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прогноза
за ВрЕМЕТо

ВалуТни
курсоВЕ

ПОНЕДЕЛНИК 8о/2о                       ВТОРНИК 6о/20       СРЯДА 12о/00USD - 1.72533, EUR - 1.95583, CHF - 1.84704, GBP - 2.24382

„Импулс“ АД - ГАброво 
търси да назначи на работа 

нАстройчИк на машини с Цпу
тЕХнолоГ-конструктор
тЕХнолоГ-проГрАмИст 
чИстАчкИ
портИЕр  
Ние предлагаме:
1. отлично заплащане, допълнителни финансови 
бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. работа в екип от млади, амбициозни хора, дока-
зани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и 
професионално израстване.

справка на тел. 066/899-542 или 0879/406-796 
величка раева, личен състав

БАЛКАН ПЕЛЕТС ООД
виñококачеñтвени 
дървеñни

ПЕЛЕТИ
КЛАС А1

360 лв./тон 
до изчерпване 

на количеñтвата 
ñ áезплатна 

доñтавка 
над 2 тона 

За заявка и доñтавка 
тел. 0877272621
ãр. Севлиево. 
ул. “Марин Попов” 41

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 
 два случая на коро-
навирус са изолирани 
в Габрово - 75-годишна 
жена, която е в болница 
„д-р тота Венкова“, и за 
медицинска сестра. сес-
трата (40 г.) е работила 
във Вътрешно отделение 
на здравното заведение 
и е имала пряк контакт с 
пациентката с доказан ко-
ронавирус в отделението.
  „за пациентите са се 
грижили 14 медицински 
сестри. те оставят под 
карантина във Вътрешно 
отделение. Пациентката 
с положителна проба е 
настанена в инфекциозно 
отделение и също е изо-
лирана от всички. имаме 
готовност да разширим 
базата на инфекциозно 
отделение допълнително 
с около 20 легла. В със-
тояние сме да отворим 
второ лечебно заведение 
- държавната белодробна 

болница, с допълнителен 
брой легла“, коментира ди-
ректорът на регионалната 
здравна инспекция д-р ни-
колай Пенчоков, той е и  
председател на областния 
щаб в Габрово.
 Полиция охранява бол-
ницата в Габрово. няма 
паника и дезорганизация. 
В лечебното заведение се 
приемат само животоза-
страшаващи случаи. При-
зивът от областния щаб е 
хората да не се струпват 
пред болницата, да не ид-
ват с личните си автомо-
били, а да звънят по теле-
фона на личните си лекари 
при каквито и да е при-
теснения. спешно се из-
дирват всички лица, които 
са били в пряк контакт с 
медицинската сестра. 46 
проби на хора, общували с 
болната, са изпратени за 
изследване. 
 болницата е под ка-
рантина. няма да бъдат 
приемани нови пациенти, 

няма да бъдат изписвани 
болните. Предприети са 
всички възможни дезин-
фекционни мерки в болни-
цата, за да не се предава 
на други заразата.
 „Всички мероприятия 
с масов характер вече са 
в режим на забрана. апе-
лирам всички да запазим 
спокойствие и здрав раз-
ум. В синхрон с нацио-
налния кризисен щаб ще 
изпълняваме всички ука-
зания, които получим, за 
да можем да гарантираме 
в рамките на възможното 
нормалния живот в общи-
на Габрово“, заяви кметът 
таня Христова.
 заболяването в Габро-
во е открито случайно, же-
ната не е пътувала в чуж-
бина, тя е била включена 
в разширено изследване 
на проби.
 още два случая на ко-
ронавирус са открити в 
Плевен, на 27 и 60-годи-
шен мъж, те също не са 

пътували в чужбина.
  националният кризисен 
щаб препоръчва задължи-
телно да се отменят ме-
роприятията на закрито, 
досега имаше препоръчи-
телен характер. няма ос-
нование за паника, откри-
тите болни в Габрово и 
Плевен са в оздравяващ 
период, казват оттам.
 По време на извънред-
ното заседание на Минис-
терски съвет вчера пре-
миерът каза, че е против 
затваряне на Габрово и 
Плевен, но призова хората 
само при много голяма 
необходимост да напускат 
градовете, за да не се  
разпространява зараза-
та. също така съобщи, че 
има достатъчно тестове за 
изследване на коронави-
рус, договорени са 50 000 
защитни маски и 50 000 
защитни облекла от тур-
ция. той предположи, че 
нулевият пациент е дошъл 
от Гърция.

До второ нареждане: Спират учеáни занятия, 
извънклаñни занимания, универñитетът и 
вñички оáучителни инñтитуции и орãанизации
 Във връзка с регистри-
раните случаи на COVID-19 
в българия министърът на 
здравеопазването Кирил 
ананиев издаде заповеди, 
с които в областите Габро-
во и Плевен до второ на-
реждане: 
 Преустановяват се 
учебните занятия и извън-
класните занимания в учи-
лищата, университетите и 
в другите обучителни ин-

ституции и организации;
  Преустановяват се дет-
ските и женските консул-
тации, профилактичните 
прегледи, профилактични-
те имунизации, приемът и 
провеждането на плано-
ва оперативна дейност и 
свижданията във всички 
лечебни заведения;
 Преустановяват се по-
сещенията в детските ясли 
и детските градини;

 Преустановяват се 
всички масови мероприя-
тия, вкл. спортни и култур-
ни (кина, театри, концерт-
ни зали, фитнес-зали и 
други, в които се събират 
много хора на закрито).
 Въвежда се каранти-
нен режим на работа в 
МбаЛ „д-р тота Венкова“ 
- Габрово и УМбаЛ „д-р 
Георги странски“, Плевен. 
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Две жени в Гаáрово ñ коронавируñ
Полиция охранява болницата, кметът Таня Христова призовава всички да запазят спокойствие и здрав разум

 забранява се провеж-
дането на масови меро-
приятия в Габрово, вклю-
чително културни и спорт-
ни. 
 от кризисния щаб апе-
лират да се спазва строга 
хигиена и да се използват 
лични предпазни средства. 
Умоляват се гражданите, 
които са пътували в чуж-
бина или са имали контак-
ти с пристигнали от чуж-
бина, да спазват стриктно 
карантинния период и да 
не напускат домовете си. 
да се избягват места със 
струпване на хора, а в 
случай на необходимост 
да се спазва дистанция от 
метър и половина. Хората 
със симптоми да се обаж-
дат на личните си лекари 
и да изчакат у дома спеш-
ния екип.
 Граждани и органи-
зации могат да задават 
своите въпроси относно 
COVID-19 денонощно на 
телефонен номер 02 807 
87 57.

 "В състояние сме да отворим второ лечебно заведение - Държавната бело-
дробна болница, с допълнителен брой легла", коментира директорът на Регионал-
ната здравна инспекция д-р Николай Пенчоков, той е и председател на Област-
ния щаб в Габрово

В Гаáрово ñе 
заáранява
провеждането 
на мероприятия - 
културни, ñпортни, 
и друãи маñови

 Престижният конкурс 
„баня на годината“ отличи 
най-добрите и талантли-
ви архитекти и дизайне-
ри за 16-та поредна годи-
на. изваяни с чувство за 
уют, хармония и естетика, 
проектите на участниците 
представят иновативни ре-
шения, изградени от функ-
ционални и технологични 
оформления на простран-
ството. 
 създателите на всяка 
идея демонстрираха ви-
зионерска мисъл и собст-
вен дизайнерски почерк 
в духа на световните тен-
денции.
 Журито в националния 
конкурс „баня на годината 
2019“, съставено от най-
авторитетните български 
професионалисти в сфе-
рата, беше оглавено от 

световноизвестния итали-
ански дизайнер роберто 
Паломба, носител на мно-
жество международни на-
гради. оценяващите екс-
перти избраха призьорите 
сред 48 проекта, всеки 
един от които достоен по 
иновативност и дизайн да 
бъде победител. 
 „Всички проекти бяха 
внимателно разгледани 
от жури от познати и ут-
върдени в своята област 
архитекти и интериорни 
дизайнери – хора, с които 
имаме дългосрочно парт-
ньорство - специалисти, 
станали част от голямото 
ни семейство“, заяви за 
вестника Христо Караива-
нов, директор търговска 
организация - източна Ев-
ропа. 
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Национален 
конкурñ 
„Баня на 
ãодината" 
За 16-та 
поредна година бяха 
отличени
с престижни награди 
най-оригиналните 
дизайнерски проекти

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 „В българия има ми-
слеща индустрия и бъл-
гарските предприятия не 
трябва да бъдат подце-
нявани за коронавируса”, 
коментира Георги бижев - 
собственик на фирма МаК 
в Габрово, по време на 
среща с премиера.
 „Моят отговор към 
щаба е, че ние сме тек-
стилна фабрика от Габро-
во, която има опит с не-
промокаеми облекла, 
които произвеждаме за 
определени армии в Евро-
па, сертифицирани сме за 
това нещо. Предложихме 
на министър-председате-

ля и на кризисния щаб, 
тъй като трябва да напра-
вим механична бариера, 
т. е. да се намери реше-
ние на материал, който 
да не пропуска вода. на-
шето предложение беше, 
независимо от това дали 
материалът ще бъде 100% 
памук или памук-полиес-
тер около 100 грама на кв. 
метър материал, да бъде 
залепена полиуретанова 
мембрана, която има 10 
000 мм воден стълб защи-
та”, посочи бижев.
 „искам да кажа, че 
в неделя част от нашите 
хора бяха в предприятие-
то, 
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В Китай - 
древен и 
модерен
пъТЕписиТЕ на гЕорги 
ТрЕндафилоВ     8

Георãи Бижев при 
премиера: "Започваме
да произвеждаме маñки"
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метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

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 

   Петко Хинов

 никой ли не забеляза епидемията? тя се е наста-
нила тук вече от десетилетие, че и повече. Почти не 
се срещаме лице в лице. Целият ни живот е съсре-
доточен в изписани с нули и единици, кодирани и 
прекодирани мисли, споделени с хора, които дори не 
знаем с какви лица са в действителност. не и в Лице-
книгата.
 В ерата на телефоните чувахме гласовете си. В 
ерата на Лице-книгата се гледаме през „профилите“ 
си. но нямаме анфас. Липсват двете живи очи, през 
които можеш да надникнеш в истинския свят на чове-
ка.
 и ето ни сега, под „карантината“ на модерния 
живот, в мъничките клетки на въображаемото прос-
транство на нулите и единиците. човек има нужда от 
човека – особено по време на епидемия. но да не 
се окаже всъщност, че епидемия няма. че заразата 
е проектирана вътре в нас. че ние я виждаме и се 
боим от нея единствено в матрицата. да не се окаже, 
че ужким сме споделяли помежду си, а всъщност сме 
споделили, не – отдали! – живота си на анонимния 
друг, който всъщност е… алгоритъм.
 стените ни в Лице-книгата! Колко сполучливо са 
наречени те стени. Всеки лепи по тях мислите на ума 
си, чувствата на сърцето си, смеха на устните си, пла-
ча на душата си – стенвестник на живота си. и не за-
белязваме, че всъщност заразата не е някъде навън, 
при „нестерилните“. че всъщност заразата, която ни е 
турила под тази „карантина“, е вътре в нас.
 Представете си, че връщането е възможно. че 
нашите ръце отново могат да се докосват, а погле-
дите ни – да се срещат. Когато си представим колко 
обикновени неща сме загърбили, изгубили, забравили 
чрез медиите (на български: „посредници“), бихме по-
тръпнали.
 Вчера бяхме в градския парк. бе облачно, но 
слънцето тук-там пробиваше студения слой облаци и 
милваше земята. с децата забелязахме дърво, обляно 
в матово-алените отблясъци на прощалния залез. там 
бяха излезли огромно множество божикравички. за-
щото тези буболечки обичат слънцето и топлината му. 
и дори през зимата, която ги кара да се крият, те се 
стремят към всеки слънчев лъч топлина и заедно бя-
гат от тъмните кътове на оцеляването, за да се порад-
ват, ако би дори и за сетно, на милващото слънце…

Заразата
В ерата на 
телефоните 
чувахме гласовете си. 
В ерата на „Лице-
книгата“ (Facebook)
се гледаме през
„профилите“ си

