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Светозар Гатев

	 Теодор	 Кабакчиев	
(„Екстрийм	Рейсинг“,	 КТМ)	
докосва	титлата	от	Светов-
ния	 шампионат	 по	 Супер	
Ендуро	 на	 Международ-
ната	 федерация	 по	 мото-
циклетизъм!	В	паметна	за	
българския	 мотоциклетен	
спорт	 вечер	 в	 Будапеща,	
Унгария,	 родният	 талант	
постигна	три	победи	в	три-
те	 състезателни	 манша	
и	 взе	 пълен	 актив	 от	 60	
точки,	 които	 го	 изведоха	
на	 върха	 в	 генералното	
подреждане	 за	 сезона	 на	
клас	„Джуниър“	(пилоти	до	
23	години).
	 Поддържан	 мощно	 от	
множество	българи	в	зала	
„Ласло	 Пап“	 и	 цялата	 ун-
гарска	 публика,	 Теодор	
даде	 всичко	 от	 себе	 си,	
постигна	 втора	 поредна	
победа	 в	 Световния	 шам-
пионат	и	показа,	че	е	дос-
тоен	за	световното	злато.				
	 Подкрепяният	 от	 фир-

ма	„Еконт“	български	шам-
пион	се	представи	велико-
лепно	още	в	тренировките	
и	 квалификациите,	 като	
си	 осигури	 най-добрата	
стартова	позиция	с	първо	
време	 в	 клас	 „Джуниър“	 -	
45.209	секунди.
	 Във	 Финал	 I	 късме-
тът	 беше	 на	 страната	 на	
Теодор.	 Той	 излезе	 тре-
ти	 след	 старта,	 впослед-
ствие	 беше	 изпреварен	
от	 Адриен	 Жакон	 (КТМ,	
Франция),	 но	 бързо	 си	
върна	 позицията.	 На	 ня-
колко	 секунди	 пред	 него	
битка	 водеха	 лидерът	 в	
генералното	 класиране	 на	
шампионата	 Леон	 Хентчел	
(„Хускварна“,	 Германия)	 и	
Тай	 Кулинс	 (ТМ,	 САЩ).	 В	
петата	обиколка,	минута	и	
30	 секунди	 преди	 края	 на	
редовните	 шест,	 Хентчел	
падна,	като	препречи	пътя	
и	на	Кулинс.	Кабакчиев	се	
възползва	 от	 подаръка	 и	
излезе	напред,	а	до	края	с	
прецизно	каране	си	осигу-

ри	победата	в	манша.	Тай	
Кулинс	 завърши	 втори,	 8	
секунди	след	българина,	а	
третото	място	зае	полякът	
Доминик	 Олсзови	 (КТМ).	
Хентчел	 пресече	 финала	
четвърти,	 с	 изоставане	 от	
близо	25	секунди,	следван	
от	Жакон.
	 По	регламент,	във	Фи-
нал	 II	 състезателите	 по-
теглят	 в	 обратен	 ред	 и	
тези	с	най-добри	времена	
от	 квалификациите	са	във	
втора	 стартова	 редица.	
Теодор	 се	 справи	 най-до-
бре	 с	 тази	 трудност,	 взе	
от	 външната	 страна	 пър-
вия	 завой	 и	 излезе	 тре-
ти	от	втория,	а	основните	
му	 конкуренти	 Кулинс	 и	
Хентчел	имаха	проблеми	и	
претърпяха	 падания.	 Още	
преди	 края	на	първия	 тур	
българинът	 вече	 беше	 на-
чело	и	до	края	не	позволи	
на	никой	да	застраши	пър-
вото	му	място.	
	 Габровецът	направи	та-
кава	 разлика	 начело,	 че	

минута	преди	края	на	вре-
мето	 затвори	 с	 обиколка	
единия	от	 съперниците	 си	
за	 световната	 титла	 -	Тай	
Кулинс.	Хентчел	се	пребо-
ри	за	второто	място,	с	па-
сив	от	22	секунди,	а	трети	
отново	 завърши	 полякът	
Олсзови.
	 Финал	 III	беше	най-ин-
тересен.	 Теодор	 взе	 Хол-
шот-а	 и	 поведе,	 но	 малко	
след	 това	 допусна	 греш-
ка	 и	 беше	 изпреварен	 от	
Хентчел.	 След	 това	 два-
мата	 се	 „захапаха“	 и	 си	
размениха	 водачеството	
няколко	 пъти.	 24	 секунди	
преди	 края	 на	 редовните	
шест	минути	Кабакчиев	от-
ново	излезе	пред	Хентчел,	
а	 германецът	 в	 опита	 си	
да	 запази	 първата	 пози-
ция	допусна	грешка	и	това	
означаваше	 трета	 поред-
на	 победа	 за	 българския	
шампион	и	общо	пети	спе-
челен	 манш	 от	 началото	
на	сезона.	

продължава на стр. 3

Теодор Каáакчиев лидер в Свеòовния шампионаò

Яроñлав Дончев ñ приз "Буров" 
за индуñòриално управление

Стефка Бурмова

	 Изпълнителният	 дирек-
тор	 на	 „Идеал	 Стандарт-
Видима“	 АД	 в	 Севлиево	
Ярослав	Дончев	е	носител	
на	 престижното	 отличие	
„Буров“	 за	 2019	 г.	 за	 ин-

дустриално	 управление.	
„Наградата	„Буров“	е	един	
ден	 в	 годината,	 но	 чест-
ният	 български	 бизнес	 се	
доказва	 всеки	 ден“,	 каза	
Радосвет	Радев	 при	 връч-
ването	 на	 наградата	 на	
Ярослав	Дончев.	

	 Освен	 Ярослав	 Дон-
чев,	 тазгодишните	 носи-
тели	 на	 приза	 „Буров“	 са	
Фикрет	 Индже	 -	 предсе-
дател	на	НС	на	„Алкомет“	
АД	–	в	индустриалната	об-
ласт;	 в	 областта	 на	 фи-
нансовото	дело	-	Димитър	

Шумаров,	 изпълнителен	
директор,	 главен	 финан-
сов	директор	и	член	на	УС	
на	Пощенска	банка.
	 С	 приза	 на	 името	 на	
Атанас	Буров	ежегодно	се	
удостояват	 най-добрите	
мениджъри.							 стр. 2

	 На	02.02.2020	в	Сакова	
къща	 в	 музей	 „Етър”,	 об-
лечени	 в	 народни	 носии	
и	 верни	 на	 традицията,	
се	 врекоха	 един	 на	 друг	
Петко	 Янчев	 от	 Тополов-
град	 и	 Десислава	 Янчева	
от	 Хасково.	 Кумуваха	 им	

Гергана	 и	 Александър	 Ге-
оргиеви	 от	 град	 Ямбол. 
	 Младите	 хора	 избират	
музей	 „Етър”	 за	 този	 ва-
жен	 момент	 в	 живота	 си,	
още	когато	Петко	иска	ръ-
ката	на	танцьорката	Герга-
на.	

	 „Мястото	е	 любимо	за	
нас	 и	 нашите	 приятели,	
защото	 „Духът	 на	 Бълга-
рия”	е	тук.									 стр. 2

На 02.02.2020: Деñиñлава и 
Пеòко ñе венчаха в „Еòър”-а
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СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
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�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

Работим за вас!
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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 

Петко Хинов

Не оáичам 
промениòе…
	 …	 В	 човеците,	 в	
предметите	и	всичко,	що	
живее	 наоколо	 ми…	 В	
тях	 обичам	 не	 проме-
ните,	 а	 делничността,	 повторение-
то,	оная	приветлива,	ненатрапчива	
неизменност:	 да	 станеш	 сутринта,	
да	отвориш	прозореца	и	да	 ти	се	
усмихне	същото	родно	небе!	И	да	
знаеш,	 че	 всички	 ще	 са	 под	 него	
до	вечерта,	а	сетне,	до	следващата	
утрин,	вечер	и	така	нататък.	Стари-
ят	телефон	да	е	винаги	на	мястото	
си,	 номерът	 му	 никога	 да	 не	 се	
променя,	керемидите	на	покривите	
да	 не	 стареят	 –	 да	 не	 стареят	 и	
ония,	 що	 са	 ти	 дарявали	 обичта	
си	 от	 невръстно	 детство;	 дървета-
та	да	не	се	отсичат,	липите	да	се	
берат	със	старата	стълба	на	дядо,	
а	стръковете	 кокиче	и	зюмбюл	да	
разцъфтяват	вечно	там,	 гдето	 ги	е	
баба	посяла.	Приятелите	да	не	се	
разотиват,	срещите	да	свършват	с	
нови	срещи,	 но	със	същите	добри	
лица.	 Кръговратът	 да	 бъде	 истин-
ски,	 съвършен	 кръг	 на	милостта	и	
топлотата.	Хората	да	не	натрапват	
никому	 новости	 и	 нововъведения,	
раците	да	зимуват	под	едни	и	същи	
камъни,	сърните	да	не	бягат	в	чуж-
ди	 гори,	 оскърбявани	 от	 човешка	
наглост.	 Ключът	 на	 старата	 врата	
да	 е	 все	 същият,	 защото	 всеки	 в	
тоя	 край	 би	 се	 погнусил	 да	 на-
прави	 от	 него	 фалшификат,	 за	 да	
посегне	 на	 неизменността	 –	 оная	
свещена	неизменност	на	щъркело-

вото	гнездо,	гдето	всяка	пролет	се	
завръща	 същото	 семейство	 и	 учи	
рожбите	си,	че	това	е	тяхното	гнез-
до	и	друго	нямат	и	не	им	и	трябва!
	 Всяка	неизменност	е	едно	тихо	
утвърждение	 на	 обичта	 ми	 към	
моя	 край.	 Всеки,	 угаснал	 тук	 про-
зорец,	ми	напомня,	че	ние	не	сме	
като	 щъркелите.	 У	 птиците,	 що	 се	
завръщат,	 има	 нещо	 свято,	 което	
се	надявам	да	не	загубим	докрай:	
способността	 да	 се	 завръщаме	 и	
да	 принадлежим	 на	 своето	 малко	
място	 на	 света	 с	 непридирчива,	
врабчова	преданост.
	 Човешко	 е	 да	 виждам	 всекиго	
всеки	път,	гдето	е	бил:	милите	лица	
на	 продавачката	 на	 банички,	 на	
забързания	за	работа	непознат,	на	
дядото	с	меда,	на	бабата	с	набра-
ните	от	все	същия	кът	в	градината	
подправки	 и	 корени,	 на	 седналия	
на	 пейката	 съсед,	 на	 майките	 и	
татковците,	 водещи	 децата	 си	 на	
детска	ясла	–	човешка	е	въртележ-
ката	 на	 малките	 неща,	 която	 се	

повтаря	 в	 своята	 невинна	 игра…	
Нечовешко	е	да	ги	няма	милите	съ-
седи,	отишли	си	от	тоя	свят,	милите	
другари	от	детството,	отишли	си	от	
тоя	 град,	 милите	 спомени,	 които	
са	се	превърнали	в	спомени	само	
защото	 съществува	 изменчивост	 и	
упадък.	Спомени	има	само	заради	
измените	 и	 изменчивостите;	 ние,	
нетръгващите	 си	 оттук,	 се	 храним	
с	тях,	защото	искаме	да	принадле-
жим	на	себе	си,	на	родния	си	край	
и	на	добрите	хора	в	него…	защото	
искаме	да	се	завърнем	там,	където	
живот	е	не	да	превръщаме	в	сним-
ки	или	кратки	филми	онова,	което	
ни	се	изплъзва	между	пръстите,	а	
да	 пребъдем	 вечни	 и	 неизменни	
в	 доброто,	 що	 блещука	 в	 нас.	 Да	
посветим	 живота	 си	 на	 тая	 свет-
линка,	да	я	отхраним	и	превърнем	
в	благ	огън	в	бащино	огнище,	в	зо-
вящ	светлик	под	майчина	стряха,	в	
прегръдката	на	най-нежния	дом	на	
света	–	родния	дом!

