените пречки на прозорчето. Било, че окото му 
привикна на мрака, било, че тъй му се стори, той 
видя в ъгъла, до самото прозорче, нещо изправено 
като човек и съвършено неподвижно. Марко насочи 
пищова, сниши се и извика страшно: - Давранма! 
Той почака един миг с пръст на запънката. - Бай 
Марко - прошушна един глас. - Кой е тука? - попита Марко по български. - Бай Марко, не се бойте, ваш човек съм! - И неизвестният се из-
пречи на прозорчето. Марко ясно видя сянката на непознатия. - Кой си ти? - попита сепнато я недоверчиво Марко, като отдръпна пищова 
си. - Иван, на дяда Манола Краличът син, от Видин. - Не те познавам тука... що чиниш тука? - Ще ти разкажа, бай Марко - отговори гостът, 
като си снишаваше гласа. - Аз не мога да те видя... отдека идеш? - Ще ви разкажа, бай Марко... отдалеч. - Откъде отдалеч? - От много 
далеч, бай Марко - пошушна ниско гостът. - Откъде? - От Диарбекир.

Фрàнцузиòе 50 ãодини чеòàò и рàзáирàò, че “Дàврàнмà!” е “Сòой, 
не мърдàй”, àко пък не - не ñи позволявàò дà пипàò Ивàн Вàзов

 Цветомир Цанков, певец, музикант, кинокритик, отско-
ро общински съветник от групата на „Ние, гражданите“ 
в ОбС - Габрово и дългогодишен приятел на музей „Дом на 
хумора и сатирата“. Цанков подари на музея изданието 
на „Под игото” като комикс, отпечатано по случай 125 
г. от първото издание на романа и 50 г. от първата пуб-
ликация във вестник „Юманите” през октомври 1969 г.  
Изданието е дело на русенското издателство „Примакс”.

Проф. Райчо Иларионов, ректор на Технически университет - Габрово: 

Техничеñкияò универñиòеò е áоãàòñòво зà реãионà
продължава от стр. 3

Дейностите, предвиде-
ни в програмата за обу-
чение и повишаване на 
квалификацията, ще оси-
гурят качеството на на-
учните изследвания и ще 
гарантират приемственост 
и устойчивост на темати-
ките. Ще създадем нови 
условия за изграждането 
на висококвалифицирани 
специалисти за нуждите на 
съвременната инженерна 
наука. Ще предоставим на 
нашите студенти и докто-
ранти нова, по-качествена 
среда за инженерно обра-
зование. На тази база ще 
се опитаме да станем по-
атрактивни в образовател-
ния процес и да привле-
чем повече студенти в ин-
женерните специалности. 
Резултатите от осъщест-
вяване на тази програма 
за обучение и повишаване 
квалификацията на уче-
ните в дългосрочен план 
ще окажат положително 
въздействие върху значи-
ми за страната социал-
но-икономически предиз-
викателства като ниската 
производителност на труда 
и ниския дял на високотех-
нологично производство. 

Програмата е за 23 500 
000 лева, която включва 
не само оборудване, но и 
изграждане на съвременна 
материална база. Наред с 
обучението ще се изградят 
и сертифициращи лабора-
тории, които изцяло ще 
бъдат в помощ на бизнеса. 
Ще създаваме нови про-
тотипи с висок интелект, 
които бизнесът ще може 
да произвежда, за да по-
лучаваме висока принаде-
на стойност. Центърът ще 
бъде мястото за разгръща-
не на частните инвестиции 
в научноизследователска 
и развойна дейност, при-
вличане и задържане на 
младите хора, създаване 
на нови партньорства и 
участие в нови проекти. 

- Каква е статистиката, 
свързана с научните раз-
работки на преподаватели 
и студенти от ТУ?

- Резултатите от изпъл-
нението на научноизсле-
дователските проекти са 
публикувани в специали-
зирани научни списания 
в страната и чужбина, а 
също така са представе-
ни в международни и уни-
верситетски конференции. 
Публикациите в реферира-

ни и индексирани издания 
са над 225, от които 81 
статии са с импакт-фактор. 
Общият брой на научните 
публикации за 8-годишния 
период е над 2280.

В „Студентска научна 
сесия”, която се органи-
зира от ТУ в Габрово, са 
представени 756 доклада. 

Всяка година в пред-
последната седмица на 
ноември се провежда 
Международната научна 
конференция УНИТЕХ. За 
периода 2011-2019 година 
са публикувани 1978 до-
клада. В конференцията 
са участвали учени от Ав-
стрия, Германия, Гърция, 
Казахстан, Латвия, Литва, 
Полша, Румъния, Русия, Ре-
публика Сръбска – Босна и 
Херцеговина, Сърбия, Тур-
ция, Украйна, Чехия, Япо-
ния. В мандатния период 
са издадени 16 тома на на-
учното списание „Известия 
на Технически университет 
- Габрово”.

- Тази година ТУ в 
Габрово отбеляза 55 го-
дини от създаването си, 
какво беше за Вас този 
юбилей?

- Тази годишнина е 
повод за равносметка на 

изминатия път, повод за 
уважение към тези, които 
са създали университета 
и благодарение на труда 
и ангажираността си са 
допринесли за неговото 
развитие. За тези 55 го-
дини в университета са се 
дипломирали над 36 000 
специалисти, предимно ин-
женери, обучавали са се 
над 500 докторанти и над 
200 чуждестранни студен-
ти. Всеки втори инженер 
в региона е възпитаник на 
университета. 

Индустрията в страна-
та изисква висококвали-
фицирани специалисти с 
инженерен профил, хора 
с иновативни възгледи в 
областта на електротех-
никата, електрониката и 
автоматиката, комуника-
ционната и компютърната 
техника, машиностроенето, 
мехатрониката, материа-
лознанието и организация-
та на обществения живот. 
Нашият стремеж е завър-
шилите в Габрово специа-
листи да са компетентни, 
за да могат да управляват 
индустрията и да създават 
нови технологии. 

Нашата годишнина 
беше уважена от много 

ректори на висши учеб-
ни заведения в България 
и чужбина, директори на 
промишлени предприятия, 
представители на Българ-
ска академия на науките, 
почетни доктори хонорис 
кауза на нашия универси-
тет и делегации от над 15 
чуждестранни партньорски 
университета, Съвета на 
настоятелите на ТУ - Габро-
во, представители на биз-
нес организации, образо-
вателни, научни и културни 
институции от страната и 
региона. Получихме над 40 
поздравителни адреса от 
институции, университети 
и бизнес организации от 
страната и чужбина по по-
вод празника с уважение 
към постигнатото и поже-
лания за успех в бъдещите 
начинания.

