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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Министър-председате-
лят	 Бойко	 Борисов	 при-
съства	 вчера	 на	 откри-
ването	 на	 цялостно	 об-
новения	 обходен	 път	 на	
Габрово	 след	 завършва-
нето	 на	 новата	 12-кило-
метрова	отсечка.	В	9	часа	
движението	 по	 нея	 беше	
пуснато.	 Строителството	
струва	 почти	 93	 милиона	
лева,	 осигурени	 чрез	 ев-
ропейско	 финансиране	 и	
републиканския	бюджет.	
	 Нямаше	рязане	на	лен-
ти,	 менчета	 с	 вода,	 всич-
ко	мина	семпло	и	делово.	
Премиерът	 измина	 цялата	
отсечка	с	джипа	си.
	 „Днес	 пускаме	 обхода	
на	Габрово	и	с	това	лиша-
ваме	 габровци	 от	 по-мръ-
сен	 въздух,	 лишаваме	 ги	
от	шум,	лишаваме	трафика	
от	 забавяне	 при	 преми-
наването	 през	 града	 и	 се	
надяваме,	че	ги	лишаваме	
от	 пътнотранспортни	 про-
изшествия.	 Поздравявам	
и	строителите,	ако	минете	
по	пътя,	той	ще	ви	хареса,	
да	 е	 честито	 на	 габровци	
новото	 съоръжение!	Пътят	
е	красив,	има	шумозащит-
ни	стени,	модерен	е“,	зая-
ви	премиерът.
	 Заедно	с	него	в	Габро-

во	дойдоха	вицепремиерът	
Томислав	 Дончев,	 минис-
търът	 на	 финансите	 Вла-
дислав	Горанов	и	зам.-ми-
нистърът	 на	 регионалното	
развитие	Николай	Нанков.

	 „Продължаваме	 удар-
ното	 строителство	 по	
всички	важни	инфраструк-
турни	 обекти	 в	 страната,	
въпреки	 пандемията	 от	
COVID-19.	 Радостен	 съм,	

че	 мащабният	 проект	 по	
обходния	 път	 на	 Габрово,	
водещ	 към	 бъдещия	 тунел	
под	Шипка,	 вече	е	 завър-
шен.	 По	 23-километровото	
трасе	 има	 много	 големи	

съоръжения,	 изградени	
чрез	 съвременни	 строи-
телни	 технологии.	Такъв	 е	
стоманобетонният	 мост	 с	
дължина	 640	 м	 над	 доли-
ната	 на	 река	 Синкевица,	

част	от	кв.	Чехлевци	и	кв.	
Войново	на	Габрово“,	под-
черта	Борисов.
	 И	се	обърна	към	коле-
гите	 си:	 „Колко	 трудно	 е	
да	направиш	моста,	а	кол-

ко	бързо	минаваш	по	него.	
Помните	 ли	 като	 идвахме	
тук	в	калта.	А	сега	влизаш	
в	 тунела	 и	 все	 едно	 си	 е	
ден“.	
	 В	 отсечката	 е	 най-го-
лямото,	 изграждано	 досе-
га	 у	 нас,	 стоманобетоно-
во	 мостово	 съоръжение	
с	 дължина	 640	 м	 и	 отвор	
160	 м,	 построено	 по	 ме-
тода	 „конзолно	 бетонира-
не“.	 По	 тази	 технология	
се	 изграждат	 мостове	 с	
най-големи	 отвори	 и	 това	
е	 третият	 у	 нас	 след	 ви-
адукта	 на	 48-и	 км	 на	 АМ	
„Хемус“	и	виадукта	на	пътя	
Подкова	-	Маказа.
	 Премиерът	 отново	 шо-
фира	 джипа	 си,	 в	 който	
вози	министрите.
	 Докато	 преминаваха	
с	 джипа	 естакадата,	 То-
мислав	Дончев	разказа:
	 „Пътят	 е	 строен	 в	 на-
чалото	на	80-те	години,	но	
свършва	 до	 пътя,	 който	
влиза	 в	 Габрово,	 откъм	
Севлиево.	Бил	 е	 изграден	
един	малък	участък,	който	
като	 част	 от	 проекта	 за	
обходния	 път	 е	 бил	 реха-
билитиран.	 Чел	 съм	 стари	
документи	 от	 началото	 на	
90-те	години,	тогава	са	об-
съждали	 изграждането	 на	
тунели,	 но	 не	 са	 имали	
средства.												 стр. 2
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На 7 юни 2020 г. се навършват
3 години без 

Петър Колев Големанов
На 15 юни 2020 г. се навършват 

3 години и 6 месеца без 

Христина Колева Големанова

Времето не заличава болката. Винаги 
ще ви обичам с цялото си сърце и душа. 

Ваш син Николай

Тъжен помен

	 „Пускаме	 обхода	 на	 Габрово	 и	 с	
това	лишаваме	габровци	от	по-мръ-
сен	въздух,	 лишаваме	ги	от	шум,	 ли-
шаваме	 трафика	 от	 забавяне	 при	
преминаването	 през	 града	 и	 се	 на-
дяваме,	 че	 ги	 лишаваме	 от	 пътно-
транспортни	произшествия.	Поздра-
вявам	и	строителите,	ако	минете	по	
пътя,	той	ще	ви	 хареса,	 да	 е	 чести-
то	 на	 габровци	 новото	 съоръжение.	
Пътят	 е	 красив,	 има	 шумозащитни	
стени,	модерен	е“,	заяви	премиерът.

Пðемиеðът пðеминà 
нîвàтà îтñечкà нà 
îáхîäà ñ äжипà ñи

	 В	 неделя	 на	 84	 годи-
ни	 в	 дома	 си	 в	 Ню	Йорк	
почина	 артистът	 Христо	
Явашев	 –	 Кристо.	 Негови	
произведения	 има	 в	 140	
музея	в	света.	А	предложе-
нието	 софийското	 летище	
да	бъде	кръстено	на	него-
во	име	идва	от	писателя	и	
журналист	Юлиан	Попов.
	 „Предложението	 е	 се-
риозно,	 но	 аз	 си	 давам	
сметка,	 че	 то	 ще	 предиз-
вика	 различни	 коментари,	
включително	 и	 за	 това,	
че	 той	 не	 се	 е	 връщал	
в	 България.	 Въпросът	 за	
това	как	да	се	кръсти	едно	
летище	 не	 е	 въпрос	 на	
патриотизъм.	 Летището	 е	
място,	 където	 хората	 се	
събират	 от	 цял	 свят.	 И	
това	 е	 едно	 много	 дина-
мично	място“,	каза	бивши-
ят	 служебен	 министър	 на	
околната	 среда	 и	 водите	
Юлиан	Попов	 в	 ефира	 на	
„България	сутрин“.
	 По	 думите	 му,	 това,	
което	 имаме	 сега,	 е	 по-
скоро	една	голяма	автога-

ра	или	гара.
	 „Кристо	 е	 световна	 и	
глобална	 фигура.	 От	 една	
страна	ние	имаме	някакво	
задължение	 да	 отпразну-
ваме	 изключителното	 из-
куство	и	размах,	които	той	
има,	 независимо	 дали	 го	
харесваме	или	 не.	Струва	
ми	 се,	 че	 по	 този	 начин	
ще	 дадем	 на	 това	 съоръ-
жение	някаква	форма,	ди-
зайн.	Той	не	е	човек,	кой-
то	 беше	 враждебен	 към	
България,	 той	 е	 глобален	
човек.	Така	 както	 2	 мили-
она	 души	 са	 напуснали	
страната	 ни,	 а	 повечето	
от	тях	няма	да	се	върнат	в	
България.	Но	вместо	да	им	
се	 предлагат	 по	 1	 000	 лв.	
да	се	върнат,	да	се	извър-
ши	 един	жест“,	 коментира	
Попов.	 Според	 него	 сме	
страна,	 която	 пръска	 хо-
рата	си	по	света.	„Ние	жи-
веем	с	тази	идея,	че	нека	
има	 българи	 по	 света,	 но	
и	в	България	да	идват	ус-
пешни	 хора	 от	 света“,	 от-
беляза	той.

Иäея: Летище Сîфия äà ñе кàзвà "Кðиñтî"
Предложението е на Юлиан Попов, министър в правителството на Марин Райков

	 С	 присъда	 по	 нака-
зателно	 дело	 състав	 на	
Окръжен	 съд	 -	 Габрово	
осъди	мъж	на	пробация	и	
глоба	 за	 извършени	 опит	
за	длъжностно	присвоява-
не	 и	 опит	 за	 подкуп	 на	
длъжностно	 лице.	 След	
проведено	 пред	 първоин-
станционния	 съд	 съкрате-
но	съдебно	следствие	Р.	Д.		
бе	 признат	 за	 виновен	 в	
това,	че	на	17	май	2019	г.	в	
Трявна	като	шофьор	на	ав-
тобус	 в	 търговско	 друже-
ство	 от	 София,	 направил	
опит	 да	 присвои	 от	 авто-
бус	 на	 същото	 дружество	
48,430	 л	 дизел.	 Деянието	
не	 е	 довършено	 по	 неза-
висещи	 от	 него	 причини.	
Той	бил	задържан	на	мес-
топроизшествието	от	поли-
цейски	органи.	За	посоче-
ното	 престъпление	 съдът	
наложи	 на	 подсъдимия	
наказание	глоба	в	размер	
на	100	лв.	Р.Д.	бе	признат	
за	 виновен	 и	 в	 това,	 че	
на	посочените	дата	и	мяс-
то	направил	опит	да	даде	
подкуп.													 стр. 2

Оñъäихà мъж зà 
пðиñвîявàне и 
îпит зà пîäкуп

ДНЕС - Световен ден 
на околната среда

В България 
До снощи:
С COVID-19  2585
Излекувàни 1322
Пîчинàли 147
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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 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

�    

Възпоменание
на 6 юни 2020 г. се 

навършва  
1 година 

от смъртта на

Добрина 
венкова
(1929-2019	г.)

автор	на	няколко	ку-
линарни	книги

тя беше светлина и красота в живота ни.
вечно ще я помним и обичаме.

Дълбок поклон пред достойния й жизнен път!

От	семейства	Богданови,	Радкови,	Комитови,	
Калоянови

електроразпреДеление север аД, 
разпреДелителен обслужващ 

център габрово и горна оряховица 
увеДоМява своите клиенти, че:

на 18.06.2020 г. от 14:00 до 16:00 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	
на	 съоръженията	 за	доставка	на	електроенер-
гия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	град	Габрово,	ул.	„Орловска“	39	–	87	
и	от	80	-	106.

Електроразпределение Север АД, Разпре-
делителен обслужващ център Габрово и Горна 
Оряховица се извинява на своите клиенти за 
възникналото неудобство и се надява на раз-
биране. 

Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

Нà лекàðя ñ 
áлàãîäàðнîñт 
	 С	 годините	 идват	 и	 проблемите.	
Откриха	ми	 голям	камък	в	пикочния	
мехур,	 увеличена	 простата	 и	 възпа-
ление.	 Казаха	 ми,	 че	 трябва	 опера-
ция	 за	 премахването	 им.	Това	 си	 е	
сериозна	работа	и	затова	потърсих	и	
второ	мнение	от	лекар	уролог.	
	 Свързах	се	с	д-р	Ивайло	Дончев,	
специализирал	 операции	 в	 тази	 об-
ласт	на	медицината	в	Белгия	и	ВМА.	
В	почивните	дни	преглежда	в	Габро-
во,	 но	 работи	 към	 Клиника	 по	 уро-
логия	 към	 Университетска	 болница	
„Лозенец“	 -	 гр.	София,	за	където	ме	
насочи.	Впечатлен	бях	от	човешкото	
му	 отношение,	 разясненията,	 които	
направи	за	заболяването.	
	 Благодарение	на	д-р	Дончев,	мо-
дерната	апаратура	и	отлични	
условия,	операцията	по	безкръвното	изваждане	на	камъка	мина	без	проблем.	Прос-
татата,	поне	засега,	не	е	нужно	да	се	маха.	
	 Медицинският	състав	от	лекари,	сестри,	санитари	и	дори	администратори	беше	
много	внимателен	и	учтив.	Престоят	ми	в	клиниката	мина	без	допълнително	запла-
щане	от	мен,	освен	една	малка	такса.	
	 Използвам	 възможността	 да	 благодаря	 с	 много	 топли	 чувства	 на	 д-р	 Ивайло	
Дончев	и	целия	медицински	състав	на	Клиника	по	урология	към	Университетска	бол-
ница	„Лозенец“.	

С	уважение:	Васил	Иларионов	

продължава от стр. 1
Рестартирали	 са	 няколко	
пъти	 разговорите.	 Това	 е	
довеждащ	път	на	сериозна	
част	от	трасето	до	тунела	
под	 Шипка.	 Имаше	 заба-
вяне	 поне	 от	 две	 години.	
2013-2014	 г.	 проектът	 бе	
фактически	спрян“.
	 След	 като	 няколко	
пъти	беше	удължаван	сро-
кът	 за	 строителството	 на	
обходния	 път	 на	 Габрово,	
чието	изграждане	започна	
през	 2013	 година,	 23-ки-

лометровият	 обход	 вече	
е	 пуснат	 за	 движение.	 В	
новата	 12-километрова	 от-
сечка	 е	 най-голямото,	 из-
граждано	 досега	 у	 нас,	
стоманобетоново	 мостово	
съоръжение.
	 В	 новия	 участък	 има	
тунел,	три	по-малки	моста	
и	 два	 пътни	 възела,	 чрез	
които	 ще	 се	 осъществя-
ва	 връзката	 на	 обхода	 с	
центъра	на	Габрово.	Пътят,	
който	 ще	 изнесе	 трафика	
извън	 града,	 ще	 отвежда	

и	 към	 бъдещия	 тунел	 под	
Шипка.
	 Обходът	 е	 част	 от	
транспортното	 направле-
ние	 Букурещ	 -	 Русе	 -	 Ди-
митровград	 -	 Александру-
полис	 и	 е	 възлова	 точка	
при	 движението	 в	 посока	
север	-	юг.
	 Пред	 журналисти	 пре-
миерът	коментира	още	це-
ната	на	парното.	
	 „Още	днес	ще	се	опро-
вергае	 прогнозата	 за	 20%	
увеличение	 на	 парното.”	

Той	припомни,	че	България	
е	 успяла	 да	 договори	 на-
маление	в	цената	на	при-
родния	 газ	 с	 „Газпром“	 в	
размер	 на	 повече	 от	 42%	
и	то	със	задна	дата.
	 „Ще	обсъдя	с	колегите,	
и	 без	 това	 им	 е	 изтекъл	
мандатът,	 смяна	 на	 КЕВР.	
Такива	 глупости	 не	 може	
през	 седмица-две	 да	 се	
говорят	 за	 такива	 неща.	
Говорят	 за	 бъдеще	време,	
ако	станело	нещо,	еди-как-
во	си.	Те	излизат	и	казват:	

„Ще	 вдигнем	 с	 20%	 цена-
та	 на	 „Топлофикация“.	 Да,	
през	 годините	 топлофика-
циите	са	задлъжнели	мно-
го,	 защото	 не	 вдигаха,	 и	
при	Орешарски	не	вдигаха	
цената,	и	като	всеки	един	
продукт	 -	 това	 се	 плаща.	
Или	 ще	 влязат	 в	 час	 да	
говорят	това,	което	реално	
имат,	 а	 не	 да	 ми	 правят	
прогнози	 и	 след	 няколко	
дни	да	опровергават,	днес,	
сега	 ще	 го	 опровергават“,	
допълни	 министър-предсе-

дателят.
	 Пред	 медиите	 минис-
тър-председателят	 Бори-
сов	каза	още,	че	по	време	
на	 извънредното	 положе-
ние	у	нас	заради	COVID-19	
българската	 индустрия	
много	 бързо	 се	 реоргани-
зира	и	започна	собствено	
производство	 на	 защитни	
облекла	и	предпазни	сред-
ства.	
	 „Още	 продължаваме	
да	 попълваме	 складовете	
си	и	да	изнасяме	защитни	

облекла“,	 подчерта	преми-
ерът	Борисов.	
	 По	думите	му,	спазвай-
ки	 дистанция,	 дезинфек-
ция	и	повишено	внимание,	
икономиката	 ни	 бързо	ще	
успее	 да	 влезе	 в	 ритъм	
след	пандемията.			
	 „Ние	 успяхме	 между	
двете	 теории	 да	 минем	
точно	 по	 средата	 -	 с	 ре-
стрикции,	 но	 и	 с	 най-сво-
бодните	мерки	до	ден	дне-
шен“,	акцентира	министър-
председателят	Борисов.	

Пуñнàхà îáхîäà, Бîðиñîв: „Кðàñив е!"

БЕЗПЛАТНИ 
ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ
при поръчки на 
диоптрични очила: 
вторник и четвъртък
от 16.30 до 18.30 ч.

Габрово, ул. “Козлодуй” 1
066/803-045, 0889/924-697
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СВЕтозАр ГАтЕВ
 
 С	нова	заповед	минис-
търът	 на	 здравеопазване-
то	Кирил	Ананиев	разреши	
всички	спортни	мероприя-
тия	на	закрито,	включител-
но	и	състезанията.
	 От	 10	 юни	 се	 разре-
шават	 колективни	 и	 инди-
видуални	 спортни	 меро-

приятия	 с	 тренировъчен	 и	
състезателен	 характер	 за	
всички	 възрастови	 групи,	
на	открито,	с	публика,	при	
заетост	на	местата	до	30%	
от	 общия	 им	 капацитет,	
при	 настаняване	 на	 зри-
телите	 най-малко	 през	 2	
седалки	или	при	спазване	
на	 дистанция	 от	 1,5	 м.От	
15	юни	се	разрешават	ко-

лективни	 и	 индивидуални	
спортни	 мероприятия	 с	
тренировъчен	 и	 състеза-
телен	 характер	 за	 всички	
възрастови	групи	и	на	за-
крито,	с	публика,	при	зае-
тост	на	местата	до	30%	от	
общия	им	капацитет	и	при	
настаняване	 на	 зрителите	
най-малко	през	2	седалки.
	 Това	означава,	 че	 към	

предходното	 разреше-
ние	 за	 футболни	 мачове	
от	 Първа	 лига	 с	 публи-
ка	 зрители	 вече	 може	 да	
има	 и	 на	 всички	 остана-
ли	 спортни	 прояви	 на	 от-
крито.	 Публика	 ще	 се	 до-
пуска	 и	 на	 всякакви	 със-
тезания	 в	 зали,	 спортни	
салони,	 басейни,	 фитнес	
зали	и	т.	н.	След	това	раз-

пореждане	 на	 министъра	
на	здравеопазването	вече	
може	 да	 бъдат	 доиграни	
първенствата	 на	 България	
по	всички	спортове	на	за-
крито,	 които	 не	 бяха	 пре-
кратени.	 По	 време	 на	 ко-
ронавирусната	 пандемия	
бяха	 прекратени	 шампио-
натите	 по	 волейбол,	 бас-
кетбол	и	хандбал.

продължава от стр. 1
Подкопът	е	размер	на	300	
лева	 на	 длъжностни	 лица	
-	 полицейски	 служители	 в	
РУ	-	Трявна,	за	да	не	го	за-
държат	 за	 	 престъпление-
то.	Да	него	той	бе	осъден	
на	пробация	със	следните	
пробационни	 мерки:	 за-
дължителна	 регистрация	
по	настоящ	адрес	за	срок	
от	2	години	и	задължител-
ни	 периодични	 срещи	 с	

пробационен	 служител	 за	
същия	срок..
	 Съдът	 постанови	 още	
предметът	 на	 престъпле-
нието	-	сумата	от	300	лева,	
да	бъде	отнета	в	полза	на	
държавата.
	 Присъдата	 на	 Габров-
ски	 окръжен	 съд	 подлежи	
на	 обжалване	 или	 про-
тестиране	 пред	 Апелати-
вен	 съд	 -	 В.	 Търново	 в	
15-дневен	срок.

Оñъäихà мъж зà пðиñвîявàне 
и îпит зà пîäкуп

Рàзðешихà ñъñтезàниятà нà îткðитî и зàкðитî ñ пуáликà

СтЕфкА БурмоВА

	 „Длъжниците	 не	 са	
защитени	 от	 тормоза	 на	
колекторски	 фирми“	 –	 за-
яви	 от	 парламентарната	
трибуна	 народният	 пред-
ставител	 Кристина	 Сидо-
рова	 чрез	 зададения	 от	
нея	въпрос	към	министъра	
на	 правосъдието	 Данаил	
Кирилов	 ще	 има	 ли	 на-
рочна	 регламентация	 на	
дейността	 на	 тези	 фирми,	
уредба,	 която	 да	 гаранти-
ра	правата	на	длъжниците	

и	 да	 осигури	 прозрачност	
и	 контрол	 на	 дейността. 
	 Според	 Сидорова	 го-
ляма	 част	 от	 финансово	
затруднените	 гражда-
ни	 попадат	 в	 обсега	 на	
фирмите	 за	 събиране	 на	
дългове.	 Колекторски-
те	 фирми	 предпочитат	 да	
избягват	 съдебния	 ред	 за	
търсене	 на	 вземанията	 и	
свеждат	 дейността	 си	 до	
почти	 непрекъснат	 тор-
моз,	 срещу	 който	 хора-
та	 нямат	 никаква	 защита. 
	 Според	 нея	 първите	

социално-икономически	
последици	 за	 гражданите,	
в	 следствие	 на	 пандемия-
та	 от	 COVID-19,	 вече	 са	
факт.	 Налице	 са	 негатив-
ни	 тенденции,	 а	 тяхното	
задълбочаване	 предстои. 
	 Оптимистичната	 прог-
ноза	е,	че	икономиката	ще	
се	 възстанови	 през	 2021	
г.,	но	рискът	това	да	не	се	
случи	е	реален,	отбелязва	
народният	представител	от	
левицата.	Към	края	на	ап-
рил	 са	 регистрирани	 282	
810	безработни,	като	няма	

съмнение,	че	броят	на	бъл-
гарските	 граждани,	 които	
изпитват	 финансови	 за-
труднения,	е	много	над	ре-
гистрираните	 безработни. 
	 Според	 Сидорова	 го-
ляма	 част	 от	 финансово	
затруднените	 хора	 попа-
дат	 в	 обсега	 на	 фирмите	
за	 събиране	 на	 дългове.	
Именно	 поради	 тези	 фа-
кти	 тя	 настоява	 за	 отго-
вор	 на	 няколко	 въпроса. 
	 Единият	 е	 вижда	 ли	
Кирилов	 като	 правосъден	
министър	 и	 къде	 слабо-

сти	 в	 законовата	 защита	
на	правата	на	длъжниците	
на	такива	фирми.	Планира	
ли	Министерството	на	пра-
восъдието	 нарочна	 регла-
ментация	 на	 дейността	 на	
тези	 фирми.	 Ще	 бъде	 ли	
осигурена	уредба,	която	от	
една	 страна	 да	 гарантира	
правата	 както	 на	 длъжни-
ка,	 така	 и	 на	 кредитора,	
а	 от	 друга	 -	 да	 осигури	
прозрачност	и	контрол	над	
дейността.	 Отговорите	 тя	
очаква	 в	 писмен	 вид	 до	
края	на	седмицата.