petkohinov.com

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 
разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

На 18.02.2020 г. от 12:30 до 13:00 ч. и от 16:00 
до 16:30 ч.	 поради	 извършване	 на	 оперативни	
превключвания	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозах-
ранването	 в	 района	 на	 Дряново,	 ул.	 „Шипка”	 до	
разклона	 за	 ЖК	 „Успех”,	 „Васил	 Левски”,	 „Ген.	
Цончев”,	„Освобождение”,	„Ангел	Кънчев”,	„Хр.	Дря-
новски”,	„Хр.	Максимов”,	„Михаил	Бойчинов”,	„Рус-
чуклийчето”,	„Д.	Стойнов”,	„Бачо	Киро”,	„Поп	Хари-
тон”,	„Панайот	Хитов”,	„Димитър	Панков”,	„Пахомий	
Стоянов”,	 „Стефан	Стамболов”,	 „Братя	Джевреви”,	
„Опълченска”,	 „Георги	Измирлиев”,	 „П.	 Пармаков”,	
„Р.	 Радославов”,	 „Георги	 Бенковски”,	 „Радецки”,	
„Максим	Райкович”,	„Капитан	Райчо”,	„Станционна”,	
„Столетов”,	 „Стара	 планина”,	 „Стефан	 Караджа”,	
„Хаджи	Димитър”,	„Бузлуджа”,	„Борова	гора”,	„Же-
лезничарска”,	 „Димитър	 Благоев”,	 „Димитър	 Кру-
сев”,	ул.	„К.	Калчев”,	ул.	„М.	Марчевски”,	ул.	„Рачо	
Стоянов”,	ул.	„Стамболийски”,	ул.	„Райна	Княгиня”,	
ул.	„Гурко”,	ул.	„М.	Преображенски”,	ул.	„Колю	Фи-
чето”,	ул.	„Никола	Мушанов”,	ул.	„Христо	Ботев”,	ул.	
„С.	 Йотов”,	 ул.	 „Васил	 Левски”,	 ул.	 „Иван	 Вазов”,	
ул.	„Даскал	Денко”,	ул.	„Стефан	Караджа”,	ул.	„Тре-
ти	март”,	ул.	„Арх.	Койчев”,	ул.	„Арх.	Ал.	Рашенов”,	
ул.	„Ст.	Руневски”,	ул.	„Раковски”,	ул.	„Янко	Дряно-
вец”	и	ул.	„Димитър	Далев”.

На 18.02.2020 г. от 08:00 до 08:30 ч. и от 11:30  
до 12:00 ч. поради	 извършване	 на	 оперативни	
превключвания	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозах-
ранването	в	района	на	община	Дряново,	с.	Керека,	
с.	Марча,	с.	Балванците,	с.	Еленците,	с.	Каломен	и	
ВЕЦ	„Каломен”.		

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.

продължава от стр. 1
Отличията	 на	 фондацията	
се	 присъждат	 след	 анке-
та	 сред	 настоятелите	 ѝ,	
в	 която	 влизат	 лицата,	
ръководещи	 най-големите	
компании	 в	 страната.	 Те	
се	 дават	 на	 онези	 мени-
джъри	на	компании,	които	
през	 три	 поредни	 години	
са	 показали	 високи	 обе-
ми	 на	 продажбите,	 голе-
ми	 печалби	 и	 са	 платили	
забележителни	 по	 размер	
данъци.	Освен	тези	крите-
рии,	 се	 вземат	 предвид	 и	
приноса	на	управляваните	
от	 кандидатите	 компании	
за	 развитието	 на	 човеш-
кия	капитал,	както	и	авто-
ритета	 и	 влиянието	 им	 в	
бизнес	средите	и	в	обще-
ството.	По	този	начин	ор-
ганизацията,	 носеща	 име-
то	 на	 именития	 български	
банкер,	 индустриалец	 и	
финансист,	 изразява	 при-
знанието	 си	 към	 хората,	
постигнали	 забележител-
ни	постижения	в	областта	
на	 българската	 икономика	
през	годината.		 		
	 Номинациите	за	награ-
дите	 се	 гласуват	 от	 78-те	

настоятели	 на	 едноимен-
ната	 фондация,	 създадена	
през	1992	г.	Нейната	мисия	

е	 да	 съхрани	 и	 предаде	
на	поколенията	философи-
ята	на	видния	българин	за	

изграждането	на	демокра-
тична	 държава	 със	 силна	
икономика	 и	 модерна	 фи-

нансова	 система.	 Българ-
ският	финансист,	дипломат	
и	 политик	Атанас	 Буров	 е	
роден	преди	145	години	на	
30	януари	в	Г.	Оряховица.
	 Ярослав	 Дончев	 е	 ро-
ден	 и	 отраснал	 в	 Севли-
ево.	 Своето	 висше	 техни-
ческо	 образование	 и	 ма-
гистърската	 си	 степен	 за-
вършва	 в	 габровския	Тех-
нически	университет.	През	
1999	 г.	 се	 присъединява	
към	 финансовия	 екип	 на	
„Видима“	АД,	 през	 2001	 г.	
заема	 длъжността	 финан-
сов	 директор	 на	 „Идеал	
Стандарт	-	Полша“,	а	през	
2008	г.	става	финансов	ди-
ректор	за	Източна	Европа.	
От	август	2012	г.	е	замест-
ник-председател	на	Съвета	
на	 директорите	 на	 вече	
обединеното	 дружество	
„Идеал	 Стандарт	 –	 Види-
ма“	 АД,	 а	 от	 1	 май	 2016	
година	 Ярослав	 Дончев	 е	
избран	 за	 изпълнителен	
директор,	 председател	 на	
Съвета	на	директорите	на	
„Идеал	Стандарт	-	Видима“	
АД	 и	 за	 финансов	 дирек-
тор	 на	 дружеството.	През	
януари	 2019	 г.	 той	 пое-

ма	позицията	директор	на	
„Клъстер	Източна	 Европа“	
за	 „Идеал	 Стандарт	 Ин-
тернешънъл“,	 едновремен-
но	 с	 поста	 изпълнителен	
директор	 на	 „Идеал	Стан-
дарт	-	Видима“.	
	 С	 решение	 на	 севли-
евския	 Общински	 съвет	
от	 2018	 година	 Ярослав	
Дончев	е	удостоен	с	поче-
тен	знак	на	град	Севлиево	
за	 дългогодишна	 благот-
ворителна	 и	 спонсорска	
дейност	 на	 „Идеал	 Стан-
дарт	 –	 Видима“.	 Едновре-
менно	 с	 професионалното	
израстване,	 за	 Ярослав	
Дончев	 с	 голям	 приори-
тет	 са	 дейностите,	 свър-
зани	 с	 корпоративната	
социална	отговорност	 към	
обществеността	 в	 Севли-
ево.	Едно	от	най-големите	
постижения	 е	 свързано	 с	
подобряване	 на	 условия-
та	 в	 общинската	 болница	
МБАЛ	 „Д-р	 Стойчо	 Хрис-
то“,	 развитието	 на	 обра-
зованието,	 изкуството	 и	
спорта	 в	 местната	 общ-
ност,	 с	 което	 компанията	
подобрява	 стандарта	 на	
живот.	 Ежегодно	 компа-

нията	 подкрепя	 всички	
спортни	 клубове,	 извън-
класни	 дейности	 за	 раз-
витието	на	млади	таланти.	
Фокус	 на	 компанията	 е	
развитието	 на	 собствена	
езикова	 школа;	 художест-
вената	 галерия	 „Видима“	
и	 детската	 арт	 школа,	
вокална	 група	 „UpStream	
Voices“.	Заедно	с	Община-
та	 и	 бизнес	 партньорите	
в	 региона	 ръководството	
на	 компанията	 се	 стреми	
да	 създава	 перспективи	
за	 развитие	 на	 Габровска	
област	 и	 възможности	 за	
професионална	 реализа-
ция	на	младите	хора.	
	 Ярослав	 Дончев	 е	 се-
меен,	с	едно	дете,	владее	
английски,	руски	и	полски	
език.

Яроñлав Дончев ñ приз "Буров"...

 Наградата за индустриално управление за 2020 година на Ярослав Дончев - изпълнителен 
директор на „Идеал Стандарт - Видима“ АД, бе връчена от председателя на Българската 
стопанска камара Радосвет Радев

продължава от стр. 1
Искаме	да	го	запазим	за-
винаги	 в	 нашето	 семей-
ство,	 да	 го	 предадем	 и	
на	децата	си,	където	и	да	
ни	 отвее	 вятърът”,	 това	

споделиха	 младоженците		
с	 греещи	 от	 щастие	 очи	
след	ритуала.
	 От	 музей	 „Етър”	 за-
кичиха	 младоженците	 с	
първите	цъфнали	кокичета	

и	с	китка	здравец,	с	поже-
ланието	да	се	изпълни	със	
здраве	 и	 радост	 животът	
им.	
 Анна Александрова, екс-
курзовод в музей „Етър”

На 02.02.2020: Деñиñлава и 
Пеòко ñе венчаха в „Еòър”-а

Появилият	 се	 в	 края	
на	миналата	година	в	град	
Ухан,	 Китай,	 смъртоносен		
коронавирус	 вече	 се	 раз-
пространява	 и	 в	 Европа.	
Регистрирани	 са	 случаи	 в	
Германия	и	Италия.	Засег-
нати	 са	 над	 20	 страни	 в	
света,	броят	на	болните	е	
над	200	души.

РЗИ	 -	 Габрово	 препо-
ръчва:

При	 пътуване	 до	 Ки-
тай:

Избягвайте	близък	кон-
такт	 с	 хора	 с	 кашлица,	
кихане,	 висока	 телесна	
температура,	 както	и	мес-
та	със	струпване	на	много	
хора	и	масови	прояви;

Избя г вай те 	 кон -
сумация	 на	 сурова	
или	 недобре	 термич-
но	 обработена	 храна	 от 
животински	произход;

Избягвайте	близък	кон-
такт	 с	 живи	 или	 умрели	

домашни	 и	 диви	 животни	
или	 повърхности,	 били	 в	
контакт	с	животни;

Измивайте	редовно	ръ-
цете	си	с	вода	и	сапун;

При 	 поява 	 на	
висoка	 телесна	 темпе-
ратура,	 кашлица	 или	
за труднено 	 дишане 
потърсете	незабавно	меди-
цинска	помощ	и	споделете	
с	медицинския	специалист 
информация	за	пътуването	
си.	

За	 пристигащи	 от	 Ки-
тай:

В	 случаи	 на	 грипопо-
добни	 оплаквания	 	 преди,	
по	 време	 или	 след	 пъту-
ването:

Избягвайте	 контакти	 с	
други	хора	и	потърсете	ме-
дицинска	помощ	от	лекар- 
инфекциoнист,	 а	 при	 не-
възможност	 -	 от	 общо-
практикуващ	лекар;

Използвайте	 маска,	

покриваща	носа	и	устата;
Избягвайте	 използ-

ването	 на	 обществения	
транспорт;

Задължително	 ин -
формирай т е 	 м е д и -
цинските	 специали -
сти	 за	 подробности	 за 
пътуването	-	дати	на	отпъ-
туване	 и	 завръщане,	 про-
дължителност	 на	 престоя, 
места,	на	които	сте	преби-
вавали,	евентуални	контак-
ти	с	болни,	посещения	на 
пазари	 за	 животни	 или	
контакти	с	животни.

Преди	 пътуване	 извън	
страната	Ви	съветваме	да	
се	 запознаете	 по-подроб-
но	с	препоръките	за	пред-
пазване	от	заразяване.	