 на форум „Хоризонт 
Европа” - образование, 
иновации, научни изслед-
вания, проведен на 6 март 
в икономическия универ-
ситет във Варна, община 
Габрово беше отличена 
от Министерство на об-
разованието и науката за 
постижения и участие в 
обществено значими про-
екти по програма „Хори-
зонт 2020”.
 на събитието офици-
ални гости бяха евроко-
мисарят Мария Габриел, 
евродепутатът от групата 
на ГЕрб/ЕнП Емил радев, 
вицепремиерът томислав 
дончев и Мартин данов-
ски в качеството си на 
ръководител на нова дър-

жавна агенция за наука, 
изследвания и иновации.
 темите, засегнати по 
време на форума, бяха 

свързани с новите въз-
можности по програма 
„Хоризонт”, навлизането 
на изкуствения интелект 

в обществения живот и 
нуждата от изготвянето на 
общоевропейски правила, 
икономическият и научен 
потенциал на българия и 
как да се справим с тре-
вожните тенденции.
 „българската икономи-
ка е близо до точката на 
насищане, потенциалът ни 
не е безкраен и тук гово-
рим за човешки ресурс”,  
заяви вицепремиерът по 
време на своето изказ-
ване. Важно според него 
е българският бизнес да 
премине на по-горно рево-
люционно ниво, а именно 
дързостта да изобретява  
без страх от провал. ду-
мите на томислав дончев 
бяха подкрепени от Мар-

тин дановски, споделяйки 
общоевропейска статисти-
ка, според която българия 
е представена като скро-
мен иноватор на база на 
средните данни за Европа. 
това означава, че ако не 
се предприемат мерки, ще 
изгубим своята конкурен-
тоспособност на ключо-
ви пазари. именно тези 
са част от причините за 
създаването на централно 
ниво на агенция за инова-
ции и наука.
 новата програма „Хо-
ризонт Европа” ще дава 
възможност за активно 
участие на европейските 
граждани по 5 важни теми 
от живота ни, а именно 
организиране на мисии за 

борба с рака, енергийна-
та ефективност, храни и 
земеделие, опазване на 
водите, мобилност и ин-
телигентни градове. „на 
програма „Хоризонт” тряб-
ва да се гледа като на 
възможност за инвестиции 
в младите хора, науката 
и иновациите, а не прос-
то като на ресурс, който 
да бъде привлечен”, заяви 
българският еврокомисар 
Мария Габриел.
 община Габрово вече 
е с традиции в изпълне-
нието на проекти по про-
грама „Хоризонт Европа” 
в сферите на отговорната 
наука и иновации, както 
и устойчивата градска мо-
билност.

Гаáрово ñ отличие от МОН за поñтижения и учаñтие 
в оáщеñтвено значими проекти по "Õоризонт 2020"
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това включва огранича-
ване достъпа на външни 
лица до сградите на ле-
чебните заведения, преус-
тановяване на детските и 
женските консултации, на 
приема и плановите опе-
рации, както и на свиж-
данията.
 Въвежда се 14-дневна 
карантина в отделенията, 
в които са хоспитализира-
ни и изолирани пациенти-
те с потвърдени проби за 
COVID-19. Преустановяват 
се приемът и изписването 
на пациенти от съответни-
те отделения. нарежда се 
засилен дезинфекционен 
режим.

 Лечебните заведе-
ния следва стриктно да 
спазват както мерките 
за превенция и контрол 
на инфекциите, съглас-
но наредба № 3 от 2013 
г. за утвърждаването на 
медицински стандарт по 
превенция и контрол на 
вътреболничните инфек-
ции, така и насоките на 
световната здравна орга-
низация.
 областните управите-
ли, кметовете на общи-
ни и органите на МВр 
оказват пълно съдействие 
като създадат организа-
ция за осъществяването 
на контрол по изпълнение 
на разпоредените мерки.

 от кризисния щаб 
апелират да се спазва 
строга хигиена и да се 
използват лични предпаз-
ни средства. Умоляват се 
гражданите, които са пъ-
тували в чужбина или са 
имали контакти с пристиг-
нали от чужбина, да спаз-
ват стриктно карантинния 
период и да не напускат 
домовете си. да се избяг-
ват места със струпване 
на хора, а в случай на не-
обходимост - да се спаз-
ва дистанция от метър 
и половина. Хората със 
симптоми да се обаждат 
на личните си лекари и да 
изчакат у дома спешния 
екип.

Каква е разликата при 
ãрип и коронавируñ, 
първи ñимптоми?

 Висока температура, 
треска, кашлица и за-
труднено дишане. това са 
първите симптоми, които 
отличават коронавируса 
COVID-19 от обикновения 
грип.
 При тези симптоми 
болният трябва незабавно 
да се обади на личния си 
лекар и да го уведоми. не 
трябва да се ходи в каби-
нета му, защото вирусът 
се предава лесно по въз-
душно-капков път - чрез 
кашляне, кихане, дори и 
чрез дишане в тесни и 

непроветрени помещения.
 основният начин да 
се предпазваме е често 
миене на ръцете, използ-
ване на дезинфектанти, 
прием на витамини и иму-
ноукрепващи препарати.
 Лекарите съветват 
от години пациентите да 
си правят ваксина сре-
щу грип, но процентът на 
ваксинираните бил много 
малък.

Как ñтава 
заразяването? 

 
 Може да сте в контакт 
с човек, който не е спа-
зил карантината. Може 
да го направите дори и 
без да ходите на мно-

го обществени места, но 
всичко започва от това, 
че някой не е спазил ка-
рантината.
 Как да се предпазим 
от коронавируса? При 
грипа се започва с втри-
сане и висока температу-
ра. Кашлицата не е първа 
стъпка при него. Корона-
вирусът е силен вирус, 
който атакува дълбоко 
рецептори в белия дроб. 
започва се с кашлица и 
усещане за недостиг на 
въздух. дишаме трудно и 
се появява температура.
 При симптоматика хо-
рата да се обръщат към 
лекари, а да не си поста-
вят сами диагноза, съвет-
ват лекарите.

До второ нареждане: Спират учеáни занятия, извънклаñни занимания, 
универñитетът и вñички оáучителни инñтитуции и орãанизации

продължава от стр. 1
за да можем да отговорим 
на най-насъщните неща. 
днес работниците ни ще 
почнат с най-елементарни 
маски”, каза още той. 
 „Почти няма държа-
ва, която да не е забра-
нила износа. Щабът ме 
информира и това, което 
са задали. трябва ни во-
донепроницаемо облекло”, 
коментира още премиерът 
борисов.

 „тук не става въпрос 
за печалби, за спекула, 
а точно обратното. да 
проявим патриотизъм и 
да покажем, че нацията 
в такива моменти може 
да се мобилизира”, каза 
борисов. той гарантира, че 
Министерството на здра-
веопазването ще плати 
всички консумативи, за 
които се налага извънред-
но производство.
 Премиерът съобщи, че 

ще се забрани износа на 
маски и защитни облекла 
от българия. той посочи, 
че в рамките на месец 
страната може да произ-
веде 3 милиона маски и 
достатъчно предпазни об-
лекла за медицинските и 
социалните работници.
 „МВр и данс да из-
ползват своите сили сре-
щу спекула и възникване 
на спекула. да не отиват 
да изкупуват и след това 

да препродават”, призо-
ва борисов по време на 
правителственото заседа-
ние. той предупреди, че 
разпространението на ко-
ронавируса в глобален ма-
щаб вероятно ще доведе 
до нова световна иконо-
мическа криза.
 Премиерът уточни, че 
днес в 14 часа продължа-
ват обсъжданията на мер-
ките с представителите на 
текстилната индустрия.

Георãи Бижев при премиера Бориñов: 
"Започваме да произвеждаме маñки"

Национален конкурñ „Баня на ãодината" 
продължава от стр. 1

Конкурсът дава възмож-
ност за развитие и съ-
трудничество на дизайне-
ри и архитекти с модерна 
платформа за предложе-
ния за банята. „Важно 
признание за успешното 
ни сътрудничество с про-
фесионалната общност е 
наградата, която получи-
хме на 2 март от BIM 
objects за марка с най-
много изтеглени файло-
ве, като осигуряваме не 
просто висококачествени 
продукти, а цялостни ре-
шения“ - сподели Ярослав 
дончев, търговски дирек-
тор клъстър източна Евро-
па и изпълнителен дирек-
тор на „идеал стандарт-
Видима“ ад.
 Голямата награда за 
четиримата фаворити на 
журито във всяка кате-
гория е посещение на 
Milano Design Week 2020, 
Salone del Mobile, който 
ще се проведе в италиан-
ската столица Милано от 
16 до 21 юни 2020 година.
 В категорията „Луксоз-

на баня в жилищна сграда 
- 3D проект“ първото мяс-
то спечели божана Йорда-
нова със своя проект „от-
ражение“. отличието за 
разработката „санитарен 
възел в търговски център 
– 3D проект“ бе връчено 
на арх. Вилия Евстатиева 
и арх. Харалан Йовчев за 
„The black box“. Първото 
място в категорията „реа-
лизирана баня в жилищна 
сграда“ получи десислава 
илиева с проект „дея“, а 
за победителите за „ре-
ализирана баня в хотел“ 
станаха Мими Фъркова, 
николета Видинова, арх. 
борислава Манолова, арх. 
Христо тритаков и арх. Ев-
гения боранова с проекта 
спа Комплекс „белчински 
извор”. 
 Представените ори-
гинални идеи в рамките 
на конкурса бяха висо-
ко оценени от журито и 
председателя роберто 
Паломба, чието общо 
впечатление за тях е, че 
излъчват хармония, есте-
тическа красота, устой-

чивост, дизайнерски стил 
и отговарят на функцио-
налната организация на 
пространството. според 
него в тазгодишното из-
дание на „баня на годи-
ната“ е имало: „интересни 
проекти, а някои от тях 
наистина забележителни. 
Поздравления за всички 
дизайнери“.
 отличените от медий-
ните партньори на кон-
курса получиха своя приз, 
както и награда – курс 
за интериорна фотогра-
фия. Победителите сред 
тях са: в категория „Лук-
созна баня в жилищна 
сграда – 3D проект“ - Лора 
денева, „симфония в си-
ньо“; „санитарен възел 
в търговски център – 3D 
проект“ - Елица толева, 
„Пъстра мелодия“; „реа-
лизирана баня в жилищна 
сграда“ – Гергана досева, 
„Геометрия“ и „реализи-
рана баня в хотел“ – арх. 
студио MIODESIGN, хотел 
„Лева“. 
 Фаворитите на публи-
ката, която гласува он-

лайн, получават сПа-уик-
енд за двама в българия. 
това са: „Луксозна баня в 
жилищна сграда – 3D про-
ект“ – анита Крамарска, с 
проект „деЛукс“; „сани-
тарен възел в търговски 
център – 3D проект“ – арх. 
Цветомира Гиргинова, с 
проект „идеал“; „реали-
зирана баня в жилищна 
сграда“ – Гергана досева, 
с проект „Геометрия“ и 
„реализирана баня в хо-
тел“ – сПа хотел „Хисар“.
 В цялостния образ на 
проектите са интегрира-
ни съвременни техноло-
гични решения за проду-
кти, които освен модерен 
дизайн, предлагат висока 
водоефективност, системи 
със сензорни устройства 
и смарт технологии. из-
ползването им е доказа-
телство, че съвременните 
дизайнери и архитекти 
успешно съчетават краси-
вата и естетическа линия 
с природосъобразните ре-
шения, които са важни за 
динамичния свят, в който 
живее модерният човек 

на нашата епоха. техни-
ят професионализъм им 
отрежда достойно място 
сред архитектурната общ-
ност и допринасят към ми-
сията на организатора за 
формиране на съвременна 
визия и функционалност 
на банята в българия.
 Проектите бяха оце-
нявани от над 20-членно 
жури с председател на 
журито роберто Паломба, 
Христо Караиванов - ди-
ректор търговска органи-
зация - източна Европа, 
арх. иван александров, 
инж. Васил Велчев, арх. 
албена Владимирова – ан-
дреева, арх. радина Ге-
шева, иван Гроздев, арх. 
Мирослав Гюнелиев, арх. 
Мария давчева и арх. ор-
лин давчев, арх. атанас 
динев, арх. борислав иг-
натов, Красимир Капита-
нов, арх. Гергана Милуше-
ва, арх. Пеньо столаров, 
арх. димчо тилев, арх. 
Юри танов, алекс Кова-
чев, светослав тодоров, 
арх. Галина Милкова и не-
дко николов.