Кðиñтинà Сиäîðîвà, нàðîäен пðеäñтàвител: „Длъжниците 
не ñà зàщитени îт тîðмîзà нà кîлектîðñките фиðми”
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ВЕлА лАзАроВА 

 - Г-жо Койчева, на до-
бър час отново в работата 
с посетители. Как започ-
нахте?
	 -	 Благодаря.	 На	 1	
юни	 посрещнахме	 пър-
вите	 читатели.	 От	 тях	 
най-нетърпелив	 беше	 пи-
сателят	 Минчо	 Г.	 Минчев,	
чиято	 работа	 с	 документи	 
принудително	 прекъсна	
през	 тези	 близо	 три	 ме-
сеца.	Проучванията	му	 са	 
насочени	 към	 изясняване	
на	факти	от	историческото	
развитие	 на	 родното	 му	 
село	Кряковци	и	Бичкиня,	
в	 чиято	 община	 е	 било	
селището.

Тъй	 като	 до	 средата	
на	юни	сме	в	извънредна	
епидемична	 обстановка,	 
спазваме	 нареждани-
ята	 на	 Държавна	 аген-
ция	 „Архиви”	 -	 София.	
Читалните	 на	 всички	 
държавни	 архиви	 в	 стра-
ната	 отварят	 при	 опре-
делени,	 стриктни	 условия,	 
свързани	 с	 начина	на	по-
сещение.	Всеки	посетител,	
освен	 че	 трябва	 да	 носи	 
маска,	 личен	 химикал,	
е	 необходимо	 да	 има	 и	
ръкавици,	 тъй	 като	 ще	 
преглежда	 документи.	 За	

да	 ползват	 нашите	 услу-
ги,	 посетителите	 трябва	 
първо	 да	 се	 обадят	 на	
телефон	 (066	 804	 634)	 или	
да	напишат	съобщение	на	 
нашата	 електронна	 поща,	
която	 е	 обявена	 в	 интер-
нет.	Това	е	необходимо,	за	 
да	 се	 знае	 предварител-
но	 какво	 ги	 интересува	
и	 да	 бъде	 предварително	 
извадено	от	фонда.

На	 входната	 врата	 на	
Архива	 вече	 има	 звънец.	
Посетителят	 се	 посреща	 
от	специалист,	който	също	
носи	 всички	 предпазни	
средства	 и	 във	 фоайето	 
може	да	даде	консултация	
и	евентуално	уговаряне	на	
следващо	посещение.

За	 да	 спазим	 мярка-
та	за	безопасност	 -	 соци-
ална	 дистанция,	 няма	 да	 
се	 допускат	 в	 читалнята	
повече	 от	 двама	 души,	
която	 съгласно	 заповедта		 
трябва	 да	 бъде	 заета	 до	
30	 процента.	 Ползваните	
документи	 ще	 бъдат	 под	 
„карантина”	 в	 отделно	 по-
мещение	три	дни	(72	часа)	
и	 чак	 тогава	 могат	 да	 
бъдат	 предоставени	 на	
друг	читател.

Молим	 нашите	 чита-
тели	 предварително	 да	
казват	 по	 телефона	 какво	
точно	 искат	 да	 използват	
и	 да	 записват	 конкретен	
ден	за	посещение,	в	който	
да	работят	в	читалнята.

Заявките	 ще	 изпълня-
ваме,	 както	 досега.	 Един	

път	 седмично	 -	 в	 петък,	 
ходим	за	документи	в	две-
те	ни	хранилища,	които	са	
в	различни	части	на	града.

- Какво свършиха спе-
циалистите в неочаквана-
та изолация?

-	Това,	че	не	работихме	
с	 посетители	 близо	 три	
месеца,	 ни	 даде	 възмож-
ност	 да	 използваме	 вре-
мето	 и	 да	 свършим	 други	
доста	 полезни	 дейности	
от	нашата	пряка	работа	с	 
фондообразователите .	
Това	са	хората	и	организа-
циите,	които	предават	или	 
даряват	 документи.	 До-
като	 работихме	 в	 дис-
тационен	 режим,	 про-
дължи	 даряването	 на	 
документи	 по	 електро-
нен	 път	 (от	 музиканта	
Илко	 Илиев,	 инж.	 Христо	 
Мандев,	 д-р	 Богомил	
Лазаров,	 Иван	 Шиш-
ков,	 Мирела	 Костади-
нова),	 като	 част	 от	 тях	 
вече	 очакваме	 и	 в	 ориги-
нали.	Още	със	започване-
то	ни	на	1	юни	получихме	 
нови	 дарения	 от	 Олга	 Га-
ленова	 -	 дългогодишен	
председател	на	Синдиката	 
на	 българските	 учите-
ли	 -	 Габрово.	 Продължа-
ва	 работата	 и	 с	 други	 
фондообразователи	 като	

наследниците	 на	 музикан-
та	Иван	Андреев	-	един	от	 
първите	 диригенти	 на	 Ду-
ховия	оркестър	в	Габрово. 
	 Напредна	 работата	 по	
поддържане	 контактите	
с	 учреждения,	 които	 по	 
закон	 са	 задължени	 да	
предават	 документи	 -	 об-
щините	 Габрово,	 Трявна,	
Дряново.	

Те	 трябва	да	предадат	
документите	 от	 проведе-
ните	 местни	 избори	 през	 
2015	г.	Това	вече	стори	Об-
щина	 Севлиево.	 Работим	
със	 социалните	 структури,	
медицинските	 центрове	 и	
др.

Освен	 с	 учреждения	
и	 личности,	 успяхме	 да	
свършим	и	много	фондова	 
работа.	 Лошото	 при	 нас	
е,	 че	 не	 можем	 да	 взе-
мем	документи	вкъщи	и	да	 
работим,	 но	 успяхме	 да	
изготвим	анотираните	спи-
съци,	 на	 архивни	 едини-
ци,	 в	 които	 е	 необходимо	
да	 извършим	 корекции	 в	
нашата	 информационна	
система,	 т.	 е.	 направихме	 
проверка	 на	 въведените	
сведения	 в	 информацион-
ната	 система,	 проверихме	
къде	 е	 необходимо	 да	 се	
заменят	 остарели	 терми-
ни,	 къде	 липсва	 информа-
ция,	 или	 е	 грешно	 напи-
сана	 и	 коригирана.	 Това	
се	 отнася	 за	 документи-
те	 от	 т.	 нар	 масив	 „С”	
-	 социализъм	 (1944-1989). 
	 Много	 полезно	 за	 бъ-

дещата	 ни	 дейност	 е,	 че	
по	съхраняваните	при	нас	 
данъчни	 (емлячни)	 регис-
три	 успяхме	 да	 въведем	
електронно	 имената	 на	 
близо	3000	души.	Това	мно-
го	 ще	 улесни	 търсенето	
им	в	едни	много	остарели	 
ръкописни	 списъци,	 из-
готвени	 преди	 години	 по	
тези	 регистри.	 Ще	 може	

да	 се	 извършват	 бързи	
справки	 за	 периода	 от	
края	 на	 40-те	 до	 средата	
на	 50-те	 години	 на	 мина-
лия	 век	 по	 тези	 регис-
три	 за	 населени	места	 от	
бившия	 Габровски	 окръг. 
    - а вниманието към по-
пуляризаторската работа? 
	 -	Това	е	другата	основ-
на	функция	на	нашия	60-го-
дишен	 Държавен	 архив	 
и	 една	 от	 приоритетни	
ни	 задачи.	 За	 наше	 удо-
влетворение	 успяхме	 да	 
подготвим	 дигиталната	
изложба	 „Картичките	 -	
мост	 между	 миналото	 и	 
бъдещето”,	 посветена	
на	 160	 години	 Габрово	 -	
град.	 Ще	 я	 представим	 в	 
електронна	среда	за	пред-
стоящия	 Международен	
празник	на	архивите	на	 9	 
юни.	 Подготовката	 напра-
вихме	 в	 дистанционен	ре-
жим	на	работа	по	време	на	 
извънредното	 положе-
ние.	 По	 нея,	 със	 скани-
рани	 документи	 и	 пощен-
ски	 картички,	 работиха	 
двама	 служители.	 Бо-
гато	 е	 видовото	 разноо-
бразие	 на	 тези	 картички,	 
много	от	които	носят	цен-
на	 информация.	 Излож-
бата	 върви	 хронологично	 
и	 е	 изключително	 краси-
ва	и	интересна.	Тя	включ-
ва	 материали	 от	 края	 на	 
XIX	 до	 началото	 на	 XXI	
век.	 Пощенските	 картич-
ки,	 от	 страната	 и	 чужби-
на	са	както	илюстративни	

така	 и	 отворени	 -	 писма.	
Включили	 сме	 и	 такива, 
пътували	по	време	на	вой-
ни.	 Изложбата	 може	 да	
бъде	 разгледана	 в	 Интер-
нет	 от	 9	 юни	 на	 фейс-
бук	 страницата	 на	 Дър-
жавен	 архив	 -	 Габрово. 
	 Пощенските	 картички	
в	 ролята	 си	 на	 масово	
средство	 за	 комуникация	 
през	XX	век	са	ежедневно-
то	 изкуство,	 което	 допъл-
ва	 историческия	 разказ	 
на	предметите.	Един	диги-
тален	летопис	с	популярен	
характер,	 който	 следва	 
да	 се	 допълва	 с	 времето. 
Открихме	 рубриката	 „160	
години	 Габрово	 -	 град”	
във	 вестник	 „100	 вести”.	 
Представяме	 личности,	
свързани	с	града	ни,	дали	
своя	принос	за	развитието	 
на	 българската	 наука	 и	
изкуство,	 като	 арх.	 Ни-
кола	 Гръблев,	 първата	 
дипломирана	 акушерка	
Мария	 Патрунчева,	 д-р	
Алекси	Пухлев,	 художника 
Христо	 Цокев,	 лете-
ца	 герой	 Иван	 Сомлев,	
създателя	 на	 Камерния	 
оркестър	 Христо	 Питев,	
краеведа	 Илия	 Габров-
ски,	 индустриалеца	 Лазар	 
Попминков	 и	 др.	Писахме	
и	 за	 организации	 като	

Синдиката	 на	 българските	 
учители,	 Ротари	 клуб,	 Ра-
диолюбители	и	др.

