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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Дните	от	27	до	31	яну-
ари	 2020	 г.	 са	 обявени	
за	 неучебни	 във	 всички	
училища	 на	 територията	
на	 област	 Габрово.	 Грип-
на	 епидемия	 е	 обявена	
за	общините	Дряново,	Се-
влиево	и	Трявна.	
	 По	информация	от	Ре-
гионалната	 здравна	 ин-
спекция	 -	 Габрово	нивото	
на	 интензивност	 на	 епи-
демичния	 процес	 на	 грип	
и	остри	респираторни	за-
болявания	 за	 изминалата	
седмица	 е	 нараснало	 и	
заболяемостта	 е	 дости-
гнала	 предепидемични	 и	
епидемични	стойности	от:	

191,000	на	10	000	души	за	
община	 Габрово;	 263,823	
на	10	000	души	за	община	
Севлиево;	 324,305	 на	 10	
000	души	за	община	Тряв-
на;	226,975	на	10	000	души	
за	община	Дряново.
	 От	 РЗИ	 -	 Габрово	 ко-
ментират,	 че	 най-висо-
ка	 е	 заболяемостта	 във	
възрастовата	 група	 0-4	 г.	
(511,36%00),	 следвана	 от	
възрастовата	група	5-14	г.	
(232,02	 %00)	 и	 възрастова	
група	15-29	г.	(222,58%00).
	 Регистрирана	 е	 висо-
ка	заболяемост	от	грип	и	
ОРЗ	 във	 всички	 училища	
на	Габровска	област.
				На	основание	решение	
на	 Оперативния	 щаб	 за	

борба	с	грипа	и	ОРЗ	от	25	
януари	на	територията	на	
общините	Севлиево,	Тряв-
на	и	Дряново	бе	обявена	
грипна	епидемия.	До	вто-
ро	 нареждане	 се	 ограни-
чават	плановите	операции	
и	 свижданията	 в	 лечеб-
ните	 заведения.	 Преуста-
новяват	 се	 женските	 и	
детските	консултации.
	 Трите	 грипни	 вируса,	
които	ни	разболяват	тази	
зима,	са	„свински”	грип	А	
(H1N1),	тип	А	(H3N2)	и	тип	
B	Victoria.	
	 Според	Министерство-
то	 на	 здравеопазването		
симптомите	 на	 болните	
и	 клиничната	 картина	 на	
грипа	 А(H1N1)	 са	 същи-

те,	 както	 и	 при	 сезонния	
грип.	 Те	 включват	 главо-
болие,	повишена	темпера-
тура,	треперене,	кашлица,	
възпалено	 гърло,	 хрема,	
отпадналост	и	умора.	
	 Особеност	 на	 грипа	
през	 тази	 година	 е,	 че	
атакува	 предимно	 мла-
дите	 хора.	 Грипът	 у	 нас	
протича	 предимно	 леко	
до	 средно	 тежко.	 Той	 се	
лекува	 с	 традиционните	
средства,	 а	 при	 по-теж-
ко	протичащо	заболяване,	
или	 при	 риск	 да	 настъпи	
усложнение	 -	и	с	антиви-
русни	препарати.
	 В	 момента	 има	 два	
препарата,	 които	 са	 ефи-
касни	 срещу	 грипния	

вирус	 А(H1N1).	 Това	 са	
Tamiflu	и	Relenza.	
	 Терапията	 с	 тях	 про-
дължава	обикновено	по	5	
дни.
	 Хомеопатично	 лекар-
ство	за	лечение	на	грип	е	
Инфлуцид,	 той	 е	 особено	
подходящ	 в	 борбата	 сре-
щу	 всички	 вируси,	 вклю-
чително	 срещу	 актуалния	
за	сезона	„свински	грип”.	
	 Защото	с	него	можем	
да	 излекуваме,	 а	 не	 да	
потиснем	 симптомите	 на	
настинка	 и	 грип	 бързо	 и	
ефективно.	 Той	 е	 изця-
ло	 натурален	 продукт	 с	
природни	 съставки,	 пре-
минали	 през	 най-строги	
тестове	 за	 качество	 на	

Немския	 хомеопатичен	
съюз,	 който	 е	 и	 неговият	
производител.
		 Лекарите	 са	 едино-
душни,	 че	 домашното	 ле-
чение	с	почивка	на	легло	
поне	през	първите	2-3	дни	
е	 важно	 условие	 за	 пре-
борването	на	инфекцията.	
На	тялото	му	трябва	енер-
гия,	 с	 която	 да	 надвие	
вируса.	Ходейки	болни	на	
работа,	 не	 правим	 услуга	
и	 на	 колегите	 и	 автома-
тично	 се	 превръщаме	 в	
„предумишлени	 заразите-
ли”.	
		 Трябва	 да	 се	 прием-
ат	 много	 течности	 (над	 2	
литра	дневно)	-	вода,	чай,	
сокове,	 защото	 висока-

та	 температура	 води	 до	
дехидратация	 и	 е	 важно	
тази	 загуба	 да	 бъде	 ком-
пенсирана;	 да	 консуми-
рате	 лесна	 за	 усвояване,	
здравословна	 храна,	 коя-
то	доставя	енергия	на	ор-
ганизма	-	по-малко	тежки,	
запържени,	 мазни	 храни,	
повече	 плодове	 и	 зелен-
чуци,	 топли	 домашни	 бу-
льони	и	супи.
	 Непременно	трябва	да	
се	 посети	 лекар,	 ако	 в	
рамките	 на	 2-3	 дни	 със-
тоянието	 не	 се	 подобри,	
въпреки	предприетото	ле-
чение,	или	то	се	влошава.	
Грипът	 не	 е	 шега	 работа	
и	 усложненията	 могат	 да	
настъпят	бързо.

Грипна ваканция до 31 януари в цялаòа оáлаñò

	 На	23	януари		в	залата	
за	 срещи	 и	 събития	 ди-
ректорът	 на	 РБ	 „Априлов	
-	 Палаузов”	 Савина	Цоне-
ва	 награди	 най-активните	
читатели	 на	 библиотеката	
за	 отминалата	 2019	 годи-
на.	Наградите	 „Читател	на	
годината”	 в	 една	 от	 най-
старите	 български	 библи-
отеки,	 основана	 през	 да-
лечната	 1861	 година,	 се	
връчват	 традиционно	 и	
отбелязват	 началото	 на	
новата	 библиотечна	 годи-
на.	 Те	 се	 определят	 на	
база	 безпристрастна	 ак-
туална	статистика	за	чете-
нето	чрез	автоматизирана	
библиотечна	 система	 за	
заемане	на	книги	за	дома	

от	 фондовете	 на	 библио-
теката	 –	 отдел	 Заемна	 за	
възрастни	читатели	и	Дет-
ски	отдел.
	 Наградите	 бяха	 връче-
ни	в	три	възрастови	кате-
гории	–	от	6	до	10	г.,	от	11	
до	 15	 г.	 и	 над	 15	 години.	
Третата	възрастова	катего-
рия	е	многобройна	и	в	нея	
се	 дават	 три	 отличия	 „Чи-
тател	 на	 годината”	 –	 пър-
во,	второ	и	трето	място.
	 С	 радост	 и	 гордост	
екипът	 на	 Габровската	
библиотека	поздрави	своя	
най-млад	 читател	на	 годи-
ната	за	2019	г.	–	Кристиан	
Кънев,	на	9	години,	ученик	
в	 III	 клас	 на	 ОУ	 „Неофит	
Рилски“.												на стр. 2

РБ "Априлов - Палаузов" връчи 
наãрадиòе "Чиòаòел на ãодинаòа"

	 На	 22	 януари	 2020	 г.	
в	 Районно	 управление	 -	
Габрово	 е	 получен	 сигнал	
от	 ръководството	 на	 ос-
новно	 училище	 в	 Габрово	
за	нанесен	побой	на	техен	
ученик.	
	 След	 проведени	 не-
забавни	 мероприятия	 от	
полицейски	 служители	 на	
РУ	 -	 Габрово	 е	 установен	
извършителят	на	деянието,	
след	което	му	е	наложена	
полицейска	 мярка	 „задър-
жане	за	срок	до	 24	 часа“	
по	 реда	 на	 ЗМВР.	 В	 РУ	
-	Габрово	е	образувано	до-
съдебно	 производство	 за	
престъпление	 по	 чл.	 131,	
ал.	1,	т.	5	а	от	Наказател-
ния	кодекс.

Преáиха ученик, 
разñледваò 
домашно наñилие

	 	 	 Окръжна	 прокурату-
ра	-	Габрово	образува	до-
съдебно	 производство	 за	
причинена	смърт	на	72-го-
дишна	жена	вследствие	на	
лекарска	небрежност,	про-
явена	от	дежурен	лекар	от	
Центъра	 за	 спешна	 меди-
цинска	помощ	в	Габрово.	
	 	 	 Окръжна	 прокуратура	
-	 Габрово	 образува	 досъ-
дебното	производство	въз	
основа	 на	 данните	 от	 из-
вършена	 предварителна	
проверка,	 по	 сигнал	 на	
близките	 и	 самосезиране	
на	 прокуратурата	 от	 раз-
пространената	 в	 публич-
ното	 пространство	 инфор-
мация	за	смъртта	на	жена,	

продължава на стр. 2

Прокураòураòа 
разñледва лекарñка 
неáрежноñò

В Киòай - 
древен и 
модерен

Пътеписите на

Георги Трендафилов  ñòр. 8

	 На	 29	 януари,	 сряда,	
президентът	 Румен	 Радев	
ще	 изнесе	 публична	 лек-
ция	 в	 Технически	 универ-
ситет	-	Габрово.
	 Румен	 Радев	 ще	 гово-
ри	 по	 темата	 „България	 и	
технологиите	 на	 бъдещето	
–	 реални	 перспективи	 за	
сътрудничество	 и	 разви-
тие.	 Ролята	 на	 академич-
ните	 общности	 в	 управле-
нието	на	науката“.
	 Събитието	 ще	 се	 про-
веде	 от	 11:00	 часа	 във	
фоайето	 на	 библиотеката	
на	Технически	университет	
-	Габрово.	

Румен Радев ñ 
пуáлична лекция 
в Техничеñки 
универñиòеò - 
Гаáрово

28-ми òурнир по 
минифуòáол за Купаòа 

на Оáщина Гаáрово
СРещИТе	ДНеС

18:00 Класиците - Торпедо
19:00 ММ Севлиево - Рио
20:00 М.Ф.К. Борово-Веспа

ИВАН ГоспоДИНоВ

	 С	 29	 точки	 разлика	
„децата”	 на	 „Чардафон”	
-	 „Чардафон	 кидс”,	 пре-
газиха	 батковците	 от	 со-
фийския	 „Перестройка”	 в	
мач	 от	 11-ия	 кръг	 на	 пър-
венството	 при	 мъжете	 на	
аматьорската	 Българска	
баскетболна	лига	-	Център.	
За	 столичния	 тим,	 който	
преди	 сезона	 минаваше	
за	един	от	фаворитите	 за	
първо	 място,	 този	 път	 не	
игра	 идеологът	 на	 ББЛ	 -	
габровецът	 Орлин	 Атана-
сов.	 Под	 „Кидс”	 пък	 се	
„крият”	 юношите	 на	 „Чар-
дафон”,	 чийто	 треньор	Ан-
тонио	 Станков	 използва	
аматьорската	лига	за	оби-
граване	 на	 своите	 подо-
печни.													 стр. 2

"Децаòа" на "Чардафон" преãазиха "Переñòройка" ñ 29 òочки
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В. “100 Вести” излиза Всеки 
ден без събота и неделя

066 (80 69 62 
 www.metalsod.com

метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

РИСКЪТ, 
ЗАСТРАХОВАН 
С ЛЮБОВ!

Габрово 
ул. „опълченска“ 44
тел.  066 806 060 
GSM: 0885310583

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 

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 
разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

В периода 04.02.2020 - 05.02.2020 г. от 12:00 до 
14:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	община	Дряново,	с.	Българени,	с.	Раданче,	
с.	 Глушка,	 с.	 Долни	 Драгойча,	 с.	 Малки	 Българени,	
с.	Радовци,	с.	Шушня,	с.	Пърша,	с.	Джуровци,	с.	Пе-
тковци,	с.	Игнатовци,	с.	Искра,	с.	Сяровци,	с.	Доча,	
с.	Добрени,	с.	Царева	ливада,	с.	Долни	Върпища,	с.	
Горни	Върпища,	с.	Кукля,	с.	Върбановци,	с.	Русинов-
ци,	с.	Гърня,	района	на	бившия	стопански	двор	в	гр.	
Дряново,	 фирма	 „Унитрафад”	 ООД,	 фирма	 „Хевея”	
ООД,	фирма	„Троймаш”	ООД.