 „В момента сме изпра-
тили 60 проби от Габрово, 
смятам, че сме обхвана-
ли всички контактни лица 
на двете жени”, съобщи 
министър ананиев снощи 
след посещението си в 
Габрово.
 днес ще излязат ре-
зултатите на контактните 
лица (от първа и втора 
линия) на двете жени от 
Габрово, при които е дока-
зан COVID-19, в това число 
и на изследвани служите-
ли на болницата.
 Габровската болница 
има всички необходими 
лични предпазни средства. 
Вчера Мз е осигурило 
допълнителни количества 
защитни маски и гащери-
зони, които ще стигнат на 
лечебното заведение за 
следващите минимум 10 
дни. През новата седмица 
ще дойде първата парти-
да предпазни средства от 
турция.

Изñледват 60 
проáи от Гаáрово
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 общинските съветници 
единодушно се обединиха 
около идеята да се прове-
де извънредно заседание, 
посветено на развитието 
на туризма, проблемите и 
стратегията му. те реши-
ха на него да присъстват 
директорите на култур-
ните институти, музеите, 
представители на туризма. 
Преди това те гласуваха 
програмата за развитие 
на туризма през 2020 г. и 
отчет за изминалата.
 „според статистиката 
през 2019 година има уве-
личение на туристите, в 
сравнение с предходна-
та година. Увеличение на 
българските туристи има с 
6.89% и на чуждестранните 
туристи - с 18.67%. общото 
увеличение на туристите е 
с 8.09%.
 държави с най-силно 
присъствие при реализи-
рани нощувки на терито-
рията на община Габрово 
са Германия (3164), Вели-
кобритания (1814), русия 
(1563), румъния (1558), 
Франция (1201). държави 
с най-голям брой туристи 
- Германия (1329), Франция 
(786), румъния (684), Вели-
кобритания (624), турция 
(482). община Габрово е 
посетена от туристи от 91 
страни.
 Към края на 2019 г. 
в общината функционират 
152 места за настаняване, 
26 са новооткритите обек-
ти, 1 е с прекратена дей-
ност. заведенията са 145.

Най-мНого Нощувки 
са реализираНи в 
хотел „мак“ 

- 13 719 нощувки; хотел 
„балкан“ - 12 135; балне-
охотел „Люляци“ - 9 242;  
хотел „боженци“ (с. черне-
вци) - 9 111 нощувки.
 за последните пет го-
дини има 25.81% увели-
чение на нощувките на 
територията на община 
Габрово, реализирани от 
български и чуждестран-
ни туристи, 19.42% е ре-
гистрираното увеличение 
при българските нощувки, 
70.61% е увеличението при 
чуждестранните нощувки. 
съответно има увеличение 
при българските - 47.48%, 
и чуждестранни туристи 
- 36.39%. общо ръстът на 
туристите е с 46.15%. 
 общият брой на тури-
стите, посетили музеите 
на територията на община 
Габрово през 2019 годи-
на, е 319 747. Цифрата 
показва общ ръст от 5% 
в сравнение с отчетените 
стойности за 2018 година. 
При общо платените по-
сещения отчитаме ръст от 
8%, като при българите 
той е 8.21%, а при чужде-
нците - 2.4%.
 ръст в посещенията 
бележат интерактивен му-
зей на индустрията, рЕМо 
„Етър“, Музей „дом на ху-
мора и сатирата“, нацио-
нален музей на образова-
нието.
 данните са показател, 
че 

туризмът запазва 
устойчивото си 
развитие и през 2019 г.

въпреки предизвикател-
ствата, с лек спад по отно-
шение на пренощувалите 
туристи и ръст при посе-
щенията в културните ин-
ститути на територията на 
община Габрово.
 През 2019 г. бяха по-
ложени усилия за по-до-
брото позициониране на 
Габрово като атрактивна 
туристическа дестинация 
чрез привличането на бъл-
гарски и чуждестранни ту-
роператори и журналисти, 
включването на местни 

туристически продукти в 
техните предложения. ак-
тивно се работеше и за 
популяризирането на спе-
циализирани форми на ту-
ризъм, като резултат от 
наличните ресурси, с кои-
то общината разполага.
 и през 2019 година 
бяха положени усилия за 
по-доброто позициониране 
на Габрово като атрактив-
на туристическа дестина-
ция чрез привличане на 
туроператори, участия в 
национални и регионални 
туристически изложения и 
форуми.
 община Габрово участ-
ва в организираната от 
асоциация на българските 
туроператори и туристиче-
ски агенти седма работна 

среща между бизнеса и 
местната власт. срещата е 
платформа за изграждане 
на партньорства и сътруд-
ничеството между общест-
вения и частния сектор, 
между основните групи 
участници на туристиче-
ския пазар: общините - ос-
новен фактор за изгражда-
не на конкурентоспособен 
регионален туристически 
продукт, и туроператори-
те, осигуряващи неговата 
пазарна реализация. ак-
центът на представянето 
на община Габрово бе 
свързан с дигиталното 
предизвикателство и твор-
чеството, вдъхновяващо 
промяна. освен с презен-
тация на местния турис-
тически продукт, Габрово 
взе активно участие и в 
проведените В2В срещи с 
информационни и реклам-
ни материали за дести-
нацията. оценен е прино-
сът на община Габрово в 
развитието на туризма на 
национално ниво. Габрово 
спечели награда в катего-
рия „Малка община“ в пър-
вия национален конкурс 
„община с най-добра мар-
кетингова политика 2019“.  
 организирано бе и 
проведено заснемане на 
обекти на територията 
на община Габрово с цел 
включването им в реклам-
но-информационен филм 
за страната ни и промоти-
рането им на територията 
на Китайска народна репу-
блика, посредством китай-
ската телевизия „Zhejiang 
TV International Channel”.
 Екип на бнт1 реализи-
ра заснемане на емблема-
тични и интересни турис-
тически обекти в община-
та, представяйки възмож-

ностите за уникални пре-
живявания на габровска 
територия. сред заснетите 
обекти бяха Музей на ху-
мора и сатирата, дечко-
вата къща, националният 
музей на образованието, 
интерактивният музей на 
индустрията, Музей „Етър“, 
соколският манастир, ар-
хитектурно-историческият 
резерват „боженци”.
 Габрово спечели ин-
тереса и в града ни сни-
ма екип на бтВ, с пре-
даването „дивата муха“. 
сред обектите, които бяха 
във фокуса на предаване-
то, бяха включени Музей 
„Етър“, интерактивен му-
зей на индустрията, Музей 
„дом на хумора и сатира-
та“, регионален историче-

ски музей и дечкова къща, 
Маир „боженци”, сокол-
ски манастир, Художест-
вената галерия, някои от 
знаковите църкви в Габро-
во, национален музей на 
образованието, местност-
та Узана и крепостта Гра-
дище.
  осъществени са работ-
ни контакти с екипа на 
проект „българия на длан“ 
за реализиране на снимки 
в Габрово, предстои тяхно-
то осъществяване. Целта 
на проекта е чрез видео 
и фото съдържание да се 
представят по нов и инте-
ресен начин най-красиви-
те кътчета от българия.
 с ъ т р у д н и ч е с т в о т о 
между общините Габрово, 
трявна, севлиево и дря-
ново даде възможност за 
осъществяване на инфор-
мационен тур за румънски 
блогъри и журналисти. те 
получиха възможност да 
разгледат и се запознаят 
с възможностите за тури-
зъм, които се предлагат в 
центъра на българия. Голе-
мият брой снимки и кли-
пове, които съпътстваха 
тяхната визита, са вклю-
чени в информационно-ту-
ристическите им блогове, 
които се радват на голям 
интерес в румъния. осъ-
ществен бе общ информа-
ционен тур за румънски 
журналисти и блогъри. от-
печатани 4 бр. (по една за 
всяка от общините) турис-
тически карти със забеле-
жителностите на региона 
и 5 000 бр. обща туристи-
ческа карта на региона, 
предназначена за безплат-
но разпространение в хо-
телите.
 четирите общини 
участваха с общ предста-

вителен щанд на Между-
народна туристическа бор-
са „Ваканция Холидей и 
спа Експо“ - софия. съв-
местно бе участието чрез 
представителни рекламни 
материали на българския 
щанд, организиран от Ми-
нистерство на туризма на 
борсата за туризъм WTM 
- Лондон, Великобритания.
 от 2019 година Габрово 
е член на Мрежата за кре-
ативен туризъм, с решение 
на обс - Габрово. Възмож-
ностите, които дава това 
членство, са свързани с 
регулярни публикации и 
информация за случващо-
то се в Габрово в облас-
тта на креативния туризъм 
в бюлетина на Мрежата, 
популяризиране на турис-

тическия ни регион и мест-
ния туристически продукт 
на водещи панаири, кон-
греси и конференции. 
 Публикувани видеокли-
пове за творческия потен-
циал на Габрово в YouTube 
канала на Мрежата, ре-
гулярно публикуване на 
информация за предстоя-
щи събития, туристически 
активности, новини, пуб-
ликуване на информация 
за Габрово в каталога на 
Мрежата, чиято основна 
цел е да промотира дес-
тинацията на В2В срещи-
те, които осъществява на 
международни изложения 
и срещи.
 с решение на общин-
ски съвет бе одобрено и 
включването на община 
Габрово в новосформира-
ната организация за упра-
вление на старопланински 
туристически район, коя-
то вече е регистрирана 
в Министерство на тури-
зма. чрез нейното учре-
дяване се цели развитие 
на конкурентоспособен 
туризъм, провеждане на 
регионална туристическа 
политика, съобразена с те-
риториалните особености 
и спецификата на нашия 
регион, разширяване въз-
можностите на институци-
ите, неправителствените 
организации и бизнес да 
работят в партньорство за 
още по-богат туристически 
продукт и осъществяване 
на ефективен регионален 
маркетинг, който да на-
прави старопланински 
туристически район още 
по-разпознаваем на меж-
дународната туристическа 
карта. 
 и през 2019 година 
продължи налагането и по-

пуляризирането на Габро-
во като творчески град на 
занаятите и народните из-
куства, част от Мрежата 
от творчески градове към 
ЮнЕсКо. Факт, който сам 
по себе си ясно очертава 
посоката за развитие на 
креативни форми за тури-
зъм и определящ Габрово 
като дестинация, госто-
приемна за творци и ту-
ристи, търсещи творчески 
активности. В началото на 
септември се проведе за 
първа година Международ-
на творческа работилница, 
в рамките на XVII Между-
народен панаир на тради-
ционните занаяти, с пред-
ставители на градове от 
бразилия, Египет и Китай, 
членове на Мрежата от 

творчески градове към ор-
ганизацията на обединени-
те нации за образование, 
наука и култура (ЮнЕ-
сКо), към която Габрово 
се присъедини през 2017 
година”, се казва в отче-
та, подписан от зам.-кмета 
нела рачевиц. истинска 
дискусия има или няма ат-
рактивен туризъм в Габро-
во се проведе в залата на 
общинския съвет.