Част от мероприятия-
та за 55-годишнината бяха 
свързани с провеждането 
на международната научна 
конференция УНИТЕХ. Тя 
стартира в началото на 
XXI век и се утвърди като 
висок научен форум, обе-
диняващ учени от стра-
ната и чужбина. Участни-
ци в тази международна 
конференция са учени и 

изследователи както от 
Технически университет в 
Габрово, така и от други 
висши училища, институти 
и стопански организации. 

Днес УНИТЕХ вече е 
запазена марка на универ-
ситета и с всяка изминала 
година все повече се ут-
върждава като престижен 
научен форум. 

За нас този празник е 
свързан с нови партньор-
ства и бъдещи инициативи.

- Какво се крие зад 
сключения с японския 
университет договор за 
сътрудничество – въз-
можности за развитие 
или нови поводи за гор-
дост?

- Ново ползотворно съ-
трудничество. С подпис-
ването на новия договор 
с университета „Сейджо“, 
Япония, ще се предостави 
възможност на габровски-
те и японските студенти 
за съвместно обучение. 
В рамките на престоя си 
младите хора ще имат въз-
можност да проведат прак-
тика във водещи фирми 
в съответната страна, да 
се запознаят с местната 
култура и да получат на-
чална езикова подготовка. 

Предвиждаме да създадем 
Online съвместна магис-
търска програма. Наши-
те очаквания са, че това 
партньорство ще бъде пол-
зотворно за двете страни, 
тъй като Япония е отворе-
на страна, търсеща нови 
съвместни инициативи с 
бизнеса, научните органи-
зации и културата. Вярвам, 
че сключеният договор ще 
доведе до нови постиже-
ния и инициативи, а защо 
не и бизнес. 

- Какво ще кажете за 
завършек на това интер-
вю?

- Техническият универ-
ситет в Габрово е богат-
ство за региона. Да бла-
годарим на тези, които 
преди 55 години са про-
зрели необходимостта и 
са имали дързостта да го 
създадат. Без универси-
тета Габрово не би било 
същото, а и бизнесът в 
региона нямаше да бъде 
толкова инженерен и тех-
нологичен. Университетът 
привлича младите хора, 
част от тях остават тук, 
работят и създават бла-
га. Нашите студенти са от 
Кърджали до Сливен и от 
Видин до Козлодуй.    

 Под някои комикси Жак Наре е писал собственоръчно. Например върху тази картинка до-
бавя, че това е къщата, където е даден първият изстрел по време на Априлското въстание 
в Панагюрище. На други места французинът е писал и на български език  - „Който се учи, той 
ще сполучи“.
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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 
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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 

066/80-35-36

(срещу старата часовникова кула)

30/03

 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225

 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225

СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
парцЕл В село Мрахори 
- 800 кв. м, се продава на 
тел. 0878/370-640. [24, 
23]
парцЕл до „Техномар-
кет“ - 3 дка, за 18 000 
лв. се продава на тел. 
0892/484-602. [17, 13]
апарТаМЕнТи В Габрово 
и Трявна - обзаведени, 
център, се продават на 
тел. 0897/556-676. [11, 
11]
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ се продава на тел. 
0888/813-710. [4, 4]
кЪща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
165 кв. метра, цена: 88 
888 лв., се продава на 
тел. 0888/450-180. [11, 9]
ГарсониЕра, слЕд ре-
монт, в кв. Трендафила, с 
посредник се продава на 
тел. 0887/760-790. [11, 8]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в идеа-
лен център се продават на 
тел. 0888/447-096. [18, 5]

ЕТаж оТ къща в центъ-
ра, зад МОЛ Габрово, с 
двор 150 кв. м, се прода-
ва на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [16, 5]
кЪща сЕ продава на тел. 
0899/44-01-77. [3, 3]
кЪща Близо до Габрово, 
на 6 км от центъра, се 
продава на тел. 0897/569-
027. [11, 4]
парцЕл - 2 дка, в регу-
лация, незастроен, в село 
Армените се продава на 
тел. 0888/515-797. [2, 1]

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, 12]
ЕдносТаЕн или двуста-
ен - тухлен, купува тел. 
0899/222-636. [12, 9]

иМоТи даВа под наЕМ
Топ цЕнТЪр, 50 кв. м, за 
магазин, офис под наем 
- тел. 0878/370-640. [24, 
23]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0877/53-57-
57. [4, 4]
офис, оБорудВан, 20 

кв. м, ул. „Априловска“ № 
2, цена: 200 лв. за месец, 
се отдава под наем на тел. 
0888/53-80-74. [11, 9]
раБоТЕщ аВТосЕрВиз се 
отдава под наем на тел. 
0878/93-36-37. [11, 9]
ЕдносТаЕн апарТаМЕнТ 
на Колелото се дава под 
наем на тел. 0877/222-
095. [12, 5]
ТрисТаЕн нЕоБзаВЕдЕн 
апартамент, след осно-
вен ремонт, с климатик, 
кв. Русевци, Габрово, се 
дава под наем на тел. 
0884/149-964. [17, 8]
иц, дВа магазина/офиси, 
договаряне, под наем - 
тел. 0888/378-193. [12, 5]
апарТаМЕнТ под наем - 
тел. 0876/411-467. [12, 6]
МясТо за автокъща се 
дава под наем на тел. 
0895/710-934. [11, 5]
аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [11, 5]
МаГазин - 55 кв. м, на 
колелото на Консултативна 
поликлиника се отдава под 
наем на тел. 0898/815-
554. [11, 3]
оБзаВЕдЕна ГарсониЕ-
ра в центъра се дава под 
наем на тел. 0894/097-
285. [2, 2]

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 14.12./21.12, 40 лв.
БУКУРЕЩ - КОЛЕДНИ БАЗАРИ - 15 и 
21.12, 40 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 
156 лв.                                                                                                                                   
НГ В ИСТАНБУЛ - 28.12., от  348 лв.                                                               
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 20.12, 149 лв. 
КОЛЕДА И НГ В БЕРОВО - 2 нощувки, 
210/360 лв.
НГ В АНТАЛИЯ - от 337 лв., КУШАДАСЪ 
- от 348 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/В. ТЪРНОВО
КОЛЕДА ВИЕНА - БУДАПЕЩА - 21.12., 