Популяризаторската	
ни	дейност	включва	и	пет	
материала,	 подготвени	 за	 
специализираното	 перио-
дично	 издание	 „Архивен	
преглед”.	 През	 2019	 г.	 в	 
списанието	 бяха	 публику-
вани	документите,	съхраня-
вани	във	фонда	на	маестро	 
Манол	Цоков.

За	 броевете	 на	 „Ар-
хивен	 преглед”	 през	
2020	 г.	 изготвихме	 пре-
гледи	 на	 обработените	 
фондове	 на	 журналиста	
Ганчо	 Танев,	 автомобил-
ния	 състезател	 Николай	 
Казаков	 и	 изобретателя	
Георги	Костов.

Работихме	дистанцион-
но	 от	 вкъщи	 на	 личните	
си	 лаптопи	 и	 компютри	
по	 Скайп,	 Фейсбук,	 Ме-
синджър	като	в	една	мре-
жа.	Някои	от	нас	имаха	и	
трудности	 -	 вкъщи	 да	 де-
лиш	компютъра	или	лапто-
па	 с	 един	или	двама	 уче-
ника…	Колегията	ни	от	пет	
души	работи	много	добре.	
Много	 ни	 помогна	 нашата	
информационна	 система,	
която	 сме	 напълнили	 със	
сведения	и	снимки,	от	кои-
то	подготвяхме	нашите	из-
ложби	и	популяризаторски	
материали.

- една интересна он-
лайн изложба привлича 
вниманието?

-	 Пак	 в	 дистанционна	
среда	 реализирахме	 из-
ложбата	 „Културен	 жест”	 
съвместно	 с	 Областна	
администрация	 -	 Габро-
во	 по	 случай	 Деня	 на	 
българската	 просвета	 и	
култура	 и	 на	 славянската	
писменост.	Тя	е	посветена	 
на	 дейците	 на	 култура-
та,	 на	 хората	 на	 духа	 от	
Габровска	 област	 и	 бе	 
представена	 пак	 в	 елек-
тронна	 среда	 на	 самия	
24	май	 от	 11	 часа,	 когато	 
друга	 година	 започваше	
празничното	 шествие	 на	
училищата.	 В	 началото	 
звучи	химнът	„Върви,	наро-
де	 възродени”	 в	 изпълне-
ние	на	Детския	радиохор	с	 
неговия	 основател	 и	 ди-
ригент	 до	 кончината	 му	
Христо	 Недялков.	 Имаше	 
обръщение	 на	 област-
ния	 управител	 Невена	
Петкова,	 приветствие	 от	 
министъра	 на	 образова-
нието	 Красимир	 Велчев.	

Като	 гид	 представих	 из-
ложбата.	 В	 реализира-
нето	 й	 взеха	 участие	 и	
колеги	 от	 историческите	
музеи	 в	 Севлиево	 и	 Дря-
ново,	 Специализирания	
музей	 за	 резбарско	 и	 зо-
графско	изкуство	-	Трявна,	
деца	 от	 ОУ	 „Ран	 Боси-
лек”,	 известният	 габров-
ски	музикант	Илко	Илиев.	
Акцент	беше	живото	учас-
тие	 на	 цигуларя	 Минчо	
Минчев,	 току–що	 отличен	
с	 наградата	 „Златен	 век”. 
	 	 	 	 Дигиталната	 изложба	
-	 разпечатана,	 е	 експо-
нирана	 във	 фоайето	 на	
Областна	 управа	 -	 Габро-
во,	 където	 бе	 и	 нейни-
ят	 виртуален	 тур.	Тя	 беше	
възприета	много	добре	от	
колеги,	 приятели,	 дарите-
ли.	 И	 сега	 може	 да	 бъде	
разгледана	 в	Интернет	 на	
фейсбук	страниците	на	Об-
ластната	 администрация	 
и	Държавен	архив	-	Габро-
во.	Тя	е	част	от	поредица-
та	 „Дързостта	 да	 бъдеш	 
първи”	 и	 е	 посветена	 на	
дейците	 на	 духа.	 Вклю-
чени	 са	 личности	 като	 
диригента	 Христо	 Недял-
ков,	 Александър	 Керков	 -	
създателят	 на	 училищната	 
фанфарна	 музика,	 компо-
зитора	Михаил	Шекерджи-
ев,	джаз-клуба	и	уникалния	 
Диксиленд	парад.	От	други	
области	на	културата	-	по-
етът	 Пенчо	 Славейков	 и	 
неговата	 вдъхновителка	
Мара	 Белчева,	 авторът	
на	 пиеси	 Рачо	 Стоянов,	 
писателят	 Ран	 Боси-
лек,	 поетът	 Пеньо	 Пе-
нев,	 чиято	 90-годишнина	 
отбелязахме,	 художни-
кът	 Иван	 Попдимитров	
от	 Трявна,	 наследник	 на	 
Тревненската	 художестве-
на	школа,	и	др.	Включени	
са	 уникалните	 за	 нашия	 
регион	 МАИР	 „Боженци“,	
РЕМО	 „Етър”,	Музей	 „Дом	
на	 хумора	 и	 сатирата“.	 
Спомнихме	 си	 Естрадно-
сатиричния	 театър	 (Ва-
риетето),	 чийто	 първи	 
спектакъл	 „Полет	 БГ	 `85”	
е	 от	 Иван	 Кулеков.	 Фи-
налът	 на	 изложбата	 е	 
посветен	 на	 най-чака-
ното	 културно	 събитие	
всяка	 година	 -	 Габров-
ският	 карнавал.	 Той	 
пък	тази	година	се	прове-
де	 за	 първи	 път	 онлайн. 
	 Да	 се	 надяваме,	 че	
през	 годината,	 когато	
няма	извънредна	ситуация,	 

ще	 се	 осъществи	 идеята	
на	 Областната	 управа	 из-
ложбата	да	бъде	пътуваща	 
на	национално	ниво.

Работейки	 дистанцион-
но	 -	 онлайн,	 повечето	
време	 от	 вкъщи,	 усилията	 
ни	бяха	насочени	към	това	
да	 информираме	 чита-
телите	 колкото	 се	 може	 
повече.	 Информация,	 раз-
лична	от	тази,	с	която	еже-
дневно	 ни	 бомбардираше	 
Главният	 медицински	 щаб	
по	 време	 на	 пандемията,	
и	 най-вече	 за	 укрепване	 
авторитета	 на	 институци-
ята.	 Има	 полза	 да	 се	 ра-
боти	 дигитално,	 но	 да	 не	
забравяме,	 че	 и	 при	 нас	 
са	 много	 важни	 реални-
те	срещи	с	хората.	Нещо,	
което	 никоя	 дигитална	 
технология	 не	 може	 да	
замести	 живия	 контакт	 с	
посетителите	 в	 читалнята,	 
контакта	 с	 дарителя,	 на	
който	 да	 се	 покаже	 от-
ношение	 и	 доверие	 за	 
предоставените	документи.

- накъде с възстано-
вяване на нормалния ри-
тъм на работа?

-	 Продължаваме	 със	
задълженията.	 Трябва	 да	
наваксаме	 това,	 което	 
сме	пропуснали	в	тези	два	
месеца.	Да	извършим	всич-
ки	 планувани	 проверки	 
на	 нашите	 фондообразо-
ватели	в	Габрово	и	облас-
тта,	 както	 и	 заложените	 
обработки	 за	 годината	 с	
неотклонно	 внимание	 към	
огромната	 дигитализация	 
на	документите.

Към	 януари	 2020	 г.	
съхраняваме	 документи	
с	 обем	 над	 2786	 линей-
ни	 метри,	 обработени	 в	
2550	фонда.	От	последните	
работим	 по	 тези	 на	 фон-
дация	 „Коста	 Берберов”	
и	 Ротари	 клуб.	 В	 процес	
на	 обработка	 е	 и	 личният	
фонд	на	почетния	 гражда-
нин,	дългогодишен	кмет	на	
Габрово	арх.	Карл	Кандул-
ков.	 Инициирал	 мащабно	
строителство	 и	 благоус-
трояване,	 които	 доприна-
сят	 за	 съвременната	 ви-
зия	 и	 символи	 на	 града.	
Предстои	 да	 отбележим	
неговата	 100-годишнина	 с	 
документална	изложба.

Съхраняваното	 до-
кументално	 богатство	 в	
Държавен	архив	-	Габрово	 
остава	 ценен	 свидетел	 на	
времето	 и	 епохата,	 памет	
за	идните	поколения.

„Пî вðеме нà изîлàциятà àктивнî инфîðмиðàхме ãàáðîвци 
зà личнîñти и ñъáития пðез изминàлите 160 ãîäини”

Цветомира Койчева, началник отдел Държавен архив – Габрово: 

	 Държавен	 архив	 -	 Габрово	 отвори	 врати	 за	
читателите	 от	 1	 юни	 след	 близо	 тримесечна	
пауза	 предвид	 извънредното	 положение	 от	 ко-
ронавирус.	 За	 приемане	 на	 първите	 посетите-
ли	 и	 работата	 в	 условията	 на	 карантина	 раз-
говаряме	 с	 началник	 отдел	 Цветомира	 Койчева.