Николай григоров, 
Бсп: 

„Ще бъде много полезно 
да посветим цяла сесия 
на туризма, можем да ор-
ганизираме изнесено за-
седание в някой от турис-
тическите обекти. имам 
мнение по отношение на 
отчета и на това, което 
се планира. Последните 
години тази тема е из-
ключително подценена в 
нашата община и като ико-
номически потенциал, като 
приходи в бюджета, и като 
бъдещо развитие. дали не 
е дошъл моментът да се 
преразгледа структурата 
на общината и тази дей-
ност да намери по-сериоз-
но отношение. 
 Примерно, във Велико 
търново дейността е из-
ведена в общинско дру-
жество, а при нас хората, 
които пряко се занимават 
с туризма като експерти, 
са трима в туристическо-
информационния център 
и трима в Посетителския 
център на Узана. това не 
показва, че туризмът е 
приоритет, няма как да 
отговорим на предизвика-
телството, макар всички 
да сме убедени, че това е 
голям потенциал за разви-
тие, че можем да увели-

чим общинските приходи. 
     В бюджета за заложе-
ни 50 хил. лв. за дейности, 
които се отчитат като ту-
ристически данък, в ника-
къв случай не са доста-
тъчно. Можем да отпуснем 
още средства за реклама, 
за маркетинг. 
     от отчета става ясно, 
че не се прави малко по 
отношение на борси, ин-
формационни кампании. 
Виждам, че сме носител 
за най-добър маркетинг в 
туристическия бранш на 
малка община. В същото 
време ръстът на нощув-
ките и посещенията в ту-
ристическите обекти не е 
толкова висок, дори някои 
имат по-малко посетители, 
отколкото предходната го-
дина. нещо не се връзва. 
имаше една кампания с 
румънски журналисти, не 
се знае какъв е ефектът, 
но румънците са някъде в 
средата на чуждестранни-
те посетители. 
     не приемам, че търно-
во има много повече ис-
торически забележително-
сти, по-интересни туристи-
чески обекти, но туристите 
ходят там и заобикалят 
Габрово.
 от години наред нали-
ваме пари в сайта за тури-
зъм, сега са предвидени 7 
хил. лв. По-добре е да се 
даде на частна фирма, за 
да направи един прили-
чен сайт. иначе няма как 
да стане. освен това има 
неразработени туристиче-
ски обекти, като Градище 
например. да не го срав-
няваме с Царевец, но ако 
го сравним с крепостта 
Хоталич, питам с какво 
той превъзхожда Градище, 
но севлиевци успяха да го 
направят атрактивен ту-
ристически продукт.
 според мен е много 
важно да направим всичко 
възможно да завоюваме 
позиции в старопланин-
ската асоциация, особено 
при разпределяне на сред-
ствата”.

пепа сомлева, „БудНо 
гаБрово”: 

 „туризмът е сфера, в 
която имаме най-големи 
възможности за разви-
тие и който е най-силно 
подценен от дейностите, 
които извършва общината. 
на миналата сесия, когато 
обсъждахме бюджета, от-
белязах, че тази година не 
виждам абсолютно никак-
ви намерения за развитие 
на туризма. надеждата ми 
бе да видим това в плана 
за мандата, който тряб-
ваше отдавна да предста-
ви кметът. Г-жо Христова, 
кога можем да видим този 
план?
 надявам се на извън-
редната сесия да излезе 
нещо ново и ще можем 
да тръгнем по стъпките на 
Велико търново. там само 
за един уикенд реализират 
толкова приходи, колко-
то при нас се реализират 
от три месеца. Проблем 
с местата за настанява-
не няма, ако има инте-
рес и голям туристопоток, 
предприемачите веднага 
ще си отворят хотели. По 
отношение на заведени-
ята няма как да накара-
ме частния предприемач 
какво да прави, някои са 
празни, други затварят 
рано. те нямат друг изход, 
като няма туристопоток, 
нито население, които да 
ползват тези услуги. спо-
ред мен най-важният про-
блем е, че нямаме офор-
мен туристически продукт. 
Можем да го направим 
заедно с Велико търново, 
с Плевен, с Казанлък”.

доБромир продаНов, 
герБ:

 „В социалните мрежи 

всеки може да види кол-
ко места за настаняване 
има в търново и колко 
- в Габрово. Една от за-
дачите ни е да работим в 
тази сфера, да може да 
създадем такива условия 
за изграждане на повече 
хотели. имам още какво 
да кажа, но ще го оста-
вя за извънредната сесия. 
само една реплика - ис-
кането за управленската 
програма, г-жо сомлева, 
Вие сте вече втори ман-
дат общински съветник и 
добре трябва да знаете, 
че проблемите, които не 
се разглеждат в момента, 
как да ги зададем - чрез 
питания и отговори, имаме 
цяла процедура”.

таНя христова, кмет: 
 „Много ще се радвам 
на извънредната сесия, 
освен критиките или под-
крепата за мен, идеите на 
всеки да бъдат насочени 
и полезни на различните 
участници в този комплек-
сен ангажимент. аз кате-
горично няма да се съгла-
ся, че община Габрово не 
работи, не подкрепя, не 
прави нищо за развитието 
на туризма. Всеки, който 
живее в този град, виж-
да какво сме направили 
и сме потърсили външна 
подкрепа. сега кандидат-
стваме с два проекта, кои-
то имат отношение към 
туризма - на рЕМо „Етър” 
и регионалния историче-
ски музей. надявам се да 
провокираме и частния 
сектор, който да се убеди, 
че Габрово е правилното 
място да рискува със съз-
даване и изграждане на 
един нов хотелски обект. 
или ще убедим този, кой-
то вече има хотел, да го 
обнови. считам, обаче, 
че усилията на общинска 
администрация, подкре-
пена от общински съвет 
- Габрово, и немалкото 
неща, които сме напра-
вили извън туристическия 
данък в рамките на 50 хил. 
лв., са недостатъчни. тряб-
ва да се намери начин 
тази инициатива да бъде 
подкрепена не от един, 
не от двама експерти, а 
от екип, който ще позво-
ли различните инициативи 
да намират по-бързото си 
развитие. Ще се съгла-
ся, ако ме упрекнете, че 
не правим достатъчно за 
Узана, за съжаление, дър-
жавата не признава Гради-
ще за обект с национално 
значение. но не съм съ-
гласна, че ние сме били 
пасивни. ако в севлиево 
са избрали да разработят 
„Хоталич”, ние сме създа-
ли интерактивния музей 
на индустрията. избрахме 
да инвестираме в божен-
ци. трябва да продължим 
да насочваме подкрепа 
към „Етър”-а да продължа-
ва да бъде все по-привле-
кателен за туриста от цял 
свят. туризмът не е прос-
то и само да мислим за 
музеи. ако привлечем из-
ключително много посети-
тели, няма да има къде да 
ги настаним. туризъм е и 
начинът, по който изглеж-
да градът, информация, 
която може да бъде пре-
доставена, и транспорт, и 
заведение, и отношение 
на хората, които живеят 
в едно населено място.  
Всички твърдим, че Габро-
во е най-предприемчивият 
град, понякога предпри-
емчивостта означава по-
емане на риск, намиране 
на партньорство. имаме 
терен, който отново ще 
предложим за хотел.
 считам, че фактите по-
казват, че ние не сме фо-
кусирани и рамкирани в 50 
хил. лв., средствата, които 
се получават от туристиче-
ски данък”.

Туризмът не e ñамо хотели, заведения, музеи, а е и начинът, 
по който изãлежда ãрадът, отношението на хората към туриñтите
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седем състезатели 
представиха сКВт „Ми-
хаил Петров“ в първата 
официална надпревара 
за годината - държавното 
лично-отборно първенство 
по вдигане на тежести в 
асеновград. 

Габровският отбор 
беше разделен на две 
групи. Първата, водена от 
иван Георгиев, беше със-
тавена от момчета и един 
участник в групата на ка-
детите до 15 години.

дебют в състезание 
направи ангел Георгиев. 
той регистрира 5 сполуч-
ливи опита в категория до 
40 килограма и доказа, че 
е боец, на който клубът ще 
разчита в бъдеще. други-
те двама млади габровски 
тежкоатлети вдигаха в ка-
тегория до 55 килограма. 
ивайло Митев беше най-
малкият участник на пър-
венството, но това не му 

попречи да си покрие нор-
матива от 55 килограма в 
двубоя и да се класира на 
пето място. Вече опитни-
ят боец Виктор николов 
доказа, че е „железен“ и 
с шест сполучливи опита 
и двубой от 74 килограма 
(37/47) зае втората пози-
ция. николов е на грани-
цата на по-долната кате-
гория - до 49 килограма, 
и от него се очаква още 
по-добро представяне на 
личния шампионат именно 
при по-леките. за съжа-
ление, заради заболяване 
от участие отпадна иве-
лин Георгиев, който беше 
добре подготвен и може-
ше да помогне много за 
отборното класиране при 
момчетата. 

Поздравления към клу-
ба отправиха всички спе-
циалисти, които просле-
диха участието на Петьо 
Петров в категория до 49 

килограма при кадетите 
до 15 години. При силна 
конкуренция, с шест спо-
лучливи опита габровският 
талант направи двубой от 
127 килограма – 57 в из-
хвърлянето и 70 в изтласк-
ването, зае първото място 
и даде сериозна заявка за 
титлата в тази категория 
от личния шампионат през 
май в Хасково.

Втората група състе-
затели на сКВт „Михаил 
Петров“ включваше Ма-
длена Петрова, ивайло 
иванов и станимир Пеев, 
водени от треньора ру-
мен Янчев. При кадетките 
до 17 години Мадлена се 
представи страхотно и зае 
първото място с двубой от 
146 килограма (66/80). това 
е и сериозна заявка от 
нейна страна за участие 
на Европейското първен-
ство за кадетки в Литва в 
края на месец август.

след тази категория, 
по нареждане на министъ-
ра на ММс, състезанието 
беше прекратено и други-
те двама представители 
на сКВт „Михаил Петров“ 
не успяха да се качат на 
подиума.

„това са ни възмож-
ностите. не можем като 
центровете със спортни 
училища да участваме с 
20-25 състезатели, но ка-
чеството на тези, с кои-
то разполагаме, е видно. 
благодаря на нашите със-
тезатели за всичко - за 
тренировките, за отдаде-
ността към клуба и най-
вече за това, че са едни 
малки деца и юноши и 
девойки, но големи про-
фесионалисти. Мисля, че 
поне две титли от личния 
шампионат ще ни отиват“, 
коментира треньорът на 
габровските щангисти ру-
мен Янчев.

Доáър ñтарт на ñъñтезателната 2020-та за ãаáровñките щанãи

С мръСНА гАз СрЕщу тЕЧЕНИЕто!
8 март, Габрово, р. Янтра. Снимка Фейсбук

СЕВЕРОЗАПАДНА ТРЕТА ЛИГА
Пролетен Полусезон

Временно класиране
1. „Янтра“ (габрово)  33:8 33
2. „севлиево“ (севлиево) 33:13 29       
3. „Вихър“ (славяново) 28:15 28       
4. „Партизан“ (Червен бряг) 34:13 25       
5. „Павликени“ (Павликени) 22:16 22
6. „Дреновец“ (Дреновец) 19:22 20 
7. „локомотив“ (Дряново) 23:19 17       
8. „Академик“ (свищов) 29:23 16       
9. оФК „локомотив“ (Мездра) 15:20 15       
10. „Ком“ (Берковица) 25:26 13       
11. „Първа атомна“ (Козлодуй) 13:28 11
12. „трявна“ (трявна) 16:24 11
13. „Бдин 1923“ (Видин)   9:37 7       
14. „Ювентус 95“ (Малчика) 14:49 3 

XIV кръг
8 март 2020 г., неделя, 15:00 ч:
„Ком“ (Берковица) - „Академик“ (свищов) 
„трявна“ (трявна) - „севлиево“ (севлиево) 
„Бдин 1923“ (Видин) - „Павликени“ (Павликени) 
„Първа атомна“ (Козлодуй) - оФК „локомотив“(Мездра) 
„Партизан“ (Ч. бряг) - „локомотив 1927“ (Дряново) 
„Вихър“ (славяново) - „Дреновец“ (Дреновец) 
„Ювентус 95“ (Малчика) - „Янтра 2019“ (Габрово) 

XV кръг
15 март 2020 г., неделя, 15:00 ч:
„Ювентус 95“ (Малчика) - „Ком“ (Берковица) 
„Янтра 2019“ (Габрово) - „Вихър“ (славяново) 
„Дреновец“ (Дреновец) - „Партизан“ (Червен бряг) 
„локомотив 1927“(Дряново) - „Първа атомна“(Козлодуй) 
оФК „локомотив“ (Мездра) - „Бдин 1923“ (Видин) 

„Павликени“ (Павликени) - „трявна“ (трявна) 
„севлиево“ (севлиево) - „Академик“ (свищов) 

XVI кръг
22 март 2020 г., неделя, 15:00 ч:
„Ком“ (Берковица) - „севлиево“ (севлиево) 
„Академик“ (свищов) - „Павликени“ (Павликени) 
„трявна“ (трявна) - оФК „локомотив“ (Мездра) 
„Бдин 1923“ (Видин) - „локомотив 1927“ (Дряново) 
„Първа атомна“ (Козлодуй) - „Дреновец“ (Дреновец) 
„Партизан“ (Червен бряг) - „Янтра 2019“ (Габрово) 
„Вихър“ (славяново) - „Ювентус 95“ (Малчика) 