559 лв.
НОВА ГОДИНА В КОРФУ - 28.12., 340 лв.
НГ САМОЛЕТ - ПОСЛЕДНИ МЕСТА  
ВИЕНА - 790 лв., РИМ - 1043 лв., СИЦИ-
ЛИЯ - 862 лв., КОСТА ДЕЛ СОЛ - 978 лв., 
АНТАЛИЯ - 648 лв., ЕГИПЕТ - 1049 лв., 
ТУНИС - 1067 лв., МАРОКО - 1484 лв.
ПОЧИВКИ 2020 - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
КУШАДАСЪ, БОДРУМ, МАРМАРИС, АЙВА-
ЛЪК, АНТАЛИЯ, ЧЕШМЕ, ГЪРЦИЯ, ИСПА-
НИЯ, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРО-
КО, ТУНИС, ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ 
AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

зЕМи
ниВи В цяла България се купуват 
на тел. 0894/47-44-70. [11, 8]
зЕМЕдЕлски зЕМи и гори се 
купуват на тел. 0894/23-24-25. [11, 
11]

нощуВки
нощуВки - тел. 0879/272-528, 
0888/254-625.
нощуВки В топ център - 
0876/731-419. [20, 7]

 ВодораВно: Гешефтар. Спомени. Родилка. Армаган. Обред. 
Имола. Атлет. Вот. Рицар. Ария. Онан. Валета. Брой. Ерзац. Айскафе. 
Щрек. „Еди“. Вал. Маратон. Елисеев (Борис). Утешение. Анет. Радон. 
Малм. Свят. Пиле. Овации. Ало. Ела. Ори. Хап. Ирак. Паласка. Ардан 
(Фани). Коев (Красимир). Тар. Фурие (Жан Батист Жозеф). Обертон. 
Инари. Анто. Арда. Внос. Кант. Самуил. Подгъв. Лоб. Язовина. Кифла. 
Ле (Иван). Опело. Киносалон. Примамка. Интрига. 
 оТВЕсно: Хербарий. Лавка. Уиндзор. Шорти. Свиня. Пар-
но. Опи. Неделя. Касета. Риас. Вем. Фиде. Балет. Лидер. Пила. 
РТЛ. Торф. Пора. Иконом. Аки. Ноември. Ано (Жан-Жак). Ада. 
Трамвай. „Алек“. Банг (Херман). „Ка“. ООН. Щрудел. Кентъки. 
Псалт. Ерато. Апорт. Вини (Алфред дьо). Пра. Вретено. Аетос. 
Фон. Дом. Разкош. „Волво“. Аалст. Манила. Немара. „На М.“. 
Аар. Бег. Цеце. Нацист. Рул. Ли. Накат. Джили (Бениамино). 
Кардиолог. Чин. Раци. Емисар. Албена.

отговори на сканди от петък

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ЛАЛЕТО - 
22.04-26.04 с 3 нощувки – 240 лв.
СИНАЯ – БРАН – БРАШОВ - 25-26.04; 23-
24.05; 20-21.06 - 139 лв.
НОС КАЛИАКРА - 30-31.05 - 99 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15-17.05;17-
19.07- 145 лв.
С. ЗЛАТОЛИСТ- „ПРЕПОДОБНА СТОЙНА“-
РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК - 09-10.05; 
04-05.07- 109 лв.
ГЪРЦИЯ-РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИ-
ТЕ - 01-03.05 - 179 лв.
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09-10.05 - 95 лв.
СКОПИЕ-КАНЬОН МАТКА - 06-07.06 - 139 лв.
ОХРИД И АЛБАНИЯ -02.04.20; 25.06-279 лв.

МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13-14.06 - 103 лв.
ПИРИНСКИ ЕЗЕРА -02-05.07;20-23.08,185 лв.
ПОЛША - 05-11.07 - 729 лв.
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 16-19.07; 06-09.08; 27-
30.08 - 189 лв.
ВИЕНА И ВЕНЕЦИЯ - 21-26.07 - 449 лв.
СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ И КРАЙОВА - 
04-06.08 - 149 лв.
МЕТЕОРА - 23-26.04 – 225 лв.
ВЕЛИКДЕН В КОРФУ - 16-20.04 - 439 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В БАНСКО-14-19.07;11-16.08,275 лв
ПОЧИВКА В ПАМПОРОВО - 22-26.07; 05-
09.08 - 239 лв.
ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО-23-26.07;13-16.08- 275лв
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ
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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; лекари

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

раБоТа прЕдлаГа
фаянсаджии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
сЕрВиТьор/ка при до-
бро заплащане и подси-
гурено спане се търси на 
тел. 0887/671-848. [17, 
11]
дЪрВооБраБоТВаща 
фирМа набира работници. 
Справки на тел. 0899/137-
896. [16, 14]

фирМа за ЕлЕкТро-
ника ТЪрси прода-
Вач-консулТанТ за 
сВоя МаГазин и 
саЙТ. оТлично за-
плащанЕ. Справки на 
тел. 0878/393-919 [15, 
10]

ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 15]
жЕна за гледане на болен 
почасово се търси на тел. 
0888/204-480. [11, 8]
БисТро „карТал“ тър-
си да назначи кухнЕн-
ски раБоТник/Миячка. 
Дневна смяна. Телефон за 
справки: 0889/319-654. 
[11, 10]

фирМа наБира ра-
БоТници за пЕрал-
но сТопансТВо. 
оТлично заплаща-
нЕ. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 4]

жЕна за гледане на болен 
за 24 часа се търси на тел. 
0888/204-480. [11, 8]
жЕна за гледане на въз-
растен мъж се търси на 
тел. 0882/24-14-70. [11, 
10]
Малка краВЕфЕрМа тър-
си работник. Справки на 
тел. 0876/415-480. [12, 
10]
сЕрВиТьорка сЕ търси 
на тел. 0899/651-549. 
[11, 6]

фирМа ТЪрси МЪжЕ 
за ВЪншна под-
дрЪжка на зЕлЕни 
площи и снЕГопо-
чисТВанЕ. Справки на 
тел. 0884/23-40-26. [3, 
3]