Може	 да	 ги	 изтеглите	
от	 сайта	 на	 Регионална-
та	 здравна	 инспекция	 -	
Габрово:	

www.rzi-gbr.org.
РЗИ	-	Габрово

Опаñнияò коронавируñ оò Киòай доñòиãна 
Европа! Мийòе редовно ръцеòе ñи ñ вода 
и ñапун, изáяãвайòе оáщеñòвен òранñпорò

	 На	6	февруари	от	16:00	
часа	 в	 Община	 Севлиево	
ще	 се	 проведе	 кръгла	
маса	на	тема	„Общинското	
здравеопазване	 -	 минало,	
настояще	 и	 бъдеще“	 под	
патронажа	на	председате-
ля	на	Комисията	по	здра-
веопазване	 към	 	 НС	 д-р	
Даниела	 Дариткова.	 Съ-
битието	е	по	повод	140-го-
дишнината	 на	 МБАЛ	 „Д-р	
Стойчо	 Христов“	 -	 Севли-
ево	 	 Срeд	 участниците	 в	
кръглата	 маса	 ще	 бъдат	
народни	 представители,	
представители	 на	 мест-
ната	 и	 държавната	 власт,	
директори	 на	 лечебни	 за-
ведения	 и	 здравни	 инсти-
туции,	 представители	 на	
бизнеса	и	общественици.
	 За	 празника	 МБАЛ	
„Д-р	 Стойчо	 Христов“	 ор-
ганизира	 концерт	 „Музика	
без	граници“	от	18:30	часа	
в	Дома	на	културата.

Д-р Даниела 
Дариòкова - 
паòрон на кръãла 
маñа в Севлиево

	същия	ден.	
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Светозар Гатев

	 Отборът	 на	 „Бъки“	 по-
стигна	категорична	победа	
над	втория	във	временно-
то	 класиране	 на	 „А“	 Ре-
публиканската	 хандбална	
група.	 В	 зала	 „Орловец“	
избраничките	 на	 треньор-
ката	Веселина	Златева	се	
наложиха	с	34:20	и	записа-
ха	осма	поредна	победа,	с	
която	увеличиха	още	пред-
нината	 си	 на	 върха	 във	
временното	класиране.
	 С	 много	 силна	 игра	 в	
защита	 и	 отлична	Моника	
Христова	на	вратата	дома-
кините	 натрупаха	 сериоз-
на	разлика	още	в	начални-
те	минути	на	срещата	и	на	
практика	 решиха	 нещата	
в	 своя	 полза	 още	 след	
първия	четвърт	час.	Лидия	
Ковачева	 откри	 резултата	
в	мача,	след	това	Моника	
Христова	 отрази	 7-метров	
наказателен	 удар,	 изпъл-
нен	 от	 Ирене	 Иванова,	 и	
след	 една	 дълга	 серия	 на	
шампионките,	 в	 12-та	 ми-
нута	резултатът	вече	беше	
9:0.	
	 Едва	след	второто	пре-

късване,	взето	от	треньор-
ката	на	„Шумен	98“	Десис-
лава	 Илиева,	 гостенките	
успяха	да	реализират	пър-

вото	си	попадение	в	мача.	
До	 края	 на	 полувремето	
„Бъки“	увеличи	с	още	един	
гол	преднината	си,	за	19:9	

на	почивката.	
	 През	 втората	 част	 га-
бровските	 хандбалистки	
продължиха	 добрите	 си	

изяви	 в	 дефанзивен	 план	
и	 разликата	 бързо	 набъб-
на	на	14	 гола.	Авансът	на	
домакините	 можеше	 да	

стане	 и	 още	 по-сериозен,	
ако	 не	 бяха	 допуснатите	
неточности	 в	 нападение	
и	 лековато	 пропилените	
възможности	 от	 шестия	
метър.	 Веселина	 Златева	
даде	възможност	за	изява	
на	 всички	 състезателки.	
Първи	 игрови	 минути	 при	
жените	 записа	 и	 млада-
та	вратарка	Айя	Инджова,	
която	 записа	 на	 сметката	
си	 и	 един	 отразен	 7-мет-
ров	наказателен	удар.	
	 С	 10	 гола	 най-резул-
татна	 за	 „Бъки“	 беше	 Ли-
дия	 Ковачева,	 7	 пъти	 се	
разписа	 Мари	 Томова,	 а	
4	 попадения	 добави	 Ма-
длен	Тодорова.	За	„Шумен	
98“	 9	 гола	 отбеляза	Юлия	
Таче.	Водачката	в	 голмай-
сторската	 листа	 на	 пър-
венството	 Ирене	 Иванова	
беше	 неутрализирана	 от	
защитата	на	„Бъки“	и	успя	
да	запише	само	две	попа-
дения	на	сметката	си.	
	 „Направихме	 добър	
мач.	 Всички	 момичета	 иг-
раха	 сплотено,	 като	 едно	
цяло,	 а	 това	 ми	 помага	
много	и	на	мен	на	врата-
та.	 Благодарение	 на	 тях,	

моята	игра	може	да	изпъ-
кне.	 Справихме	 се	 много	
добре	в	защита	и	това	ни	
донесе	 успеха.	 В	 нападе-
ние	 прибързвахме	 малко	
и	 затова	 разликата	 не	 е	
още	 по-голяма,	 а	 искахме	
да	 я	 направим.	 Отборът	
на	 „Шумен	 98“,	 въпреки	
привлечените	 нови	 попъл-
нения	 в	 състава,	 не	 успя	
да	ни	изненада.	
	 Продължаваме	да	пре-
следваме	 целите	 си,	 а	 те	
са	 същите	 като	 миналата	
година	 –	 златен	 дубъл“,	
коментира	 след	 срещата	
направилата	 силен	 мач	
срещу	 вицешампиона	 Мо-
ника	Христова.			
	 В	 11-я	 кръг	 „Бъки“	 ще	
гостува	 на	 „Свиленград“.	
Двубоят	 е	 следващата	 не-
деля,	9	февруари.	
 „Бъки“: 
 Айя Инджова, Лидия Ко-
вачева-10, Йоана Костова-2, 
Екатерина Стефанова-1, Ива-
нела Арнаудова-3, Мария Дже-
нева-2, Мадлен Тодорова-4, 
Емилия Самуилова-3, Моника 
Христова, Мари Томова-7, 
Преслава Проданова, Стефани 
Петрова-2.

„Бъки” преãази вòория ñ 14 ãола разлика

Светозар Гатев

	 ОФК	 „Янтра	 2019“	 по-
стигна	победа	и	във	втора-
та	си	контролна	среща	по	
време	 на	 зимната	 подго-
товка.	На	стадион	„Христо	
Ботев“	 лидерът	 в	 Северо-
западната	 Трета	 лига	 се	
наложи	 с	 3:2	 над	 отбора	
на	„Берое“	(Стара	Загора),	
участник	 в	 Елитната	 юно-
шеска	група	U19.	
	 „Янтра“	 поведе	 в	 5-та	
минута	 след	 центриране	
на	 Пламен	 Кожухаров	 и	
хубав	 гол	с	 глава	на	Сте-
фан	Иванов.	Момчетата	от	
Стара	 Загора	 изравниха	
в	 16-та,	 но	 в	 32-та	 ново-
то	 попълнение	 Владислав	
Мисяк	 отново	 даде	 аванс	
на	 домакините,	 след	 като	
беше	изведен	зад	защита-
та	 на	 „Берое“	 и	 технично	
прехвърли	 вратаря.	 След	
почивката	Християн	Кожу-
харов	удари	греда	и	отно-
во	той	в	72-та	минута	беше	

точен	 от	 дузпа	 за	 3:1.	 В	
самия	 край	 на	 срещата	
старозагорските	 момчета	
отбелязаха	 второ	 попаде-
ние.		
	 Следващата	 проверка	
на	габровския	тим	е	в	сря-
да,	5	февруари,	срещу	тре-
тия	 в	Югоизточната	Трета	
лига	-	„Загорец“	(Нова	За-
гора).	 Мачът	 ще	 се	 играе	
на	 терена	в	Царева	лива-
да	от	15.30	часа.
	 ОФК	 „Янтра	 2019“:	
Христо	 Христов	 Ивайло	
Иванов,	Илиян	Илиев,	Иво	
Георгиев,	 Петър	 Казаков,	
Стефан	 Иванов,	 Христи-
ян	 Кожухаров,	 Владислав	
Мисяк,	 Искрен	 Писаров,	
Пламен	 Кожухаров	 (Иван	
Петров,	 Ивайло	 Тодоров,	
Веско	 Караколев,	 Мартин	
Ангелов,	 Делян	 Дончев,	
Христо	 Цонев,	 Християн	
Василев,	 Данаил	 Куцилев,	
Мартин	Ботев).
	 Треньор:	 Николай	 Ва-
силев.

ОФК „Янòра 2019” ñ поáеда и във вòораòа конòрола
продължава от стр. 1

Французинът	Фабиен	Пои-
ро	 („Хускварна“)	 завърши	
втори,	 а	 Хентчел	 пресече	
финала	 трети.	 Тай	 Кулинс	
отново	имаше	проблеми	и	
остана	седми.
	 С	 пълен	 актив	 от	 60	
точки	 Кабакчиев	 спечели	
кръга	 в	 Унгария	 и	 отново	
изслуша	 българския	 химн	
на	 най-високото	 стъпало	
на	 почетната	 стълбичка.	
Хентчел	остана	втори	с	45	

точки,	а	Олсзови	зае	тре-
тото	място	с	43.
	 В	 генералното	 кла-
сиране	 българинът	 вече	
е	 лидер	 със	 185	 пункта,	
Хентчел	 е	 със	 183,	 а	 Тай	
Кулинс	–	със	165.
	 Последният	 кръг	 от	
шампионата	 на	 планетата	
е	на	14	март	в	Лодз,	Пол-
ша,	и	там	Теодор	Кабакчи-
ев	 ще	 излезе	 с	 червения	
номер	на	водач	в	шампио-
ната.			

Теодор Каáакчиев лидер 
в Свеòовния шампионаò

Вчера áеше премиераòа на 
„Ян Биáиян” в Кукления, 
режиñьор е Дарко Ковачовñки

	 Една	 вдъхновяваща	 история	 с	 великолепни	 кукли	
и	талантливи	актьори	-	това	е	новата	премиера	на	Га-
бровския	куклен	театър,	която	се	състоя	вчера.	Премие-
рата	на	„Ян	Бибиян“	се	състоя	от	11.00	часа	с	участието	
на	 актьорите	 Радостина	Андреева,	 Жулиета	 Колева	 и	
Богдан	Богданов.	Всички	те	имаха	удоволствието	и	при-
вилегията	да	бъдат	режисирани	от	Дарко	Ковачовски.

На	4	февруари	четящи-
те	 габровци	 и	 всеки	 лю-
бител	 на	 хубавото	 слово	
и	 книгата	 ще	 имат	 въз-
можност	 да	 се	 срещнат	 с	
младия	 български	 автор	
Димитър	 Радев.	 Срещата	
разговор	 ще	 се	 състои	 в	
залата	за	събития	на	биб-
лиотеката	 от	 17.00	 часа.	
Димитър	 Радев	 ще	 пред-
стави	 пред	 гостите	 своя-
та	 дебютна	 книга	 „Коси-
те	 на	 Авесалом“,	 издание	
на	 креативното	 българско	
издателство	 за	 съвремен-
на	 българска	 литература	
Skalino	 –	 София.	 Това	 е	
четвъртият	 млад	 автор	
на	 издателството,	 който	
гостува	 със	 свой	 дебют	 в	
Габрово	–	след	Ангел	Ива-
нов	и	неговата	„Техническа	
проверка“,	 Цветелина	 Пе-
трунова	 и	 „Призраци	 на	
настоящето“	 и	 Ивет	 Лоло-
ва	 и	 „Броеница	 на	 щас-
тието“.

Димитър	 Радев	 е	 за-
вършил	 актьорско	 май-
сторство	в	класа	на	проф.	
Димитрина	 Гюрова	 в	
НАТФИЗ	 „Кръстьо	 Сара-
фов“	в	София	и	е	специа-
лизирал	 кино	 и	 телевизи-
онна	 режисура	 при	 акад.	
Людмил	 Стайков.	 През	
2005	г.	е	приет	в	„Ню	Йорк	
Филм	Академи“,	където	за-

вършва	 специалностите	
сценарно	 писане	 и	 кино-
режисура.	