XVII кръг
29 март 2020 г., неделя, 15:00 ч:
„Вихър“ (славяново) - „Ком“ (Берковица) 
„Ювентус 95“ (Малчика) - „Партизан“ (Червен бряг) 
„Янтра 2019“ (Габрово) - „Първа атомна“ (Козлодуй) 
„Дреновец“ (Дреновец) - „Бдин 1923“ (Видин) 
„локомотив 1927“ (Дряново) - „трявна“ (трявна) 
оФК „локомотив“ (Мездра) - „Академик“ (свищов) 
„Павликени“ (Павликени) - „севлиево“ (севлиево) 

XVIII кръг
5 април 2020 г., неделя, 17:00 ч:
„Ком“ (Берковица) - „Павликени“ (Павликени) 
„севлиево“ (севлиево) - оФК „локомотив“ (Мездра) 
„Академик“ (свищов) - „локомотив 1927“ (Дряново) 
„трявна“ (трявна) - „Дреновец“ (Дреновец) 
„Бдин 1923“ (Видин) - „Янтра 2019“ (Габрово) 
„Първа атомна“ (Козлодуй) - „Ювентус 95“ (Малчика) 
„Партизан“ (Червен бряг) - „Вихър“ (славяново) 

XIX кръг
12 април 2020 г., неделя, 17:00 ч:
„Партизан“ (Червен бряг) - „Ком“ (Берковица) 
„Вихър“ (славяново) - „Първа атомна“ (Козлодуй) 

„Ювентус 95“ (Малчика) - „Бдин 1923“ (Видин) 
„Янтра 2019“ (Габрово) - „трявна“ (трявна) 
„Дреновец“ (Дреновец) - „Академик“ (свищов) 
„локомотив 1927“ (Дряново) - „севлиево“ (севлиево) 
оФК „локомотив“ (Мездра) - „Павликени“ (Павликени) 

XX кръг
17 април 2020 г., петък, 17:00 ч:
„Ком“ (Берковица) - оФК „локомотив“ (Мездра) 
„Павликени“ (Павликени) - „локомотив 1927“(Дряново) 
„севлиево“ (севлиево) - „Дреновец“ (Дреновец) 
„Академик“ (свищов) - „Янтра 2019“ (Габрово) 
„трявна“ (трявна) - „Ювентус 95“ (Малчика) 
„Бдин 1923“ (Видин) - „Вихър“ (славяново) 
„Първа атомна“ (Козлодуй) - „Партизан“ (Червен бряг) 

XXI кръг
26 април 2020 г., неделя, 17:00 ч:
„Първа атомна“ (Козлодуй) - „Ком“ (Берковица) 
„Партизан“ (Червен бряг) - „Бдин 1923“ (Видин)
„Вихър“ (славяново) - „трявна“ (трявна) 
„Ювентус 95“ (Малчика) - „Академик“ (свищов) 
„Янтра 2019“ (Габрово) - „севлиево“ (севлиево) 
„Дреновец“ (Дреновец) - „Павликени“ (Павликени) 
„локомотив 1927“ (Дряново) - оФК „локомотив“(Мездра) 

XXII кръг
3 май 2020 г., неделя, 18:00 ч:
„Ком“ (Берковица) - „локомотив 1927“ (Дряново) 
оФК „локомотив“ (Мездра) - „Дреновец“ (Дреновец) 
„Павликени“ (Павликени) - „Янтра 2019“ (Габрово) 
„севлиево“ (севлиево) - „Ювентус 95“ (Малчика) 
„Академик“ (свищов) - „Вихър“ (славяново) 
„трявна“ (трявна) - „Партизан“ (Червен бряг) 
„Бдин 1923“ (Видин) - „Първа атомна“ (Козлодуй) 

XXIII кръг
10 май 2020 г., неделя, 18:00 ч:

„Бдин 1923“ (Видин) - „Ком“ (Берковица) 
„Първа атомна“ (Козлодуй) - „трявна“ (трявна) 
„Партизан“ (Червен бряг) - „Академик“ (свищов) 
„Вихър“ (славяново) - „севлиево“ (севлиево) 
„Ювентус 95“ (Малчика) - „Павликени“ (Павликени) 
„Янтра 2019“ (Габрово) - оФК „локомотив“ (Мездра) 
„Дреновец“ (Дреновец) - „локомотив 1927“ (Дряново) 

XXIV кръг
17 май 2020 г., неделя, 18:00 ч:
„Ком“ (Берковица) - „Дреновец“ (Дреновец) 
„локомотив 1927“ (Дряново) - „Янтра 2019“ (Габрово) 
оФК „локомотив“ (Мездра) - „Ювентус 95“ (Малчика) 
„Павликени“ (Павликени) - „Вихър“ (славяново) 
„севлиево“ (севлиево) - „Партизан“ (Червен бряг) 
„Академик“ (свищов) - „Първа атомна“ (Козлодуй) 
„трявна“ (трявна) - „Бдин 1923“ (Видин)                         

XXV кръг
24 май 2020 г., неделя, 18:00 ч:
„трявна“ (трявна) - „Ком“ (Берковица) 
„Бдин 1923“ (Видин) - „Академик“ (свищов) 
„Първа атомна“ (Козлодуй) - „севлиево“ (севлиево) 
„Партизан“ (Червен бряг) - „Павликени“ (Павликени) 
„Вихър“ (славяново) - оФК „локомотив“ (Мездра) 
„Ювентус 95“ (Малчика) - „локомотив 1927“ (Дряново) 
„Янтра 2019“ (Габрово) - „Дреновец“ (Дреновец) 

XXVI кръг
31 май 2020 г., неделя, 18:00 ч:
„Ком“ (Берковица) - „Янтра 2019“ (Габрово) 
„Дреновец“ (Дреновец) - „Ювентус 95“ (Малчика) 
„локомотив 1927“ (Дряново) - „Вихър“ (славяново) 
оФК „локомотив“ (Мездра) - „Партизан“ (Червен бряг) 
„Павликени“ (Павликени) - „Първа атомна“ (Козлодуй) 
„севлиево“ (севлиево) - „Бдин 1923“ (Видин) 
„Академик“ (свищов) - „трявна“ (трявна)

СВЕтозАр гАтЕВ

отборът на „бъки“ по-
стигна десетата си победа 
от началото на сезона. 

В двубой от предпо-
следния кръг на редов-
ния сезон в „а“ рХГ, иг-
ран пред празни трибуни 
в залата на Гранд хотел 

„Поморие“, носителките на 
Купа българия прегазиха 
домакините с 12 гола раз-
лика. 

Габровският тим реши 
мача още през първото 
полувреме, завършило при 
резултат 7:16. Шампионки-
те бяха с класа по-добри 
от съперничките си, дори 

и без своя лидер Лидия 
Ковачева, която игра в 
малка част от първото по-
лувреме, основно в защи-
та. Всички състезателки 
получиха игрови минути. 
срещата пропусна само 
Преслава Проданова.

Мари томова в поре-
ден мач беше основният 

реализатор на „бъки“ и 
заби 10 гола за успеха. По 
5 пъти се разписаха обя-
вената за най-полезен иг-
рач на турнира Купа бъл-
гария Мадлен тодорова и 
Емилия самуилова. с три 
гола на сметката си мача 
завършиха Екатерина сте-
фанова, Милица Колева 
и стефани Петрова. за 
домакините 5 попадения 
отбеляза Йорданка тодо-
рова, 4 добави боговеста 
бодурска. 

В класирането „бъки“ 
вече има 21 точки на пър-
вото място. с 14 точки 
е вторият – „Етър 64“, на 
който му предстои да при-
еме вицешампиона от ми-
налата година „Шумен 98“. 

В последния кръг от 
редовния сезон „бъки“ ще 
приеме състава на „сли-
вница“. 

* * * 
„Бъки“: Айя Инджова, 

Лидия Ковачева-1, Йоана 
Костова-2, Габриела Цоне-
ва, Екатерина Стефано-
ва-3, Полина Колева, Ива-
нела Арнаудова-1, Милица 
Колева-3, Ивон Дюлгерова, 
Мария Дженева, Мадлен 
Тодорова-5, Емилия Самуи-
лова-5, Моника Христова, 
Мари Томова-10, Стефани 
Петрова-3.

Треньор: Веселина Зла-
тева.

„Бъки” ñ деñета поáеда в 
първенñтвото - 33:21 в Поморие



59 март 2020 г. имоти - продава, купува, под наем, гори; земи; нощувки;  превози; продава/купува 

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ В ГАБРОВО И СЕЛАТА - ГРАДСКИ ВОДОПРОВОД, АСФАЛТ, ОТ 
1000 ДО 2500 м2 НА РАЗУМНА ЦЕНА; КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 
15000 лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 50000 лв; 2-ст.- до 40000 лв; 1-ст. - до 30000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., Голо бърдо, 69 м2, ет. 4/5, 2 южни стаи, 
трапезария, кухненски бокс 52 000 лв
2-ст., център, 61 м2, ет. 6/6, за ремонт 39 500 лв
2-ст., център, 61 м2, 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 71 500 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 69 800 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., 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., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 60 000 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., Център, 83 м2, възможност за газ 61 900 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, обзаведена, двор 
850 м2  изключителни права 43 300 лв
Камъка, 40 м2 ЗП, двор 266 м2 33 900 лв
Борики, груб строеж, 352 м2, РЗП, два гаража, 4 
спални, 3 бани, двор 1010 м2 218 000 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 1230 м2 150 500 лв
Драгомани, 87м2 ЗП,стара,двор 1329м2 36 500 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 43 500 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
Лоза, 30 м2  ЗП,  двор 500 м2 16 000 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 39 800 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   69 950 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 40 000 лв
Борово, 2-ет., РЗП 166 м2, лятна кухня, двор 339 
м2     договаряне
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
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
Генчевци, 2771 м2, юг 7 000 eu
Велковци, 1653 м2, до асфалтов път 6 000 eu
БИЗНЕС ИМОТИ

Обходен път за Шипка, 20 дка, 106 м лице, до 
пътен възел Поповци, променено предназначение 
с изтекъл срок, за подновяване       240 000 лв
Производствена сграда, 457 м2 РЗП, собствен 
трафопост, асфалтов път, рампа 274 000 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

ИЦ, двустаен, обзаведен, след ремонт 600 лв
Халета от 250 до 480 м2 5 лв/м2

Мол Габрово, тристаен, обзаведен 588 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 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 ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТ-
ДАВАНЕ НА ИМОТ 

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

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

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

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

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

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

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

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

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

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

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

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

GSM 0878/227 225, www.gabrovski-imoti.com
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
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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
упи, 7300 кв. м, на ул. „Пе-
рущица“ се продава на тел. 
0885/733-225. [22, 9]
къща В кв. Шумели се про-
дава на тел. 0887/60-77-61. 
[24, 8]
парцЕл - 6.900 кв. м, северна 
индустриална зона, на главен 
път, земя със сменено пред-
назначение ПХП, ток, вода, газ, 
Интернет, лице 47 м, по спо-
разумение се продава на тел. 
0898/506-708. [12, 4]
разглобЯЕМа къща - 48 кв. 
м, и масивен навес - 48 кв. м 
- 0879/01-91-91. [5, 3]
ноВа хубаВа къща в кв. трен-
дафил 2 - рзП 150 кв. м - тел. 
0898/424-235. [3, 3]
парцЕл за къща - 1000 кв. 
м, кв. трендафил 2 - тел. 
0898/424-235. [3, 3]
къща В село Врабците, об-
щина Габрово, се продава или 
заменя за гарсониера с теЦ - 
тел. 0878/380-248. [2, 2]
къща близо до Габрово, на 
6 км от центъра, се продава на 
тел. 0897/569-027. [11, 3]
апарТаМЕнТи и други - ново 
строителство, в идеален център 
се продават на тел. 0888/447-
096. [24, 3]