ТЪрся жЕна до 65 години 
за гледане на стари хора. 
Давам къща. Тел. 066/99-
22-44. [5, 5]
фирМа ТЪрси хигиенист/
ка за почасова работа. 
Справки на тел. 0878/808-
705. [6, 3]
„подЕМ ГаБроВо „ ЕООД 
търси електромонтьор. 
Справки на тел. 0884/854-
354. [5, 3]

БисТро „карТал“ тър-
си да назначи ГоТВач/
поМощник-ГоТВач за 
оБЕдно МЕню. Дневна 
смяна. Предишен опит е 
задължителен! Справки 
на тел. 0889/319-654. 
ТаксиМЕТроВ шофьор 
се търси на тел. 0888/41-
31-97. [5, 1]
ТЪрся жЕна за почасови 
грижи за възрастна. Сама 
се обслужва. Справки на 
тел. 0886/210-426. [5, 1]

раБоТа ТЪрси
ТЪрся раБоТа - тел. 
0893/289-743. [12, 7]
ГлЕдаМ Болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 1]

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
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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 Машини

пЕлЕТна ГорЕлка 
GF858 VIP - 8-58 кВТ, 
Гаранционна, прода-
ва изгодно по спеш-
ност 0888/241-115.

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

циГли - използвани, 0.10 
лв., се продават на тел. 
0896/49-59-26. [16, 8]
дВуканални циГли и 
капаци се продават на 
тел. 0877/72-92-57. [5, 5]
кЕрЕМиди БраМак (вто-
ра употреба) се прода-
ват на тел. 0878/199-789. 
[11, 4]

продаВа разни
изГодно! МЪжки кожух 
- еко кожа, нов, мъжки 
кожух - естествена кожа, 
ел. двигател - P = 1.5 kW, 
N = 900 об./мин. - тел. 
0889/72-40-86. [11, 6]
паВилион - 9 кв. м, за 
400 лв. се продава на тел. 
0895/710-934. [11, 5]
МоТорна  шЕЙна 
„Yamaha“ за 3300 лв. се 
продава на тел. 0888/24-
33-38. [11, 3]

ски, ски оборудване 
продава тел. 0888/24-33-
38. [11, 3]
ТаБлЕТ - запазен, се про-
дава на тел. 0878/390-
788. [4, 4]
каМина с водна риза и 
помпа се продава на тел. 
0895/871-336. [3, 2]
каМина „приТи“ за 110 
лв. се продава на тел. 
0878/428-906. [4, 1]

жиВоТни продаВа
заплодЕни ярЕТа по 
споразумение се прода-
ват на тел. 0892/989-718. 
[11, 8]
коза, ярЕ и пръч се про-
дават на тел. 06714/26-
61. [7, 6]
ярЕТа - живи, 4 лв., 
се продават на тел. 
0892/989-718. [12, 4]

кози, прЪчоВЕ и яре-
та се продават на тел. 
0877/983-204. [11, 2]
оВЕн сЕ продава на тел. 
0898/575-123. [16, 3]

храна за жиВоТни
сЕно на бали се прода-
ва на тел. 0899/960-591. 
[11, 8]

продаВа Тор
уГнил оБорски тор се 
продава. Собствен транс-
порт със самосвал. Тел. 
0899/414-153. [23, 21]

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

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

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - 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 ч., 
0887/361-876. 
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с 
огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.
уроци по пиано и сол-
феж - тел. 0877/80-67-26. 
[12, 6]

Оòопление 
нà пелеòи
Представител на  
GOLDEN FIRE

инж. ИВАН 
ГОСПОДИНОВ, 
КОНСУлТИРА, ДОСТАВЯ, 

МОНТИРА, ПУСКА
Справки на тел. 
088w7 611 753, 

066 810 410. 
Офис Габрово, 

ул. „Отец Паисий“ 2,  
ет. 4, в. „100 вести“

066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

профЕсионалЕн
доМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на етажна 
собственост - пълно об-
служване за граждани и 
фирми. Тел. 0894/94-07-
35. [13, 4]

фоТо услуГи
фоТоГраф с над 20-го-
дишен опит Ви предла-
га фото услуги за вся-
какъв вид събития - тел. 
0898/467-465. [2, 2]

лЕкари
д-р ГЕорГи ТАБАКОВ - очен ка-
бинет - ул. „Тотю Иванов“ 25 
- прегледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и твърди 
контактни лещи - понеделник до 
петък - от 9 до 18 ч.; събота и 
неделя - след уговорка на тел. 
066/80-32-37

психиаТЪр и нЕВролоГ. д-р 
ТрифоноВ, Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗДАВА ПСИ-
ХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р Марина санкЕВа, спЕциа-
лисТ кожни и ВЕнЕричЕски 
БолЕсТи, ЕсТЕТична дЕрМа-
ТолоГия, гр. Габрово, ул. „Брян-
ска“ 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-СЕ-

ВЛИЕВО”, кабинет 309 – III ет. 
Прегледите се извършват след 
предварително записване - с 
направление от личен лекар и 
срещу заплащане. Съвременно 
лечение на венозни, артериални 
и лимфни заболявания на край-
ниците, ултразвуково доплерово 
изследване. Допълнителна инфор-
мация и записване – на тел. 
0675/3-42-15. [4, 4]
д-р яВор МалиноВ - клиника 
„МалиноВ”, ще приема на 13 
ДЕКЕМВРИ 2019 г., от 12 ч. в 
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1-СЕВЛИ-
ЕВО”, кабинет № 307, III ет. Съ-
временна диагностика и лечение 
на репродуктивни проблеми; Ре-

продуктивна хирургия; Асистирана 
репродукция; Инвитро процедури; 
Гинекологични прегледи, консул-
тации при стерилитет и заболя-
вания на женски полови органи. 
Допълнителна информация и за-
писване – на тел. 0675/3-42-15. 
д-р иВан нЕнкоВ - акушЕр-
ГинЕколоГ В оБласТна Бол-
ница - ГаБроВо. Прегледи в 
БМЦ (Консултативна поликлини-
ка): вторник и четвъртък от 14.30 
до 18.00 ч., включително ехогра-
фия на женска гърда, диагноза и 
лечения на заболявания, свър-
зани с изпускане на урина при 
жената. Телефон за записване: 
0894/565-056. [13, 5]



оТоплЕниЕ
дЪрВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
нацЕпЕни дЪрВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
дЪрВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.