	 Домът	на	културата	в	Габрово	през	1971	година.		Фонтаните	ги	няма,	площад	„Възраждане“	още	не	е	
изграден	и	напречната	връзка,	която	минава	край	Дома,	не	е	затворена.
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курсове по ветрохоДство с родения в Габрово 
капитан Илия Дяков - с три прекосявания на Атлан-
тическия океан. Курсовете се водят по индивидуа-
лен график в акваторията на Несебър с 25-футова 
яхта. За допълнителна информация и записване 
- 0898/535-793

карела сейлинг. Курсовете за правос-
пособност „Водач на кораб до 40 БТ по 
море“ (капитански курсове)  под ръко-
водството на родения в Габрово капитан 
Илия Дянков. Индивидуален график за 
всеки курсист. Можете да съчетаете 
учебната програма с годишната си отпус-
ка. За допълнителна информация и за-
писване - справки на тел. 0898/535-793

иМоти проДава
къща в Недевци изгод-
но се продава на тел. 
0877/577-017. [12, 9]
четиристаен апарта-
Мент, 94 кв. м, срещу 
Консултативна поликлини-
ка, четвърти етаж, тухла, 
ТЕЦ, алуминиева дограма, 
паркет, 2 тераси, една ос-
тъклена, маза, асансьор, 
продава за 69 000 лева 
тел. 0889/227-805. [20, 
16]
тристаен апартаМент 
- обзаведен, в кв. Пала-
узово за 45 000 лева се 
продава на тел. 0897/616-
970. [12, 6]
къща в село Музга - 
2-етажна, се продава на 
тел. 0879/266-265. [24, 5]
къща на 2 км от Габро-
во се продава на тел. 
0897/56-90-27. [11, 9]
апартаМенти ново 
строителство по себестой-
ност и договаряне се про-
дават на тел. 0888/44-70-
96. [24, 5]

Магазин за хранител-
ни стоки - ново строител-
ство, се продава на тел. 
0888/44-70-96. [24, 5]
парцел в регулация - 
1186 кв. м, в кв. Стефа-
новци се продава на тел. 
0887/130-346. [4, 4]
парцел - 2 дка, в регула-
ция, в село Армените се 
продава на тел. 0888/515-
797. [6, 5]
Двустаен апартаМент, 
състоящ се от кухня, хол, 
спалня, балкон, дрешник, 
централно парно, добро 
състояние, се продава на 
тел. 0988/853-923. [4, 4]
парцел в кв. Златари - 4 
дка, от които 1.2 в регула-
ция, ток, вода, се прода-
ва на тел. 0898/783-741. 
[12, 2]
апартаМент - 97 кв. м, в 
центъра на Габрово, за 52 
000 лв. се продава на тел. 
0877/589-023. [11, 2]
тристаен апартаМент 
в Севлиево до пазара, са-
ниран, се продава на тел. 
0895/319-802. [5, 1]

иМоти купува
евтина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купува стари къщи 
и постройки по села-
та на ниски цени - тел. 
0889/991-977.

купуваМ къща, апарта-
мент, гараж, склад и др. 
на дългосрочен лизинг. 
Тел. 0899/143-163.
тенекиен гараж - 5 
м, търси да закупи тел. 
0887/39-59-89. [12, 7]
гараж на ул. „Морава“ 
се купува на тел. 0894/52-
52-58. [4, 4]
апартаМент - двустаен, 
тристаен, до 15 000 лв., 
купува тел. 0894/454-057. 
[12, 1]

Дава поД наеМ
реновирани и обзаве-
дени офиси в сградата на 
ОББ се отдават под наем 
на тел. 0888/907-666.
апартаМент в идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0876/999-121. 
[12, 11]
апартаМент в София 
се дава под наем на тел. 
0888/254-625. [12, 8]
съгласно заповеД на  
Кмета на Община Габро-
во № 997/21.05.2020 г. 
се открива процедура за 
отдаване под наем на „КА-
ФЕНЕ“ В СПОрТНА ЗАлА 
„ОрлОВЕЦ“ - публична об-
щинска собственост, 74 
кв. м. Телефон за връзка: 
066/809-483, или счето-
водството на Общински 
спортни имоти - СЗ „Орло-
вец“. [6, 6]

поМещение в топ цен-
тър, 50 кв. м, за магазин, 
офис се дава под наем на 
тел. 0878/370-640. [24, 7]
Магазин - 20 кв. м, 
близо до Автогарата, се 
дава под наем на тел. 
0878/135-657. [8, 8]
апартаМент в кв. лъката 
се дава под наем на тел. 
0898/38-89-94. [12, 8]
поМещение на ул. „Ор-
ловска“ 18 се дава под 
наем на тел. 0886/870-
587. [12, 4]
Двустаен апартаМент 
в кв. Сирмани, основен 
ремонт, 260 лв. наем, се 
дава под наем на тел. 
0898/939-303. [5, 3]
квартира се дава на тел. 
0889/363-365. [4, 4]
поМещение - 80 кв. м, в 
квартал Младост, до СБА, 
се дава под наем на тел. 
0889/353-138. [5, 2]
апартаМент се дава под 
наем на тел. 0895/363-
806. [4, 4]
апартаМент в кв. Трен-
дафил-2 се дава под наем 
на тел. 0879/653-803. [4, 
2]
гарсониера в района на 
автогарата се дава под 
наем на тел. 0897/806-
326. [5, 2]
гарсониера на Еса се 
дава под наем на тел. 
0896/640-415. [5, 1]

апартаМент се дава под 
наем на тел. 0894/23-24-
25. [4, 3]
Двустаен апартаМент в 
идеален център - обзаве-
ден, се дава под наем на 
тел. 0898/362-228. [3, 1]
изгоДно! поМещение 
за живеене се дава под 
наем на тел. 0899/106-
016. [12, 1]

иМоти търси
поД наеМ
търся офис около 50 
кв. м в централна градска 
част. Партерен или първи 
етаж. Може и апартамент. 
лесно паркиране. Цена 
до 250 лв. без ДДС. Тел. 
0894/643-533 [7, 6]

зеМи
зеМеДелски зеМи и 
гори се купуват на тел. 
0899/44-01-77. [11, 2]

нощувки
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощувки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
апартаМент - самос-
тоятелни нощувки - тел. 
0889/931-264. [22, 21]
нощувки в идеален цен-
тър - 0876/731-419. [22, 
13]

55	юни	2020	г. недвижими имоти - продава, купува, наема; счетоводство; заеми; уроци; курсове; отопление

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
2-ст., Център, 63 м2, ет. 5/5, за ремонт 39 950 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
2-ст., Колелото, 61 м2, етаж 5/6, за ремонт, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, PVC, ТЕЦ 69 800 лв
3-ст., център, ново стр., 111 м2, ет. 5, ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзаведен 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, газ+гараж+1-стаен 39м2 157 000 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж и маза 70 600 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Борово, 2-ет., 83 м2 ЗП, лятна кухня, двор 339 м2, на две улици 26 500 лв

Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 40 000 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр., двор 570 м2 73 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, обзаведена, двор 850 м2  изключителни 
права 43 300 лв
Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за гости, 6 спални, 6 бани, 
двор 1230м2 150 500 лв
Драгомани, 174 м2 РЗП, обзаведена, двор 1329м2 36 500 лв
Шарани, 2 къщи, 211 м2 РЗП, двор 1918 м2 56 000 лв
Беломъжи, 106 м2 РЗП, обзаведена, двор 3771м2 31 500 eu
Беломъжи, 130 м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44 900 eu
Лоза, 30 м2 ЗП, двор 500 м2 16 000 лв
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2           44 900 лв
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2          59 900 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чардак, 700м2 двор 18 000 лв
Велковци, 150 м2 РЗП, гараж, 2 плевни, двор 1380 м2 43 000 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 62 995 eu
Иглика, 136 м2 РЗП, стопански постройки, двор 691 м2         27 425 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор 1499 м2           42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 1040 м2 30 000 eu
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34 900 eu
Гостилица, 2-ет.,180 м2 РЗП,плевня изцяло от камък, двор 750м2 39 500 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2           12 200 лв

Лесичарка, 2 ет. 100 м2 ЗП, двор 2432 м2                           50 000 eu
Свинарски дол, стара с чардак - 104 м2, плевня, двор 12 000 лв
Сейковци, 250м2 ЗП, 2 къщи, стари, ч.реставрирани,двор 1500м2 43 000 лв
Стойчевци, монолитна с чардак, двор 2980 м2, ток, вода, бунгало 36 500 eu
Харачери, стара, с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 33 000 лв
Читаковци, 250 м2 ЗП, стара основно реставрирана, сондаж за вода, нов 
покрив и дограма, двор 2200 м2 39 800 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Обходен път за Шипка, 20 дка 240 000 лв
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Велковци, 1653 м2 6 000 eu
Генчевци, 2771 м2 7 000 eu
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, произв. и складова 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 производствена дейност 16 eu/м2

БИЗНЕС ИМОТИ
Произв. сграда 105 м2, отстъпено право на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Произв. база сгради 4229 м2, 18725 терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж-1056м2РЗП, УПИ4455м2, за хотел и басейн 399000 лв
СИЗ, фабрика кожи РЗП 800м2, 2880 терен, канал, до трафопост 215000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 1500 м2 РЗП 193 800 eu
Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
� АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
� ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ УСЛУГАТА „ЕКСКЛУЗИВЕН 
АГЕНТ НА КУПУВАЧА“
� СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ДОВЕРИТЕЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ПАКЕТ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИ-
ЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ
� БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
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КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

Киевци, УПИ, 1200 м2 36 000 лв
Д. Дянко, гарсониера, тухла 30 000 лв
Г. бърдо, къща, 75м2, гараж 63 000 лв
Драгановци, 750 м2, УПИ 16 000 лв
Борики, мас. вила, 2 ет.,1дка 55 000 лв
Ангелово, масивна вила,1.5дка 44 000 лв
ИЗГОДНИ ОФЕРТИ: 
Ш. мост,къща, 80м2,PVC,двор 55 000 лв
Център, 90 м2, ет. 2 28 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2 25 000 еu
Враниловци, 80 м2 ЗП, двор 11 000 лв
Гергини, къща, плевня,1495м2 19 000 лв
Гарван,къща, 52м2,2 дка двор 20 000 лв
ОЩЕ ОФЕРТИ - НА МЯСТО, В ОФИСА

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

ДАВА ПОД НАЕМ
АПАРТАМЕНТ - двустаен, тристаен, обзаведен, газ, 
ново строителство, гр. Севлиево
МАГАЗИН - 168м2, склад и WC, газ, гр. Севлиево
СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ – h 4 м, 600м2,Севлиево 

СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ с рампа - 403м2, Севлиево 
ПОМЕЩЕНИЕ - 348м2 (цех, работилница), с. Ря-
ховците  
ПРОДАВА ДВУСТАЙНИ и тристайни ЗАВЪРШЕНИ 
АПАРТАМЕНТИ в гр. Севлиево, ЖК „М. Палаузов“
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, с 
акт 16, гр. Севлиево, ЖК „Митко Палаузов“

ГР. СЕВЛИЕВО
тел. 0885/666 636

счетовоДство
счетовоДна кантора 
„конто-експерт“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - справки на 
тел. 066/804-066.

счетовоДна къща: 
счетоводно обслуж-
ване, годишни да-
нъчни декларации, 
годишно приключ-
ване, регистрация 
на фирми - справки 
на тел. 0898/480-
821

отопление
Дърва за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лес“  проДава  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
нарязани, нацепени 
дърва - 85 лв./куб., мет-
рови - 75 лв., чувал дър-
ва - 5 лв., разпалки - 5 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154.
„пехливанов“ - преся-
ти въглища донбас, дър-
ва. Ниски цени, безплатен 
транспорт - 066/805-642, 
0897/892-903.
нарязани и нацепени 
букови и дъбови дърва. 
0876/839-779.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза доставка. 
Справки на тел. 0877/108-
825.

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

Дърва за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
букови Дърва - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
Дърва за печки и камини 
- 80 лв., 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.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
Дърва за огрев - мет-
рови, за печка и камина, 
гарантирано качество и 
количество, се продават 
на тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.