саМосТоЯТЕлЕн ЕТаж от 
къща - 95 кв. м, отлично със-
тояние, ул. „стефан Караджа“ 
49, за 30 000 евро се продава 
на тел. 0879/888-388. [11, 2]
апарТаМЕнТ В лъката - сани-
ран, среден, южен, разширен, 
за 59 500 лева, коментар по 
цената, без посредник се про-
дава на тел. 0898/263-404. 
[10, 2]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и полу-
съборена, се купува на тел. 
0895/752-838.
купуВа сТари къщи и по-
стройки по селата на ниски 
цени - тел. 0889/991-977.
Малко жилищЕ на нисък 
етаж купува тел. 0877/566-
244. [10, 8]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ се 
купува на тел. 0887/760-790. 
[20, 5]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ на 
еса до 30 000 лв. се купува на 
тел. 0886/16-40-34. [2, 2]
гарсониЕра В разши-
рен център се купува на тел. 
0888/959-948. [5, 3]
гарсониЕра или боксониера 
търси да закупи тел. 0888/830-
305. [6, 2]

иМоТи даВа под наЕМ
поМЕщЕниЕ - 150 кв. м, вто-
ри етаж, подходящо за леко 
производство, в близост до 
завод „Подем“, се отдава под 
наем на тел. 0897/804-081, 
0897/804-100. [12, 10]

ТъргоВски и офис помеще-
ния срещу училище „райчо Ка-
ролев“ се дават под наем на 
тел. 0888/25-46-25. [16, 5]
апарТаМЕнТ - 68 кв. м, 
PVC, на Колелото под наем - 
0897/246-903. [11, 5]
гараж на бул. „Могильов“ 
23 се дава под наем на тел. 
0877/66-26-02. [5, 2]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, след 
основен ремонт, се дава под 
наем на тел. 0897/645-746. 
[4, 2]
поМЕщЕниЕ В центъ-
ра се дава под наем на тел. 
0888/914-554. [12, 2]
сТаЯ сЕ дава под наем на  
тел. 0899/439-467. [1, 1]
апарТаМЕнТ В кв. русевци 
- 180 лв./месец, се дава под 
наем на тел. 0988/333-533, 
0899/78-68-80. [6, 1]
аВТосЕрВиз и гумаджийни-
ца се дават под наем на тел. 
0882/381-478. [11, 1]

зЕМи
купуВа зЕМЕдЕлска земя 
в страната. Плаща веднага. 
справки на тел. 0887/760-790. 
[28, 11]
зЕМЕдЕлски зЕМи и гори се 
купуват на тел. 0894/23-24-25. 
[11, 11]

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

066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

продаВа Машини
коТЕл, 25 киловата, „Голдън 
файър“, с горелка GF 858VIP, 
самопочистваща, електроника 
- TIEMME Eleкtronics, Италия, 
КИД за твърдо гориво, гаран-
ционна, цена по договаряне, 
продава 0988/353-435 [33, 
12]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 лв./кв., 
и дялан камък - 35 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-838.
циМЕнТоВи колоВЕ се про-
дават на тел. 0888/390-082. 
[11, 9]
кЕрЕМиди „браМак“ - втора 
употреба, се продават на тел. 
0878/199-789. [12, 8]
покриВна лаМарина - упо-
требявана, се продава на тел. 
0886/777-990. [12, 3]

продаВа разни
цисТЕрна - 1000 л, на крака; 
варели - 350 л и 200 л; лама-
рина - 2 мм, с размери 3.4 м 
на 1.25 мм; огнище за бойлер 

с 2 дъна и тръба; 3 бр. радиа-
торна ламарина на ниски цени 
се продават на тел. 0885/119-
455. [12, 4]
цисТЕрна за нафта - 700 
литра, се продава на тел. 
0879/01-91-91. [5, 3]
коТЕл „Виадрус“ се продава 
- справки на тел. 0887/725-
233. [6, 1]

сЕлскосТопанскr

Винарска изба с. ка-
раисЕн прЕдлага на 
сВоиТЕ клиЕнТи Ви-
ноМаТЕриал - калЕн-
ка оТ рЕколТа 2019 г.  
(саМо В избаТа - нЯ-
МаМЕ дисТрибуТори). 
справки на тел. 0888/520-
0 5 3 ,  0 6 1 3 2 / 2 4 5 9 , 
06132/2460. [33, 9]

разсад доМаТи рила, ръгби, 
Момини сълзи, роза лукс, на-
слада се продава в с. Чавей, 
справки на тел. 0897/80-99-
90. [12, 4]

жиВоТни продаВа
ТЕлЕ - женско, на 10 месеца, 
се продава на тел. 066/86-72-
79. [3, 2]

пчЕли продаВа
кошЕри - 10 пълни и 5 праз-
ни - в комплект, се продават 
на тел. 0889/442-534. [5, 1]

храна за жиВоТни
бали сЕно се продават на 
тел. 0899/960-591. [11, 9]

продаВа Тор
биоТор за градини и овощни 
насаждения се продава на тел. 
0898/630-249. [22, 16]

купуВа разни
сТара нафТа се купува на 
тел. 0895/752-838.
изкупуВа буркани срещу 
„Капитан Дядо никола“ - тел. 
066/88-21-13, 0884/156-497.

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

прЕВози
ТранспорТ с камион 
до два тона, самос-
вал, докерски услуги 
- изнасяне,  прена-
сяне, изхвърляне на 
мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, строителни отпадъци до 
сметището - 0898/780-448

прЕВоз със самосвал - тел. 0876/522-774. 
[23, 16]
ТранспорТ със самосвал до 3.5 тона и работ-
ници - 0894/602-701. [18, 9]
ТранспорТ с бус  - 0.45 лв. - тел. 0894/004-
045. [22, 12]
ТранспорТни услуги с бус до 1.5 тона - тел. 
0879/01-91-91. [7, 3]
ТранспорТни услуги - тел. 0882/407-493. 
[13, 2]

билЕТи, пъТуВаниЯ
аВТобусни, саМолЕТни БИлетИ се предлагат 
на тел. 066/80-49-48, 0887/83-61-73.
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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; счетоводство; 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
салон за красота търси 
маникюристка. справки на 
тел. 0896/579-013. [22, 
20]
фирМа Търси мебелисти 
и разкройчик. Добро зап-
плащане. справки на тел. 
0888/699-399. [22, 20]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 12]
МаникюрисТка сЕ тър-
си на тел. 0894/78-22-67. 
[11, 11]
рабоТник за производ-
ство на градински поливни 
маркучи се търси на тел. 
0887/39-63-71. [11, 11]

ТранспорТна фирМа 
набира шофьори на 
гондоли с каТЕго-
риЯ „с+Е“. за контак-
ти: 0887/818-462. [15, 
10]

заВЕдЕниЕ Търси сер-
витьорки. справки на тел. 
0899/962-124. [3, 3]

фирМа за производство 
търси инспектор по ка-
чеството. справки на тел. 
0884/055-612. [22, 13]

рабоТа за сТругар 
на униВЕрсалЕн 
сТруг за ноВо про-
изВодсТВо се пред-
лага на тел. 0882/272-
538 [10, 6]

сЕрВиТьорки, при до-
бро заплащане и подсигу-
рен транспорт, търси тел. 
0887/671-848. [22, 13]

продаВачка на хра-
ниТЕлни сТоки В кВ. 
дЯдо дЯнко се търси 
на тел. 0879/650-144. 
[6, 5]

I-MAS SErVICES търси 
за Германия електричар, 
металостроител, заварчик 
с немски език! Безплатно 
посредничество! справки 
на info@imas-service.com, 
0049171/43-54-408. [11, 
4]

пицариЯ „ТЕМпо“ търси 
миячка. справки на тел. 
0879/988-010. [11, 5]
рЕгионална библиоТЕ-
ка „априлоВ - палау-
зоВ” - габроВо обявя-
ва подбор по документи 
и събеседване за длъж-
ността „библиоТЕкар” В 
оТдЕл „коМплЕкТуВанЕ, 
библиоТЕчна обрабоТ-
ка и каТалогизациЯ”. 
Изисквания към кандида-
тите: висше образование с 
образователно-квалифика-
ционна степен „Магистър“ 
или „Бакалавър“ в про-
фесионално направление 
3.5. „обществени комуни-
кации и информационни 
науки“; професионална 
квалификация, придобита 
във висше училище, обу-
чението по която включва 
най-малко 50 на сто дис-
циплини на библиотечно-
информационния цикъл;  
средно образование с про-
фесионална квалификация 
„Библиотекар“. за контак-
ти: 0877/475-808 - Цветка 
Айвазова – по въпроси, 
свързани с Документите за 
кандидатстване; 0878/649-
772 - светла лазарова - 
по въпроси, свързани с 
естеството на работата. 
Документите се приемат 
в „Деловодство”, ет. 1 на 

регионална библиотека 
„Априлов – Палаузов” все-
ки работен ден от 9.00 до 
12.00 и от 12.30 до 17.00 
ч. в срок от 1 до 31 март 
2020 г. [4, 2]
Малка краВЕфЕрМа тър-
си работник. справки на 
тел. 0876/41-54-80. [11, 
9]
рЕсТоранТ Търси да на-
значи помощник-кухня и 
миячка. справки на тел. 
0899/168-770. [11, 7]
рЕсТоранТ Търси работ-
ник кухня (миячка) за пе-
тък, събота вечер. справки 
на тел. 0888/907-987. [4, 
4]
прЕдлага рабоТа на ква-
лифицирана продавачка 
за магазин за хранител-
ни стоки. справки на тел. 
0879/80-80-12. [12, 3]
„подЕМ габроВо“ търси 
ел. монтьор. справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 3]
пЕкарна Търси прода-
вачка. справки на тел. 
0877/164-004. [5, 3]
хоТЕл набира персонал: 
1. Продажби, маркетинг; 
2. сервитьори/ки, барман; 
3.рецепция; 4. Камериерки; 
5. счетоводител. справ-
ки на тел. 0877/66-19-09. 
[11, 3]

уТВърдЕна шиВашка 
фирма за спортни пан-
талони търси да назначи 
професионални шивачки. 
справки на тел. 0887/623-
490. [13, 2]
рЕсТоранТ Търси серви-
тьорка и готвач/ка с опит. 
справки на тел. 0899/88-
98-97. [11, 2]
продаВачка на цветя се 
търси на тел. 0894/82-96-
14. [3, 2]
фирМа за преработка 
на месо търси да назначи 
мъж за общ работник и 
жена за пакетаж. телефон 
за връзка: 0893/697-900. 
[4, 2]
продаВачка за храните-
лен магазин се търси на 
тел. 0897/889-001. [11, 2]
сЕрВиТьор/ка за механа 
- заплата 750 лв., се тър-
си на тел. 0887/002-030, 
0888/310-981. [11, 1]
Търси за механа: готвач 
- 1000 лева, помощник-
кухня - 700 лева плюс 
бонуси. справки на тел. 
0887/002-030, 0888/31-
09-81. [11, 1]

грижа за болни 
и ВъзрасТни
глЕдаМ болни, възраст-
ни хора почасово - тел. 
0877/302-561. [20, 10]

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Младост, двустаен, след ремонт  24 000 eu
Голо бърдо, 90м2, тухла   договаряне
Дядо Дянко, тристаен, тухла   16 000 eu
Бичкиня, 80м2, тухла, таванска стая  договаряне

КЪЩИ:  
Недевци, 110 м2 РЗП, 1200 м2 двор        16 000 eu
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

17/02

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за ПроФе-
сИонАлно оБуЧенИе 
- ГАБроВо, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-
рист, машинист на път-
но-строителни машини, 

готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 
обучение с ваучер за 
безработни и работещи. 
справки на тел. 066/80-
85-92, от 10.30 до 12.30 
ч., 0887/361-876.
спорТЕн клуб „алфа-
МЕТал“ провежда курсо-
ве за безопасно бораве-
не с огнестрелно оръжие. 
тел. 066/80-69-62.

нч В кв. русевци орга-
низира школа по пиано 
и солфеж. Преподавател: 
г-жа Данкова. за инфор-
мация: тел. 0877/806-726. 
[11, 8]

066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

Вашата обява ще бъде отпечатана още на следващия ден, ако бъде пода-
дена в редакцията на „100 вести“ до 16.30 часа. 

 
ЦенаТа на оБяВиТе е:

• 15 стотинки на дума, 
• 30 стотинки на дума - в рамка, 
• 40 ст. на дума - в рамка със сива подложка

    без предлози и съюзи, за едно отпечатване. 
Специални отстъпки за годишни обяви, ако вашата обява излиза през цялата годи-
на. При текущите обяви всяка 11-та е безплатна. 