През	 2017	 г.	 творче-
ските	 му	 търсения	 го	 от-
веждат	 в	 Софийския	 уни-
верситет	„Св.	Климент	Ох-
ридски“,	 където	 завършва	
магистратура	 „Литература	
–	 творческо	 писане“.	 Има	
четири	късометражни	фил-

ма,	 представени	 на	 меж-
дународни	 фестивали,	 а	
през	 2019	 година	 засне-
ма	 и	 дебютния	 си	 игра-
лен	 пълнометражен	 филм	
„Раят	на	Данте“,	на	който	
е	сценарист	и	режисьор.

Ани	 Илков	 –	 за	 де-
бютната	 книга	 с	 кратки	
разкази	на	Радев	„Косите	
на	Авесалом“:	 „...Димитър	
Радев	 е	 намерил	 необхо-
димата	 му	 форма	 за	 пи-
сане	 и	 работи	 усърдно	
още	от	своите	студентски	
години	в	СУ	–	с	внимание	
и	 упоритост,	 за	 да	 по-
стигне	 оптимално	 естети-
ческо	въздействие.	Това	е	

формата	на	 късия	разказ,	
чрез	 нея	 и	 чрез	 ранната	
си	 съзнателна	 литератур-
на	 зрялост	 писателят	 се	
придържа	към	максимално	
сгъстения	и	понякога	мно-
го	 интензивен	 къс	 текст.	
Тази	 почти	 анекдотална	
форма	 на	 разказ	 изисква	
фотографски,	 а	 понякога	
и	фактографски	умения...“.

В Гаáровñкаòа реãионална áиáлиоòека 
ãоñòува Димиòър Радев ñ деáюòнаòа 
ñи книãа „Коñиòе на Авеñалом”
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 - Наскоро бяхте на 
турне, как премина то?
	 -	Гостувахме	в	Пловдив	
с	постановката	„Свекърва“	
на	 режисьора	 Петринел	
Гочев.	Отзивите	бяха	мно-
го	 добри.	 Пенка	 Калинко-
ва,	която	е	една	от	добри-
те	пловдивски	театроведи,	
се	 изказа	 много	 ласка-
во	 за	 нашия	 спектакъл.	
Сравни	го	с	най-значимите	
спектакли	 по	 тази	 пиеса.	
Този	 на	 Мариус	 Куркин-
ски	и	на	този	Леон	Дани-
ел	преди	15	 години.	Те	са	
еталон	 за	 „Свекърва“.	 Тя	
сравни	 нашия	 наравно	 с	
тях,	което	е	изключително	
признание	 за	 театъра	 ни.	
Много	доволни	останаха	и	
колегите	 от	 Пловдивския	
театър,	 обсъждахме	 след	
края	на	спектакъла.	Освен	
специалистите	и	публиката	
прие	пиесата	много	добре,	
имаше	 дълги	 аплодисмен-
ти.	 Получи	 се	 страхотно	
гостуване	 на	 нашия	 теа-
тър,	беше	оценено	подоба-
ващо.
   -  А пловдивската пуб-

лика е доста взискателна, 
там се играят много стой-
ностни представления, а 
и е родно място на не-
беизвестния Петко Кой-
чев, нали? 
	 -	 Да,	 пловдивската	
публика	 е	 доста	 разгле-
зена,	 с	 добре	 формиран	
вкус.	 Пловдив	 бе	 първа-
та	 европейска	 столица	 на	
културата	 в	 България,	 там	
имаше	много	 културни	съ-
бития.	Щом	тя	оцени	така	
спектакъла	 ни,	 значи	 той	
наистина	 е	 много	 инте-
ресен.	 Да,	 действително	
Пловдив	е	мой	роден	град.
   - Сега какво предстои 
в програмата на Габров-
ския театър?
	 	 	 -	Сега	подготвяме	пре-
миерата	 на	 спектакъла	
„Орото,	ламя	е“	по	сборни-
ка	разкази	на	Флорентина	
Бадаланова	 „Фолклорен	
еритикон“.	 Официалните	
премиери	 са	 на	 14	 и	 16	
февруари,	 а	 на	 13	 февру-
ари	ще	дадем	възможност	
на	 най-нетърпеливите	 да	
присъстват	 на	 генерална-

та	репетиция	на	спектакъ-
ла.	 Направихме	 го	 и	 със	
„Свекърва“,	оказа	се	доста	
успешен	модел.	От	18	часа	
във	 фоайето	 на	 театъра	
ще	 има	 коктейл,	 а	 от	 19	
часа	е	репетицията.
 - Какво се крие зад 
това любопитно загла-
вие?
	 -	 Става	 дума	 за	 ня-
колко	 истории	 от	 т.	 нар.	
„блажен	 фолклор“.	 Фло-
рентина	 Бадаланова	 е	
обиколила	 цялата	 страна	
и	 събрала	 от	 възрастни	
хора	истории,	закачки,	га-
танки,	 които	 те	 някога	 са	
си	разказвали	на	вечерин-
ки,	 седенки,	 някои	 от	 тях	
с	 еротичен	 привкус.	 Този	
фолклор	 вече	 е	 позабра-
вен.	Специално	за	спекта-
къла	 	 театърът	 е	 облепен	
с	 едни	 гатанки,	 които	 на	
някого	 могат	 да	 се	 сто-
рят	малко	стресиращи,	но	
те	са	напълно	автентични,	
предавани	от	уста	на	уста	
в	 едно	 по-старо	 време.	
Става	 дума	 за	 любовта	 и	
за	 начина,	 по	 който	 тя	 е	
била	 изразявана,	 тя	 ви-
наги	 е	 водеща	 за	 човека,	
независимо	 от	 времето,	
независимо	от	морала.
   - Кажете някоя гатанка?
	 -	 Едната	 присъства	 и	 в	

представлението.	 Момък	
се	опитва	да	впечатли	мо-
миче,	то	да	му	се	обрече.	
Той	й	задава	една	гатанка,	
тя	му	отговаря,	че	ако	той	
познае	 нейната	 гатанка,	
веднага	 ще	 му	 се	 вре-
че.	„Искам	да	ми	донесеш	
две,	 които	 се	 клатят,	 и	
едно,	дето	влиза	и	излиза.	
Какво	е	то?“,	казва	тя.	Чо-
век	като	го	чуе,	има	едни	
други	 асоциации.	 Отгово-
рът	е	много	интересен	-	тя	
всъщност	 иска	 две	 обе-
ци,	 които	да	се	 клатят	на	
ушите	 й,	 и	 един	 пръстен,	
който	 влиза	 и	 излиза	 от	
пръста	 й,	 годежен	 пръс-
тен.	 Затова	 и	 сборникът	
се	нарича	еротикон,	както	
вече	казах,	„блажен	фолк-
лор“.	 Няма	 нищо	 пошло	
в	 това.	 Има	 много	 танци	
и	 песни	 на	 сцената	 на	
живо,	 музика,	 тъпан.	 Оп-
итали	 сме	 се	 да	 запазим	
духа	на	времето.	Надявам	
се	 публиката	 да	 остане	
доволна,	фолклорът	винаги	
се	харесва.
 - Как се представя ре-
жисьорът Васил Дуев?
	 -	Както	винаги	-	добре.	
Той	 е	 много	 добър	 млад	
режисьор.	Публиката	вече	
го	познава	с	постановките	
„Истината	 или	 се	 осмеля-

ваш“,	която	спечели	награ-
да,	 и	 „Начало	 на	 спекта-
къла“.	В	новата	пиеса	 той	
предпочита	да	покаже	по-
близък	до	реалността	теа-
тър,	докато	другият	ни	ре-
жисьор	 -	 Петринел	 Гочев,	
предпочита	 стила	 игрови	
театър.	Ако	попиташ	Васко	
кой	 стил	 предпочита,	 той	
ще	отговори,	че	няма	стил,	
иска	 да	 пробва	 всичко.	
Това	 е	 едно	 от	 най-цен-
ните	 му	 качества,	 според	
мен.	В	„Орото,	ламя	е“	ще	
видим	близък	до	реалнос-
тта	театрален	стил.
 - Какво друго пред-
стои на театъра?
	 -	 Предстои	 ни	 една	
много	интензивна	театрал-
на	 година.	 Габровският	
театър	 става	 на	 75	 годи-
ни.	 Веднага	 след	 поста-
новката	 на	 Васил	 Дуев	 в	
театъра	 започва	 работа	
режисьорът	 Стоян	 Радев	
от	Варна,	който	ще	напра-
ви	 шекспиров	 спектакъл	
-	 „Дванадесета	 нощ“.	 Па-
ралелно	с	него	първия	си	
спектакъл	 като	 режисьор	
поставя	Ана	Батева	-	едно	
от	 най-младите	 попълне-
ния	в	нашия	театър.	
	 Петринел	 Гочев	 пък	

започва	 нов	 спектакъл	
с	 актьора	 Димо	 Димов	 -	
„Салиери“,	 по	 пиесата	 на	
Питър	 Шафър	 „Амадеус“.		
С	 моноспектакъла	 ще	 от-
крием	 Фестивала	 на	 мо-

нодрамата	от	9	до	13	май.	
От	тази	година	той	ще	има	
ново	 име,	 защото	 бивши-
ят	 директор	 на	 театъра	
Невена	 Митева	 е	 носител	
на	 правата	 на	 BGMOT	 и	
тя	 пожела	 ние	 да	 не	 го	
ползваме.	Преценихме,	 че	
трябва	да	продължим	тра-
дицията	 на	 фестивала,	 но	
с	ново	име	 -	 „СолоАкт“,	 и	
по-различна	форма.	
	 Има	 доста	 интересна	
селекция	 на	 фестивала	
тази	 година.	В	журито	ще	
бъдат	 включени	 две	 све-
товни	имена.	Руснакът	Ко-
ляга,	той	е	много	известен,	
има	собствен	театър,	един	
от	 най-знаменитите	 руски	
режисьори,	има	своя	шко-
ла	 за	 обучение.	 А	 други-
ят	 е	 Драгана	 Божкович,	
тя	 е	 сръбски	 театровед,	
участва	като	жури	в	много	
международни	 фестивали.	
Във	 фестивала	 ще	 участ-
ват	 постановки	 на	Народ-
ния	театър,	от	Македония,	
Сърбия,	 Австрия,	 опитали	
сме	 се	 да	 изберем	 едни	
от	най-добрите	неща	в	мо-
мента.	 Още	 не	 сме	 изця-
ло	 готови	 със	 селекцията,	
работим	 по	 българската	
програма.	 Навършват	 се	

75	 години	 от	 написване	
на	„Пипи	Дългото	чорапче“	
и	 по	 този	 повод	 малки-
те	 ни	 зрители	 ще	 бъдат	
изненадани	 с	 едноименна	
драматизация.	 Продължа-

ва	съботното	приключение	
с	детски	представления.
 - Как ще отбележите 
75-годишнината на театъ-
ра?
	 -	Тя	съвпада	със	160-го-
дишнината	 на	 Габрово	
град,	 ние	 ще	 се	 включим	
активно	 в	 отбелязването	
й.	 Но	 спектакълът	 „Под	
игото“	е	най-очакваното	от	
нас	 събитие.	 Премиерата	
ще	 бъде	 на	 10	 октомври,	
когато	 се	 навършват	 75	
години	 от	 изиграването	
на	 първата	 премиера	 на	
габровския	 театър.	 Ре-
жисьор	 ще	 бъде	 Петри-
нел	 Гочев.	 Не	 става	 дума	
обаче	 за	 драматизация	
на	 романа,	 а	 по-скоро	 за	
документални	 факти	 око-
ло	излизането	на	първото	
издание	 на	 „Под	 игото“,	
което	обаче	се	оказва,	че	
не	е	първо.
 - Е, как така?
	 -	 Така.	 Това	 е	 един	
много	 любопитен	 факт,	
който	Гергана	Змийчарова	
открива,	 благодарение	 на	
една	статия	на	проф.	Вла-
до	 Трендафилов.	 Самата	
тя	 6	 месеца	 се	 занимава	
с	изследване	на	това	и	се	
натъкна	 на	 страхотни	 фа-

кти,	 които	 са	 потънали	 в	
нашата	история.	Тя	успя	да	
направи	 пиеса	 от	 всичко	
това.	 Но	 повече	 за	 това	
ще	разкажем	на	10	октом-
ври.