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

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 
разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

На 12.02.2020 г. от 09:00 до 10:00 ч. поради	
извършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ,	 са	 въз-
можни	 смущения	 на	 електрозахранването	 в	 района	
на	 Габрово	 -	 Западна	 промишлена	 зона,	 квартал	
Войнoво	и	квартал	Шенини,	ул.	„Шенини“	и	ул.	„Стре-
жерът”,	фирмите:	„Техноинженеринг-груп”	АД,	еТ	„МИГ	
-	Мирослав	Стойчев”,	„Киров	еТ	ВВЛ”,	„ДИМ	Инвест”	
еООД,	 „Полипрес”	 ООД,	 „СД	 ПАН-Х.Христов	 Панк.
сие”,	 „Тис	 ойл”	 ООД,	 еТ	 „Съни	 -	 Пламен	 Венков”,	
„Нико”	еООД,	„Кристина	-	Капс”	еООД,	„Колев	-	Ти-
хомир	Петков”,	 „Техно	 стар”	ООД,	 „евро	мик”	ООД,	
„Вега”	 ООД,	 „Централен	 Балкан”	 еООД,	 „Тимек”	
ООД,	 „СД	 ДеР-ГА	 –	 МАКС”,	 „Меразчиев	 -	 Драган	
Колев”,	 „Радев	 -	 Иван	 Христов”,	 „Марина”,	 „Омегап-
ласт”;	 Ветеринарна	 лечебница,	 „Колтек”,	 „Дзалли”,	
кв.	 Войново,	 „Тирими”	 еООД,	 „Алфрида	 -	 Пеев”,	 с.	
Рачевци,	 всички	 фирми,	 намиращи	 се	 в	 двора	 на	
бившето	 „ДЗС	 Враниловци”	 –	 „Алевтина	 2009”	 ООД,	
еТ	 „Надежда”,	 „Плам	 97”,	 грънчарска	 и	 дърводелска	
работилници,	„Старкерамикс”,	„ИД	Дизайн”,	шивашки	
цех	„Даниела	Вълева”;	селата:	Враниловци,	Стоевци	
,	Михайловци,	 Райновци,	 Гергини,	 Рачевци,	 Гарвани,	
Николчовци,	Янковци	(долният	край	на	селото)	.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбира-
не. Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

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

	 В	 дряновското	 село	 Гостилица	 отвори	 врати	 об-
заведен	 и	 оборудван	 здравен	 кабинет.	 Намира	 се	 в	
Кметството	на	селото.	За	периода	януари	–	декември	
2020	 г.	 всяка	 сряда	 от	 9.00	 до	 13.00	 часа	 медицински	
специалист	ще	извършва	безплатни	консултации	и	про-
филактика	на	социално	значими	заболявания.	Манипу-
лации	–	измерване	на	кръвно	налягане	и	кръвна	захар.	

Здравен каáинеò оòвори 
враòи в ñело Гоñòилица

РБ "Априлов - Палаузов" връчи 
наãрадиòе "Чиòаòел на ãодинаòа"
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Прочетените	от	него	книги,	
заети	от	фонда	на	Детски	
отдел	 в	 библиотеката,	 са	
71	на	брой.	
	 Другият	 ни	 млад	 чита-
тел,	 също	 спечелил	 приза	
„Читател	 на	 2019	 година“,	
е	 Радост	 Ганчева,	 на	 13	
г.,	също	възпитаник	на	ОУ	
„Неофит	 Рилски“,	 от	 VII	
клас.	Заетите	и	прочетени	
от	нея	книги	са	34.
	 Спечелилите	 първо,	
второ	 и	 трето	 място	 въз-

растни	читатели	са:
	 -	Румен	Стефанов	–	269	
книги;
	 -	Иван	Димитров	–	265	
книги;
	 -	Пенка	Станчева	–	262	
книги.
	 Разликата	 в	 броя	про-
четени	 книги	 за	 годината	
от	 тримата	 най-активни	
потребители	 е	 много	 мал-
ка,	 всеки	от	 тях	 е	 заел	 и	
прочел	 по	 над	 250	 кни-
ги,	 с	 което	 са	 заслужили	
искрените	 поздравления	

на	 библиотечния	 екип	 за	
страстта	им	към	книгите	и	
четенето.	
	 Те	споделят,	че	Габров-
ската	библиотека	за	тях	е	
едно	от	най-предпочитани-
те	 за	 пребиваване	 места	
в	общността,	харесват	ор-
ганизацията	на	библиотеч-
ните	 дейности	 и	 оценяват	
високо	 разнообразните	
библиотечни	 услуги	 и	 бо-
гати	библиотечни	фондове,	
които	са	на	разположение	
на	габровци.

	 Мед,	 произведен	 по	
космическа	 технология,	
чрез	 лиофилизация,	 ста-

на	 хит	 по	 време	 на	 най-
голямото	 Международно	
изложение	 за	 храни	 и	

селскостопански	 продукти	
„Зелена	 седмица“,	 което	
се	 провежда	 в	 Берлин	 от	

17	до	26	януари.	
	 Той	е	част	от	продукто-
вата	 листа	 на	 габровска	

фирма,	която	беше	част	от	
организирания	 от	 Минис-
терството	 за	 земеделието	

и	горите	национален	щанд	
за	 участие	 в	 Германия	 по	
време	на	94-то	издание	на	
престижния	форум.	
	 Тази	 година	 в	 него	
участват	70	държави,	Бъл-
гария	 бе	 представена	 от	
19	компании,	една	от	кои-
то	 е	 габровската.	 Медът	
притежава	 биосертификат	
не	 само	 за	 България,	 но	
и	за	Германия	и	Франция,	
уточни	 Димитър	 Пенев	 -	
един	 от	 управителите	 на	
габровската	компания.
	 През	 есента	 на	 ми-
налата	 година	 той	 стана	
хит	 във	 френската	 столи-
ца.	 Тогава	 най-популярни-
ят	 гурме	 готвач	 в	 Париж	
Фредерик	 Жуно	 обяви,	
че	 е	 любител	 на	 родния	
продукт	 и	 че	 бил	 изклю-
чително	 щастлив,	 когато	
открил	 българския	 мед	 с	
аромат	 на	 рози.	 Според	
Жуно	 само	 влюбените	 в	
своята	професия	хора	мо-
гат	 да	 създадат	 подобни	
продукти.

Гаáровñки мед по коñмичеñка òехнолоãия 
ñòана хиò на „Зелена ñедмица" в Берлин

продължава от стр. 1
Иначе	 те	 завършиха	 на	
първо	 място	 есенния	 се-
зон	 на	 зона	 „Мизия”,	 а	
през	 пролетта,	 след	 две	
победи,	 лидират	 в	 обеди-
нената	 „Добруджа	 -	 Ми-
зия”.
	 Мачовете	от	11-ия	кръг	
на	ББЛ	-	Център	се	играха	
вчера	 в	 зала	 „Орловец”.	
Момчетата	на	Антонио	из-
лязоха	 изключително	 на-
дъхани	 и	 пречупиха	 своя	
съперник	 още	 в	 първата	
част	 -	 27:4.	 Хубавото	 за	

„Перестройка”	 в	 този	 мач	
приключи	 с	 първия	 им	
кош,	 чрез	 който	 те	 пове-
доха	 с	 2:0.	 Лидерството	
им	 продължи	 точно	 1:28	
минути,	след	което	трудно	
може	 да	 им	 се	 припише	
и	 ролята	 на	 догонващи,	
защото	на	моменти	разли-
ката	прехвърляше	граница-
та	 на	 30	 точки.	 Софиянци	
поддържаха	паритет	от	зо-
ната	на	две	 точки	 -	 32:32,	
резервите	 им	 показаха	
по-голяма	 успеваемост	 от	
домакините	 -	 18:10,	 лек	

превес	и	имаха	в	борбата	
за	отскочили	топки	-	42:40.	
Това	 обаче	 не	 им	 помог-
на	 особено.	 Юношите	 на	
„Чардафон”	 спечелиха	 с	
най-голямото	 си	 оръжие	 -	
скоростта.	Те	 нанизаха	 29	
точки	 след	 бърз	 пробив,	
противниците	 им	 -	 2.	 За	
агресивността	 им	 в	 защи-
та	 говори	 фактът,	 че	 га-
бровци	 вкараха	 38	 точки	
след	 предизвикана	 загуба	
на	 топката	от	противника,	
опонентите	им	-	14.		
	 „Много	 съм	 доволен	 -	

играха	 чудесно	 -	 сподели	
след	 мача	 Антонио	 Стан-
ков.	-	Дадох	ги	за	пример	
на	мъжете.	Казах	им:	„Ви-
жте	малките,	така	се	играе	
за	победа.”	
	 Наставникът	 оневини	
своите	 за	 слабата	 резул-
татност	 от	 зоната	 на	 3	
точки	 -	 12	 сполучливи	 от	
39	опита,	или	30.8.	
	 „Използвам	 лигата,	 за	
да	 се	 учат	 да	 подобряват	
стрелбата	 си.	 Кога	 иначе		
ще	се	упражняват	в	игро-
ва	 обстановка”	 -	 обясни	

младият	 специалист,	 кой-
то	вчера	даде	възможност	
за	 достатъчна	 изява	 и	 на	
трима	кадети	-	Никола	Ва-
силев,	 Христо	 Саркизов	
и	 Мартин	 Миланов,	 които	
оставиха	 добри	 впечатле-
ния.
	 Кредото	 на	 Станков	
е	 да	 залага	 на	 отборна-
та	 игра,	 но	 и	 срещу	 „Пе-
рестройка”	 ясно	 си	 про-
лича,	 че	 „Чардафон	 кидс”	
разполага	и	с	водещи	фи-
гури	 на	 терена,	 начело	 с	
Димитър	 Тодоров,	 завър-

шил	 срещата	 с	 дабъл-да-
бал	 -	 32	 точки,	 10	 борби.	
17	 точки,	 5	 от	 тройки	 за-
писа	пък	Любомир	Минев.	
Центърът	Димитър	Андреев	
вкара	 9,	 а	 15-годишният	
Христо	Саркизов	-	8.
	 „Чардафон”	 игра	 в	
състав:	 Валери	 Пейков	
(4),	 Николай	 Василев	 (0),	
Христо	Саркизов	(8),	Крум	
Ахилей	 (7),	 Александър	
Христов	(0),	Цветомир	Ми-
нев	 (17),	 Мартин	Миланов	
(2),	 Димитър	Тодоров	 (32),	
Димитър	Андреев	(9).