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

БукоВи дЪрВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
дЪБоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
дЪрВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
„МГ-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
дЪрВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.

“ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
оод продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481.
салкЪМ - метров, 65 лв./
куб., нарязан и нацепен - 
73 лв./куб., се продава на 
тел. 0896/735-859. [24, 
20]
дЪрВа за огрев, метрови 
- 75 лв./ куб. м, нарязани 
- 85 лв./куб. м, се прода-
ват на тел. 0896/741-763. 
[24, 20]
дЪрВа за огрев - наряза-
ни, 80 лв./куб. м, с вклю-
чен транспорт, се прода-
ват на тел. 0879/562-733. 
[24, 20]
нарязани и НАЦЕПЕНИ 
дърва за огрев - 80 лв./
куб. м, се продават на 
тел. 0897/765-901. [24, 
20]
„Балкан пЕлЕТс“ про-
дава пелети. Гарантирано 
качество! Тел. 0877/27-
26-21. [22, 21]
дЪБоВи изрЕзки 
- 40 лв./куб. м - тел. 
0899/137-896. [16, 14]

дЪрВа за огрев, разпал-
ки в чували, дърва в чува-
ли, нарязани и нацепени, 
сухи - тел. 0896/80-76-
88. [15, 15]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки - 
5 лв. -  0893/511-154. 
дЪрВа за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [22, 11]
„флинТ-ГаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [24, 11]
МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628. 
разпалки В големи 
чували - 5 лева. Дърва 
в чували - 5 лева. Тел. 
0876/294-343. [14, 8]
дЪрВа В чували - 5 лв., 
нарязани и нацепени - 80 
лв. - тел. 0878/47-22-37. 
[16, 
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сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива - 
0897/832-363
сЪБаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
фирМа сЪБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637.
кЪрТи, зида, ВиК, ел. 
фаянс  - 0878/943-895.
фирМа изГражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
услуГи с мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.
покриВи, изолации, 
вътрешни ремонти, мазил-
ки, боя, гипсокартон и др. 
- 0897/390-194. [25, 15]
хидроизолация, по-
криВи, дренаж, улуци, 
капаци, комини, подпорни 
стени бързо и качестве-
но - тел. 0888/020-187. 
[25, 15]
сТроиТЕлно-рЕМонТни 
дЕЙносТи и всякакви до-
вършителни работи - тел. 
0884/439-823. [16, 8]

рЕМонТ на покриви, хи-
дроизолация, саниране, 
гипсокартон, шпакловка, 
боя и др. - тел. 0898/613-
913. [13, 13]
покриВни рЕМонТи, ка-
паци, комини, изолации - 
0882/279-749. [17, 12]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийски услуги, хи-
дроизолация, улуци и без-
шевни улуци. Услуги с бус 
и други. Тел. 0893/205-
204. [13, 9]
кЪрТи, проБиВа отвори 
от 32 мм до 180 мм - тел. 
0895/70-70-50. [13, 9]
доВЪршиТЕлни раБо-
Ти - тел. 0895/70-70-50. 
[13, 9]
БЕТон, кофраж, арма-
тура, собствен кофраж - 
тел. 0895/707-050. [13, 9]
сТроиТЕлни и ремонтни 
дейности - тел. 0879/377-
566. [6, 5]
фирМа изВЪршВа вся-
какви външни и вътрешни 
ремонти, покриви, беседки 
и др. - тел. 0877/72-92-
57. [5, 5]
кЪрТя БЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [12, 3]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333. 
[31, 18]

паркЕТ, дюшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ - тел. 0895/38-66-50.
профЕсионалЕн Мон-
Таж на ламинат, бала-
тум, замазки, боядисване, 
тапети - 0897/978-762, 
0877/015-031. [27, 19]
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловка и боя. Бързина 
от нас, изборът от вас. 
Тел. 0895/72-86-68. [14, 
14]
ВЪТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 
15]
ВЪТрЕшни рЕМонТи, до-
вършителни и монтажни 
дейности, ламинат, гип-
сокартон, санитария, ел. 
тела, контакти и др. Тел. 
0898/467-465. [2, 2]
шпаклоВанЕ, Боядис-
ВанЕ, фаянс, теракота, 
изолация, камък - тел. 
0899/970-757. [5, 5]
фаянс, ТЕракоТа, топло-
изолация - тел. 0878/928-
538. [11, 2]

хидроизолации
рЕМонТ на стари покри-
ви, хидро-, топлоизолации, 
дренаж - тел. 0888/863-
001. [17, 12]

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

алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
Топлоизолация - 
справки на тел. 0885/435-
390. [17, 9]

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

оГрадна МрЕжа 
произВЕжда, ГВоз-
дЕи и ТЕлоВЕ на 
заВодски цЕни 
се предлагат на тел. 
066/80-85-39.

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроуслуГи 
по домовете се извърш-
ват на тел. 0899/145-802. 
[33, 33]
Ел. услуГи - справки на 
тел. 0877/85-17-88. [20, 
12]
Ел. инсТалации - справ-
ки на тел. 0877/36-78-52. 
[20, 12]
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 10]
Вик и ел. инсталации - 
тел. 0895/70-70-50. [13, 
9]
дрЕБни ЕлЕкТроуслуГи 
по доМоВЕТЕ - справ-
ки на тел. 0899/145-802. 
[14, 1]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - от-
горе 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 поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737. 
[25, 12]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 5]

доГраМа

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[18, 12]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313.
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 20]

рЕМонТ и продажба 
на кафеавтомати - тел. 
0898/480-551. [11, 9]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [15, 2]
рЕМонТ на д. електроу-
реди - тел. 0899/439-467. 
[1, 1]

услуГи
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
коВач, кВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
сЪБарянЕ на дървета, 
рязане, кастрене - тел. 
0889/177-737.
Вик и ел. услуги - тел. 
0894/220-509. [18, 10]
кЪрТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737. [25, 12]
МонТаж на мебели и ла-
миниран паркет се предла-
га на тел. 0896/73-73-32. 
заВарЪчни услуГи - 
тел. 0885/724-671. [11, 4]

Градини, БасЕЙни

ландшафТЕн ди-
заЙн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, во-
допадни и езерни фор-
ми, скални кътове, бар-
бекюта. Тел. 0888/942-
335.