Пеòко Койчев: „Гаáровñкияò òеаòър ñòава на 75, 
ще оòáележим ãодишнинаòа ñ „Под иãоòо” 
Но преди това е премиерата на „Орото, ламя е“, където девойка предизвиква 
момък да й донесе две, които се клатят, и едно, дето влиза и излиза 

ЖеНИНа ДеНЧева

  За предстоящата премиера на спектакъл по сборника „Фол-
клорен еритикон“, за още нови постановки, за провеждане 
на Фестивала на монодрамата през май, за честване на 75 
години от първата премиера на Габровския театър разказва 
неговият директор Петко Койчев.

постановката „Свекърва“ на режисьора Петринел Гочев гостува на голямата сцена на ДТ 
„Н. О. Масалитинов“ - Пловдив

Стефка Бурмова

	 Съюзът	 на	физиците	 в	
България,	който	работи	по	
проект	 „Физика	 за	 всич-
ки“,	 финансиран	 от	 Евро-
пейския	 физически	 съюз,	
и	СУ	„Васил	Левски”	в	Се-
влиево,	включено	в	Списъ-
ка	на	иновативните	учили-
ща	 в	България	 за	 учебна-
та	 2019-2020	 г.	 въз	 основа	
на	 проекта	 за	 иновация	
„Наука	 на	 сцената”,	 орга-
низираха	 в	 първите	 два	
дни	 на	февруари	 семинар	
под	 надслов	 „От	 учите-
ли	за	учители“,	последващ	
Международния	 фестивал	
„Наука	на	сцената	 -	2019“,	
проведен	 от	 31	 октомври	
до	11	ноември	в	Кашкайн,	
Португалия.	 Според	 пра-
вилата	 на	 Европейска-
та	 платформа	 „Наука	 на	
сцената”	 всяка	 държава,	
участник	 във	 фестивала,	
трябва	да	организира	едно	
„последващо”	 Междуна-
родния	 фестивал	 събитие,	
което	се	счита	като	обуче-

ние	за	останалите	българ-
ски	STEM-учители.	Събити-
ето	се	състоя	в	СУ	„Васил	
Левски“	 -	 Севлиево	 и	 в	
него	 бяха	 показани	 рабо-
тилници	на	български	и	на	

чуждестранен	 участник	 в	
Международния	 фестивал	
в	Португалия,	които	запоз-
нават	 с	 добри	практики	и	
иновативни	 идеи	 в	 обуче-
нието,	като	представиха	и	
експерименти,	 подходящи	
за	деца,	които	не	изучават	
физика	(начален	и	прогим-
назиален	етап),	както	и	за	
ученици	 от	 гимназиалния,	

което	е	в	основата	на	про-
екта	 „Физика	 за	 всеки“.	
Беше	представена	и	книж-
ка	с	описанията	на	българ-
ски	 и	 английски	 на	 всич-
ките	 9	 български	 проекта,	

които	 бяха	 класирани	 за	
участие	 в	 Международния	
фестивал	 в	 Португалия.	
Полезна	 за	 участниците	
беше	 и	 дискусията	 с	 ор-
ганизаторите	 на	 фести-
вала,	 по	 време	 на	 която	
се	 обсъдиха	 регламента	
и	 условията	 за	 участие	 в	
предстоящите	 Национален	
и	Международен	фестивал	
„Наука	на	сцената“.

Семинар „Оò учиòели за учиòели” в Севлиево
Стефка Бурмова

Виктория	 Панайотова	
от	VII	„а“		клас	на	СУ	„Ва-
сил	 Левски“	 в	 Севлиево	
се	класира	на	трето	място	
в	 състезанието	 по	 твор-
ческо	 писане	 на	 англий-
ски	език	Creative	Writing	за	
2020	година,	организирано	
от	 фондация	 „Корпус	 за	
образование	 и	 развитие	 -	
КОРПлюС“.	

Класираните	 за	 на-
ционалния	 кръг	 съчине-
ния	 на	 английски	 език	 са	
оценявани	 от	 национално	
жури	в	състав:	Мария	Сте-
фанова,	 Надя	 Захариева,	
Галина	Николова,	Ангелина	
Миразчийска,	 Гергана	 Па-
раскова,	 Дарина	 Конова,	
Владимир	 Михайловски,	
Джоузеф	Хър,	Сара	Перин,	
Валя	 Завялова,	 Гергана	
Янева	 и	 Димитър	 Цеков	
–	 английски	 език,	 в	 която	
участва	 и	 Виктория	 Па-
найотова,	 до	 финала	 са	
допуснати	18	творби.	

В	 състезанието	 по	

креативно	 писане	 са	 се	
включили	44	ученици	от	VI	
до	 XII	 клас	 от	 СУ	 „Васил	
Левски“.	Тази	година	инте-
ресът	към	надпреварата	в	
национален	 мащаб	 е	 бил	
голям	-	около	4000	ученици	
от	 146	 училища	 от	 цялата	
страна.	

Състезанието	 се	 про-
вежда	 за	 десета	 поредна	
година,	 като	 целта	 му	 е	
не	 само	 учениците	 да	 пи-
шат	 на	 правилен	 англий-
ски	 език,	 а	 и	 да	 проявят	
креативност,	 да	 изразяват	
идеите	 си,	 а	 точно	 те	 се	
оценяват	 най-високо.	 Ко-
ординатори	 за	 участието	
на	 ученици	 от	 СУ	 „Васил	
Левски“	 в	 Севлиево	 са	
били	 преподавателите	 по	
английски	 език	 Боянка	
Вълчева	 и	 Даниела	 Хри-
стова.

А	съчиненията	на	кла-
сираните	от	първо	до	тре-
то	 място	ще	 бъдат	 публи-
кувани	 на	 сайта	 на	 със-
тезанието,	за	да	могат	да	
бъдат	прочетени	от	всички	

настоящи	 и	 бъдещи	 учас-
тници,	както	и	от	други	лю-
бители	на	английския	език	
и	творческото	писане.		
	 Церемонията	 по	 наг-
раждаването	ще	се	прове-

де	на	15	февруари	в	Аме-
риканския	 университет	 в	
Благоевград.	По	време	на	
официалната	 церемония	
всички	участници	ще	полу-
чат	грамоти	и	награди.

Викòория Панайоòова òреòа в Деñеòоòо Creative Writing
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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
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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
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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

10/07

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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, 11]
ноВо обзаВЕдЕно жилище - 
73 кв. м, 4 етаж, гр. Габрово, 
център, се продава на тел. 
0887/163-234. [11, 11]
къща - ново строителство, на 
три етажа, РЗП 165 кв. метра, 
цена: 77 777 лв., се продава 
на тел. 0888/450-180. [11, 10]
апарТаМЕнТи и други - ново 
строителство, в идеален център 
се продават на тел. 0888/447-
096. [22, 13]
апарТаМЕнТ, обзаВЕдЕн, в 
идеален център се продава на 
тел. 0887/803-414 [14, 7]
Фурна „бай Христо“, на ул. 
„Никола Войновски“ - срещу 
бившия „Добри Карталов“, се 
продава на тел. 0888/729-196. 
[30, 11]
къща близо до Габрово, на 
6 км от центъра, се продава на 
тел. 0897/569-027. [11, 2]

ЕдносТаЕн апарТаМЕнТ на 
Младост, след основен ремонт, 
ТЕЦ, се продава за 36 хиляди 
лева. За снимки в Базар БГ на 
същия телефон - 0899/126-
904. [5, 1]
ЕТаж оТ къща се продава на 
тел. 0887/21-91-47. [2, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и полу-
съборена, се купува на тел. 
0895/752-838.
сТара къща в Габровски ре-
гион, здрава или полусъборена, 
се купува на тел. 0877/343-
426. [23, 22]
къща В града се купува на 
тел. 0885/20-00-58. [3, 3]
ТрисТаЕн ТухлЕн апартамент 
се купува на тел. 0885/641-
759. [3, 3]

иМоТи даВа под наЕМ

сба оТдаВа поМЕщЕния 
под наЕМ - тел. 0895/55-
76-10. [20, 9]

иц, дВа магазина/офиси, до-
говаряне - тел. 0888/378-193. 
[11, 6]
обзаВЕдЕна боксониЕ-
ра под наем или продажба - 
0888/830-305. [6, 5]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 4]

саМосТояТЕлЕн ЕТаж от 
къща в центъра се дава под 
наем на тел. 0885/373-413. 
[5, 5]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ в 
центъра се дава под наем на 
тел. 0876/935-844. [7, 1]
сТая сЕ дава под наем на тел. 
0899/439-467. [1, 1]

за сТопанисВанЕ
Търси сЕМЕйсТВо пенсионе-
ри или работещ за стопанис-
ване на вила в кв. Бойката с 
безплатно квартира (2 стаи), 
отопление, кабелна телевизия 
и вода, целогодишно - тел. 
0876/501-590. [8, 6]

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и гори се 
купуват на тел. 0894/23-24-25. 
[11, 9]
купуВаМ ниВи около Габро-
во - тел. 0894/47-44-70. [11, 
5]

нощуВки
нощуВки - тел. 0879/272-
528, 0888/254-625.
къща за гости - Габрово, тел. 
0878/532-714, 0888/532-714.
нощуВки В топ център - 
0876/731-419. [22, 19]
нощуВки - тел. 0878/204-
299. [11, 3]

проФЕсионалЕн 
доМупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на ет-
ажна собственост - 
пълно обслужване за 
граждани и фирми. 
Тел. 0894/94-07-35. 
[23, 9]

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купува вся-
какви железа - тел. 0896/183-
637.

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

продаВа обзаВЕжданЕ
МасажЕн дюшЕк и 2 бр. наду-
ваеми легла се продават на тел. 
0893/244-226. [3, 2]

продаВа обзаВЕжданЕ
оТоплиТЕлна пЕчка „Прити“ 
се продава на тел. 0889/619-
337. [5, 5]

жиВоТни продаВа
брЕМЕнни краВи и юници се 
продават на тел. 0899/18-18-14. 
[12, 9]
Малки ТЕлЕТа се продават на 
тел. 06717/26-05. [6, 3]
Три кози, заплодени в 4 месец, 
се продават на тел. 0885/373-
886. [5, 3]

продаВа Тор
гоВЕжда Тор в чували - 3.00 
лв./бр., с транспорт - 0878/650-
456. [11, 3]

прЕВози
ТранспорТни услуги 
- тел. 0882/407-493. 
[16, 12]
ТранспорТ със са-
мосвал до 3.5 тона и 
работници - 0894/602-
701. [14, 9]
прЕВоз със самосвал 
- тел. 0876/522-774- 
[23, 6]
услуги с товарни, 
високопроходим 4х4 и 
пътнически (трансфери 
София, до Одрин) бусо-
ве. Тел. 0878/650-456 
- Георги. [11, 3]
ТранспорТ с бус 
до 1.5 тона - тел. 
0879/019-191. [7, 3]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМо-
лЕТни БИЛЕТИ се пред-
лагат на тел. 066/80-
49-48, 0887/83-61-73.