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

о б Я в А

зА ПрИеМАне нА ВоеннА слуЖБА нА лИЦА, зАВЪрШИлИ 
ГрАЖДАнсКИ среДнИ ИлИ ВИсШИ уЧИлИЩА 

(Мз оХ-63/17.01.2020 Г.)
 100 бр. вакантни длъжности за войници за воен-

ни формирования във военноморските сили:
 варна, с. приселци, гр. созопол,с. каменар, с. 

сенокос и с. Атия.

 Длъжностите, за които може да се кандидатства, 
са: „младши охранител”, „младши шофьор“, „Шо-
фьор-химик”, „сапьор-мотостроител“ „младши екс-
каваторчик”, „младши радиотелеграфист”, „младши 
радиометрист на спасителен кораб”, „младши по-
жарникар”, „младши механик”, „младши готвач”, 
„Завеждащ хранилище”, „младши боцман-теке-
лажник на спасителен кораб”, „младши моторист на 
фрегата” и др.
 докуМЕнТи сЕ приЕМаТ до 27.03.2020 г. ВъВ ВоЕнно 
окръжиЕ – габроВо, ул. „софроний Врачански” 1а
 
 Изисквания: 
 - образование – средно или по-високо;
 - да не са по-възрастни от 28 години;
 - да не са осъждани;
 - за отделни длъжности да притежават  свиде-
телство за управление на мпс категория „в”,  „с” 
или „с+Е”.
 - за отделни длъжности да покриват медицински 
стандарти за годност за   плавателна служба за над-
водни кораби.

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

Регионалният 
всекидневник 

„100 Вести“ 
излиза всеки ден без 

събота и неделя.

аВТоМобили продаВа
форд ЕскорТ - ком-
би, се продава на тел. 
0898/577-362. [11, 6]
фолксВагЕн голф 3, 
1.4, се продава на тел. 
0886/361-970. [11, 3]
фолксВагЕн пасаТ - 
комби, газ-бензин, 1.800 
куб. см, всичко платено, 
за 1000 лв. се продава на 
тел. 0899/156-257. [7, 2]
пЕжо 307 - 2005 година, 
175 600 км, се продава 
на тел. 0889/99-87-08. 
[4, 1]

Ваз, МоскВич
лада 2104 се продава на 
тел. 066/86-82-44. [11, 5]

Микробуси, каМиони
Микробус сиТроЕн 
Джъмпър се продава на 
тел. 0898/542-367. [4, 4]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
0882/407-493. [13, 2]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 21]
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
0877/738-637. [22, 10]
купуВаМ коли за скрап 
изгодно - 0899/810-766. 
[15, 6]

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

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

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

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

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

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

01/04

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора „конТо-ЕкспЕрТ“ - сЧе-
тоВоДнИ услуГИ, ГоДИШно ПрИКлЮЧВАне, ДА-
нЪЧнИ ДеКлАрАЦИИ - справки на тел. 066/804-
066
счЕТоВодсТВо на фирми - справки на тел. 
0886/82-62-47. [11, 2]

счЕТоВодна къща: счЕТоВодно обслуж-
ВанЕ, годишни данъчни дЕкларации, 
годишно приключВанЕ, рЕгисТрациЯ на 
фирМи - справки на тел. 0898/480-821
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сТроиТЕлсТВо

изгражда ТЕраси - 
0897/931-088.

кърТи и пробива - 
0897/832-363
фирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. тел. 0895/752-
838.
фирМа събарЯ, почист-
ва за сметка на матери-
алите - 0896/183-637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - 0878/943-
895
събарЯ сТари къщи и по-
стройки - тел. 0889/991-
977.
груб сТроЕж - кофраж, 
бетон, тухлена и камен-
на зидария, покриви - 
0899/15-45-46. [12, 8]
груб сТроЕж - тел. 
0897/765-110. [9, 7]
бригада изВършВа въ-
трешни и външни ремонти, 
шпакловки, боядисване, 
гипсокартон, фаянс, тера-
кота, външна и вътрешна 
изолация, ел. и ВиК ус-
луги, ламинат. собствен 
транспорт. тел. 0886/514-
300. [11, 6]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и по-
чистване на комини - тел. 
0876/416-716. [22, 10]
кърТЯ бЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [26, 3]

бригада изВършВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренаж, тенекеджийски и 
бояджийски услуги - тел. 
0899/638-875. [16, 9]
Външни и вътрешни ре-
монти, покриви, изолации 
- тел. 0897/390-194. [23, 
9]
дрЕнаж, подпорни сте-
ни, покриви и др. - тел. 
0886/762-434. [23, 9]
фирМа „сиси сД“ еооД 
извършва шпакловка, боя, 
мазилка, варова мазилка, 
замазка, груб строеж, гип-
сокартон, топло- и хидро-
изолация. тел. 0886/247-
203. [13, 5]

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 - 0886/249-906.
Вик, фаЯнс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
16]
ВъТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
0898/569-486. [22, 18]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
гипсокартон, шпакловка, 
боядисване, ремонт бани 
и др. - 0899/15-45-46. 
[12, 8]
обръщанЕ на прозор-
ци, ламинат, плочки - тел. 
0895/63-55-82. [11, 5]
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, терако-
та, монтаж (ламинат, кар-
тон) - тел. 0885/015-666. 
[12, 6]

ВъТрЕшни рЕМонТи, те-
ракота, фаянс, шпакловка, 
боя - тел. 0876/163-692. 
[16, 5]

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

дограМа
фирМа „дТ пласт“ пред-
лага AL и PVC дограма - 
справки на 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, 20]

щори

EТ „касТЕло“ - щори 
- външни и вътрешни, 
ВраТи - блиндирани, 
входни, автоматични, 
гаражни, ролЕТки 
- охранителни, до-
граМа - алуминиева, 
PVC, бариЕри - ав-
томатични - справки 
на тел. 066/87-04-89, 
0888/255-318

почисТВанЕ
почисТВанЕ на апар-
таменти, офиси, къщи, 
прозорци след ремонтни 
дейности. Абонаментно 
или почасово. Цена по до-
говаряне след безплатен 
оглед. тел. 0886/99-32-
54. [4, 2]

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.
израбоТВа МЕТал-
ни конструкции и цвет-
ни метали заварява тел. 
0885/724-671. [11, 6]
израбоТВа оТ мрамор, 
варовик и гранит - пра-
гове, первази, парапети, 
стъпала и други - тел. 
0886/777-990. [12, 3]
МЕТални консТрукции, 
врати, огради, парапети, 
навеси - тел. 0882/407-
493. [12, 2]

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.

Вик
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/22-05-09. [17, 6]
Вик рЕМонТи - 
0894/220-509. [23, 19]
Вик рЕМонТи - тел. 
0882/407-493. [12, 2]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.

рЯзанЕ,  касТрЕнЕ 
на опасни дървета - 
0894/602-701. [18, 9]
услуги с комбиниран ба-
гер - 0897/430-228. [22, 
12]
заВаръчни услуги - 
тел. 0882/407-493. [12, 2]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. инсТалации - тел. 
0884/012-716. [22, 15]
рЕМонТ на стари и из-
граждане на нови ел. ин-
сталации - 0878/116-850. 
[4, 1]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313.
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [25, 19]
Ел. урЕди поправям - 
тел. 0894/220-509. [23, 
19]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 14]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - 0894/602-701. 
[18, 9]

под наЕМ
фасадно скЕлЕ се дава 
под наем - 3 лв./кв. м, 
с осигурен транспорт -   
тел. 0888/982-294. [10, 5]

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

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

дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.

„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
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.

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.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
лицЕнзирана фирМа 
продава дърва за огрев - 
справки на тел. 0877/168-
330.

дърВа за огрев - мет-
рови, за печка и ками-
на, гарантирано качество 
и количество - справки 
на тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628.
дърВа за огрев, салкъм 
- 60 лв./куб. м на метър, 
75 лв./куб. м нарязан и 
нацепен. тел. 0896/741-
763. [24, 24]
дърВа за огрев, метрови 
- 75 лв./куб. м, нацепени 
и нарязани - 85 лв./куб. 
м. тел. 0896/741-763. 
[24, 24]
дърВа за огрев - на-
рязани и нацепени - 80 
лв./куб. м. тел. 0897/765-
901. [24, 24]

цЕпЯ дърВа - тел. 
0896/926-407. [12, 3]
сухи, гоТоВи дърва за 
огрев, нарязани и нацепе-
ни, метрови дърва - тел. 
0896/80-76-88. [13, 7]
сухи разпалки в големи 
чували - 5 лв./бр. сухи 
дърва в големи чували - 5 
лв./бр. тел. 0876/29-43-43. 
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 6]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - 0899/155-386. [12, 6]
салкъМ - 60 лв. на ме-
тър, 75 лв. нарязани, 
мише - 75 лв. на ме-
тър, 85 лв. нарязани. Без-
платен транспорт. тел. 
0896/735-859. [11, 2]
МЕТроВи дърВа за ог-
рев се продават на тел. 
0888/507-563. [5, 1]

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИЯ ОТ ГАБРОВО В БЪЛГАРИЯ:
СОЛНАТА МИНА В РУМЪНИЯ - 2/1 нощувки със 
закуска, 139 лв., 17.10.2020 г.
ОДЕСА - 4/3 нощ. със зак.,289 лв., 30.04; 19.09
МОЛДОВА - 5/3 нощувки със закуска, 289 лв., 
05.05; 29.10
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА И ПЕЩЕРАТА ПОСТОЙНА - 
4/3 нощувки, 439 лв., 13.05; 07.10
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ - 7 нощувки на закуска 
и вечеря, 391 лв. - 04.07; 11.07; 18.07; 25.07; 
01.08; 08.08; 15.08; 22.08
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ - 5 нощувки - зак. и веч., 
280 лв., 29.06; 20.07; 03.08; 10.08; 24.08; 31.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО - 4 нощ. на 
зак. и веч. - 209 лв., 27.06; 15.07; 05.08; 19.08
ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО - 7 нощувки - на 
закуска и вечеря, 335 лв., 04.07; 11.08; 18.07; 
25.07; 01.08; 08.08; 15.08; 22.08

КИТЕН - 7 нощувки на закуска и вечеря - 398 
лв., от 04.07 до 22.08 всяка събота - 398 лв.
ПОЧИВКА В КЕРАМОТИ-ТАСОС - 4-6 нощувки на 
закуска и вечеря, от 449-539 лв., 08.07; 21.07; 
29.07; 18.08; 03.09
НЕА ПЕРАМОС И САНДАНСКИ - 3 нощувки, 
закуска и вечеря - 259 лв., 09.07; 27.08.
БАНСКО - 5 нощувки, закуска, обяд и вечеря 
- 275 лв., 14.07; 11.08 - 275 лв. - 5 нощувки
ПАМПОРОВО - 4 нощувки, закуска, обяд и 
вечеря - 239 лв. - 22.07; 05.08
БОРОВЕЦ И СПА В САПАРЕВА БАНЯ - 2 нощув-
ки, закуска и вечеря - 165 лв.
ПОЧИВКА НА ОСТРОВ КОРФУС, ТРЪГВАНЕ ОТ 
СЕВЛИЕВО - 7 нощувки на  закуска и вечеря - 
480 лв., 05.06; 12.06; 03.07; 31.07; 28.08; 04.09
ПОЧИВКА НА ОСТРОВ КОРФУ - 5 нощувки, 
закуска и вечеря, 380 лв.,19.06; 21.09; 26.0909/03

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

28/02

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 28.03./25.04./30.05., 40 лв.
ОДРИН - 21.03., 2 дни/1 нощ., 99 лв.
БУКУРЕЩ ЗА 1 ДЕН - 06.06., 43 лв.
БУКУРЕЩ THERME - 07.03./11.04., 45 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 27.03./18.04./                                                         
01.05./23.05., от 152 лв. 
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 168 лв.  
ВЕЛИКДЕН В РУМЪНИЯ - 18.04., 2 нощ.,143 лв.
ВЕЛИКДЕН В ДУБРОВНИК - 17.04., 3 нощ., 390 лв.    
ВЕЛИКДЕН В БИТОЛЯ-ОХРИД-БЕРОВО - 16.04, 245 лв.                                                                                                             
ДЕЛЧЕВО-БЕРОВО - 11.04., 1 нощ., 140 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 08.04/27.05, 3 нощ., 285 лв. 
ОХРИД-СТРУГА-СКОПИЕ - 30.04, 2 нощ., 189 лв. 
СОЛУН-МЕТЕОРА-ЕДЕСА - 23.04.,2 нощ., 225 лв.
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 29.04., 3 нощ.,зак., 395 лв.    