 

Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Дежурен редактор: Димка Господинова - 066/810-416, 0889/227-805
Ре пор те ри:  Стефка Бурмова - 088/666-7532. Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 0889/517-920.  
Рек ла мен сътрудник: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. 
Сче то вод с т во: Светослав Константинов - 066/810-413. 
Юри д. съ вет ник: Ев ге ни По пов - 0888/339-070. 
Wеb ди зайн: Димитър Иванов Гос по ди нов. Печат: ПК ПО ЛИП РЕС - 066/810-920.

5300 Габ ро во, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info

Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

аВТоМоБили продаВа
рЕно 19 - 2 броя на це-
ната на 1, 1 минимална 
работна заплата, се про-
дава на тел. 0878/180-
860. [6, 6]
шкода фЕлиция - пи-
кап, 1.3, по договаряне 
и Опел Виваро, 1.9 TDI - 
2006 г., товарен, отличен, 
в движение, се продават 
на тел. 0887/465-524. [5, 
2]
опЕл асТра - 2002 г., 
дизел, 1.7, DTI, пробег 
227 000 км, цена: 2000 
лв., се продава на тел. 
0885/177-944. [6, 2]
БМВ 318 - комби, 2000 г., 
118 к. с., бензин, всичко 
платено, за 2700 лв. се 
продава на тел. 0894/52-
52-58. [4, 1]

МикроБуси, каМиони
сБалББ - Габрово ЕООД 
продава аВТоМоБил 
„уаз 39692“, 16.01.2004 
г. Двигател 2890 куб. см, 
85 к. с., пробег 115 000 
км, цена: 2500 лв. Справ-
ки на тел. 0885/177-944. 
[4, 2]

сядаш и караш
аВТоМоБили до 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - 0999/009-008.

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

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

аВТоуслуГи
аВТоТЕнЕкЕджиЙски и 
автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. Тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.
кЪрпЕж на автомобили 
- тел. 0882/407-493. [15, 
12]
аВТосЕрВиз - тел. 
0882/407-493. [15, 12]

аВТоМорГи
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 

сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424.

аВТоМоБили 
под наЕМ

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

скрап, сТари
аВТоМоБили
фирМа „ВаЙкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и 
микробуси - 0999/009-
008.
изкупуВа Всякак-
Ви бракувани МПС - 
0899/937-991 [14, 14]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 11]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ сТари 
и сЪВрЕМЕнни, за-
падни и социалис-
ТичЕски МоТопЕди 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с липси 
- 0999/009-008.

запознансТВа
пЕнсионЕр Миньор 
търси жена до 65 години 
за съвместно съжителство, 
без ангажименти - справ-
ки на тел. 0882/362-548. 
[11, 7]

ЕроТика
услуГи за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 2]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 7]
услуГи за жени - тел. 
0896/48-29-23. [5, 2]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТ с бус - 3 
тона, фургон - 18 куби-
ка, падащ борд, колич-
ка. Фактури по ДДС. Тел. 
0887/31-61-84.
ТранспорТ сЪс самос-
вал - 3.5 тона - тел. 
0876/522-774. [20, 15]
ТранспорТни услуГи - 
тел. 0882/407-493. [15, 
12]
ТранспорТни услуГи 
до 2 тона - каросерия - 
тел. 0896/828-147. [20, 
7]

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

e-burgas Бургас
снимки: зелена 

странджа

 Студът и вятърът не 
уплашиха бургазлии, сред 
които имаше и много се-
мейства с малки деца
 Близо 120 доброволци 
се включиха на 7 декем-
ври в акцията по засаж-
дане на гора край бур-
гаското село Изворище. 
Инициативата бе на Зеле-
на Странджа и gorata.bg с 
подкрепата на ДГС-Бургас.
 Вятърът и ниските 
температури в събота не 
уплашиха доброволците, 
сред които имаше и много 
семейства с малки деца. 
В специално подготвените 
лехи бяха засадени няколо 
хиляди жълъда и 50 дъбови 
фиданки на площ от над 5 

декара. Малкото остана-
ли жълъди също ще бъдат 
засети в горски разсадник 
и от тях ще бъдат про-
изведени фиданки, които 

ще използваме за други 
подобни акции.
 „Още веднъж се убеди-
хме колко е трудно създа-
ването на една гора и кол-

ко е лесно тя да 
бъде унищожена. 
Продължаваме 
напред с мисъл 
за гората и за 
бъдещето, още 
по-обнадеждени 
от големия енту-
сиазъм на всич-
ки, въоръжени с 
търпение и по-
стоянство и уве-
рени в добрите 
резултати от на-
шата обща дей-
ност”, написаха 
вчера на страни-
цата си „Зелена 
Странджа”. 
 Акцията 
по залесяването 

има за цел да възстано-
ви унищожените от пожа-
ра през 2017 година гори 
край село Изворище.

Доáроволци зàñàдихà новà дъáовà ãорà крàй Бурãàñ

куриЕрски услуГи
наЙ-ниски цЕни на 
тежки и едрогабаритни то-
вари в страната. Най-ат-
рактивни цени за Лондон 
- 10 кг - 25 лв. „Европът“, 
Габрово, ул. „Неофит Рил-
ски“ 7, справки на тел. 
0882/666-188. [11, 3]
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Яра БуБноВа