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

даВа заЕМ
прЕдлагаМ крЕдиТи и обединяване на 
задължения - тел. 0888/909-384. [12, 11]

 ВодораВно: Мебелист. Ритмика. Лотос. Икона. Мор. 
Горила. Кацар. Оро. Дина. Реле. Тунел. Пила. Нацист. Кана. Са-
фин (Марат). Кюрди. Памукчия. Галоа (Еварист). Лилия. Канал. 
Ко. Дракон. Кумир. Пар. Окен (Лоренц). Галац. Пета. Оман. 
Вино. Апломб. Дизгини. „Оана“. Боа. Троя. Нрави. Порив. Ла-
ерт. Ке. Пробив. Сорго. Хап. Елей. Вокил. Вине (Александер). 
Екот. Тапа. Ацетат. Горолом. Щори. Кандидат. Кет. Виц. Ман-
шон. Тонус. „Ти“. Кариерист. Трахея.
 оТВЕсно: Мелодика. Ромео (“Ромео и Жулиета“). Рекла-
ма. Борил. Млака. „Аполо“. Нар. Ретина. Уикенд. Обет. Дни. 
„Лола“. Склон. Итрий. Гише. Тиса. Начин. Взрив. Тодор. Рафия. 
Гигов (Никола). Варани. Етикеция. Кания. Сопот. Калин. Кулон. 
Локал. „ТТ“. Процес. Гама. Инари. Око. Ина. Тканица. Регла-
мент. Старт. Юлар. Поаро. Тур. Укроп. Плавт (Тит Макций). 
Вещ. Са. Лимонада. Пеони. Хитов (Панайот). Корени. Катма. 
„Канарите“. Парола. Кораб. Репетиция.

отговори на сканди от петък
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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

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
ВЕрига храниТЕлни ма-
газини „Нивен“ набират 
персонал. Справки на тел. 
0898/675-398. [7, 4]
заВЕдЕниЕ Търси сер-
витьорки. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [17, 14]
гоТВачи, пицар и ми-
ячка се търсят на тел. 
0893/975-878. [22, 20]

ЕксТрудЕрисТ за произ-
водство на ПВЦ изделия, 
може и пенсионер, се тър-
си на тел. 0887/39-63-71. 
[11, 11]
ФирМа Търси шофьор за 
разнос на минерална вода. 
Моля, подайте автобио-
графия на vianeon@abv.bg. 
Справки на тел. 0887/875-
652. [11, 10]
прЕдлагаМ рабоТа - тел. 
0896/481-410. [8, 5]
„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, 8]

МаникюрисТка сЕ тър-
си на тел. 0894/782-267. 
[11, 8]
„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, 8]
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, 12]
пицария „гладници“ 
търси сервитьори. Справ-
ки на тел. 0899/319-114. 
[12, 12]

грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант-касиер. Справки 
на тел. 0887/90-70-32. 
[11, 10]
пЕкарна Търси работ-
ник за закуски. Справки на 
тел. 0877/164-004. [11, 4]
пицария „ТЕМпо“ търси 
готвач/ка. Справки на тел.  
0879/988-010. [11, 4]
„подЕМ габроВо“ търси 
общ рабоТник. Справки 
на тел. 0884/854-354. [5, 
2]
сТранноприЕМница-
Та В село Боженци тър-
си сервитьор. Справки 
на тел. 0887/002-030 и 
0888/310-981. [11, 1]

„подЕМ габроВо“ търси 
шлосер-монтьор. Справки 
на тел. 0884/854-354. [5, 
2]
„МЕТал сЕкюриТи груп“ 
търси да назначи служите-
ли за невъоръжена физи-
ческа охрана. Документи 
се приемат на място в 
град Габрово, ул. „Стефан 
Караджа“ 3. [4, 2]
сТранноприЕМницаТа В 
село Боженци търси по-
мощник-готвач. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 1]

грижа за болни 
глЕдаМ болни. Може 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 1]

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

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

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

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

Агенция за 
недвижими имоти

18/11

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб 
„алФа-МЕТал“ 
провежда курсо-
ВЕ за бЕзопасно 
бораВЕнЕ с ог-
нЕсТрЕлно оръ-
жиЕ. Справки на 
тел. 066/80-69-62.
цЕнТър за проФЕсионално обучЕниЕ - 
габроВо, организира лицЕнзирани кур-
соВЕ за: огняр, кранист,  мотокарист, машинист 
на пътно-строителни машини, готвач, барман-
сервитьор, козметик, фризьор, лечебен масаж, 
маникюр, педикюр, ноктопластика. Издава се 
държавен документ за правоспособност. Обуче-
ние с ваучер за безработни и работещи. Справки 
на тел. 066/80-85-92, от 10.30 до 12.30 ч., 
0887/361-876.

Фестивал "Здравей, Здраве!"
„Благодаря ти, Живот!“ - Габрово 2020

8 февруари 2020 г.

ЛЕКции - Ет. 2, ХГ „ХриСто цоКЕВ“
10.00 - 10.30 ч.	-	Официално	откриване	на	фес-
тивала
10.30 - 12.30 ч.	-	Дискусия	с	участието	на	орга-
низаторите	на	фестивалите	„Здравей,	Здраве“	от	
цяла	България	на	тема:	„Благодарността	-	врата	
към	изобилието	на	живота“
12.30 - 30.30 ч. - „Как	да	открием	личното	щас-
тие	в	рода?“	с	Аида Марковска
13.30 - 14.30 ч. - „Какви	са	даровете	на	Бълга-
рия	 за	Европа?“	 -	 отворена	дискусия	с	Живко 
Стоилов
14.30 - 15.30 ч. - „Изборът	 на	живота	 -	мъжът,	
жената	и	детето“	с	д-р Светла Балтова
15.30 - 16.30 ч. - „Здраве	 и	 щастие	 със	 сред-
ствата	на	радиестезията	и	фън	шуй“	със	Свето-
слав Вълчев
16.30 - 17.30 ч. - „Истината	за	житния	режим“	с	
Георги Петков
18.00 ч., зала „Възраждане“ - Фестивал „Се-
демте съзвучия“ гостува на фестивал „Здравей, 
Здраве“. Вход Свободен.

ПрАКтиКи - Ет. 1, ХГ „ХриСто цоКЕВ“
10.00 - 12.00 ч.	 -	 Детско	 арт	 ателие	 при	 ХГ	
„Христо	Цокев“	на	тема	„Благодаря	ти,	Живот“	с	
ръководител	Илиана	Петкова,	зала	„Ателието	на	
художника“

ПрАКтиКи - Ет. 3, ХГ „ХриСто цоКЕВ“
10.30 - 11.30 ч. - „Училище	за	родители“	-	двига-
телно	развитие	на	бебето	от	0	до	12	месеца“ с 
тоня цочева
11.30 - 12.30 ч. - „Движение	за	здраве	и	дълго-
летие“ с д-р иванова
12.30 - 13.30 ч. - „Паневритмия	за	деца“	с	Ивка	
и	приятели
13.30 - 14.30 ч. - „Практика	с	ангела	закрилник	
на	рода“	с Аида Марковска
14.30 - 15.30 ч. - „Йога	 за	 вътрешен	баланс“	 с	
Велина	Русева
15.30 - 16.30 ч. - „Архетипни	движения	на	жен-
ската	 и	 мъжката	 енергия“	 с	 Мария Видева - 
Стоилова
16.30 - 17.30 ч.	-	Цикъл	упражнения	-	хармония	
и	здраве	със	Светослав	Вълчев

 Каузата на фестивал „Здравей, Здраве!“ е да 
популяризира здравословния начин на живот 
във всички негови аспекти: физически, емо-
ционален, ментален и духовен.

 По време на фестивала за доброто настро-
ение на посетителите ще се погрижат възпи-
таните на музикален клуб „Весела“ - Габрово с 
ръководител Весела Пенева.

Вход свободен! очакваме Ви!
Доброволно, безплатно, споделено

За повече информация: тел. 
0888 228720, www.facebook.com/

zdraveizdrave.gabrovo

Своáода е да знаеш - щаñòие е да ñи здрав
Вход	свободен!	Очакваме	Ви!

В дваòа дни на феñòивала - áазар на еко и áиопродукòи
10.00 - 18.00 ч., Ет. 1, ХуДоЖЕСтВЕНА ГАЛЕрия „ХриСто цоКЕВ“

9 ФЕВруАри 2020 Г.
ЛЕКции - Ет. 2, ХГ „ХриСто цоКЕВ“
10.30 - 11.30 ч. -	„4	сили	за	освобождаване	на	негативна	карма“	с	Николай	Сира-
ков
11.30 - 12.30 ч.	-	Среща-разговор	с	Теодосий	Теодосиев	-	„Успешната	личност“
12.30 - 13.30 ч.	-	„Съвременни	научни	концепции	за	хомеопатията	и	шуслеровата	
терапия.	Практични	решения	за	ежедневното	здраве“	с	д-р	Нонна	Петрова
13.30 - 14.30 ч.	-	„Благодарността	като	духовна	интелигентност“	с	Гергана	Аврамо-
ва	-	Тодорова
14.30 - 15.30 ч. -	„С	благодарност	към	Твореца	в	мен“	-	лекция	и	представяне	на	
книгата	„Силата	на	седемте	изкуства"	с	Магдалена	Пюскюлева
15.30 - 16.30 ч.	-	„Астропрактика	за	начинаещи	-	обикни	себе	си	и	другите“	с	Вио-
лета	Йорданова
16.30 - 17.30 ч.	-	Музикално-поетичен	рецитал	със	стихове	на	д-р	Емил	Елмазов	и	
с	участието	на	Мирела	Валявичарска	-	пиано

ПрАКтиКи - Ет. 1, ХГ „ХриСто цоКЕВ“
10.00 - 12.00 ч. -	Творческо	ателие	за	моделиране	с	глина	за	деца	„Крилата	при-
казка	за	Благодарността“	със	Силвия	Неделчева	и	Татяна	Дойнова	-	НЧ	„Св.	Св.	
Дамаскин	и	Онуфрий	Габровски	-	2011“	-	Габрово
12.00 - 13.30 ч. -	Представяне	на	книгата	„От	Ком	до	Емине	-	бръмбалюгите	отиват	
на	море“	и	ателие	на	тема:	„Какви	тайни	и	съкровища	разкри	Стара	планина	на	
бръмбалюгите?	И	защо	споделените	преживявания	в	планината	могат	да	бъдат	път	
към	физическо,	емоционално	и	социално	здраве?“	с	Теодора	Станчева	и	с	автора	
на	книгата	Зорница	Здравкова

ПрАКтиКи - Ет. 3, ХГ „ХриСто цоКЕВ“
10.30 - 11.30 ч. -	„Да	пресъздадем	красотата	на	мислите	си	в	ежедневието“	с	Да-
ниел	Димитров	и	Диана	Митева	(интегративно	занимание	чрез	медитация,	музика,	
пеене	и	поетично	творчество)
11.30 - 12.30 ч.	-	„Йога	на	смеха“	с	Ради	и	Вили	Х2
12.30 - 13.30 ч.	-	„Мъжки	и	женски	принцип	в	Паневритмията“	с	д-р	Светла	Бал-
това
13.30 - 14.30 ч.	 -	Български	народни	танци	„С	благодарност	към	корените	ни“	с	
Лилия	Стойнова
14.30 - 15.30 ч. -	„Даровете	на	цветята.	Бахова	терапия“	с	Гергана	Аврамова	-	То-
дорова
15.30 - 16.30 ч.	-	„Виняса	йога“	с	Христо	Христов	-	ELFreegano
16.30 - 17.30 ч.	-	„На	какво	ни	учат	животните?	Анималотерапията	-	една	все	още	
неразработена	материя	в	нашата	действителност“	с	Вера	Трендафилова	и	Виктор	
Каролев	-	собственици	на	фермата	приют	„Приятели	на	четири	крака“
ФЕсТиВалъТ Е с парТньорсТВоТо на община габроВо, организира сЕ оТ клуб „озарЕ-
ниЕ“, йога цЕнТър - габроВо, доМакин на ФЕсТиВала: художЕсТВЕна галЕрия „хрисТо 
цокЕВ“.
МЕдийни парТньори: ВЕсТник „100 ВЕсТи“, радио „буМЕранг FM“, www.gabrovonews.
bg, пЕчаТница „полипрЕс“, рЕклаМна агЕнция „ЕлМазоВи“, кЕТъринг-рЕсТоранТ 
„рЕсТ“.
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробиВа - 
справки на тел. 0897/832-
363
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - 0878/943-
895
рЕМонТ на стари покри-
ви и направа на нови, 
топлоизолация, дренаж - 
тел. 0882/279-749. [22, 
18]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боя, хидро- и 
топлоизолации, тенеке-
джийство, покриви - тел. 
0888/863-001. [22, 18]
покриВи - ремонт и нап-
рава, вътрешни ремонти, 
дренаж, бетони - справ-
ки на тел. 0897/390-194. 
[22, 18]
сТроиТЕлни услу-
ги - гипсокартон, шпак-
ловка, боядисване - тел. 
0876/533-200. [11, 11]
сТроиТЕлни рЕМонТи 
и довършителни работи - 
0898/993-663. [11, 6]
бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренаж и 
всички видове вътреш-
ни ремонтни дейности - 
справки на тел. 0899/63-
88-75. [17, 9]
сТроиТЕлни дЕйносТи 
- тел. 0897/76-51-10. [12, 
7]

рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [24, 6]
подМазВанЕ и обръ-
щане на дограма - тел. 
0876/130-317. [12, 3]
шпаклоВка, гипсокар-
Тон, окачен таван, боя-
дисване, изолация, плочки 
и паркет, изграждане и 
усвояване на тераси - тел. 
0876/130-317. [12, 3]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
справки на тел. 0887/040-
471.
паркЕТ, дюшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906.
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловка и боя. Тел. 
0895/72-86-68. [13, 12]
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
13]
шпаклоВка, боя, гип-
сокартон и други услуги 
- тел. 0886/76-24-34. [22, 
18]
ВъТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
справки на тел. 0898/569-
486. [22, 3]
полаганЕ на фаянс и 
теракота - тел. 0896/828-
147. [22, 4]
изВършВаМЕ ВсякакъВ 
вид вътрешни ремонти 
- фаянс, теракота, гра-
нитогрес, шпакловка, бо-
ядисване и други - тел. 
0889/611-999. [11, 2]

изолации
алпинисТи - 0898/907-
400.
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895

хидроизолации
хидроизолация на по-
криви, саниране, дренаж и 
др. - тел. 0888/020-187. 
[22, 18]

израбоТВа

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

израбоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.
израбоТВаМ казани 
за ракия. Качествени. 
На достъпни цени! Тел. 
0888/280-357, 0899/688-
841. [9, 5]

Ел. рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - от-
горе 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, 
6]

Вик
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/220-509.
Машинно оТпушВанЕ 
на канали от Ф 50 до Ф 
110 за Габрово и реги-
она - тел. 0896/684-793. 
[11, 3]
почисТВанЕ и отпушва-
не  на канализация, мив-
ки, тоалетни, сифони и 
тръби - 0877/528-585. 
[11, 4]
Вик и ел. услуги, подмяна 
и изграждане на инстала-
ции - тел. 0876/130-317. 
[12, 3]

дограМа
ФирМа „дТ пласТ“ 
прЕдлага aL и PvC до-
грама - тел. 0878/67-61-
61
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи reHaU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 10]

„ЕМ пласТ“ - ПРОМОЦИЯ 
-10% ОТСТЪПКА ДО КРАЯ 
на ФЕВРУАРИ на Al и PVC 
дограма, щори и комарни-
ци - тел. 0876/130-317. 
[22, 3]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [30, 
16]

Ел. урЕди се поправят на 
тел. 0894/220-509. [26, 
17]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 13]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [4, 1]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - 0894/602-701. 
[15, 9]
почисТВанЕ и косене на 
дворове - 0877/441-110. 
[11, 5]

услуги
кърТи, чисТи, изВоз-
Ва - справки на тел. 
0889/177-737.
Вик и ел. услуги - тел. 
справки на тел. 0894/220-
509. [15, 14]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - справ-
ки на тел. 0894/602-701. 
[13, 9]

услуги с коМби-
ниран багЕр - тел. 
0897/430-228. [22, 
11]

заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 2]

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.

ЕроТика
МоМичЕ прЕдлага сек-
суслуги - 0893/293-526. 
[10, 7]
МоМичЕ прЕдлага сек-
суслуги - тел. 0876/249-
511. [10, 7]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [12, 7]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 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.
МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.

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

сухи дърВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка. Тел. 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.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.

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.
ФирМа „плаМакс 2020“ 
продава екобрикети - 
7.50 лв. за чувал (20 кг). 
Справки на тел. 0897/876-
477. [22, 20]
дърВа за огрев, салкъм 
- 60 лв./куб. м на метър, 
75 лв./куб. м нарязан и 
нацепен. Тел. 0896/741-
763. [24, 9]

ФирМа „сТил-Мс“ 
оод - град ТряВ-
на продаВа игло-
лисТни пЕлЕТи. Тел. 
0899/961-233. [11, 8]

дърВа за огрев, метрови 
- 75 лв./куб. м, нацепени 
и нарязани - 85 лв./куб. 
м. Тел. 0896/741-763. 
[24, 9]
дърВа за огрев - на-
рязани и нацепени - 80 
лв./куб. м. Тел. 0897/765-
901. [24, 9]
лицЕнзирана ФирМа 
продава дърва за огрев. 
Тел. 0877/168-330. [22, 
14]
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [25, 12]

сухи дърВа, нарязани и 
нацепени дърва в чували, 
метрови дърва за огрев - 
тел. 0896/80-76-88. [16, 
9]
сухи разпалки в големи 
чували - 5 лева, сухи дър-
ва в чували - 5 лева - тел. 
0876/29-43-43. [11, 9]
дърВа - сухи, 70 лв./ку-
бик, до адрес, се продават 
на тел. 0890/57-33-93. 
[12, 5]
дърВа - метрови, га-
бър, се продават на тел. 
0897/976-585. [5, 3]
продаВа ЕкобрикЕТи 
от чиста слънчогледова 
шлюпка - 7.50 лв./20 кг.  
Адрес: бул. „Трети март“ 
93 (непосредствено преди 
КАТ), тел. 0897/876-477. 
[24, 4]
дъбоВи изрЕзки - 
40 лв./куб. м - тел. 
0899/137-896. [19, 4]

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.

ясноВидсТВо
ибраМ ходжа предла-
га събиране, проблеми, 
безплодие и помага за 
любов - тел. 0888/518-
578. [10, 7]

лЕкари
психиаТър и нЕВролог. 
д-р ТриФоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
ЕсТЕТична дЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понеделник, 

вторник, сряда и петък от 
10.00 до 17.00 часа. За-
писване на тел. 066/800-
140.
д-р яВор МалиноВ - 
клиника „МалиноВ”, 
ще работи на 21 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. [5, 3]

д-р пЕйо МишЕВ, сър-
дЕчна хирургия, съдо-
Ва хирургия, доплЕ-
роВа сонограФия, Кли-
ника по сърдечно-съдова 
хирургия към УБ „Лозе-
нец” - София (бивша Пра-
вителствена болница), ще 
работи на 28 февруари 
2020 г. в „МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР-1-СЕВЛИЕВО”, ка-
бинет 309 - III ет. Прегле-
дите се извършват след 
предварително записване 
- с направление от личен 
лекар и срещу заплаща-
не. Съвременно лечение 
на венозни, артериални и 
лимфни заболявания на 
крайниците, ултразвуково 
доплерово изследване. 
Минимални инванзивни, 
ендоваскуларни и хибрид-

ни методи за лечение на 
съдовите заболявания. 
Допълнителна информа-
ция и записване - на тел. 
0675/3-42-15. [4, 1]

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални, кла-
сичЕски, лечебни и ан-
тистрес масажи. Антице-
лулитен и ароматерапия. 
С предварително запис-
ване с час и ден. Работ-
но време от 10 до 19 
часа. Предлагат се само 
написаните в обявата 
масажи! Справки на тел. 
0890/326-498. [6, 2]

аВТоМобили продаВа
vw goLF 3, 1.6, с ГАЗ, 
всичко платено, изряден 
автомобил, цена: 999 
лв., се продава на тел. 
0888/982-294. [8, 7]
ФолксВагЕн голФ 3 за 
1000 лв. се продава на 
тел. 0988/812-300. [11, 
7]
голФ 3, 1.8, газ, с 4 
врати, много запазен, за 
1400 лв. се продава на 
тел. 0896/26-26-60. [6, 
5]

Микробуси, каМиони
газ 53 се продава на тел. 
0878/353-532. [2, 2]

аВТоуслуги
аВТосЕрВиз - тел. 

0882/407-493. [15, 12]
кърпЕж на автомоби-
ли - тел. 0882/407-493. 
[15, 12]

скрап, сТари
аВТоМобили
изкупуВаМ коли, бусо-
ве и к амиони за скрап и 
за части, предимно Мер-
цедес, на добри цени - 
тел. 0888/280-357. [9, 5]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 21]
купуВаМ коли за скрап 
изгодно - 0899/810-766. 
[15, 12]
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, 4]
изкупуВаМ ВсякакВи 
бракувани МПС - тел. 
0899/937-991. [11, 6]
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Ден седми – Лоян, Шао-
лин, Дженджоу, Ханджоу
	 Днес	е	1	май,	официа-
лен	 празник	 в	 Китай,	 но	
не	само	това,	той	е	голям	
празник	и	няма	да	се	ра-
боти	цели	4	дни	–	от	сряда	
до	събота.	Четвъртък	и	пе-
тък	 се	 надработват	 в	 две	
поредни	 недели	 –	 нещо	
подобно	 се	 правеше	 и	 у	
нас	 преди	 години.	 След	
закуска	 излизаме	 от	 хо-
тела.	Времето	е	слънчево,	
но	доста	хладно	и	за	пър-
ви,	 но	 не	 и	 за	 последен	
път	през	този	ден,	вижда-
ме	 мотористи	 на	 скутери,	
мотопеди	 и	 пр.	 с	 нещо,	
което	е	полуюрган,	полуд-
реха.	Вързано	е	отпред	на	
водача,	за	да	 го	предпаз-
ва	 от	 вятъра	 и	 студеното	
време.
	 Отправяме	 се	 към	 пе-
щерите	 Лонмън	 (Лоннг-
мен),	 на	 12	 км	 южно	 от	
града.	Там,	изваяни	в	ска-
лите,	 се	 намират	 десетки	
хиляди	 статуи	 на	 Буда	 и	
негови	 поклонници.	 Пеще-
рите	са	включени	в	Списъ-
ка	на	Световното	културно	
наследство	 на	 ЮНЕСКО.	
Автобусът	 ни	 откарва	 до	
паркинг,	 след	 което	 нещо	
като	 голфколички,	 но	 зна-
чително	по-големи,	ни	пре-
возват	близо	до	пещерите.	
А	 остатъка	 от	 пътя	 дотам,	
много	 живописен	 и	 при-
ятен,	 защото	 минава	 по-
край	 голямата	 река	 Ихъ,	
изминаваме	 пеша.	 Дос-
тигаме	 до	 пещерите,	 за	
които	се	смята,	че	са	съх-
ранили	много	важни	неща	
за	 религията,	 историята,	
културата,	 изкуството,	 та	
дори	 и	 за	 икономиката.	
Те	 са	 толкова	 много	 и	 с	
толкова	 статуи	 и	 изобра-
жения	 на	 Буда,	 че	 човек	
просто	 не	 знае	 къде	 да	
спре	и	какво	да	гледа.	На	
едно	 място	 прочетох,	 че	
„ако	 гледате	 всеки	 Буда	
по	 2	 секунди,	 ще	 видите	
всичките	Буди	след	3	дена	
и	3	нощи“.	Затова	ни	дават	
около	два	часа,	за	да	гле-
даме	каквото	искаме	и	да	
се	съберем	на	определено	
място	 от	 другата	 страна	
на	 реката,	 близо	 до	 мяс-
тото,	 откъдето	 количките	
ще	ни	върнат	до	паркинга.	
Хубаво	 е,	 че	 пещерите	 са	
разположени	на	една	ска-
ла,	успоредно	на	реката	и	
няма	 странични	 разклоне-
ния.	 Навсякъде	 е	 пълно	 с	
народ,	 но	 на	 едно	 място	
той	е	особено	много.	Това	
е	 главната	 забележител-
ност	 на	 пещерите	 Лунмън	
–	 храма	 Фънсян,	 в	 който	
има	 фигура	 на	 Буда,	 ви-
сока	 17	 метра,	 която	 се	
определя	 като	 най-краси-
вата	в	китайската	история	
на	пещерите	и	на	Запад	е	
позната	 като	 „Източната	
Мона	 Лиза“.	 Главата	 й	 е	
висока	 4	 метра,	 ушите	 са	