"Децаòа" на "Чардафон" преãазиха "Переñòройка" ñ 29 òочки

Прокураòураòа разñледва 
лекарñка неáрежноñò
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починала	 от	 масивен	 ин-
фаркт	 с	 поставена	 диа-
гноза	 гастрит.	 Според	 из-
явления	 на	 директора	 на	
ЦСМП	д-р	Георги	Шандур-
ков	лекарят	е	бил	освобо-
ден	 поради	 несправяне	 с	
работата.
	 Започнато	 е	 разслед-
ване	 за	 престъпление	 за	
това,	 че	 на	 20	 октомври	
2019	г.	в	Габрово	е	причи-
нена	 смърт	 на	 72-годишна	
жена	 поради	 немарливо	
изпълнение	 на	 занятие,	
представляващо	 източник	
на	 повишена	 опасност	
при	 извършени	 два	 пре-
гледа	 от	 екип	 на	 Център	
за	спешна	медицинска	по-
мощ	 при	 МБАЛ	 „Д-р	Тота	
Венкова“	-	Габрово,	прием	
и	 стационарно	 лечение	 в	
Спешното	 отделение	 на	
лечебното	заведение.
	 На	 20	 октомври	 почи-
налата	Олга	се	почувства-
ла	зле,	а	дъщеря	й	повика-
ла	линейка.	Пристигналият	
лекар	 не	 направил	 кар-
диограма,	 а	 преценил,	 че	
пациентката	 е	 с	 обострен	
гастрит	 и	 поставил	 обез-
боляващо.	
	 Часове	по-късно	жена-
та	се	влошила,	отново	бил	
повикан	спешен	екип	и	тя	
била	 откарана	 в	 болница-
та,	 където	 издъхнала	 от	
масивен	инфаркт.
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 - Знае ли се вече кол-
ко пари ще получи Бълга-
рия през новия програ-
мен период?
	 -	 Бюджетът	 на	 евро-
пейския	 съюз	 за	 новия	
програмен	 период	 е	 на-
мален	с	6%,	но	затова	пък	
бюджетът	 за	 България	 е	
увеличен	 с	 8	 на	 сто.	Така	
България	 ще	 разполага	 с	
около	 8.9	 милиарда	 евро	
за	 финансиране	 на	 про-
екти	по	линия	на	европей-
ските	 фондове.	 Разликата	
с	 предходния	 програмен	
период	ще	бъде	в	това,	че	
финансирането	ще	бъде	до	
70	на	сто,	а	националното	
съфинансиране	ще	бъде	30	
на	сто.
	 В	 предходните	 про-
грамни	 периоди	 съфинан-
сирането	по	европейските	
фондове	 бе	 85	 на	 сто,	 а	
националното	 -	 15	 на	сто.	
Явно	 сега	 се	 увеличава	
процентът	 на	 национално-
то	съфинансиране.
 - Казвате, че той ще 
бъде по-различен от се-
гашния?
					-	В	него	ще	има	доста	
промени,	спрямо	досегаш-

ния.	Те	 ще	 се	 развиват	 в	
рамките	 на	 националния	
бюджет	 и	 в	 оперативните	
програми.	 ще	 бъдат	 оп-
тимизирани	 целите	 на	 ев-
ропейския	 бюджет,	 в	 пре-
дходния	 период	 имаше	 11	
тематични	 цели,	 сега	 ще	
има	 5	 приоритета.	 Те	 са	
„По-умна	 европа“,	 „По-зе-
лена	 и	 нисковъглеродна	
европа“,	 „По-свързана	 ев-
ропа“,	 „По-социална	евро-
па“	 и	 „европа	 -	 по-близо	
до	гражданите“.
		 Друга	разлика	за	след-
ващия	 програмен	 период	
е,	 че	 няма	 да	 се	 програ-
мира	 целия	 бюджет	 през	
всичките	7	години,	а	само	
първите	 5	 години,	 като	
средствата	 за	 оставащите	
две	 години	ще	се	разпре-
делят	 на	 база	 междинен	
преглед,	 който	 ще	 се	 на-
прави	 през	 2025	 година.	
Тогава	ще	бъдат	програми-
рани	следващите	две	годи-
ни	 с	 цел	 да	 има	 някаква	
гъвкавост,	 ако	 се	 наложи	
промяна	 на	 приоритетите	
по	отделните	програми.
					ще	бъде	засилено	из-
ползването	 на	 финансови	

инструменти,	като	в	почти	
всички	 проекти	 те	 ще	 се	
използват	 за	 частта,	 коя-
то	изисква	съфинансиране	
и	 там,	 където	 проектите	
няма	 да	 генерират	 при-
ходи.	
	 За	 всички	 части	 от	
проектите,	 където	 ще	 се	
генерират	 приходи,	 ще	 се	
използват	 финансови	 ин-
струменти.

    - Какво е новото при 
реализиране на проекти?
	 -	 Ключовото	 за	 Бълга-
рия	 през	 следващия	 про-
грамен	период	и	за	всички	
оперативни	програми	е,	че	
ще	 се	 финансират	 проек-
ти,	които	осигуряват	устой-
чив	икономически	растеж.	
Важи	за	всички	оператив-
ни	 програми.	 Абсолютна	
новост,	 която	 в	 момента	

се	 разработва	 и	 все	 още	
не	 е	 ясно	 на	 национал-
но	 ниво	 как	 точно	 ще	 се	
прилага	 е,	 че	 се	 въвеж-
да	 интегриран	 регионален	
подход	за	проектите.	Този	
подход	 ще	 се	 управлява	
от	 Оперативна	 програма	
„Регионално	развитие“.	
	 Нейната	 цел	 е	 през	
следващия	 програмен	 пе-
риод	 да	 се	 покрият	 бели-

те	 петна	 (в	 този	 период	
бели	 петна	 бяха	 всички	
села	 на	 територията	 на	
община	 Габрово).	 Опера-
тивната	програма	ще	раз-
пределя	 финансиране	 на	
два	 принципа.	 единият	 е	
градско	развитие	и	той	ще	
бъде	насочен	към	10	голе-
ми	 града	 от	 първо	 и	 вто-
ро	 ниво.	 Габрово	 е	 трето	
ниво,	 така	 че	 не	 влизаме	
в	този	вариант	за	градско	
развитие,	 в	 който	 ще	 бъ-
дат	 разпределени	 6%	 от	
целия	 бюджет	 на	 програ-
мата.	
	 Градът	ни	влиза	в	дру-
гия	 принцип	 -	 територи-
ално	 развитие,	 където	 ще	
се	 съсредоточат	 70%	 от	
съфинансиране	на	програ-
мата	 и	 където	 ще	 се	 фи-
нансират	проекти	на	тери-
ториален	принцип,	като	се	
обхващат	 само	 градските	
общини,	40	на	брой,	вклю-
чени	 в	 този	 приоритет,	
като	 цяла	 територия.	 ще	
се	включва	финансиране	и	
за	 населените	 места	 око-
ло	града.
 - Как ще се осъщест-
вява този териториален 
подход?
	 -	 Всяка	 оперативна	
програма	 ще	 разпреде-
ли	 свой	 ресурс	 за	 този	
териториален	 подход,	 10	
процента	 от	 тази	 терито-
риална	програма.	Създава	
се	 партньорство	 с	 бизне-
са,	 с	 научни	 центрове	 и	

други	организации	в	зави-
симост	 от	 разработвания	
от	 тях	 проект,	 който	 ще	
бъде	интергиран	и	ще	бъде	
с	 различни	 компоненти.	
Примерно,	чрез	него	може	
да	 се	 построи	 път,	 да	 се	
наемат	 работници,	 да	 се	
направи	 водоснабдяване	
и	 канализация,	 т.	 е.	 това,	
което	 се	 финансира	 от	
различни	програми,	ще	се	
включи	в	един	общ	проект.	
Проектът	 се	 подава	 към	
Оперативна	програма	„Ре-
гионално	 развитие“,	 която	
ще	 бъде	 шапката	 на	 този	
териториален	 принцип	 за	
разпределение	 на	 сред-
ства.	След	оценката	и	одо-
брението	на	проекта	упра-
вляващият	 орган	 ще	 бъде	
тази	оперативна	програма.	
ще	 бъде	 трудно,	 защото	
не	 сме	 свикнали	 много	
на	партньорства,	които	ще	
се	налагат	не	само	между	
различен	тип	организации,	
а	между	различни	 терито-
рии	и	общини,	които	тряб-
ва	да	се	съюзяват	с	обща	
цел	за	общо	кандидатства-
не.
	 В	 шестте	 региона	 ще	
бъдат	 определени	 различ-
ни	приоритети,	като	целта	
е	да	има	по	3	приоритета,	
а	 не	 по	 33.	 Сега	 звучи	
много	 общо,	 тъй	 като	 се	
определят	 структури,	 кои-
то	ще	 се	 грижат	 по	 реги-
они	 по	 тези	 териториални	
проекти.

Маринела Съáева: „2020 ã. е изключиòелно важна 
за подãоòовка на ñледващия проãрамен период”

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 2020 г. е изключително важна за подготовка на следва-
щия програмен период, защото през тази година завършва 
сегашният програмен период. От 2021 година започва нов 
програмен период, той ще продължи до 2027 г., обясни Мари-
нела Събева, директор на Областния информационен център.

МЕГлЕНА ЗлАтЕВА

	 Ден	 преди	 премиера-
та	 на	 спектакъла	 „Òрото	
ламя	 е“	 Габровският	 дра-
матичен	театър	ще	отвори	
вратите	си	за	най-нетърпе-
ливите	 зрители	 и	 заклети	
театрални	 почитатели.	 Те	
отново	 ще	 имат	 възмож-
ност	да	присъстват	на	за-
крита	генерална	репетиция	
на	най-новата	постановка,	
да	 я	 видят	 преди	 всички,	
да	 изкажат	 мнението	 си,	
да	видят	изключителни	мо-
менти	от	работния	процес	
по	 изграждането	 на	 спек-
такъла.	Събитието	 е	 пред-
видено	за	13	февруари	от	
19.00	ч.	на	сцената	на	теа-
търа.	ще	 бъдат	 пуснати	 в	
продажба	само	50	места.
	 Всеки,	който	си	закупи	
билет,	може	да	посети	те-
атъра	час	преди	закритата	
репетиция.	 От	 ДТ	 „Рачо	
Стоянов“	 ще	 очакват	 зри-
телите	 в	 18.00	 часа	 в	 го-

рното	 фоайе,	 където	 са	
подготвили	 допълнителна	
изненада.	 Публиката	 ще	
се	потопи	във	времето	на	
старите	 театрални	 тради-
ции,	 ще	 общува	 помежду	
си	 на	 чаша	 вино,	 ще	 се	
срещне	 с	 част	 от	 екипа,	
за	да	обсъдят	спектакъла.	
От	екипа	ще	отговарят	на	
въпроси	на	зрителите.
	 „Òрото	 ламя	 е“	 е	 тре-
тата	постановка,	която	ре-
жисьорът	Васил	Дуев	пра-
ви	 с	 габровската	 трупа.	
Зрителите	 добре	 познават	
предишните	 две	 -	 „Исти-
ната	 или	 се	 осмеляваш“	
и	 „Начало	 на	 спектакъла“.	
Премиерата	 на	 най-новия	
му	 спектакъл	 ще	 бъде	 в	
петък,	 14	 февруари,	 от	
19.00	 часа	 на	 сцената	 на	
театъра.	 В	 постановъчния	
екип	 влизат	 художникът	
Даниела	 Николчова,	 коя-
то	 прави	 сценографията	
и	 костюмите,	 композито-
рът	 Стефан	 Здравески,	

хореографът	 Зоя	 Шопова,	
вокалният	 педагог	 евгени	
Господинов	 и	 помощник-
режисьорът	 Гинка	Дичева.	
Автор	 на	 плаката	 е	 Яел	
Таиг.	Ролите	се	изпълняват	
от	 артистите	 на	 ДТ	 „Рачо	
Стоянов“:	Надежда	Петко-
ва,	 Магдалена	 Славчева,	
Тони	 Христова,	 Адриана	
Димова,	 Силвия	 Боева,	
Любен	 Попов,	 Димо	 Ди-
мов,	 Стоян	 Руменин,	 Сте-
лиян	 Желязков	 и	 гост-ак-
тьорите	 Моника	 Иванова,	
Анатолий	Ставрев	и	Петър	
Петров,	 със	 специално-
то	 участие	 на	 Валентин	
Петров	и	Неда	Здравеска.
	 Драматизацията	 на	
спектакъла	 е	 на	 Васил	
Дуев	 и	 е	 по	 текстове	 от	
сборника	 „Фолклорен	
еротикон“	 на	 проф.	 дфн	
Флорентина	 Бадаланова-
Гелър.	 Събраните	 истории	
в	 сборника	 са	 предавани	
от	 уста	 на	 уста	 на	 раз-
личните	 поколения	 и	 са	

известни	 като	 „блажен	
фолклор“.	 Често	 биват	 оп-
ределяни	 като	 „еротичен	
фолклор“	 и	 дълго	 време	
остават	неизследвана	част	
от	 българското	 народно	
творчество.	В	тях	прозира	
опитът	на	българина	да	си	
обясни	космичните	закони	
за	 устройството	 на	 света	
чрез	 това,	 което	 познава	
най-добре	 –	 живота,	 пло-
дородието,	 кръговрата	 в	
природата,	 обредността	 и	
празниците	 си.	 Сборникът	
излиза	 в	 два	 тома	 през	
1993	и	1995	г.	
	 Проф.	дфн	Флорентина	
Бадаланова-Гелър	 е	 поче-
тен	 научен	 сътрудник	 на	
University	College	в	Лондон,	
ръководител	 е	 на	 отдел	
„Славянски	 бази	 данни“	 в	
Кралския	 антропологиче-
ски	институт,	Лондон,	про-
фесор	 в	 Свободния	 уни-
верситет	 (Freie	 Universität) 
и	 член	 на	 екипа	 на	 Цен-
търа	 за	 научни	 изслед-

вания	 „Topoi	 Excellence	
Cluster“	 в	 Берлин.	 Проф.	
дфн	 Бадаланова-Гелър	 е	
филолог,	антрополог,	култу-
рен	теоретик,	 теолог,	фол-
клорист	 и	 изследовател	
на	 фолклорните	 версии	
на	Писанието	 (Библията	и	
Корана).	 Нейните	 научно-
изследователски	 интереси	
се	фокусират	върху	памет-
ниците	 на	 средновековна-
та	 славянска	 и	 балканска	
литература	и	иконография.	
Работила	 е	 със	 знакови	
учени	 от	 областта	 на	 се-
миотиката	 и	 етнолингвис-
тиката	като	Юрий	Лотман,	
Борис	 Успенски,	 Никита	
Толстой,	 с	 известния	 ан-
трополог	 и	 семиотик	 еле-
азар	Мелетински.
	 Билети	 може	 да	 за-
купите	 от	 касата	 на	 ДТ	
„Рачо	 Стоянов“.	 Следва-
щото	 представление	 на		
„Òрото	ламя	е“	ще	бъде	на	
16	февруари	от	19.00	часа	
на	сцената	на	театъра.