Метрови и нацепени дър-
ва за огрев (бук) се про-
дават на тел. 0879/808-
888.
Дърва за огрев - наце-
пени и метрови. реална 
кубатура. Тел. 0883/553-
304.
Метрови Дърва се про-
дават на тел. 0876/162-
172.
рязане на дърва - тел. 
0887/504-456. [12, 10]
Дърва за огрев - дъб 
и бук - сухи, нарязани, 
нацепени, и МЕТрОВИ, се 
продават на тел. 0896/80-
76-88. [12, 11]
Дърва за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [24, 11]
сухи Дърва за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 11]
Дърва за огрев - наряза-
ни и нацепени - 80 лв., се 
продават на тел. 0878/47-
22-37. [31, 8]
Дърва за огрев се про-
дават изгодно. Качество! 
Тел. 0898/24-93-36. [11, 
4]

Дърва за огрев - сал-
към, нарязан и нацепен, 
с включен транспорт, 70 
лв./куб. м, мише и бук 
- 85 лв./куб. м, метрови 
бук и мише - 75 лв./куб. 
м - тел. 0896/741-763, 
0896/73-58-59. [12, 2]
салкъМ, нарязан и на-
цепен - 70 лв./куб. м, 
бук и мише - 80 лв./куб. 
м - тел. 0879/56-27-33. 
[12, 2]
Дърва за огрев - сал-
към - 70 лв./куб. м, мише 
и бук - 80 лв./куб. м - 
справки на тел. 0897/765-
901. [12, 2]
Дърва за огрев на метър 
и нарязани на склад - тел. 
0897/87-98-07. [24, 4]
Дърва за огрев - мет-
рови и нарязани - тел. 
0896/555-999. [24, 4]
сМесени Метрови дър-
ва - 50 лв., се продават 
на тел. 0897/828-088. 
[12, 3]
режа Дърва на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 1]
режа Дърва - тел. 
0894/220-509. [24, 1]

в-К „100 вести“ 
излиза 

всеки ден 
без събота и неделя

Дава заеМ
преДлагаМ креДити - 
тел. 0893/244-226. [3, 1]

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 курсове 
за безопасно боравене с 
огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.
начален учител пред-
лага индивидуални зани-
мания за деца от пре-
дучилищна и начална 
училищна възраст - тел. 
0894/686-687. [13, 10]



работа преДлага
салон за красота търси ма-
никюристка. Справки на тел. 
0899/987-535. [24, 18]
строителна бригаДа наби-
ра персонал. Справки на тел. 
0895/424-308. [11, 10]
професионална проДавач-
ка за магазин за хранителни 
стоки набира тел. 0879/80-80-
12. [11, 9]
хотел на морето търси: рецеп-
ционист/ка, камериерки и ра-
ботник поддръжка. За контакти: 
тел. 0895/763-172. [15, 6]
Майстор кофраж и арма-
тура търси да назначи тел. 
0898/421-281. [26, 10]
проДавач-консултант се 
търси на тел. 0899/071251. 
[6, 5]

„стоМано и Металоо-
бработване габрово“ 
ооД - габрово, ул. „ин-
Дустриална“ 36, търси 
заварчици на Метални 
изДелия, които рабо-
тят с со, Можещи Да 
разчитат технически 
чертежи. Фирмата пред-
лага отлично заплащане, 
осигуряване на 100 про-
цента, съвременни условия 
на труд, възможност За 
постоянна работа и про-
фесионално развитие. За 
контакт: smg.berova@yahoo.
com,  тел. 0892/470-928 - 
Пепа Берова. [6, 4]

басейн тренДафила търси 
пицар и барМан. Телефон 
за връзка: 0883/27-77-70. [12, 
11]
транспортна фирМа тър-
си шофьор с категория 
„с+е“ за работа с гонДола. 
Справки на тел. 0889/501-631. 
[12, 11]

търсиМ Да назначим (трудов 
договор): озеленители за 
поДДържане на граДини и 
Декоративни зелени пло-
щи с шофьорската книжка, 
с познания в работата с гра-
дински инструменти и инвен-
тар – косачка, тример, храсто-
рез и др. Телефон за контакт: 
0884/939-212. [3, 3]
пицария „Мания“ търси сер-
витьори, пицари. Справки на 
тел. 0878/44-55-19. [12, 8]
„булчикън“ аД - Севлиево 
(пътят за Душево) търси порти-
ер (до 65 години). Справка на 
място. [11, 3]
проДавачка за хранителен 
магазин, закуски, кафе търси 
0897/889-009. [11, 4]
агроаптека търси служител 
с необходимата квалификация. 
Справки на тел. 0877/60-14-
33. [22, 5]
касиер за склад за отпа-
дъци с работно време 08.00 
- 17.00 часа се търси на тел. 
0885/815-556. [12, 4]

агенция за охрана „су-
пер-гарД“ набира охра-
нители. Справки на тел. 
0888/60-42-51. [5, 4]

Малка кравеферМа тър-
си работник. Справки на тел. 
0876/41-54-80. [5, 4]
ДървоДелска фирМа тър-
си мебелист с опит. работа 
само с масив. Справки на тел. 
0899/155-378. [5, 4]
човек за гледане на болна се 
търси на тел. 0897/660-978. 
[4, 4]
проДавачка за хранителен 
магазин само в неделя се търси 
на тел. 0895/087-917. [2, 2]
завеДение търси миячка. 
Справки на тел. 0889/406-906. 
[7, 3]
Механа търси да назначи по-
мощник-кухня. Справки на тел. 
0887/002-030 и 0888/310-981. 
[12, 2]
търся жена до 65 години 
за социален асистент - тел. 
066/99-22-44. [5, 2]

Механа търси да назначи 
сервитьор/ка. Стартова запла-
та 750 лв. Справки на тел. 
0887/002-030 и 0888/310-981. 
[12, 2]
работник за екструдер и мел-
ница за пластмаса се търси на 
тел. 0887/396-371. [11, 1]
кераМичен цех в село Вра-
ниловци търси общи работници 
до 50 години. Осигурен транс-
порт от гр. Габрово. Справки на 
тел. 0888/924-837. [5, 1]

работа търси
търси работа като мияч в 
заведение - тел. 0878/555-841. 
[24, 10]
работа като охранител търси 
тел. 0894/454-057. [11, 3]
стругар търси работа на 4 
часа - тел. 0876/155-520. [5, 
3]
глеДаМ Деца - тел. 0896/12-
70-10. [6, 4]
таксиМетрови шофьори се 
търсят на тел. 0887/587-354. 
[24, 2]

грижа за болни
и възрастни
глеДаМ болни, възрастни 
хора почасово - тел. 0877/302-
561. [20, 17]

ДоМ за възрастни  
„сребърно гнезДо“ в 
село борики, габрово, 
отвори врати. За пръв 
път в България се предла-
га уютен семеен кът, сред 
природата, с максимален 
капацитет 8 човека. За 
контакт - тел. 0885/112-
697, 0877/493-060; http://
insiemeate-bg.com. [11, 8]

глеДаМ болни и възрастни - 
тел. 0898/307-195. [4, 4]
преДлага поМощ при от-
глеждане на дете - тел. 
0899/495-330. [5, 2]
глеДане на възрастни хора 
денонощно - тел. 0892/300-
699. [5, 3]
глеДаМ болни - тел. 
0876/581-549. [5, 2]
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фирМа „теспоМ“ аД - гр. 
габрово преДлага пре-
цизно лазерно ряза-
не на листов Матери-
ал с Дебелина До 14 
ММ. Заповядайте при нас! 
За повече информация: тел. 
0888/513-088 или на имейл: 
tespom1@mail.bg. [12, 12]

строителство

изгражДа тераси - 
0897/931-088.

кърти и пробива - 0897/832-
363
фирМа изгражДа, ремонти-
ра или събаря - обезопасява 
всякакви покриви. Изгражда 
навеси, огради и други на най-
ниски цени и с високо качест-
во. Тел. 0895/752-838.
фирМа събаря, почиства за 
сметка на материалите - тел. 
0896/183-637.
кърти, реже, зида, ВиК, ел. 
фаянс  - 0878/943-895
събаря стари къщи и по-
стройки - справки на тел. 
0889/991-977.
работа с Малък багер и 
саМосвал. Справки на тел. 
0899/140-258.
услуги с мини багер - 75 см 
ширина - 0897/42-93-74.
реМонт на покриви - ВСЯ-
КАКВИ, и с плочи, улуци - тел. 
0896/859-701.
реМонт на стари покриви, 
улуци, дренаж - тел. 0888/863-
001. [27, 25]
къртя бетон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 11]

бригаДа извършва вътреш-
ни и външни ремонти, шпак-
ловки, боядисване, гипсокар-
тон, фаянс, теракота, външна 
и вътрешна изолация, ел. и 
ВиК услуги, ламинат. Собствен 
транспорт. Тел. 0886/514-300. 
[12, 9]
каМенни облицовки - 
0892/033-560. [12, 10]
реМонт на стари покриви и 
подмяна на улуци. Варови ма-
зилки. Тел. 0876/416-716. [24, 
14]
бригаДа извършва ремонт 
на покриви, хидро- и топло-
изолации, дренаж, бояджий-
ски и тенекеджийски услуги 
- 0899/638-875. [20, 9]
извършва реМонт на по-
криви и нови, хидроизолация, 
саниране, улуци и др. - тел. 
0895/810-504. [26, 11]
услуги с багер - 3.5 тона, 
и бобкат - 3 тона - тел. 
0898/421-281. [26, 10]
каМенна облицовка и на-
стилки, камини, пещи, барбе-
кю, чешми се изработват на 
тел. 0896/702-367. [12, 5]
каМенни облицовки, цокли, 
барбекюта, плочници - тел. 
0885/015-666. [12, 6]
шпакловки, гипсокартон, 
обръщане на прозорци, ма-
зилки, замазки и др. - тел. 
0898/672-883. [5, 5]

поДпорни стени, дренажи, 
покриви, вътрешни ремонти - 
тел. 0897/390-194. [24, 4]
реМонт и направа на покри-
ви, външна изолация, хидрои-
золация и др. - тел. 0888/020-
187. [24, 4]
строителни и ремонтни дей-
ности от А до Я на достъпни 
цени - тел. 0879/377-566. [5, 
2]
реМонт на покриви, вътрешна 
и външна изолация, почистване 
на помещения предлага тел. 
0897/067-146. [6, 3]
изМазване на капаци, коми-
ни, частичен ремонт на покри-
ви - справки на тел. 0890/215-
177. [5, 2]
извършване на ремонтни 
дейности на басейни и строи-
телни обекти - 0877/777-425, 
0886/106-033. [11, 1]
реМонт на покриви, улуци, 
хидроизолация - тел. 0884/76-
93-42, от Габрово. [22, 2]

вътрешен реМонт
паркет, ДЮшеМе - редене, 
БЕЗПрАХОВО циклене, фино 
шлайфане, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 066/86-
61-43, 0889/286-025.
безпрашно циклене - 
0887/040-471.
паркет, ДЮшеМе, ламинат 
- циклене, монтаж, лакиране - 
0886/249-906.
шпакловка и бояДисване 
- справки на тел. 0878/580-
333.
алпинисти - тел. 0887/131-
381. [33, 14]
вик, фаянс и теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 20]
вътрешно бояДисване - 
латекс и блажно, ремонт на 
покриви - тел. 0897/788-487. 
[20, 20]
къртя плочки и бетони - тел. 
0897/931-764. [12, 10]
Монтаж на гипсокар-
тон, шпакловка и боя. Тел. 
0895/72-86-68. [14, 9]

варови Мазилки, топлоизо-
лация, шпакловка, боя - скеле 
- тел. 0888/167-755. [24, 6]
Мазилки, заМазки, шпак-
ловки, фаянс, теракота, монтаж 
ламинат - 0885/015-666. [12, 
6]
зиДария, Мазилки, шпак-
ловки, боядисване и кафражи 
се извършват на тел. 0896/22-
88-06. [3, 3]

изолации
алпинисти, скеле - 
0898/907-400.
алпинисти - тел. 0899/321-
190
изолации, скеле - 
0878/943-895

хиДроизолации
хиДроизолации на покриви 
и гаражи - тел. 0889/65-82-08. 
хиДроизолация на покри-
ви, измазване на комини, ла-
марини - тел. 0876/54-95-12. 
[24, 4]

ел. инсталации, реМонти
Дребни електроуслуги по 
домовете - тел. 0899/145-802.
електроуслуги всякакви - 
тел. 0899/447-102. [14, 13]
електроуслуги в Габрово и 
региона - тел. 0877/815-367. 
[12, 10]
ел. инсталации - тел. 
0877/36-78-52. [22, 10]

коМини
професионално почист-
ване на комини - отгоре и 
отдолу. ПО ВСЯКО ВрЕМЕ. Тел. 
0897/704-502.