дълги	два	метра	и	едва	не	
докосват	раменете	й.	Ста-
туята	 изглежда	 като	 бла-
городна	 жена	 с	 красива	
фигура,	а	веждите	й	са	из-
ваяни	в	съвършени	извив-
ки,	почти	полуокръжности.	
От	 цялото	 лице	 струи	 ве-
дро	 излъчване.	 От	 двете	
страни	 на	 Буда	 са	 статуи	
на	 негови	 ученици,	 атлети	
и	 др.	 Цялата	 композиция	
пресъздава	 картината	 на	
живота	 в	 императорския	
дворец	по	време	на	власт-
ването	 на	 императрица	 У	
Дзътиан,	 превъплътена,	
според	 много	 изследова-
тели,	в	тази	статуя.
	 Вървейки	 покрай	 ска-
лата	с	останалите	пещери,	
достигам	 до	 моста,	 който	
ще	 ме	 отведе	 до	 другия	
край	 на	 реката	 и	 място-
то	 на	 срещата.	 Количките	
ни	 откарват	 до	 паркинга.	
Всичките	 им	 шофьори	 са	
млади	момичета	с	червени	
униформи,	 някои	 от	 които	
се	 усмихват	 любезно	 на	
насочените	към	тях	фотоа-
парати.
	 Следващото	 място,	
което	 ще	 посетим,	 е	 ле-
гендарният	манастир	 „Ша-
олин“,	 а	 преди	 това	 ще	
обядваме	 на	 друго	 инте-
ресно	място	–	женски	ма-
настир.	Отново	се	качваме	
в	 автобуса	 и	 потегляме.	
Това,	 което	 виждам,	 ни-
как	не	е	красиво.	Жестоко	
експлоатирана	 и	 нерекул-
тивирана	земя,	на	места	с	
огромни	сипеи.	Стръмен	и	
лош	път,	а	край	него	мръ-
сотията	 е	 ужасна	 –	 обе-
мисти	 отпадъци	 от	 вся-
какво	естество,	дунапрени,	
дрехи.	 Когато	 започнахме	

да	се	спускаме,	нещата	се	
пооправиха,	 пътят	 стана	
по-хубав	 и	 по-чист.	 Ма-
настирът	 „Йонтай“,	 където	
ще	 обядваме,	 е	 първият	
будистки	женски	манастир	
след	навлизането	на	дзен	
будизма.	 Архитектурата	 е	
типично	 китайска	 –	 арки,	
извити	 цветни	 покриви	 и	
пр.,	а	вътре	–	хубава	 гра-
дина,	в	която	са	наредени	
маси.	 Ние	 обаче	 сме	 в	
една	от	сградите,	а	 там	–	
обичайните	 кръгли	маси	с	
въртящи	 се	 стъклени	 ди-
скове.	 Може	 би	 тук	 полу-
чихме	 най-хубавия	 обяд,	

но	в	мен	остана	натрапчи-
вото	 чувство,	 че	 по-скоро	
се	намирам	в	хубав	летен	
ресторант-градина,	 откол-
кото	в	манастир.
	 Мястото,	където	сме,	е	
в	свещената	за	даоистите	
(даосите)	планина	Суншан.	
Тук,	 наблизо,	 се	 намира	
манастирът	 „Шаолин“,	 по-
лучил	световна	известност	
чрез	 филма	 „Манастирът	
„Шаолин“	 (1980	 г.).	 Мана-
стирът	е	създаден	с	импе-
раторски	указ	в	края	на	V	
век	благодарение	на	влия-
нието	на	индийския	монах	
Батуо,	за	когото	се	смята,	
че	 е	 първият	 свещеник,	
пренесъл	официално	буди-
зма	в	Китай.	Монахът	изи-

грава	 изключителна	 роля	
в	 изграждането	 на	 мана-
стира	 и	 по-късно	 става	
негов	игумен.	Проповедите	
на	Батуо	привличат	хиляди	
хора	 от	 цял	 Китай,	 което	
прави	 манастира	 широко	
известен	 в	 цялата	 импе-
рия.	През	527	г.	в	манасти-
ра	се	установява	друг	ин-
дийски	монах	–	Бодхидхар-
ма,	 наричан	 от	 китайците	
Да	Мо,	който	има	огромна	
заслуга	за	по-нататъшното	
развитие	на	манастира.
	 През	 петнадесетвеков-
ното	 си	 съществуване	ма-
настирът	 е	 разрушаван	 и	
опожаряван	 многократно.	
Последният	 пожар,	 резул-
тат	 от	 военни	 действия,	

в	 които	 е	 участвал	 и	 Чан	
Кайшъ,	 е	 през	 1928	 г.	 и	
е	 продължил	 40	 дни.	 Въ-
преки	 всичко,	 всяка	 ди-
настия	 полага	 грижи	 за	
доизграждането	 и	 разши-
ряването	 на	 манастира,	
за	 да	 се	 превърне	 той	 в	
един	 изключителен	 обра-
зец	на	китайското	архите-
ктурно	изкуство.	По	време	
на	„Културната	революция“	
монасите	били	изгонени	от	
манастира.	 Оцелелите	 от	
тях	 успяват	 да	 се	 върнат	
едва	през	1979	година.
	 Началният	 план	 беше	
да	 отидем	 до	 манасти-
ра	 пеша,	 но	 Петя	 заяви,	
че	 времето	 ни	 накъсява	
и	 трябва	 да	 използваме	
транспорт,	 който	 не	 е	
предвиден	 в	 цената.	 Той	
ще	 ни	 струва	 допълнител-
но	 по	 15	 юана,	 които	 тя	
сега	 ще	 заплати,	 а	 ние	
по-късно	 ще	 й	 ги	 възста-
новим.	 Наредихме	 се	 на	
опашка	 и	 се	 наложи	 дос-
та	 да	 почакаме	 –	 може	
би	 по-дълго	 от	 времето,	
необходимо	 за	 отиването	
пеша.	 По-късно	 се	 оказа,	
че	пътуването	ни	с	автобус	
се	 е	 наложило,	 защото	
някои	от	групата	са	имали	
проблеми	с	ходенето.
	 Автобусът	 ни	 остави	
съвсем	 близо	 до	 Гората	
на	 пагодите,	 състояща	 се	
от	над	250	каменни	пагоди	
–	 постройки	 с	 различна	
форма	 и	 размери,	 всяка	
от	която	носи	духа	на	вре-
мето,	 в	 което	 са	 управля-
вали	различните	династии.	
Там	монасите	от	манасти-
ра	 са	 намирали	 вечния	
си	 покой.	 След	 като	 им	
отделихме	 необходимото	
време	и	 внимание,	 се	 на-
сочихме	 към	 манастира,	
който	 е	 на	 300	 метра	 от-
тук.
Продължава в понеделник
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Пещерите Лонмън

Главната статуя на Буда...

Продължава от бр. 17
	 Събираме	се	в	уречено-
то	време	и	тръгваме	по	об-
ратния	път	към	ресторанта,	
където	 обядвахме,	 и	 пар-
кинга,	 където	 ни	 чака	 ав-
тобусът.	 Минаваме	 покрай	
много	 магазини	 за	 сувени-
ри,	където	цените	са	доста	
по-прилични	 (в	 магазините	
около	 музейния	 комплекс	
те,	очаквано,	са	твърде	ви-
соки)	 и	 получаваме	 още	
свободно	време	за	послед-
ни	покупки	тук.	Смятам,	че	
всички	 се	 възползваха	 по-
добаващо,	 защото	 когато	
отново	се	събрахме,	имаше	
и	 коментари	 кой	 какво	 е	
купил	 и	 на	 каква	 цена.	 В	

тези	 магазини	 пазарлъкът	
бе	просто	задължителен.
	 Тази	 вечер	 отново	 ни	
предстои	 пътуване	 с	 висо-
коскоростен	влак,	 този	път	
до	 Лоян.	 В	 програмата	 ни	
е	 обявена	 вечеря,	 но	 екс-
курзоводката	 ни	 заявява,	
че	 за	 нея	 няма	 достатъчно	
време.	Затова	са	ни	пригот-
вили	пакети	със	суха	храна,	
които	ще	ни	раздадат	на	га-
рата.	Не	посрещаме	с	енту-
сиазъм	 тази	 вест,	 особено	
след	като	на	 гарата	се	за-
познахме	със	съдържанието	
на	пакетите.	Да	нося	куфар	
и	чанта,	че	и	пакет	с	храна,	
ми	 се	 вижда	 непосилно,	
затова	 погълнах	 съдържа-

нието	му	още	на	гарата.	„А	
какво	 ще	 правиш	 като	 ог-
ладнееш	довечера“,	ме	пита	
една	 от	 спътничките.	 „Взел	
съм	 мерки“,	 казвам	 аз,	
имайки	предвид,	че	в	хоте-
ла	ще	си	угодя	с	нашенски	
суджук	 и	 ракийка,	 които	
неизменно	 нося	 при	 всяко	
мое	пътуване.	На	гарата	се	
разделихме	 с	 вторите	 по-
ред	 китайски	 екскурзовод	
и	 шофьор.	 След	 сложните	
процедури	по	контрола	зае-
маме	местата	си	във	влака.	
Днес	пътуването	ни	е	много	
по-кратко,	 около	 час	 и	 по-
ловина,	и	вече	сме	в	Лоян,	
където	 ни	 чакат	 поредната	
местна	 екскурзоводка,	 коя-

то	се	представи	като	Беки,	
и	шофьорът	на	автобуса.	
	 Град	 Лоян	 (Луоян)	 се	
намира	 в	 провинция	 Хънан	
в	 централната	 част	 на	 Из-
точен	 Китай.	 Населението	
му	 е	 приблизително	 от	 2	
милиона	жители,	а	в	по-об-
ширния	 градски	 район	 жи-
веят	около	7	милиона.	 Гра-
дът	е	основан	през	ХII	 век	
пр.	 Хр.	 и	 една	от	 четирите	
Велики	 древни	 столици	 на	
Китай,	 наричан	 и	 „Град	 на	
Бога“.	 Бил	 е	 столица	 на	
13	 династии,	 управлявали	
в	 продължение	на	 15	 века.	
Той	 е	 един	 от	 най-важни-
те	 центрове	 на	 китайската	
цивилизация,	 в	 който	 са	

живели	 много	 литературни	
творци.	 Затова	 е	 наричан	
и	Град	на	стиха.	Но	най-из-
вестното	му	поетично	име	е	
Град	на	божура.	
	 Това	 цвете,	 гордост	 на	
града,	цъфти	от	началото	на	
април	 до	 началото	 на	 май	
и	през	 това	време	се	про-
вежда	 голям	 Фестивал	 на	
божурите,	 който	 привлича	
много	 туристи.	 Отглежда-
нето	 на	 божури	 в	 града	
има	 хилядолетна	 история,	
а	 видовете,	 които	 цъфтят	
там,	са	над	970.	Ние	почти	
попаднахме	във	времето	на	
фестивала,	но	целите	ни	са	
други	и	не	можахме	да	ви-
дим	нищо	от	това	събитие.

Входът на манастира „Йонтай“

Поглед към пещерите от другия бряг на река Ихъ. 
В центъра е главната статуя на Буда

Гората на пагодите

Музейният комплекс (вляво е музеят)

Река Ихъ с един от близките мостове над нея