Гаáровñкияò òеаòър ñ нова премиера през февруари

ВЕлА лАЗАроВА

	 един	 проект	 „Класи-
ка	 и	 традиция“	 отново	 е	
вдъхновен	 от	 българската	
народна	песен.	На		сцена-
та	 на	 зала	 „Възраждане”	
Нина	 Николина	 пя	 с	 Ру-
сенската	 филхармония	 и	
класните	музиканти	Калин	
Вельов	-	барабани	и	перку-
сии,	Мартин	Ташев	-	тром-
пет	и	вокал,	Ясен	Велчев	-	
клавишни,	Таня	Първанова	
-	вокал.	Концерт	с	високо	
майсторство	 и	 неподра-
жаем	стил.	Оркестрацията	
е	 на	 много	 младия	 ди-
ригент	 Георги	 Милтиядов,	
гостувал	в	Габрово	и	като	
пианист	под	диригентство-
то	 на	 Левон	 Манукян.	 В	
програмата	прозвучаха	пе-
сните	от	първия	концертен	
албум	на	„Нина	Николина:	
„LIVE	JAZZ	 &	TRADITIONS“	
-	 „Излел	 е	 Дельо“,	 „Лале	
ли	си,	зюмбюл	ли	си“,	„На-
зад,	 назад,	моме	Калино“,	

„Майстор	 Манол“,	 „Свети	
Георги“,	 „Пиринска	 Три-
логия“	 -	 „Пуста	 младост“,	
„еленко”,	„Катерино	моме”,	
„Гюл	 девойкя“,	 представе-
ни	в	модерен	микс	от	етно	
-	джаз	и	класика.	Публика-
та	 аплодира	 емоционално	
и	 в	 такт	 с	 изпълнителите	
даже	 на	 13/16.	 Нестихва-
щи	 аплодисменти	 изпра-
щаха	 всяко	 изпълнение.	
Залата	 пя	 заедно	 с	 Нина	
Николина	 и	 музикантите,	
подпомагана	от	диригента.	
Овациите	 спечели	 и	 „Ти“	
-	 хит	 на	 десетилетието,	
звучал	 като	 саундтрак	 на	
холивудските	филми,	полз-
ващи	 български	 народни	
песни,	 македонската	 на-
родната	песен	„Яна“.	
	 По	 покана	 на	 Нина	
Николина	 в	 концерта	 се	
включи	 и	 Свилен	 Ноев,	
който	 е	 габровец,	 вока-
лист,	 текстописец,	 компо-
зитор	 на	 една	 от	 най-ус-
пешните	рок	групи	-	„Оста-

ва”	(хитът	„Шоколад”).
	 В	 големия	 концерт	 на	
Нина	Николина	и	Русенска	
филхармония	 се	 оглеждат	
традиция	и	класика	в	стил-
но	 музикално	 съчетание	
на	 съвременно	 извлечени	
песни	от	българския	фолк-
лор,	 разкривайки	 още	 по-
вече	красотата	им.
	 В	 разговор	музиканти-
те	споделиха:	
 нина николина: „На-
шият	проект	е	повлиян	от	
класическите	 хитове	 на	
българския	фолклор.	Аран-
жиментите	са	на	музикан-
тите	 Калин	 Вельов,	 Ясен	
Велчев,	 Мартин	 Ташев.	
Надградихме	 с	 аранжи-
менти	 за	 филхармонията	
от	 Георги	Милтиядов,	 кой-
то	 дирижира	 прекрасния	
бенд.	 Новото	 усещане	 е	
богатството,	което	филхар-
монията	може	да	придаде.	
Образованието	 ми	 е	 кла-
сическо	 и	 всеки	 човек,	
минал	през	него	 -	 средно	

училище,	музикална	акаде-
мия,	 това	 винаги	 влияе	 и	
стои	като	класически	при-
мер.	 Изборът	 на	 филхар-
монията	дойде	от	агентите,	
с	които	работя	-	от	Наско	
Янкулов.	
	 Работата	 със	 симфо-
ничен	 оркестър	 не	 ми	 е	
първа.	Израснала	съм	във	
Враца	и	още	 като	 съвсем	
малка	съм	пяла	с	Врачан-
ска	филхармония,	с	духови	
оркестри.	 Обичам	 да	 ра-
ботя	 с	 големи	 оркестри.	
Концертът	 с	 Русенската	
филхармония	е	първи.	
	 Отделно	 имам	 още	
един	проект,	който	също	е	
нов	-	„Нина	Николина	про-
джект”,	 и	 е	 с	 четиримата	
музиканти	 от	 тази	 вечер	
-	 Калин	 Вельов,	 Мартин	
Ташев,	Ясен	Велчев	и	Таня	
Първанова“.
 гЕорги МилТиядоВ,	 ди-
ригент:	 „Идвам	 за	 втори	
път	 в	 Габрово	 като	 ди-
ригент.	 Предишният	 път	

беше	 преди	 две	 години	 с	
Плевенска	 филхармония.	
Удоволствие	 е	 във	 вашия	
град	 -	 хубаво	 заредена	
публика	на	нашите	концер-
ти.	 С	 тази	 програма	 сме	
направили	7-8	концерта,	а	
премиерата	беше	в	Русе.	
	 Бих	 отбелязал,	 че	 пе-
сента	 „Лудо,	 младо”	 не	 е	
народна	 песен,	 а	 песен	
с	 народни	 мотиви	 и	 му-
зика	 на	 Атанас	 Бояджи-
ев	по	стихове	на	Богомил	
Гъдев.По	 молба	 на	 Нина	
Николина	 написах	 симфо-
ничната	 поема	 „Притури	
се	 планината”	 по	 песента	
„Излел	е	Дельо	хайдутин”,	
с	която	откриваме	концер-
та.	 Голямо	 удоволствие	 е	
да	работя	с	Калин	Вельов,	
Мартин	 Ташев	 от	 „Биг-
бенд”	на	БНР,	Ясен	Велчев	
-	 все	 хора,	 докоснати	 от	
Бога,	Таня	 Първанова,	 со-
лист	 на	 народния	 ансам-
бъл	„Филип	Кутев”.	Когато	
има	 класика	 и	 фолклор,	

се	 получава	много	 хубава	
симбиоза	 между	 тези	 два	
жанра	 и	музиканти,	 които	
умеят	 да	импровизират.	С	
направените	 аранжименти	
на	 тези	 популярни	 песни	
се	 надяваме	 да	 привле-
чем	по-млада	публика.	
С	концерти	на	Русенската	
филхармония	пътуваме	и	с	
участие	на	Камен	Водени-
чаров,	Люси	Дяковска“.
 МарТин ТашЕВ,	 тромпе-
тист:	„Хареса	ни	идеята	за	
нещо	 по-различно,	 нещо	
като	 съвременен	 подход	
към	 публиката.	 Опитваме	
се	 да	 предадем	 песните	
по	съвсем	различен	начин.	
Смесваме	 много	 стилове	
към	народната	песен	и	та-
кива	от	Африка	и	от	целия	
свят“.
 ясЕн ВЕлчЕВ,	клавишни:	
„Аз	съм	четвърт	 габровец.	
Моят	 вуйчо	 по	 майчина	
линия	е	Иван	Гатев,	на	95	
г.,	 който	 навремето	 слага	
начало	 на	 радиоразпръс-

кването	в	града.	В	Габрово	
се	 чувствам	 много	 добре,	
защото	 е	 запазил	 култур-
ния	си	облик.	Има	 такава	
хубаво	 поддържана	 зала	
„Възраждане”,	което	пред-
полага	повече	културни	съ-
бития.	 Приветствам	 това.	
А	 за	 проекта	 тази	 вечер	
изключително	 голямо	 удо-
волствие	е	да	съм	на	една	
сцена	 с	 такива	 страхот-
ни	 музиканти	 като	 Нина	
Николина,	 Мартин	 Ташев,	
Калин	Вельов,	Таня	Първа-
нова,	доказали	се	с	други	
проекти.	 Събрали	 сме	 се	
тук	 една	 задружна	 група	
-	 free	 lancer	 (на	 свободна	
практика).	Качим	ли	се	на	
сцената,	 забравяме	 всич-
ко	друго.	Музиката,	импро-
визацията	е	тази,	която	ни	
води.	 С	 Гого	 Милтиядов,	
когото	 не	 познавах	 като	
диригент,	 изключително	
лесно	се	работи.	Той	може	
да	работи	и	като	пианист,	
композитор,	аранжор“.

Нина Николина и Руñенñкаòа филхармония ñ първи концерò в Гаáрово
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Продължава от брой 15

Глава XXIV 
Подñлон по пъòя. Õанове                       
	 Как	 пътниците	 осигуряват	 своето	
продоволствие	по	време	на	пътувани-
ята	 си?	По-горе	 и	Арнолд	фон	 Харф,	
и	Иречек	обясняват	нуждата	пътникът	
да	носи	достатъчно	храна.	Очевидно	е	
обаче,	че	никой	не	може	да	се	запаси	
предварително	 за	 едно	 многодневно	
пътешествие.	 Когато	 царските	 хора	
препускат	из	българските	земи,	те	по-
лучават	безплатно	или	на	ниски	цени	
храна,	 подслон,	 помощ	 в	 превоза	 и	
охрана	от	местните	селяни.	
Свидетелство	 са	 владетелските	 гра-
моти,	в	които	тези	тегоби	се	описват	
с	понятия	като	 „даване	на	добитък	и	
ангария”,	 „парангария”,	 „псозомия”,	
„митата”,	„приселица”	и	„постой”.	Така	
държавата	 по	 прост	 и	 евтин	 начин	
решава	 много	 от	 транспортните	 си	
проблеми	 за	 сметка	 на	 зависимото	
население.	 Впрочем	 превозите,	 орга-
низирани	или	неорганизирани,	винаги	
са	 били	 занятие	 на	 бедните	 или	 в	
крайна	 сметка	 притежаващи	 твърде	
скромни	доходи	човешки	групи.
	 Чужденците,	 които	 прекосяват	
България	 през	 Средновековието,	 на-
бавят	продоволствие	по	различен	на-
чин.	 В	 „Пътеводител	 за	 предстоящия	
поход”,	написан	през	1332	г.,	са	изло-
жени	следните	предложения:	
 „Трябва да се поиска от тези вла-
детели (на България, Гърция и Сърбия) 
да наредят на своите поданици да 
предоставят на войската храна на 
достъпни цени... А ако кралят сметне, 
че нашето преминаване е през земи 
на врагове, тогава лесно ще набавим 
зърнени храни, зърно и месо...” 
	 Дали	издръжката	по	пътя	ще	стане	
от	търговия	или	грабеж,	ще	се	опреде-
ли	не	от	миролюбието	на	балканските	
владетели,	 а	 от	 волята	 на	 католиче-
ския	 крал.	 Въпросът	 за	 избора	 на	
средства	не	изглежда	особено	важен	
за	средновековния	човек.	Йохан	Вол-
фганг	 Гьоте	 споделя	 чрез	 словата	 на	
Мефистофел:
 „Не питай ‑ как ще придобия?  
Мисли: какво ще взема аз?  
Война, пиратство, търговия 
Света владеят с тройна власт...”
	 Възстановяването	 на	 исторически	
съществувалата	 мрежа	 от	 стопански	
пътища,	 свързващи	 Изтока	 и	 Запа-
да,	 блокирана	 от	 османското	 военно	
средновековие	в	течение	на	три	века,	
започнало	 в	 края	 на	 ХVІІ	 век.	 То	 е	
първият	белег	на	промените,	които	ще	
се	разгърнат	през	ХVІІІ	и	ХІХ	век.	Око-
ло	 търговските	 пътища,	 преминаващи	
през	българските	земи,	се	възраждат	
старите	 градове,	 основават	 се	 нови	
селища,	 възникват	 пазарища,	 около	
които	се	построяват	необходимите	за	
тяхното	обслужване	сгради.
	 По	 главните	 пътища,	 особено	 ца-
риградският	път	до	Белград,	по	който	
турските	 войски	 сновели	 за	 Унгария,	
Австрия	 и	 т.	 н.,	 турците	 градили	 и	
поддържали	 останалите	 още	 от	 рим-
ско	време	нощни	и	почивни	станции,	
тъй	 наречените	 „кервансараи”,	 чието	
назначение	 било	 да	 дават	 на	 път-
ниците	 сигурно	 нощуване,	 храна	 и	
почивка	 в	 случай	 на	 болест,	 немощ	
и	 нещастия.	 Кервансараите	 били	 об-
ширни	четвъртити	дворища,	заградени	
с	високи	каменни	огради,	в	които	се	
влизало	през	висока	и	покрита	порта.	
Кервансараите	 били	 като	 крепости	
за	предпазване	от	 нощни	нападения.	
В	 ограденото	 дворище	 покрай	 зидо-
вете	 са	 построявали	 навеси,	 стрехи,	
обори	 за	 добитъка,	 а	 до	 тях	 -	 стаи	
за	 пътниците.	 В	 повечето	 случаи,	
обаче,	пътниците	спели	при	добитъка.	
Чистотата	 не	 била	 на	 почит.	 Смрад,	
воня,	цвилене	на	коне,	лай	на	кучета	
–	всичко	давало	не	особено	спокойно	
нощуване.	 Затова	 чуждите	 пътници	
предпочитали	да	нощуват	в	скромните	
къщици	на	българския	селянин.	Имало	
кервансараи	твърде	обширни.	Така	от	
двата	 софийски	 кервансараи	 единият	
побирал	 500	 пътници	 и	 коне,	 а	 друг,	
запазен	 доскоро,	 при	 църквата	 „Св.	