   - През 90-те години, 
когато всички искахме да 
бъдем разпознати като 
хората на света, Недко 
Солаков продължаваше 
да свързва своите рабо-
ти с родното си място, 
с една съвсем конкретна 
територия. Защо? 
    - Става дума за моята 
инсталация „Ноев ковчег“, 
правил съм я 1991-1992 
година. Показвана е в Со-
фия, в Берлин, но най-ус-
пешното й представяне бе 
на Истанбулското биена-
ле, 1992 година. Историята 
е за Ной, който е най-
обикновен човек и живее 
в панелния си апартамент 
с жена си и двете си 
деца. На обикновения чо-
век, който си живее своя 
обикновен живот, му се 
случват необикновени 
неща. Една сутрин от ба-
нята му изскачат огромно 
количество странни съще-
ства. Оказва се, че банята 
е границата между нашия 
и техния свят, който вече 
си е заминал. Ной получа-
ва задача свише да спаси 
тези същества, без обаче 
в този нов Ноев ковчег 
да вкара каквото и да е 
било от нашия свят. В ин-
сталацията са показани 12 
рисунки на този нов Ноев 
ковчег. После попадаш в 
едно полутъмно простран-
ство, където се намират 
тези над 90 същества. Те 
са правени, благодарение 
на един габровски зет, д-р 
Гатев, дерматолог, който 
беше тогава шеф на ме-
дицинската служба на го-
лемия химически завод в 
Ботевград, където праве-
ха кофи и легени. Спряха 
временно производството 
им, за да изработят тези 
същества.
 - Другата голяма ин-
сталация на Недко Со-
лаков е наречена „Исти-
ната“. В какво се състои 
истината?
    - Две години след Ной 
направих тази инсталация 
„Истината (Земята е пло-
ска)“. Тя разказва живота 
на 7 персонажа, по ня-
какъв начин свързани с 
България, които изведнъж 
получават просветление, 
че Земята е плоска. И 
оттогава започват да жи-
веят в някаква невероят-
на душевна хармония. В 
инсталацията има много 
рисунки на плоска земя, 
рисувани от посредстве-
ния художник, който си 
живее някъде в провинци-
ята и се казва Санди Ле-
ваков - особена трансфор-
мация на моето име, като 
на турски солак означава 
левичар. Той непрекъсна-
то прави такива плоски 
форми. Има и измислен 
шведски учен, който идва 
в България на симпози-
ум, но получава пробле-
ми със сърцето. Докато 
го лекуват, той получава 
просветление, че Земята 
е плоска. Няколко нацио-
нални вестника се нави-
ха да „интервюират“ този 
несъществуващ учен за 
неговото откритие. В ин-
сталацията има още много 

„доказателства“, че Земя-
та е плоска. Тази работа 
в момента принадлежи на 
музей в Люксембург, пъ-
тувала е в различни гра-
дове. 
 Макар Яра да казва, 
че тези и други инстала-
ции са свързани с Бъл-
гария, честно казано, не 

е съвсем така. Има една 
инсталация, която се каз-
ва „Булгаро“, правена 2000 
година. Историята е, че в 
тази година се е откри-
ло творчеството на един 
талантлив художник - Ел 
Булгаро, който живял по 
времето на Ел Греко. Само 
тогава е било възмож-
но да бъде открито това 
творчество и всъщност се 
оказва, че май самият Ел 
Греко е скрит зад това 
алтер его на Ел Булгаро.
 - Как родителите мо-
тивират децата си да из-
берат техните професии? 
Имало ли е насърчаване, 
поддържане, настояване 
от бащата на Недко Сола-
ков да стане той худож-
ник?
   - Баща ми се занимава-
ше много с мен. Даваше 
ми да рисувам натюрмор-
ти, грънци. Учил съм се от 
художниците Йордан Лаза-
ров, Снежина Попгенчева, 
Гено Попгенчев. Първите 
ми стенописни работи 
бяха повлияни от тях. Не 
мога да кажа, че бяха кой 
знае какво, но работих 
много. Баща ми страшно 
много ми е помагал. 
 После влязох в Худо-
жествената академия, спе-
циалност „Стенопис“, 1975 
година. 
 Тези 8 картини, които 
сега са изложени тук, в 
габровската Художествена 
галерия, са правени по 
време на казармата ми 
в строителното поделение 
в Недевци. Имах ателие 
там. Направих тогава един 

стенопис за историята на 
България и на Строителни 
войски. 
 Имах възможност да 
рисувам и станах най-мла-
дият член на Съюза на 
българските художници 
още докато бях в поделе-
нието. Честно казано, на-
чалниците ми там смятаха 

творбите ми за цапаници. 
Баща ми пак беше до мен, 
казваше си откровено 
мнението какво му харес-
ва и какво - не, помагаше 
ми.
 - Подигравка или 
мъка е творбата „Диску-
сия“?
  - Чак мъка не е, но си 
правех смешка с една аб-
сурдна ситуация, изразе-
на в творбата „Дискусия“ 
(собственост). Тя бе про-
вокирана от спора меж-
ду България и Русия кой 
притежава интелектуална-
та собственост да произ-
вежда автоматите „Калаш-
ников“. Завод „Арсенал" 
в Казанлък произвежда 
тези автомати, но от Русия 
твърдят, че те не са „Ка-
лашников“. Става ми инте-
ресно, чувал съм за инте-
лектуална собственост на 
произведение, на песен, 
но не и за ноу-хауто на 
най-известното смъртонос-
но оръжие. Опитах се да 
разпитам двете засегнати 
страни, но претърпях крах. 
Описал съм неуспеха си 
като разследващ жур-
налист в огромен текст, 
изписан върху стена до 
инсталацията. След мно-
го перипетии най-накрая 
успях да говоря минута и 
половина с мениджъра на 
„Арсенал“, който общо-взе-
то нищо не ми каза. На-
края завършвам, че ние, 
българите, сме много ларж 
и не искаме от руснаците 
да ни плащат дивиденти, 
че ползват нашите баци-
лус булгарикус, или пък, 

че ползват кирилицата. 
Това е иронична работа, с 
която се подигравам с ця-
лата ситуация. Явно това 
бе интересно на хората, 
защото те стояха и четяха 
за около 20 минути моите 
писания. 
 През 2007 година взех 
една от наградите с тази 

творба във Венецианското 
биенале. Тази година бе 
шестото ми участие в него.
 - Голяма част от твор-
бите ти са придружени от 
текстови коментари, дос-
та необичайно. Защо?
      - Аз много говоря, убе-
дихте се сами. Това, което 
искам да кажа, не може 
да бъде изразено само с 
няколко щриха. Реших, че 
трябва да сложа някакъв 

текст в живописта. Съз-
навам, че понякога този 
текст може да утежни, но 
ми се иска хората да го 
прочетат. Опитах се да на-
пиша нещо и на инстала-
циите на сина ми Димитър, 
но той много деликатно 
ме помоли да не го правя. 
Успях да се вмъкна само 

малко с дребни букви - 
„Мирише на съвременно 
изкуство“.
 Недко Солаков отгово-
ри и на въпроси на публи-
ката дали е бил потискан 
по някакъв начин от сис-
темата по време на социа-
лизма, как е успял да про-
бие тогава на световната 
сцена на изкуството.
     „Естествено, че тогава 
не можеше да се направи 