коМиночистач с опит 
- 30 лв. - тел. 0894/525-
258.

коМиночистач - 0889/177-
737.

вик
източване на септични ями - 
тел. 0889/177-737.

вик Монтаж и поддръжка - 
0887/680-034.
отпушване на канали - 
0889/177-737.
вик реМонти - тел. 0894/22-
05-09. [25, 19]

ДограМа
ет „алексанДър ЙОрДАНОВ“ 
- АлуМИНИЕВА и PVC дограма 
- 0896/741-415.

н и ко конструкции ооД 
произвежДа и Монтира 
прозоречни систеМи 
REHAU - 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg.  [20, 
1]

реМонт на електроуреДи 
ел. уреДи се поправят на тел. 
0894/22-05-09. [25, 24]
реМонт на хладилници и фри-
зери по домовете - 0897/425-
313. [25, 11]
реМонт на перални, съ-
домиялни, печки, бойлери - 
0988/815-645, 0884/155-075. 
[4, 3]

косене
професионално косене и 
поддръжка на дворове - тел. 
0899/140-254.
косене и почистване - тел. 
0893/20-49-09. [22, 14]
косене, кастрене, почиства-
не - 0894/602-701. [20, 20]
косене - тел. 0887/504-456. 
[12, 10]
косене, кастрене, почиства-
не - тел. 0878/881-501. [12, 5]
косене, почистване на 
трева, храсти, къпини - тел. 
0886/308-017. [24, 4]
косене с храсторез - тел. 
0876/47-99-10. [12, 2]
грижа за Вашия двор - ко-
сене на трева, поддръжка на 
зелени площи, почистване на 
дворове. Тел. 0877/919-006. 
[22, 2]
косене и почистване на места 
- 0899/155-386. [12, 1]

озеленяване
„ДеМетра-прогрес“ из-
вършва: озеленяване, ланд-
шафтни проекти, поддръжка 
зелени площи, плодни гра-
дини. Предлага декоративни 
цветя, храсти и дървета. Тел. 
0877/343-426. [11, 3]

ланДшафтен Дизайн, 
оформление и изпъл-
нение на дворни места, 
озеленяване, водопадни 
и езерни форми, скални 
кътове, барбекюта. Тел.  
0888/942-335.

изработва

ограДна Мрежа про-
извежДа, гвозДеи и 
телове на завоДски 
цени се предлагат на тел. 
0886/650-175.

изработка на метални 
конструкции, гаражни и дру-
ги врати, огради, парапети - 
0885/943-808, 066/870-546.

услуги
кърти, чисти, извозва - 
0889/177-737.
рязане, кастрене на опасни 
дървета (АлПИНИСТ) - www.
arborist-bg.com, 0884/942-942.
рязане на опасни дървета - 
0894/602-701. [20, 20]
заваръчни услуги - 
0885/72-46-71. [12, 6]
реМонт на стругове и фрези 
извършва тел. 0898/359-222. 

щори

Eт „кастело“ - щори - 
външни и вътрешни, вра-
ти - блиндирани, входни, 
автоматични, гаражни, ро-
летки - охранителни, До-
граМа - алуминиева, PVC, 
бариери - автоматични - 
066/87-04-89, 0888/255-
318.
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КухненсКи
шКафоВе 
офис 
мебели 

ÌÅБÅЛИ

0897 893 563
0897 843 667

типоВи 
и по проеКт 
на Клиента

почивки, квартири
бунгала в Китен - собствен санитарен възел, TV, хла-
дилник - тел. 0888/813-925. [12, 4]
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Консултира, доставя, 
монтира, поддържа. 
Справки на тел.
0887 611 753

066 810 410
0889 227 805
офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4

 Запознайте се с най-новото революционно уп-
равление за пелетни котли и камини. Без аналог 
на пазара, може да видите и изпробвате реалните 
възможности и улеснения, които предлага нашата GF 
touchscreen електроника.
 В стремежа си все по-пълно да отговаряме на 
съвременните изисквания, желания и нужди на по-
требителите, през последните години приоритетно 
насочихме усилията си в осъществяването на амбици-
озен проект за създаване и развитие на интелигентно 
управление на нашите продукти с помощта на високи 
технологии. В резултат на упоритата съвместна работа 
на екип от програмисти и инженери с натрупан богат 
опит от цял свят, в продължение на няколко години, 
днес имаме продукт, който сам върши всичко, необ-
ходимо за постигане на идеалната топлина във Вашия 
дом. Вече е факт новото ни лично достижение - упра-
вление на нашите продукти чрез изкуствен интелект! 
Това е единственото по рода си интелигентно управле-
ние с цветен сензорен дисплей, който поставя всички 
опции на върха на пръста Ви, а гласовият асистент га-
рантира използването му максимално лесно и удобно 
дори и от незрящи хора.
 За да задоволим напълно нуждите на нашите 
клиенти и за да направим използването на на-
шите отоплителни уреди максимално удобно, 
лесно и приятно, предлагаме и възможност за 
подмяна на вече съществуващо управление.
Новото управление Golden fire Touch Screen е 
продукт в категория изкуствен интелект, който 
сам върши всичко необходимо за идеалната то-
плина във Вашия дом. Този контролер елиминира 
нуждата от посещения на техници, автоматично 
включва/изключва отоплението в зададени от 
Вас диапазони, автоматично почиства камината 
при необходимост и стабилизира напре-
жението при евентуална промяна в 
мрежата. Всички настройки съхранява в 
Golden Fire SD Card, която е недосега-
ема при евентуална повреда на платка-
та или дисплея и улеснява максимално 
смяната на софтуер. Това управление 
може да бъде монтирано на всеки модел 
котел, камина или горелка.

Тази камина се предлага в 
изключителен промоционален 
пакет, който да задоволи и 
най-изисканият вкус. Специа-
лен НОВ дизайн, възможност 
за избор на цвят от ката-
лог на RAL, както и пакет от 
всички необходими аксесоари 
за цялостно УМНО решение 
за Вашият топъл и уютен 
дом!. GF 2020 Smart - 2635 лева.
Новата GF 2020 SMART ками-
на идва в КОМПЛЕКТ с:.3 години ГАРАНЦИЯ!.Водна риза 21 kW!.Помпа 25/40!.Разширителен съд 5L!.UPS 850 V/A!.Акумулаторна батерия GF 
Battery, осигуряваща до 40 
часа автономна работа!.Баланс вентил!.Интернет Старт/Стоп GF 

Basic!.Кварцова запалка с 2 годи-
ни гаранция!.Автоматичен обезвъзду-
шител!.Всеки закупил GF 2020 Smart 
получава преференциална 
цена за пелети - 370 лв./тон!.Всеки закупил GF 2020 Smart 
получава преференциална 
цена за новия модел прахо-
смукачка за пепел RAIDER RD-
WC05 – 76 лв.!
Опция:.Изкуствен интелект GF 
Touchscreen + 160 лв. с ДДС!
ПРОМОЦИОНАЛНА КОМП-
ЛЕКТНА ЦЕНА - 2635 лева - GF 
2020 Smart 21kW..Ново предложение за ця-
лостно умно решение! 2020 
СМАРТ година в Голдън Фа-
йър. Част от проекта „УМНА 
КЪЩА“.

БЕЗЖИЧЕН СТАЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР с възможност за упра-
вление на отопление или охлаждане през интернет! Цена 399 лева. 

Интуитивно програмиране със сензорен екран, смартфон или 
компютър чрез Интернет Безплатен софтуер и конто 

на сървъра на SALUS за управление на драйвера 
чрез Интернет Безплатно приложение Salus iT500 
в App Store и Google play Безжична комуникация 
Функции Eco и празнична 3 периода включено / 
изключено при избор на функция за управление 
на топлата вода Възможност за програмиране 
до 6 нива на температурата за един цикъл iT500 
Интернет драйвер на температура - седмичен 
иновационен регулатор на температура с въз-

можност на управление чрез Интернет, 
като и директно чрез регулатор. Уп-
равление чрез Интернет с компютър 
или смартфон Управление на мястото 
на употреба Монтаж на стената или 

на друго избрано място Сензорно про-
грамиране на термостата Обхват: 868 MHz 

Режими: Отопление / Охлаждане 2 изхода 230V. 
Ниво на защита: IP 30

Вашата интелигентна система за 
отопление с изкуствен интелект !ОТОПЛЕНИЕ НА ПЕЛЕТИ

лекари
психиатър и невро-
лог. Д-р трифонов, 
Габрово, ул. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-А, 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТрИчНИ 
уДОСТОВЕрЕНИЯ.
Д-р Марина санкева, 
специалист кожни и 
венерически болести, 

естетична ДерМато-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140.
Д-р ивайло Дончев - 
специалист уролог в 
клиника по урология 
къМ университетска 
болница „лозенец“ (б. 
Правителствена болница) 
- гр. София. Амбулаторни 
прегледи всяка събота и 
неделя в кабинет в гр. 
Габрово, ул. „Николаев-
ска“ 195 след уговорка на 
тел. 0898/74-48-14.