Седмочисленици”,	уж	по-чист	за	евро-
пейци,	 събирал	 до	 100	 коне	 с	 пътни-
ците.	Тук	имало	безплатна	трапезария	
за	 три	 дена.	 Раята	 била	 принудена	
да	 докарва	 безплатно	 материали	 за	
кервансараите,	 а	 за	 съграждането	 и	
издръжката	 са	 се	 грижили	 великите	
везири	като	Рустем,	Али,	Мехмед	Со-
колович,	Мехмед	Кюпроли	и	т.	н.	Дори	
самите	 султани	 строили	 подобни.	 В	
турската	държава	правителство	не	се	
е	 грижело	за	благоустройството.	При	
пътуването	си	султанът,	както	и	някои	
умни	и	добри	паши	се	надпреварвали	
да	 строят	 джамии,	 болници,	 трапе-
зарии	 за	 бедни,	 болници	 и	 мостове,	
чешми	 и	 дори	 гробници	 (текета),	 в	
които	 се	 съхранявали	 останките	 на	
славните	турски	герои,	загинали	в	бо-
евете.
	 Към	тогавашните	постройки	се	от-
насят	големите	безистени,	ханища,	ко-
наци	и	многобройните	джамии,	които	
с	великолепието	си	и	високите	остри	
викала	 с	 позлатен	 полумесец	 отгоре	
заглушавали	 скромните	 християнски	
църквици,	 градени	 обикновено	 ниско	
в	земята.
	 Според	 Феликс	 Каниц	 „Турският 
„мусафирлък” (къща за гости) е израз 
на хубавата повеля на Корана за гос-
топриемство към всички хора. В никое 
поне донякъде значително турско село 
не липсва скромна къщичка с винаги 
отворено помещение за минаващите 
странници, които там си почиват в 
слънчев пек и се топлят на огнище 
през зимата, получават кафе и могат 
да се разполагат три дни с легло, 
което си приготвят върху разстлани 
рогозки. Къщите  за гости се постро-
яват и поддържат от общината, кое-
то всъщност не е много скъпо.
 Чужденецът може винаги, дори 
и късно през нощта, да разчита на 
тази благотворителна уредба на му-
сафирлъка в мохамеданските селища,  
стига да успее да ги намери; а това 
не винаги е лесно, например в села с 
пръснати дворища, тъй като рядко 
някой се явява при повикване след за-
лез слънце...”.
	 Ако	трябва	да	се	намери	фураж	за	
животните	 или	 храна	 за	 изморените	
пътници,	трябва	да	се	водят	прегово-
ри	с	местния	мухтар	и	хората	му,	след	
като	се	обещаят	щедри	бакшиши.
	 Пак	 според	 Феликс	 Каниц.	 „По 
съвсем друг начин е уреден подслонът 
в християнските селища... и в най‑мал-
кото християнско село се намира хан, 
стопанисван от пресметливи бълга-
ри, цинцари или гърци. Той предоста-
вя често още по‑малко удобства от 
мюсюлманския мусафирлък, има обаче 
голямото предимство, че всичко се 
урежда бързо. Без всякакви преговори 
влизаш с кон в двора, съдържателят 
извиква своето „добре дошли”, помага 
на госта да слезе от стремето, под-
нася му веднага чаша вино и поема с 
момчетата си грижата за него, хора-
та и животните му.”
	 Подобно	 обслужване	 отпреди	 150	
години,	 за	 съжаление,	 може	 да	 се	
види	днес	само	в	някои	5-звездни	хо-
тели	в	нашата	татковина.
	 Такова	 е	 било	 и	 посрещането	
още	 през	 XVI	 век,	 за	 да	 отбележи	 в	
пътеписа	 си	 през	 1587	 година	 Райн-
холд	Лубенау,	аптекар,	от	Кьонигсберг,	
следното:	
 „В този хоспитал на всеки, бил 
той турчин, eвреин, християнин или 
какъвто и да е, дава обяд – парче овче 
месо, един кръгъл хляб, една паница 
чорба, т. е. варен ориз със супа от 
овче месо, а на коня му – зоб за едно 
ядене“.
	 Ако	 гостоприемството	 в	 тези	 за-
ведения	 все	 пак	 е	 било	 на	 ниво,	 то	
битовите	условия	са	били	под	всякак-
ва	 критика.	 ето	 как	 Ожие	 Бусбек	 от	
Западна	Фландрия	през	1553	година	е	
компенсирал	тяхната	липса:
 „Може би ще дойде наум на някого 
да попита какво утешение е помага-
ло на дружината ми да понася тези 
толкова неудобни странноприемници. 
ще се досетиш – виното, което обик-
новено служи за лекарство в лошите 
нощи. С виното си доставяхме меки 
възглавници и дюшеци, и всичко, което 
е нужно за приятен сън”.
	 Според	 Феликс	 Каниц	 през	 1871	
година	 „Ханът в българското село 
обединява обикновено всичко, което 
селянинът трябва да търси у нас на 
различни места... Тясно свързаното 
с хана дюкянско помещение предлага 
само най‑скромен избор от стоки и 
всяко по‑придирчиво желание може да 
бъде задоволено само в далечния град, 
когато отидат да продават дърва 

или жито. Тази връзка на полезното 
и приятното осигурява на българския 
селски хан известно посещение по 
всяко време на деня. Там винаги се 
намират гуляйджии, гости или купува-
чи; рядко посетителят остава сам... 
Българинът е много любопитен и по-
дозира във всеки чужденец, който не 
се представи като търговец, „консол”, 
дошъл да подготвя велики дела”.
	 В	хановете	в	покрайнините	на	по-
големите	населени	места	са	се	наста-
нявали	търговци	с	кервани	и	премина-
ващи	 войскови	 поделения.	 Хановете,	
които	са	били	в	центъра	на	селищата,	
са	 давали	 подслон	 на	 турски	 чинов-
ници,	 по-богати	 търговци,	 чужденци	
пътешественици	и	обикновени	пътници	
и	търговци.

	 Тъй	 като	 Габрово	 се	 е	 намирало	
на	 един	 от	 главните	 друмове	 през	
Балкана,	по	съвсем	естествен	начин	е	
придобило	възможността	да	дава	под-
слон	на	различни	проходящи	пътници.	
Печалбата	 от	 ханджийството	 ще	 е	
била	 доста	 голяма,	 защото	 „...когато 
градове, като Шумен... град много по‑
голям от Габрово, през 1828 година не 
е имало ни една странноприемница, а 
в Габрово към това време е имало вече 
12 странноприемници”.
	 ето	 как	 Феликс	 Каниц	 през	 1871	
година	описва	посещенията	на	някои	
ханове:
	 Ханът	в	Бяла:
 „... ханът в Бяла, по чиято клате-
ща се дървена стълба се изкатерих 
нагоре, предложи повече, отколкото 
можеше да се очаква след първото 
впечатление от порутения изглед, по-
неже притежаваше отделна стаичка 
от най‑малко по пет крачки в квадрат 
с поносимо чисти стени. Но в това 
разкошно помещение нямаше дори 
и следа от мебели, а и разкъсаните 
хартии по прозорците ‑ стъкло за 
прозорци все още не се произвеждаше 
в Турция ‑ не можеха да предпазят от 
смущаващия шум на кочияшите и коне-
те в просторния двор... Българският 
ханджия разчита впрочем, че пътни-
кът си носи нужните удобства, към 
които принадлежи и леглото”.
	 За	хана	в	Свищов:
 „Там, в много възхвалявания хан на 
големия търговски град, поне конете 
ни намериха по‑добър подслон от нас, 
въпреки че собственикът Янакчи ни 
отстъпи собствената си стаичка”.
	 На	влизане	в	Габрово	Феликс	Ка-
ниц	е	възхитен	от	прекрасната	гледка,	
която	 се	 разкрива	 пред	 него.	 Скоро	
обаче	 настроението	 му	 е	 помрачено	
от	пребиваването	му	в	един	от	извест-
ните	габровски	ханове:
 „След като преминахме нисък водо-
дел и дефилето от  стени и варовик и 
леска, на кратко разстояние от пътя 
се стесни като порта; посрещна ни 
неподозирано великолепната долина 

на Янтра. Хълмистата местност, 
покрита с млада широколистна гора 
и добре обработени площи, съпровож-
даха надолу реката, а на юг, по склона 
на високите планини, се появиха кули-
те на най‑цветущия промишлен град, 
знаменития в цяла България Габрово... 
С всичко това, с внушителните зда-
ния, черкви, мостове и оживлението 
на улиците Габрово веднага ми стана 
симпатичен.
 Това настроение засенчи само 
мрачния хан, в който трябваше да 
отседна. Въпреки прекрасния изглед 
от верандата, при по‑дълъг престой 
бих обърнал гръб на мръсните стени 
и тясното помещение, подобно на 
затворническа килия, в която нямаше 
и следи от мебели, но за сметка на 

това изобилие от излишни животин-
ки”. 
	 В	 своите	 пътувания	 из	 България		
преди	 1884	 година	 Иречек	 разчита	
за	 продоволствие	 на	 ханове,	 хотели,	
кръчми	и	механи.	Авторът	е	впечатлен	
от	 внушителните	 руини	 на	 простор-
ни	 кервансараи.	 По	 този	 повод	 той	
анализира	 приемствеността	 по	 отно-
шение	на	крайпътните	станции	между	
Византийската	и	Османската	империя.	
Не	 толкова	 очарован	 остава	 австро-
унгарският	 поданик	 от	 съвременните	
му	български	ханища,	особено	от	тех-
ния	най-долен	клас:	
 „Представете си дървена колиба с 
врата и няколко прозорчета, залепени 
с книга и с късове стъкла, а вътре в 
нея пространен салон с глинен под и 
с окаден дървен таван... Всичко без 
чистота и навсякъде пълно с мухи... 
Гастрономически продукти тук има 
повече за животните, отколкото за 
хората... Ханджията едва ли има нещо 
повече от ракия и кисело вино, турско 
кафе, корав хляб, плитки чесън и някак-
во овче сирене. Нощем се спи по маси-
те и столовете, но най‑добре вън, в 
собствената кола... Поради голямата 
мръсотия и нощните мъки от нена-
ситната гад пътникът в безсънните 
нощи копнее за по‑бързо отпътуване”.
	 Нека	 да	 видим	 как	 също	по	 това	
време	 изглеждат	 българските	 хано-
ве	 в	 различни	 населени	 места	 през	
погледа	 на	 френския	 пътешественик	
емен	Кейе,	 описани	 в	 книгата	му	 „В	
България	и	Източна	Румелия”:
 „Българските ханове приличат на 
нашите странноприемници, но без 
да разполагат с техните удобства...
едно голямо помещение, осветявано 
от прозорци без стъкла; до една от 
стените – дълъг сандък, който служи 
за диван; друга каса служи за тезгях; 
в един ъгъл – бъчва с вино и бъчонки 
с ракия или мастика. Няколко бутил-
ки неизвестно с какво, три, четири 
чаши, кантар. Понякога върху полици 
по стената са сложени калъпи сапун, 
някои бакалски стоки – винаги кокош-