ДЕЛТАТА НА Р. ДУНАВ - 30.04.,2 нощ.,зак.,185лв 
ЗАГРЕБ-ПЛИТВ.ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА -13.05.,439 лв. 
КАВАЛА-ХАЛКИДИКИ-АТОН-22.05.,2 нощ., 230лв.  
ОХРИД-СТРУГА-СКОПИЕ - 23.05.,2 нощ., 210 лв.                                                                                                          
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКДЕН ВЪВ ВИЕНА - 16.04.,3 нощ., 435 лв.
ВЕЛИКДЕН НА О. КОРФУ - 16.04.,3 нощ.,341 лв.    
ВЕЛИКДЕН СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.04., 2 нощ., 208 лв.
ЗАГРЕБ-ПЛ.ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА - 10.04., 3 нощ., 285 лв.    
ПОЧИВКИ О. КОРФУ - 7 полупансиона от 480 лв.                                                                                                                                     
ВЕЛИКДЕН САМОЛЕТ
РИМ - 1049 лв., ПРАГА - 799 лв., БУДАПЕЩА 
- 719 лв., ВИЕНА - 789 лв., МАДРИД - 989 лв., 
БАРСЕЛОНА - 999 лв., ДУБРОВНИК - 593 лв., 
САНТОРИНИ - 747 лв., МАЛТА - 995 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.

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 иВайло ДонЧеВ - 
сПеЦИАлИст уролоГ в 
Клиника по урология към 
университетска болница 
„лозенец“ - гр. софия. Ам-
булаторни прегледи всяка 
събота и неделя в кабинет 
в гр. Габрово, ул. „нико-
лаевска“ 195 след уговор-
ка на тел. 0898/74-48-14.
д-р пЕйо МИШеВ, сър-
дечна хирургия, съдова 
хирургия, доплерова со-
нография, Клиника по 
сърдечно-съдова хирургия 
към уБ „лозенец”-софия 
(бивша Правителствена 
болница), ще работи на 
27 март 2020 г. в „МеДИ-

ЦИнсКИ ЦентЪр-1-сеВлИ-
еВо”, кабинет 309 - III ет. 
Прегледите се извършват 
след предварително за-
писване - с направление 
от личен лекар и срещу 
заплащане. съвременно 
лечение на венозни, ар-
териални и лимфни за-
болявания на крайниците, 
ултразвуково доплерово 
изследване. Минимални 
инванзивни, ендоваску-
ларни и хибридни методи 
за лечение на съдовите 
заболявания. Допълнител-
на информация и записва-
не - на тел. 0675/3-42-15. 
[4, 2]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Маса-
жи - 0890/326-498. [11, 8]

градини, басЕйни

ландшафТЕн дизайн, 
оформление и изпълне-
ние на дворни места, 
озеленяване, водопадни 
и езерни форми, скални 
кътове, барбекюта. тел.  
0888/942-335.

прЕз МЕсЕц МарТ В Мц „униМЕд“ - гр. сЕ-
ВлиЕВо щЕ започнЕ клинично проучВанЕ 
на ноВ МЕдикаМЕнТ за лЕчЕниЕ на псори-
азис - roflUMIlASt, койТо прЕдсТаВлЯВа 
инхибиТор на ЕнзиМа фосфодиЕсТЕраза 4 
(рDЕ-4) и иМа проТиВоВъзпалиТЕлЕн ЕфЕкТ. 
лекарството е под форма на пяна за локално при-
ложение по тялото и скалпа. В проучването могат 
да бъдат включени пациенти с обриви в окосмена-
та част на главата и тялото. Продължителността на 
лечение е 2 месеца, а броят на визитите в меди-
цинския център в севлиево е 6. Медикаментът се 
дава на пациентите безплатно, пътните разходи се 
поемат от медицинския център. за повече инфор-
мация може да се обадите на главния изследова-
тел в проучването д-р Марина санкева, специалист 
кожни и венерически болести - тел. 0889/436-613. 
[20, 18]

лЕчЕниЕ

ЕроТика
МоМичЕ прЕдлага 
сексуслуги - 0893/293-
526. [11, 8]
МоМичЕ прЕдла-
га сексуслуги - тел. 
0876/249-511. [11, 8]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [12, 8]

качЕсТВЕна дЕрМаТологична поМощ - 
IClInIC DErMAtology & AEStHEtICS  - ВЕлико 
ТърноВо, ул. „чаВдар ВойВода“ 7. справки и 
записване на тел. 088/200-44-54 и 088/200-44-
55. работи всеки делничен ден от 09:00 до 19:00 
часа, а през почивните дни от 10.00 до 17.00 
часа. Повече информация – www.iclinic.bg. [11, 7]

 ВодораВно: Гео Милев. Абсциса. Гренада. ракитак. тоник. 
Аршин. Дацит. Дан. Жакет. Инта. едип. Кераца. Алия. „Марек“. 
скрепер. Пери. Ара. Ату. Ипотека. Аспарух. Аеробика. Миле 
(Жан-Франсоа). лонжа. Адер (Клеман). Чедо. „сеАт“. сугаре. 
ном. наи. Дал (роалд). Ича. тула. Шмиргел. нокти. Шион. 
ова. Блато. Капанец. Ибиса. тиса. екип. Инат. „Пежо“. Хорист. 
Доцент. Пти (Алекси терез). Щъркели. Араби. Ич. „линко“. Джу-
дистка. Индианка. Пивовар.
 оТВЕсно: негодник. смерч. линкълн (ейбрахам). орнат. 
„рапид“. Анаба. рид. змеица. еталон. отит. Кни. Инки. Апуре. 
откос. Дека. ела. теле. смут. Аполон. „еда“. Дирихле (Петер). 
лик. еци. Гвардия. „оана“. Атже (Йожен). Да. Шап. Поанта. 
Шпионаж. Марин. Метеж. Ишиас. труп. БАн. Карерас (Хосе). 
Монах. Ади (ендре). Иск. Жерико (теодор). удине. отбив. Ци-
гаре. „Абагар“. Цер. Исо. Щит. Кака. Идалго. Кип. тВ. самец. 
рокер. евристика. сак. тапа. Ареола. „Птичар“.

отговори на сканди от петък



8 9 март 2020 г.Пътеписите на Георги Трендафилов

Продължава от бр. 42
 Първото нещо, което 
посещаваме в суджоу, е 
именно фабрика за копри-
на. Показват ни производ-
ствените процеси, които 
съпътстват получаването 
на фината нишка. това ми 
е вече познато от други 
пътувания, но научавам и 
нещо ново покрай инте-
реса на дамите от гру-
пата към „копринените 
юрганчета“. известно е, 
че естествената коприна 
се получава от пашкула, 
който обвива ларвата на 
копринената пеперуда. 
Пашкулите се сваряват, 
след което става възмож-
но копринената нишка да 
се размотае като дължи-
ната само на една нишка 
може да достигне няколко 
километра. но има една 
подробност! за извличане-
то на нишка са годни само 
пашкулите с една ларва 
вътре. ако ларвите са две, 
нишката е преплетена и 
объркана и не може да се 
размотае. но и тези паш-
кули се използват – имен-
но от тях се изработват 
тези „копринени юрганче-
та“. отначало пашкулите 
се опъват на специални 
ръчни приспособления, за 
да изтънеят и увеличат 
площта си. след това шест 
жени ги хващат и опъват 
внимателно с ръце, дока-
то те станат тънки почти 
колкото паяжина с при-
близително правоъгълна 
форма и с размерите на 
юрганчето. така натрупани, 
десетки, а може би и сто-
тици „паяжини“ образуват 
юрганчето, което се за-
тваря в памучна калъфка. 
По същата технология се 
правят и възглавници. но 
внимание, вегани! ако на-
истина сте такива, значи 
не трябва да носите или 
използвате нищо от ес-
тествена коприна, защото 
при сваряването на пашку-
лите ларвите в тях умират! 
някои от спътниците ми се 
сдобиха с тези деликатни 
изделия, признавам, че и 
аз се замислих по въпро-
са, но в края на краища-
та не купих нищо. имах 
някои съмнения относно 
начина на ползването им.
 след като напуснахме 

фабриката, се отправихме 
на разходка по прочута-
та стара градска чаршия. 
това е едно изключител-
но оживено и екзотично 
място – подобно на ули-
ца „дунъанмен“ в Пекин 
и мюсюлманската улица в 
сиан. тук също можеш да 
видиш изпечени екзотични 
твари и всякакви плодо-

ве, но и още много други 
неща за ядене – тестени и 
сладкарски изделия, както 
и технологиите на пригот-
вянето им. разликата със 
споменатите други улици 
е, че тукашната посетихме 
през деня, а най-важно-
то – че съвсем до нея 
тече рекичка (или канал) 
с традиционни китайски 
лодки, сякаш за да се по-
твърди претенцията и на 
този град да носи името 
„източна Венеция“. 

 

следващата част от наша-
та програма е посещение 
на „Градината на скромния 
чиновник“. В делтата на 
река Яндзъ още от най-
древни времена е има-
ло голям брой китайски 
градини – повече от 200. 
днес те са по-малко от 
сто, но тяхната пленител-
на красота и великолепие 

привличат като с магнит 
огромен брой туристи, же-
лаещи да се потопят в 
неповторимата атмосфера, 
които те създават. най-
голямата и най-известна-
та сред тях е „Градината 
на скромния чиновник“, но 
името на „скромния чинов-
ник“ е останало в истори-
ята. това е инспекторът в 
императорския двор Ванг 
Хянчен, създал градината 
и произнесъл думите: „Гри-
жите за моята градина са 
задължение на скромния 

чиновник“. тя обхваща 40 
декара, в които е създа-
ден изящен ландшафт и 
е постигната неповтори-
ма хармония. Градината 
е включена в списъка на 
световното наследство на 
ЮнЕсКо и заедно с „Гра-
дината за бавна разходка“ 
са обект на държавна за-
щита като две от най-ва-
жните градини в Китай.
 Какво още да добавя? 
ние имахме възможност 
да посетим по-малки ки-
тайски градини, защото те 
са къде ли не – в дворци-
те, манастирите, край езе-

рата, дори и около хотели-
те, в които нощувахме. а 
и аз съм малко по-напред 
в това отношение – ки-
тайски градини гледах и 
посещавах в Хонконг. но 
тази градина е огромна – 
с множество павилиони и 
беседки в китайски стил, 
някои от тях с цветни вит-
ражи, езерца, рекички и 
вадички, свързани чрез 
извити мостчета, пътеки и 
бродове, скали и камъни, 

разнообразна и необикно-
вена растителност. и мно-
го хора, в това число и 
дами, специално облечени, 
за да си направят сним-
ки на фона на красиви 
кътчета. аз помолих едно 
младо момиче, подготвено 
за тази цел, да позира и 
пред моя фотоапарат, и 
то се съгласи с чаровна 
усмивка. а в обектива ми 
попадна и едно малко мо-
миченце с много приятно 
лице и красиво излъчване. 
накрая посетихме гради-
ната с бонзаи, но както 
вече отбелязах в пътеписа 
си за Хонконг и Макао, 
бонзаите в тези градини 
съвсем не са в малки сак-
сии, а растат в сравнител-
но широки пространства и 
достигат значителни раз-
мери – например 2 метра 
височина и ширина на ко-
роната.
 с това посещението ни 
в суджоу е към края си 
и ние се натоварваме на 
автобуса, за да поемем по 
последния междуградски 
маршрут на нашето пъту-
ване – към Шанхай.
Продължава в понеделник

В Китай - древен и модерен

и такива неща се изработват във фабриката

а знаете ли това какво е? Тесто на нишки и то мно-
го здрави, които човекът опъва с доста усилия

Част от това, 
което дава правото на
Суджоу да се нарече 
„Венеция на изтока“

Кътчета от „Градината на скромния чиновник“

Момичето, 
което ми позира 
с чаровна 
усмивка

Eдна малка чаровница, моята китайска Мона Лиза