продава/купува, селскостопански; автопазар; превози; лекари

проДава Машини
пелетен котел GF SBN, 
35 киловата, на 1 годи-
на, гаранционен, цена по 
договаряне, по спешност 
продава 0896/044-120 
[33, 28]

ярМоМелка със ста-
нок и електромотор - 
комплект, продава тел. 
0898/848-887. [3, 1]

проДава Материали
каМенни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
цигли - втора употреба, 
15 ст./бр., продават тел. 
0887/321-999. [22, 11]
циМентови коло-
ве се продават на тел. 
0888/390-082. [20, 13]
огнеупорни тухли, циг-
ли, турски керемиди втора 
ръка се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 11]

стари цигли - двуканал-
ни, 0.20 лв., се продават 
на тел. 0877/29-84-89. 
[24, 7]
паркет - дъб, масив, про-
дава тел. 0886/079-119. 
[5, 3]
сухи чаМови греди и бу-
кови талпи се продават на 
тел. 0876/733-350. [22, 3]
Двулицев каМък се 
продава на тел. 0897/828-
088. [12, 3]

проДава обзавежДане
пералня „саМсунг“, 
хладилник с фризер „За-
нуси“, бойлер „Елдом“ - 
80 л, се продават на тел. 
0897/56-90-27. [11, 8]

изгоДно! запазени хо-
лова секция - двумодулна, 
табуретки - 2 броя, мека 
мебел, телевизор „Грун-
диг“ се продават на тел. 
0888/819-851. [6, 2]

проДава разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [12, 10]
ел. Двигатели - 3 КВт, 
помпа GRUNDFOS и мен-
геме се продават на тел. 
0899/632-124. [12, 10]
Масивна чаМова врата 
и прозорец - неползва-
ни, се продават на тел. 
0878/504-337. [6, 3]

плътна Метална врата 
- 2.60/2.40, се продава на 
тел. 0888/854-160. [4, 4]
газова отоплителна 
печка - испанска, нова, се 
продава на тел. 0878/44-
16-12. [5, 2]
телевизор - 19 инча, 
140 лв., машина за плочки 
„Сигма“ - 290 лв., се про-
дават на тел. 0878/881-
501. [5, 1]
фотоволтаични МоДу-
ли за добив на електрое-
нергия за вкъщи и произ-
водствени помещения - 1 
брой - 100 лв., се прода-
ват на тел. 0888/972-311. 
[7, 1]

животни проДава
Малки патета, гъски и 
други се продават. Справ-
ки на тел. 0884/006-098. 
[7, 4]

храна за животни
царевица проДава тел. 
0886/64-01-01. [12, 10]

проДава тор
угнил оборски тор се 
продава. Собствен транс-
порт със самосвал. Тел. 
0899/414-153. [30, 26]
биотор от калифорний-
ски червей за градини и 
овощни насаждения се 
продава на тел. 0898/630-
249. [24, 16]

Мляко, сирене
прясно и кисело овче 
мляко, прясно сирене без 
сол - с доставка, продава 
тел. 0896/544-474. [26, 17]

купува разни
стара нафта се купува 
на тел. 0895/752-838.
изкупува буркани сре-
щу „Капитан Дядо Нико-
ла“ - тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497.

купува Материали
пункт за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
старо желязо изкупува 
тел. 0897/828-088. [12, 3]

Джипове проДава
Джип „сузуки Гранд 
Витара“, 4х4, се продава 
на тел. 0898/611-099. [7, 
4]

автоМобили
опел вектра, 1.6, 16 V, 
1997 г., поддържан, зим-
ни и летни гуми с джан-
ти, се продава на тел. 
0888/498-967. [6, 6]
рено еспейс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 10]
хонДа сивик, 1.4, бен-
зин, 1997 г., за 1100 
лв. се продава на тел. 
0894/52-52-58. [4, 4]
МерцеДес а160 - бен-
зин, в движение, всичко 
платено, 1998 г., за 800 
лв. се продава на тел. 
0899/075-544. [4, 4]

МерцеДес 180 С се про-
дава на тел. 0895/319-
802, 0887/341-715. [5, 1]

Микробуси, каМиони
бус МерцеДес 212 се 
продава на тел. 0888/147-
173. [12, 10]

гуМи
гуМи 205-65-16 С, 8.5 
мм грайфер, 360 л, 3 
г., се продават на тел. 
0878/881-501. [5, 1]

Мотори/велосипеДи
сиМсон 50 продава тел. 
0887/265-095. [11, 3]

автоМобили купува
всякакви бракувани 
МПС, мотори изкупува 
тел. 0899/937-991. [12, 11]
автоМобил До 1000 лв., 
след 2000 г., купува тел. 
0899/58-55-66. [3, 2]

скрап, стари
автоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 14]
коли за скрап от място 
изкупува тел. 0897/828-
088. [12, 3]
фирМа „вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 
Вземане от място - 
0999/009-008.

пътна поМощ
пътна поМощ (лицензи-
рана) - 0999/009-008.

поД наеМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-
томобили под наем, ул. 
„Емануил Манолов“ 28 - 
0999/009-008.

ясновиДство
изчистване на всичко негативно - 0895/221-868.
известният шефкат ходжа гледа на Свещен коран. 
Изчиства негативни енергии. Прави бяла магия за 
любов и щастие. Събира разделени. лекува депресии. 
Тел. 0884/927-482. [5, 3]

превози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
транспорт с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до смети-
щето - 0898/780-448
транспортни и хамал-

ски услуги за града - 15-
20 лв. Тел. 0878/650-
456. [26, 13]
транспорт със самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[20, 17]
изгоДно! превоз с бус 
- тел. 0896/076-279. [22, 
12]
превози с бус - тел. 
0888/147-173. [12, 10]
транспорт с бус  - 0.45 
лв./км - тел. 0894/004-
045. [16, 6]
транспорт със са-
мосвал - 4 тона - тел. 
0876/522-774. [10, 4]
транспортни услуги 
изгодно извършва тел. 
0897/828-088. [12, 3]

еротика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 5]
еротичен Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 5]

запознанства
сериозна приятелка 
търси тел. 0988/795-831. 
[24, 4]
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Продължава	от	бр.	102

	 Eдин	 човек	 от	 Пърте-
вци	ми	каза:	„Някои	искат	
да	 станат	 милионери	 от	
продажбата	 на	 една	 съ-
боретина,	 затова	 къщите	
се	рушат!	Чакат	 купувачи-
чужденци”.	Това	твърдение	
съм	 го	 чувал	 на	 много	
места.	 Разбира	 се,	 и	 тук	
има	рушащи	се	къщи,	като	
в	повечето	случаи	наслед-
ниците	не	могат	да	се	раз-
берат	дали	да	ги	продават	
или	 реставрират	 и	 колко	
да	 им	 искат	 при	 продаж-
бата.
	 Тази	плоча	ни	уведомя-

ва,	 че	 още	 през	 1939	 г.	 в	
забитото	в	Балкана	селце	
със	 70	 жители	 е	 постро-
ен	 водопровод!	 Подобни	
явления	 не	 са	 се	 среща-
ли	 твърде	 често	по	онова	
време.	Само	да	припомня,	
че	 някои	 наши	 села,	 на-
миращи	 се	 на	 далеч	 по-
цивилизовани	места,	не	са	
имали	никога	такава	„при-
добивка”	 и	 поради	 тази	
причина	са	се	обезлюдили	
твърде	рано.
 Коментари във Фейс-
бук: Kalina Khamraeva: „Пе-
ньо Рачев, името на който 
е изписано на плочата, е 
на дядо ми. Сега е на 93 

г.”; Наталия Русчева: „Лич-
но познавам Пеньо Рачев! 
Невероятно възпитан, еру-
диран и достолепен мъж! 
Подарил ми е и двете си 
книги и ги прочетох мо-
ментално”.
	 Интерес	 за	 мен	 пред-
ставляваше	 селцето	 Ге-
новци.	 То	 се	 намира	 на	
най-високото	от	изброена-
та	 преди	 няколко	 кадъра	
поредица.	 Оттам	 нататък	
следва	 вече	 истинската	
планина,	тъй	като	хребетът	
на	 юг	 е	 с	 височина	 над	
900	 м.	 Самото	 Геновци	 е	
разположено	между	650	и	
700	метра	надморска	висо-
чина.

	 В	 Геновци	 повечето	
къщи	 са	 строени	 в	 нача-
лото	 на	 XX	 век,	 но	 аз	 се	
надявах	 да	 попадна	 и	 на	
по-стари,	тъй	като	селцето	
се	 е	 обезлюдило	 още	 в	
периода	между	1970	и	1980	
г.	 В	 събота	 беше	 пълно	
с	 хора,	 които	 човъркаха	
нещо	из	дворовете.
	 Първият	 заселник	 по	
тези	места	дошъл	от	село	
Паничарка.	 Наричал	 се	
Бейкьо.	 Той	 си	 харесал	
долината,	 където	 сега	 е	
разположено	 съседното	
Бойновци,	но	когато	сино-
вете	 му	 пораснали,	 те	 се	
заселили	 на	 други	 места.	
Така	 били	 създадени	 се-
лата	 Геновци	 (от	 Генко),	
Пъртевци	(от	Пъртеню).
	 Заизкачвах	 се	 по	 тяс-
но,	 разбито	 пътче	 към	
най-високата	 част	 на	 Ге-
новци	 и	 там	 попаднах	 на	
находки.	 Ето,	 това	 беше	
останало	 от	 някакъв	 раз-
рушен	 стар	 дом	 на	 върха	
на	височината,	но	в	съсед	

ство	 се	 намираха	 много	
добре	реставрирани	къщи.
По	 начина	 на	 възстановя-
ване	беше	ясно,	 че	някой	
е	купил	тези	имоти	накуп.	
Няма	 значение,	 инициати-
вата	е	прекрасна,	работа-
та	-	също!	

 

И	 друг	 път	 съм	
споменавал,	че	бе-
лият	цвят	не	е	ха-
рактерен	 за	 таки-
ва	стари	къщи,	но	
пък	 така	 изглеж-
дат	 свежо.	 Често	
човек	 пред	 автен-
тичното	 избира	
онова,	което	му	се	
струва	по-красиво.
	 В	 тази	 плевня	 е	
имало	 скривали-
ще	 и	 тук	 са	 били	
скрити	 някои	 от	
четниците	 на	Цан-
ко	 Дюстабанов,	
след	 като	 четата	
му	е	била	разбита	

и	 пръсната	 в	 боевете	 по	
време	 на	Априлското	 въс-
тание.	
	 За	 съжаление,	 след	
ремонта	 скривалището	 е	
било	 унищожено!	 За	 този	
голям	 наш	 герой	 ще	 ста-
не	 въпрос	 и	 по-нататък	 в	
настоящия	 материал,	 но	
основно	 за	 него	 ще	 пи-
шем,	 когато	 разглеждаме	
събитията	от	въстанието	в	
района	между	Батошево	и	
Ново	село.
	 Това	 е	 и	 последната	
къща	 от	 тази	 прекрасно	
съхранена	махаличка,	коя-
то	 се	 радвам,	 че	 същест-
вува!
Продължава	в	петък

Пътеписите на Жоро Хаджиев

На	този	камък	е	изписана	годината	на	изграждането	
на	къщата	-	ДА;ВАЛЮ	1871	Шипка.	Това	ясно	се	разби-
ра,	но	името	в	началото	ми	е	трудно	да	прочета,	за-
щото	може	би	написаното	ми	се	струва	странно.	Не	
съм	запознат	да	е	съществувало	такова	име	по	онова	
време,	ама	пък	знам	ли?!

Хубаво е, че старите дървета, па макар и бъз, не са унищожени!

Гъáене - еäнî 
мàлкî îãлеäàлî 
нà Бълãàðия