ки, рядко яйца – ето това е ханът в 
най‑простия си вид”.
	 За	Плевен:
 „Трите легла в стаята са без 
завивки, защото те са окачени по 
прозорците вместо пердета. Моето 
походно легло е монтирано на прилич-
но разстояние от събратята му, кои-
то подозирам, че са свръх населени с 
животинки. Само на български мога да 
поискам интимна мебел, която липсва 
във всички ханове, и вече се съмнявам, 
че на този език това име съществува 
– дотолкова този предмет е неоткри-
ваем”.
	 За	Паскалевия	хан	в	Габрово:
 „Ханът има вид на свърталище 
на алхимици със своите проядени от 
червеите колони, със сложния си стро-

еж и тъмните кюшета, където едва 
мъждукат лъчите на анемичен фенер. 
Стаята, която ни предлагат, е тол-
кова малко привлекателна, колкото 
и възможността да ни предоставят 
някоя друга. Тъй като съм свикнал да 
разчитам само на собствените си 
сили, тръгвам да намеря друго убежи-
ще за през нощта”.
	 В	Трявна:
 „...пресичаме надлъж, без да откри-
ем и следа от хан”.
	 В	елена:
 „...откриваме един‑единствен хан, 
където едно девойче ни отваря един-
ствената малка стая. Няма дори ече-
мик за конете ни; смятам за ненужно 
да добавя, че не е приготвена и 
никаква храна за гостите... Моята 
стая... става обект на своеобразно 
среднощно поклонение. Цялото семей-
ство се разхожда в нея. От леглото 
си присъствам на прегледа на багажа 
ми; госпожиците и по‑малките деца 
опипват четките ми, отварят фла-
коните, опитват оцета и дори по-
мирисват ботушите ми. Майката си 
бърника из своите долапи, без въобще 
да я е грижа, че в стаята има и един 
чужденец, който би желал да поспи. 
След двуногите гости идва един плъх, 
след него ‑ мишки, след тях по‑дребни, 
но много по‑чевръсти животинки”.
	 В	Казанлък:
 „В хана туристите констати-
рат... липсата на каквото и да било 
ядене, въпреки названието „хотел”... 
Колкото до стаите ‑ те са ужасни, и 
аз тръгвам да търся друг подслон”.
	 За	село	Баня,	Софийско:
 „...започваме подготовката за 
обяд в беден хан, където всичко липс-
ва. След дълго търсене намираме ко-
тле, останало сигурно от римската 
епоха, чието почистване, много по‑
нужно от това на авгиевите обори, ни 
отнема поне четвърт час”.
	 Пътищата	предлагат	и	други	начи-
ни	 за	 печалба,	 освен	 ханджийство	 и	
кръчмарство.	

продължава в сряда

Типичен хан от началото на XIX век
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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-
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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
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
гараж - 32 кв. м, на 
ул. „Климент охридски“ № 
41 се продава на тел. 
0898/583-772. [11, 8]
ноВо обзаВЕдЕно жи-
лище - 73 кв. м, 4 етаж, 
гр. Габрово, център, се 
продава на тел. 0887/163-
234. [11, 8]
къща - ново строител-
ство, на три етажа, Рзп 
165 кв. метра, цена: 77 
777 лв., се продава на 
тел. 0888/450-180. [11, 7]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 8]
апарТаМЕнТ, обзаВЕ-
дЕн, в идеален център се 
продава на тел. 0887/803-
414 [14, 4]
Фурна „бай Христо“, на 
ул. „никола Войновски“ 
- срещу бившия „добри 
Карталов“, се продава на 
тел. 0888/729-196. [30, 6]

къща с дворно място - 6 
дка, се продава на тел. 
0885/942-149. [3, 3]
парцЕл - 2 дка, в регула-
ция, незастроен (овощна 
градина), в с. армените 
продава 0888/515-797. 
[5, 3]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТара къща в Габровски 
регион, здрава или полу-
съборена, се купува на 
тел. 0877/343-426. [23, 
17]
гарсониЕра Търси да 
закупи тел. 0898/935-164. 
[6, 6]

иМоТи даВа под наЕМ
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 15]
апарТаМЕнТ срЕщу Теа-
търа се дава под наем за 
офис. Телефон за връзка: 
0879/572-880. [11, 9]
апарТаМЕнТ - 65 кв. м, 
на Колелото се дава под 
наем на тел. 0877/222-
095. [12, 10]
гараж под наем на еса - 
0889/807-928. [5, 3]

сба оТдаВа поМЕ-
щЕния под наЕМ 
- тел. 0895/55-76-10. 
[20, 6]

поМЕщЕниЕ за офис 
или кабинет на Коопера-
тивен пазар се дава под 
наем на тел. 0878/539-
715. [11, 7]
поМЕщЕниЕ за офис - 
магазин срещу съда в град 
Севлиево, газифицирано и 
с климатик, се дава под 
наем на тел. 0887/64-44-
45. [10, 6]
иц, дВа магазина/офи-
си, договаряне - тел. 
0888/378-193. [11, 3]
обзаВЕдЕна боксониЕ-
ра под наем или продаж-
ба - 0888/830-305. [6, 2]
а п а р Т а М Е н Т  с Е 
дава под наем на тел. 
0896/349-417, 066/85-
41-85. [6, 3]
саМосТояТЕлЕн ЕТаж 
от къща в центъра се 
дава под наем на тел. 
0885/373-413. [5, 2]
сТая сЕ дава под наем на 
тел. 0899/439-467. [1, 1]
кВарТира за задочници 
се дава на тел. 0878/204-
299. [5, 1]

за сТопанисВанЕ
Търси сЕМЕйсТВо пен-
сионери или работещ за 
стопанисване на вила в 
кв. Бойката с безплатно 
квартира (2 стаи), отопле-
ние, кабелна телевизия и 
вода, целогодишно - тел. 
0876/501-590. [8, 3]

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 6]
купуВаМ ниВи около 
Габрово - тел. 0894/47-
44-70. [11, 3]

нощуВки
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080 [19, 15]
нощуВки В топ център - 
0876/731-419. [22, 14]

куриЕрски услуги
най-ниски цЕни на тежки и едрогабаритни товари в страната. 
най-атрактивни цени за лондон - 10 кг - 25 лв. „европът“, Габрово, 
ул. „неофит Рилски“ 7, 0882/666-188. [11, 11]

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

продаВа
обзаВЕжданЕ
кръгла Маса се продава 
на тел. 0877/99-28-77. 
[2, 2]

продаВа 

разни
доМашна гроздоВа 
ракия - 48 градуса, 7 
лв., се продава на тел. 
0896/858-958. [4, 4]
оТоплиТЕлна пЕчка 
„прити“ се продава на 
тел. 0889/619-337. [5, 2]

жиВоТни продаВа
брЕМЕнни краВи и 
юници се продават на 
тел. 0899/18-18-14. [12, 
7]
кози, ярЕТа, овен 
се продават на тел. 
0893/427-611. [6, 6]

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични 
купува всякакви же-
леза - справки на тел. 
0896/183-637.

прЕВози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
ТранспорТни услу-
ги - тел. 0882/407-493. 
[16, 9]
ТранспорТ със самос-
вал до 3.5 т и работници 
- 0894/602-701. [14, 6]
прЕВоз със самосвал - 
тел. 0876/522-774- [23, 
4]
услуги с товарни, ви-
сокопроходим 4х4 и 
пътнически (трансфери 
София, до одрин) бусо-
ве. Тел. 0878/650-456 
- Георги. [11, 1] 

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

проФЕсионалЕн доМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на етажна собственост - пълно об-
служване за граждани и фирми. Тел. 0894/94-07-35. 
[23, 6]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора „КонТо-еКСпеРТ“ - счетоводни услуги, го-
дишно приключване, данъчни декларации - 066/804-066 
счЕТоВодсТВо на фирми - тел. 0886/82-62-47. [11, 9]
ЕднокраТно и абонаментно счетоводно обслужване на фирми - 
0885/63-22-48. [11, 8]
счЕТоВодно обслужВанЕ на ТРз и лС - тел. 0896/858-955. [4, 
3]

даВа заЕМ
прЕдлагаМ крЕдиТи и 
обединяване на задължения 
- тел. 0888/909-384. [12, 8]
сВЕжи пари за свежи 
идеи сега и с томбола и 
различни награди - тел. 
0893/03-73-16, 0894/79-
59-69, 0877/87-08-47. [10, 
8]

реклама в “100 вести” - 066/810-415, 0889/227-805

Регионалният 
всекидневник 

„100 веСти“ 
излиза всеки ден без 

събота и неделя.
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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; курсове; автопазар 

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. [18, 17]
ВЕрига храниТЕлни ма-
газини „нивен“ набират 
персонал. Справки на тел. 
0898/675-398. [7, 3]
„булчикън“ ад - Се-
влиево (Чакала) търси 
портиер. Справки на тел. 
0893/688-353. [13, 11]
„булчикън“ ад - Се-
влиево (Чакала) търси 
механик. Справки на тел. 
0899/876-595. [13, 11]
заВЕдЕниЕ Търси сер-
витьорки. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [17, 11]

ФирМа Търси ра-
боТнички за пЕ-
рално сТопансТВо. 
оТлично заплаща-
нЕ. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 
10]

опиТна каМЕриЕрка - 
заплата 900 лв., се търси 
на тел. 0889/299-688. [18, 
17]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ търси да назначи 
работници - мъже и жени, 
за производството си. 
Справки на тел. 0885/713-
813. [17, 16]
Търся дЕТЕглЕдачка за 
СаЩ с документи. добро 
възнаграждение. Справки 
на тел. 0896/400-761. 
гоТВачи, пицар и ми-
ячка се търсят на тел. 
0893/975-878. [22, 15]
рЕсТоранТ Търси сер-
витьорка. Справки на тел. 
0899/889-897. [11, 9]

МЕхана Търси серви-
тьор/ка. Справки на тел. 
0887/002-030 и 0888/310-
981. [11, 11]
МЕхана Търси помощ-
ник- готвач .  Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 11]
ЕксТрудЕрисТ за произ-
водство на пВц изделия, 
може и пенсионер, се тър-
си на тел. 0887/39-63-71. 
[11, 8]
ФирМа Търси сладкар и 
помощник-сладкар. Справ-
ки на тел. 0889/989-755. 
[11, 11]
сТругар сЕ търси за по-
часова работа (може без 
опит или пенсионер). 
Справки на тел. 0898/643-
173. [11, 11]
ФирМа Търси шофьор 
за разнос на минерална 
вода. Моля, подайте ав-
тобиография на vianeon@
abv.bg. Справки на тел. 
0887/875-652. [11, 7]

прЕдлагаМ рабоТа - тел. 
0896/481-410. [8, 3]
общ рабоТник се тър-
си на тел. 0896/644-577. 
[11, 8]
„булчикън“ ад - Севли-
ево търси началник склад 
с компютърна грамотност 
и опит. Молби на мяс-
то: Чакала 5 (старият път 
за душево), или e-mail: 
hspasova@bulchicken.com. 
[13, 5]
„булчикън“ ад - Севли-
ево търси шофьор катего-
рия „С“ с опит. Молби на 
място: Чакала 5 (старият 
път за душево), или e-mail: 
hspasova@bulchicken.com. 
[14, 5]

МаникюрисТка сЕ тър-
си на тел. 0894/782-267. 
[11, 5]
Винарна „рачо Ковача“ 
търси готвач за обедно 
меню. задължително про-
фесионалист (експерт в 
областта). отлични усло-
вия на труд. Справки на 
тел. 0876/68-37-68. [12, 7]
пицария „гладници“ 
търси сервитьори. Справ-
ки на тел. 0899/319-114. 
[12, 7]
ФирМа В село Горна Ро-
сица търси работници - 
мъже, за производството. 
Справки на тел. 0885/20-
47-70. [5, 5]
жЕна до 65 години за 
гледане на стари хора се 
търси на тел. 066/99-22-
44. [6, 4]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант-касиер. Справки 
на тел. 0887/90-70-32. 
[11, 5]

жЕни за поддръжка 
на хигиЕна В ши-
Вашки цЕх се търсят 
на тел. 0896/88-42-17. 
[3, 3]

бисТро „карТал“ търси 
да назначи сервитьор/ка. 
постоянна работа, вечерни 
смени. повече информация 
на тел. 0889/319-654. [6, 
4]
ФирМа Търси охра-
нители. Справки на тел. 
066/810-326. [5, 3]
кВалиФициран сТругар 
се търси на тел. 0888/88-
22-73. [11, 2]
упраВиТЕл за храните-
лен магазин се търси на 
тел. 0888/147-173. [3, 1]

съВМЕсТна рабоТа
Фризьорка или козме-
тичка за съвместна работа, 
с цел разделяне на общите 
разходи, се търси на тел. 
0877/622-762. [5, 5]

рабоТа Търси
Търся рабоТа - почиства-
не, гледане на болен, опе-
ратор шприц машини - тел. 
0879/27-26-83. [3, 3]

грижа за болни
и ВъзрасТни
глЕдаМ сТари хора де-
нонощно, вътрешна работа 
- тел. 0893/781-452. [4, 4]

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

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

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

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

Агенция за 
недвижими имоти

18/11

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

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

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

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

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

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

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

01/04уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „ал-
Фа-МЕТал“ провежда 
курсоВЕ за бЕзо-
пасно бораВЕнЕ с 
огнЕсТрЕлно оръ-
жиЕ. Справки на тел. 
066/80-69-62.
цЕнТър за проФЕ-
сионално обучЕниЕ 
- габроВо, органи-
зира лицЕнзирани 
курсоВЕ за: огняр, 
кранист,  мотокарист, 
машинист на пътно-
строителни машини, 
готвач, барман-серви-
тьор, козметик, фри-
зьор, лечебен масаж, 
маникюр, педикюр, 
ноктопластика. издава 
се държавен документ 
за правоспособност. 
обучение с ваучер за 
безработни и работе-
щи. Справки на тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 ч., 0887/361-
876.