нещо против системата. 
Лично аз не съм се чувст-
вал потиснат. Не знам ня-
кой, който се е занимавал 
с визуални изкуства, да е 
бил преследван. С изклю-
чение на карикатурите на 
Тодор Цонев. Тези, кои-
то ни управляваха, бяха 
достатъчно хитри, за да 
оставят едни малки вен-
тилационни отвори, за да 
изскочи оттам напреже-
нието.
 Но аз признавам, то-
гава съм вярвал в социа-
лизма, колкото и странно 
да изглежда. После дойде 
перестройката, разбрах, 
че нещата са доста по-
различни, четях списание 
„Огоньок“, което бе много 
популярно по това време. 
Можеше да разбереш ис-
тината какво се е случило 
по времето на Сталин, до-
тогава аз имах едно мно-
го романтично отношение 
към него.
    Как стигнах до запад-
ните галерии, като в нача-
лото на 90-те нямаше дори 
интернет?
 Имах късмет да напра-
вя първата си изложба 
през 1990 година на добро 
място - Център „Третото 
око“ в Глазгоу. Един ан-
глийски куратор идва тук, 
интересувал се от българ-
ски художници. Запознали 
го с работите на нашата 
група „Градът“ - тази, коя-
то направи Вавилонската 
кула до Дома на хумора 
и сатирата. Той поиска да 
му изпратим наши работи. 
По това време това озна-
чаваше да изпратиш сним-
ки на творбите си с пре-
поръчана поща. Той избра 
две мои работи. Едната 
бе набор от 25 комсомол-
ски книжки, които бяха 
издадени на различни 
личности - на Дядо Мраз, 
на Силвестър Сталоун, на 
Христос, на английската 
кралица. Та тя стигна до 
Глазгоу. 
 ууТам имаше конфе-
ренция, на която хора от 

Източна Европа се срещ-
нахме с творци от Обеди-
неното кралство. Извест-
на кураторка от Полша 
ми обясни, че прави из-
ложба „Непознатата Ев-
ропа“ в Краков. Поиска 
да представим български 
работи, направихме го. Тя 
избра две мои неща. Така 
стават контактите, беше 
1991 година. На излож-
бата присъства и турски 
куратор, който подготвя-
ше Истанбулското биена-
ле. Избра моя „Нов Ноев 
ковчег“, благодарение на 
участието си там получих 
покана за Венецианското 
биенале, а също и от Сао 
Пауло. И нещата тръгнаха.
 Признавам, отначало 
не знаеш нищо за конта-
ктите с галериите и така 
е доста години. Мъчиш 
се да разбиваш с глава 
някакви стени, но не зна-
еш даже къде са стените. 
Правиш азбучни грешки, 
които звучат като анек-
доти. Мога сега да си ги 
призная. 
 Влизаш в една гале-
рия, носиш рисунки със 
себе си и ги показваш, 
така направих в Глазгоу. 
Това е абсолютно проти-
вопоказно. Ако искаш да 
установиш контакт с да-
дена галерия, най-добре 
е тя да те покани. Иначе 
трябва да изпратиш писмо 
или имейл, ако ти отгово-
рят, трябва да уговорите 
среща или да дойдат на 
място в ателието ти. А не 
да се появиш с един вър-
зоп рисунки и да кажеш: 
„Вижте колко съм добър“.
 Още по-фрапиращо 
беше, когато с баща ми 
носихме мои работи да 
ги види известен творец 
в София. Той каза: „Даже 
и в Държавната комисия 
толкова тривиални работи 
не сме виждали“. 
 Оказа се, че аз не 
знам какво значи триви-
ално и си мислех, че е 
някаква похвала, нещо по-
ложително.“

    

"Земяòà е плоñкà", оòкривà чрез ñвоя инñòàлàция Недко Солàков  

 Втора част на срещата с фамилия Солакови се състоя в края на ми-
налата седмица. Събитието беше предшествано от откриването на две 

изложби „Солакови“ - с произведения на Митьо, Недко и Димитър Солакови 
в Художествена галерия „Христо Цокев“ и „Пестеливи драсканици“ на Недко 
Солаков - в Дом на хумора и сатирата. Изложбите продължават до 19 яну-
ари 2020 година.
    Водещ на срещата бе Яра Бубнова, директор на Националната худо-
жествена галерия и куратор на изложбата „Солакови“.
 „Изложбата е свързана с традицията на Габрово да отбелязва изтък-
натите творчески семейства, свързани с града. Отношението на града 
към тези семейства и семейните взаимоотношения са акцент в тази сре-
ща. А също така - родителите като учители и вечните конфликти между 
родителите и децата, бащите и синовете. В изложбата са експонирани 
творбите на Митьо, Недко и Димитър Солакови. Три поколения, чието 
творчество обхваща половин век. Иска ми се да поговорим как ставаш 
художник заради семейната традиция, как се получава това“, каза тя.
     Според Яра Бубнова темата за мястото, до каква степен сме местни, 
до каква - глобални, е много важна. Какво свързва съвременния художник и 
съвременното изкуство, което базисно и принципно се определя като гло-
бално, като космополитно, какво свързва съвременния художник с родното 
му място, какво влияние оказва то, защо някои от авторите се връщат 

към него или бягат надалеч, бяха другите акценти, засегнати в срещата.
   „Творбите на Митьо Солаков, на неговия син Недко и внук Димитър 
символизират и олицетворяват различните етапи в развитието на съвре-
менното изкуство. Митьо Солаков е тясно свързан с габровската земя, 
по-голямата част от живота си е живял тук, част от творбите му са 
на територията на публичните пространства в града. За Недко Солаков 
е известно, че е художник на света, той прави кариера, непобираща се в 
националните, в традиционните рамки, той доста рано в творческия си 
път започва да премерва силите си с целия свят. 
 Тук са показани работите от ранния му период. Късмет имат Худо-
жествената галерия и Домът на хумора и сатирата в Габрово, че притежа-
ват тези ранни платна на Недко Солаков.
    Най-младият представител на семейство Солакови от художниците - 
Димитър, защото има още по-младо поколение Солакови, свързва своите 
творби с гигантското световно пространство, където могат да се 
правят проекти“, каза още Яра Бубнова. Тя направи своеобразно интервю 
с Недко Солаков, като акцентира на ярки моменти от неговото твор-
чество.

Женина ДЕНЧЕВА 

Инсталацията "Истината" разказва живота на 7 персонажа, по някакъв начин свързани с България, които изведнъж получават просветление, че Земята е плоска

Недко Солаков, Димитър Солаков и Яра Бубнова

Скулпторът Митьо Солаков (1931-2010) със сина си Недко Солаков

 