Оòопление 
на пелеòи
Представител на  
GOLDEN FIRE

инж. ИВаН 
ГосПодИНоВ, 
КоНсултИра, достаВя, 

моНтИра, ПусКа
справки на тел. 

0887 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

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

аВТоМобили продаВа
VW Golf 3, 1.6, с Газ, 
всичко платено, изряден 
автомобил, цена: 999 
лв., се продава на тел. 
0888/982-294. [8, 5]
ФолксВагЕн голФ 3 за 
1000 лв. се продава на 
тел. 0988/812-300. [11, 4]

Ваз, МоскВич
МоскВич 412 - много 
добро състояние, 130 000 
км, аГу, се продава на 

тел. 0888/820-418. [11, 7]

Микробуси, каМиони
бус „спринТЕр“ - 1.5 
тона, се продава на тел. 
0888/147-173. [3, 1]

джипоВЕ
джип SSanG Yong 
Korando TDI се продава на 
тел. 0888/820-418. [11, 7]

аВТочасТи/Магазини
ноВи аВсТрийски ве-
риги, меча стъпка за TIR, 

размери 316-70-22.5, се 
продават на тел. 0888/58-
78-16. [3, 2]
аВТоуслуги
аВТосЕрВиз - тел. 
0882/407-493. [15, 9]
кърпЕж на автомобили 
- тел. 0882/407-493. [15, 
9]

скрап, сТари
аВТоМобили
изкупуВаМ коли, бусо-
ве и камиони за скрап и 
за части, предимно Мер-

цедес, на добри цени - 
справки на тел. 0888/280-
357. [9, 4]
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [18, 
17]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 16]
купуВаМ коли за скрап 
изгодно - 0899/810-766. 
[15, 9]
ноВооТкриТа аВТо-
Морга - бивш цех 1 на 
„Георги Генев“, до „СТС 
електроникс“, изкупува 
автомобили и издава до-
кумент за бракуване. Тел. 
0887/46-88-96, 0889/96-
11-33. [5, 3]

о Б я В а
ЗА	ПРИеМАНе	НА	ВОеННА	СЛУЖБА	НА	ЛИЦА,	ЗАВЪРШИЛИ	

ГРАЖДАНСКИ	СРеДНИ	ИЛИ	ВИСШИ	УЧИЛИщА	(МЗ	ОХ-1105/11.12.2019	Г.)

 25 бр. вакантни длъжности за лЕКарИ 
към Военномедицинска академия - гр. софия.

 
 доКумЕНтИ сЕ ПрИЕмат до 31.01.2020 Г. ВЪВ ВоЕННо оКрЪЖИЕ – 
ГаБроВо, ул. „софроНИй ВрачаНсКИ” 1а
  Изисквания: 
 - минимално образование и квалификация – магистър-лекар;
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба;
 - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 - срещу тях да няма образувано наказателно производство;
 - да нямат друго гражданство.

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257.  
справка: www.comd.bg.

 Вашата обява ще 
бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена в редакцията 
на „100 вести“ до 16.30 
часа. Цените на обявите 
са: 15 стотинки на дума, 
без предлози и съюзи, за 
едно отпечатване; 30 
ст./дума за обява в каре; 
40 ст./дума в каре със 
сива подложка. При теку-
щите обяви всяка 11-та 
е безплатна. 

 ВодораВНо:	Бюрокрация.	Юго	(Виктор).	„Леван-
те“.	 Васал.	 Дефиле.	 Тропа.	 „есекс“.	 „Алеко“.	 Жерав.	
Метил.	Ки.	Лад.	Папая.	Фут.	Лат.	Декан.	Сума.	Полир.	
Фенек.	 „Ранени“.	 Хиена.	 Икона.	 Гнайс.	 Касис.	 Гарет.	
Ав.	„ПАН“.	Жавер.	ела.	еон.	Касик.	Праз.	Кирил.	Дог-
ма.	 Колинс	 (Фил).	Аки.	Атлет.	 Ла.	 Навеи.	Арам.	 Кан.	
Крава.	„Риц“.	Каолин.	Натюрморт.
 отВЕсНо:	 Гюле.	 „елата“.	 „Аполо“.	Акин.	 Реферат.	
„Нисан“.	 „Лаваца“.	 Нови	 Сад.	 Пекин.	 Китен.	 Калев	
(Виктор).	Донос.	 „Кинли“.	Кю.	Юрнек.	Пелин.	Жарсе.	
Кар	 (Марк	Аврелий).	Ат.	 „Смаки“.	Агаси	 (Андре).	 „ТА-
РОМ“.	Оцет.	епарх.	Авила.	Рало.	Ратан.	Игрек.	Клавир.	
Дяволия.	 Фенер.	 Диамант.	 Апел.	 Сенат.	 По.	 Кюсак	
(Джон).	„Фунай“.	ерг.	„Га“.	Окуме.	Салам.	Поле.	Итака.	
Ваза.

отговори на сканди от петък
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
ФирМа събаря, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
рЕМонТ на стари покри-
ви и направа на нови, 
топлоизолация, дренаж - 
тел. 0882/279-749. [22, 
13]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боя, хидро- и 
топлоизолации, тенеке-
джийство, покриви - тел. 
0888/863-001. [22, 13]
покриВи - ремонт и нап-
рава, вътрешни ремон-
ти, дренаж, бетони - тел. 
0897/390-194. [22, 13]
сТроиТЕлни услу-
ги - гипсокартон, шпак-
ловка, боядисване - тел. 
0876/533-200. [11, 8]

кърТя бЕТон, камък - 
0888/544-438. [5, 5]
ФирМа изВършВа вся-
какви външни и вътрешни 
ремонти, покриви, бесед-
ки, изолации, събаряне и 
почистване, извозване на 
отпадъци - 0877/72-92-57. 
[5, 3]
сТроиТЕлни рЕМонТи 
и довършителни работи - 
0898/993-663. [11, 3]
бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренаж и 
всички видове вътреш-
ни ремонтни дейности - 
0899/63-88-75. [17, 4]
сТроиТЕлни дЕйносТи 
- тел. 0897/76-51-10. 
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [24, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БезпРаХоВо циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.

бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дюшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906.
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боя, ВъТрЕшни 
рЕМонТи - справки на 
тел. 0899/874-974. [11, 9]
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловка и боя. Тел. 
0895/72-86-68. [13, 9]
Вик, Фаянс, теракота - 
справки на тел. 0884/228-
253. [22, 8]
шпаклоВка, боя, гип-
сокартон и други услуги 
- тел. 0886/76-24-34. [22, 
13]

хидроизолации
хидроизолация на по-
криви, саниране, дренаж 
и др. - тел. 0888/020-187. 
[22, 13]

изолации
алпинисТи - 0898/907-
400.
алпинисТи - 0899/321-
190

израбоТВа
израбоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

оградна МрЕжа 
произВЕжда, гВоз-
дЕи и ТЕлоВЕ на 
заВодски цЕни 
се предлагат на тел. 
0886/650-175.

израбоТВаМ казани 
за ракия. Качествени. 
на достъпни цени! Тел. 
0888/280-357, 0899/688-
841. [9, 4]

дограМа
ФирМа „дТ пласт“ пред-
лага AL и PVC дограма - 
тел. 0878/67-61-61

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHaU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 8]

щори

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

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. по ВСЯКо 
ВРеМе. Тел. 0897/704-
502.

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

почисТВанЕ на комини. 
Тел. 0876/416-716. [24, 1]

Вик
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.

Вик рЕМонТи - тел. 
0894/220-509.

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на ел. уреди - 
тел. 0894/22-05-09. [17, 
17]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [30, 
11]
Ел. урЕди се поправят на 
тел. 0894/220-509. [26, 
12]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 8]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [19, 17]
рЕМонТ на всички марки 
перални - 0888/294-214. 
[20, 17]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - 0894/602-701. 
[15, 6]

услуги

услуги с коМби-
ниран багЕр - тел. 
0897/430-228. [22, 6]

Рязане, кастрене на опас-
ни дървета (алпиниСТ) - 
www.arborist-bg.com, тел. 
0884/942-942.
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
Вик и ел. услуги - тел. 
0894/220-509. [15, 11]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [12, 
11]
рязанЕ,  касТрЕнЕ 
на опасни дървета - 
0894/602-701. [13, 6]

ЕроТика
МоМичЕ прЕдлага сексуслуги - 0893/293-526. [10, 2]
МоМичЕ прЕдлага сексуслуги - тел. 0876/249-511. 
[10, 2]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 0894/277-849. [12, 2]

лЕкари
психиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „емануил Ма-
нолов“ № 12-а, 066/804-
549, 0885/251-655. из-
даВа пСиХиаТРиЧни 
удоСТоВеРениЯ.

д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
естетична дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. записване на 
тел. 066/800-140.

д-р яВор МалиноВ - 
Клиника „МалиноВ”, ще 
работи на 14 февруари 
2020 г. в „МедицинСКи 
ценТЪР-1-СеВлиеВо”, ка-
бинет № 304, III ет. Съ-
временна диагностика и 
лечение на репродуктивни 
проблеми; Репродуктивна 
хирургия; асистирана ре-
продукция; инвитро про-
цедури; Гинекологични 
прегледи, консултации при 
стерилитет и заболявания 
на женски полови органи. 
допълнителна информа-
ция и записване – на тел. 
0675/3-42-15. [4, 2]

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, 0886/650 175, 0889/364 626  
габрово, ул. "христо Смирненски" 54

всичко от тел 
на едно място

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки - 5 
лв. -  0893/511-154.
МЕТроВи - 75 лв., на-
рязани - 85 лв., чували 
- 5 лв. - справки на тел. 
0988/816-628.

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

„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
сухи дърВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка - 0876/839-779.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
дърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
сухи дърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.

дърВа В чували - 5 лв., 
и РазпалКи, с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.
дъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
оод продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481.
дърВа за огрев - на-
рязани и нацепени - 80 
лв./куб. м. Тел. 0897/765-
901. [24, 6]

сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
ФирМа „плаМакс 2020“ 
продава екобрикети - 
7.50 лв. за чувал (20 кг). 
Справки на тел. 0897/876-
477. [22, 15]
дърВа за огрев, салкъм 
- 60 лв./куб. м на метър, 
75 лв./куб. м нарязан и 
нацепен. Тел. 0896/741-
763. [24, 6]
дърВа за огрев, метрови 
- 75 лв./куб. м, нацепени 
и нарязани - 85 лв./куб. 
м. Тел. 0896/741-763. 
[24, 6]
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [25, 7]

лицЕнзирана ФирМа 
продава дърва за огрев. 
Тел. 0877/168-330. [22, 
9]

ФирМа „сТил-Мс“ 
оод - град ТряВ-
на продаВа игло-
лисТни пЕлЕТи. Тел. 
0899/961-233. [11, 5]

сухи дърВа, нарязани и 
нацепени дърва в чували, 
метрови дърва за огрев - 
тел. 0896/80-76-88. [16, 
4]
сухи разпалки в големи 
чували - 5 лева, сухи дър-
ва в чували - 5 лева, се 
продават на тел. 0876/29-
43-43. [11, 4]
дърВа - сухи, 70 лв./ку-
бик, до адрес, се продават 
на тел. 0890/57-33-93. 
[12, 2]

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИЯ ОТ ГАБРОВО:
ИСТАНБУЛ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ЛАЛЕТО - 22.04-
26.04 с 3 нощувки - 240 лв.
ОСМОМАРТЕНСКА СРЪБСКА ФИЕСТА - 07-
08.03 - 185 лв.
КРЪСТЪТ НА ГЕРОИТЕ И КАРПАТИТЕ - 18-
21.06 - 275 лв.
ТРАНСИЛВАНИЯ - 23-25.05; 16-18.10, 231 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15-17.05; 17-19.07 
- 145 лв.
ГЪРЦИЯ-РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИТЕ - 
01-03.05 - 179 лв.
БАЛОНЕНОТО ЦАРСТВО НА БАЛКАНИТЕ - 05-
10.05; 02-07.09 - 495 лв.
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09-10.05 - 95 лв.
БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ И КРАСОТАТА НА 
МОЛДОВА - 05-09.05; 29.10-02.11 - 295 лв.
МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13-14.06 - 103 лв.

ПИРИНСКИ ЕЗЕРА - 2-5.07;20-23.08., 185 лв.
ОДЕСА И УКРАИНСКАТА ДЕЛТА НА ДУНАВ - 
30.04-03.05 - 295 лв.
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 16-19.07; 06-09.08; 27-30.08 
- 189 лв.
СОЛНАТА МИНА В СЛЪНИК И ТЪРГОВИЩЕ - 04-
05.04; 17-18.10 - 145 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 - 
275 лв.
ИЗГОДНИ САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ С НИСКИ ТАКСИ ОБ-
СЛУЖВАНЕ! ПРОВЕРЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНА БЪРЗО И УДОБНО.

14/01

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

27/01

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 29.02/28.03./25.04., 45 лв.
ОДРИН-ЧОРЛУ - 21.03.,1 нощ., 135 лв.
БУКУРЕЩ - 29.02./23.05., 42 лв.
БУКУРЕЩ THERME - 22.02./22.03., 45 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 29.02./27.03, 135 лв. 
СВ. ВАЛЕНТИН В ИСТАНБУЛ - 13.02., 154 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 168 ЛВ.  
ВЕЛИКДЕН В ИСТАНБУЛ - 16.04.,3 нощ., 205 лв.
ВЕЛИКДЕН В РУМЪНИЯ - 18.04., 2 нощувки, 
143 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 02.04, 2НВ, 279 лв. 
ОХРИД-СТРУГА-СКОПИЕ - 30.04, 2 нощ., 189 лв. 
СОЛУН-МЕТЕОРА-ЕДЕСА - 23.04., 2 нощ.,225 лв.
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 29.04., 3нощ., зак., 395 лв.    
ДЕЛТАТА НА Р.ДУНАВ - 30.04.,2нощ.,зак.,185 лв. 

ЗАГРЕБ-ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА - 13.05., 
439 лв.    
ДУБРОВНИК-БУДВА-КОТОР - 20.05, 4 нощувки, 
465 лв.                                                                                                                
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКДЕН НА О. КОРФУ - 16.04.,3нощ.,341 лв.    
ВЕЛИКДЕН СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.04., 2 но-
щувки, 208 лв.
ПОЧИВКИ ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки, закуски 
и вечери, от 480 лв.                                                                                                                                   
ВЕЛИКДЕН С АВТОБУС ОТ СОФИЯ
ОХРИД - 229 лв., СТРУМИЦА - 248 лв., БЕЛ-
ГРАД - 205 лв., ТАСОС - 179 лв., АТИНА - 375 
лв., ХАЛКИДИКИ - 365 лв., ЛЕФКАДА - 315 лв., 
ВИЕНА - 365 лв., ПРАГА - 489 лв.                                                  
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR  

sviat@mail.bg
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всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

издание на иК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

Регионалният 
всекидневник 

„100 веСти“ 
излиза всеки ден без 

събота и неделя.

ясноВидсТВо
ибраМ ходжа предлага събиране, проблеми, безпло-
дие и помага за любов - тел. 0888/518-578. [10, 2]

ЗаяВКа За малКа оБяВа 

подадена от:        подпиС:

(дата)

В руБрИКа:___________________________________________________

тЕКст На оБяВата:___________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

БРоЙ дуМи:________,               пЪТи _________, СуМа ________

КоГа: 1. пЪТи ________ 2. Ред: всеки брой     , през брой        , 

 2. В дни: понеделник     вторник      сряда      четвъртък      петък       

 3. на даТи:

или

или

0,15 

0.30 

0.40

цена 
за 
дума

тел.

За ваше улеснение може да изрежете 
тази бланка и да я попълните, преди 
да я подадете на входа на редакцията 
на вестник „100 вести“ - Габрово, ул. 
„Отец Паисий“ 2

ВашаТа обяВа ще бъде 
отпечатана още на следващия 
ден, ако бъде подадена в редак-
цията на „100 вести“ до 16.30 
ч. Цените на обявите са на 
дума за едно отпечатване, без 
да се броят предлози и съюзи, 
телефонът се чете за дума. В 
зависимост от оформлението 
цените са: 
15 ст./дума; 
30 ст./дума в каре; 
40 ст./дума в каре със сива 
подложка. 
 При текущите обяви всяка 
11‑та е безплатна. Можете да 
използвате специалните от-
стъпки за годишни обяви. 

#
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Продължава от бр. 13
	 Напускаме	 фабриката	
и	пътуваме	към	истинската	
Теракотена	армия.	

 

За	съществуването	на	тази	
армия	 е	 имало	 някакъв	
смътен	 спомен,	 предаван	
от	 поколение	 на	 поколе-
ние,	 но	 никой	 не	 е	 пред-
полагал	 колко	 грандиозен	
е	бил	този	замисъл.	Смята	
се,	че	е	открита	една	съв-
сем	нищожна	част	(според	
някои	 едва	 около	 1%)	 от	
този	 некропол,	 а	 гробни-
цата	 на	 самия	 император	
още	не	е	разкопавана,	въ-
преки	 че	 е	 известно	 къде	
е.	Официалното	обяснение	
е	наличието	на	голямо	ко-
личество	живак	в	почвата,	
който	е	опасен	за	здраве-
то	 на	 археолозите	 и	 ра-
ботниците,	 но	 любителите	
на	 конспиративни	 теории	

смятат,	 че	 има	 други	 при-
чини,	 или	 че	 гробницата	
просто	 вече	 е	 отворена,	
но	 от	 кого?	Тези	 хора	 не	
мислят,	 че	 нещо	 толкова	
интригуващо,	толкова	зага-

дъчно	 остава	 непокътнато	
само	заради	наличието	на	
живак!
				Има	и	още	важни	неща,	
които	 не	 са	 тайна,	 но	 за	
които	 почти	 не	 се	 говори	
и	 които	 са	 неизвестни	 за	
повечето	хора	(включител-
но	и	за	мен,	преди	да	по-
сетя	това	място).	Аз	си	ми-
слех,	че	при	разкриването	
на	 тази	 уникална	 находка	
войниците	 са	 си	 били	 це-
ли-целинички,	 подредени	
в	боен	ред,	както	се	казва	
на	много	места,	и	само	са	
чакали	да	бъдат	намерени	
и	 да	 предизвикат	 учудва-
нето	 и	 възхитата	 на	 бъ-
дните	поколения.	Но	нищо	
такова	не	е	било,	за	съжа-

ление.	Цялата	армия,	поне	
разкритата	досега,	е	била	
разположена	 в	 три	 голе-
ми	подземни	рова	 (дълбо-
ки	 около	 5	 метра),	 които	
са	 били	 покрити	 с	 греди	
и	 след	 това	 засипани	 с	
пръст.	Но	през	изминалите	
векове	са	се	случили	мно-
го	събития	–	и	природни,	и	
социални	(бунтове	е	имало	
още	 по	 времето	 на	 импе-
ратор	Цин	Шихуан),	 които	
са	довели	до	пропадането	
на	гредите	и	почвата,	така	
че	 всичко	 под	 тях	 е	 било	
изпотрошено	 на	 хиляди	
и	 хиляди	 по-големи	 или	
по-малки	 късове.	 И	 едва	
ли	 незапознатите	 с	 тази	
картина	могат	да	си	пред-
ставят	какво	е	струвало	на	
реставраторите	 да	 наме-
рят	 и	 съединят	 парче	 по	
парче,	 за	 да	 възстановят	
стотици	 (или	 хиляди)	 пра-
ви	 и	 няколко	 коленичили	
войници,	няколко	офицери,	

няколко	коня	и	само	една	
каляска,	теглена	от	четири	
коня.	 Но	 като	 видиш	 на	
място	 изпотрошените	 фи-
гури	 с	 хаотично	 разхвър-
ляни	 наоколо	 парчета,	 си	
даваш	 сметка	 за	 къртов-
ския	 труд,	 благодарение	
на	 който	 виждаме	 една	
внушителна	 част	 поне	 от	
правите	 войници.	 Виждаш	
и	 целите	 редове,	 навярно	
от	още	затрупани	войници,	
които	непокътнати	си	сто-
ят	под	пръстта	и	може	би	
чакат	реда	си	да	се	появят	
на	 бял	 свят.	 Странно,	 но	
чувството,	 което	 изпитах	
към	 тези	бездушни	воини,	
бе	 като	 към	 живи	 хора.	
Имахме	 достатъчно	 време	

за	самостоятелно	разглеж-
дане	 на	 споменатите	 три	
рова	 и	 новопостроения	
музей,	 който	 разказва	 и	
показва	 историята	 и	 про-
цесите	на	разкриването	на	
това	„осмо	чудо	на	света“.	
Както	 споменах,	 разкри-
ти	 са	 три	 рова.	 Най-рано	
разкритият	и	най-големият	
е	 ров	№	 1	 на	 войниците.	
Той	 наистина	 поразява	 с	
размерите	 си.	 След	 това	
е	разкрит	ров	№	3,	на	ко-
мандния	център	 (щаба)	на	
армията,	който	е	бил	мно-
го	 сериозно	 повреден	 и	
от	него	са	извадени	само	
68	 фигури,	 една	 колесни-
ца	и	34	бронзови	оръжия.	
Накрая	 е	 разкрит	 ров	 №	
2,	 на	 кавалерията.	Там	 са	
намерени	 116	 кавалерис-
ти,	 водещи	 своите	 коне	 с	
поводи,	172	прави	стрелци	
с	лъкове	в	пози,	готови	за	
стрелба	 и	 160	 коленичили	

войни,	 между	 които	 един	
много	 популярен,	 възпро-
извеждан	и	показван	мно-
гократно.	 Публичният	 дос-
тъп	до	експозициите	в	съ-
ответните	ровове	е	ставал	
в	същия	хронологичен	ред,	
съответно	 през	 1979	 г.,	
1989	г.	и	1994	г.	Музеят,	по-
казващ	 намерените	 арте-
факти,	 е	 открит	 през	 1999	
г.,	а	паркът	на	комплекса	–	

през	2010	година.	Музеят	е	
една	 модерна	 институция	
с	многофункционални	 въз-
можности	 в	 областта	 на	
археологията,	 консерва-
цията,	 колекционирането,	
експозицията,	 публичното	
образование	 и	 културния	
обмен.	
	 Признавам,	 че	 пре-
живяното	 в	 последните	
няколко	 часа	 ме	 развъл-

нува.	 И	 макар	 че	 бяхме	
по	средата	на	пътуването	
и	 предстоеше	 да	 посе-
тим	 още	 много	 и	 много	
интересни	 неща,	 за	 мен	
основната	цел	бе	вече	из-
пълнена.	 Великата	 китай-
ска	 стена	 и	Теракотената	
армия	бяха	приоритетни	в	
моите	цели

Продължава 
следващия понеделник

Входът на 
музейния 
комплекс със 
статуята на 
император 
Цин шихуан
    

армията

В Киòай - древен и модерен

Ровът с кавалерията

Единствената намерена и 
възстановена колесница

Така изглеждат още 
неотворените части от армията
 

армията

армията


