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ПРИЕМ  2020/2021
ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО

специалност: „коМпЮтЪрна теХника и теХнологии“
 Професия: „Техник на компютърни системи“
 (с интензивно изучаване на английски език - хорари-
умът е приравнен към обучението в езиковите гимназии)
специалност: „прилоЖно програМиране“
 Професия: „Приложен програмист“
 (с интензивно изучаване на английски език - хорари-
умът е приравнен към обучението в езиковите гимназии)
специалност: „МеХатроника“
 Професия: „Мехатроника“
 Обучение чрез работа, дуална форма на обучение
 (с разширено изучаване на английски език)
специалност: „автотранспортна теХника“
 Професия: „Техник по транспортна техника“
 (без разширено и без интензивно изучаване на чужд език)
специалност: „проМиШлена електроника“
 Професия: „Техник на електронна техника“ 
 (с разширено изучаване на английски език)
специалност: „изМервателна и организаЦионна теХника“
 Професия: „Техник на прецизна техника“  
 (с разширено изучаване на английски език)

Професионална техническа гимназия 
„Д-р Никола ВасилиаДи”

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Новината за мъртво 
17-годишно момиче покър-
ти Дряново. В сряда в 
дома на дядо й са открили 
тялото на Мира Тулешко-
ва. То било в банята.
   От полицията са кате-
горични, че няма данни 
за насилие. Каква е при-
чината за смъртта, още 
не е ясно. Работи се по 
различни версии, вклю-
чително и самоубийство, 
любовни проблеми.
 „Колегите работят. Из-

чаква се да излязат да-
нните от аутопсията, но 
към момента няма данни 
за насилие”, коментира 
вчера следобед говорител-
ката на полицията Десис-
лава Анастасова. Но не 
обясни защо информация 
за инцидента няма в бю-
летина на ОДМВР.
 Директорът на ОДМВР 
старши комисар Борислав 
Муеров отсъства от града 
и не бе готов с информа-
ция.
 Момичето учело в 
Природоматематическата 

гимназия във Велико Тър-
ново, но заради дистан-
ционното обучение било 
вкъщи в Дряново. То няма-
ло здравословни пробле-
ми, нито пък изглеждало 
да е притеснено от нещо. 
Дори започнала работа 
като сервитьорка в Дряно-
во.
 Мира била красавица, 
била много възпитано и 
мило момиче. Имала си 
приятел. Според нейни 
приятели в социалните 
мрежи нямала здраво-
словни проблеми. От дру-

га страна, в Дряново се 
говори, че имала пробле-
ми със сърцето.
 Майката сама се гри-
жела за дъщеря си, тя 
работила като юрискон-
султ в Общината в пред-
ния мандат. Отскоро се 
преместили във Велико 
Търново, купили си апар-
тамент. 
 Мира била единстве-
ната внучка на известния 
дряновец Димитър Мето-
диев - Мефи, който на-
времето е бил футболист, 
председател на футболен 

клуб „Локомотив”.
 Разследването се води 
под наблюдението на Ок-
ръжната прокуратура в 
Габрово. 
 Ясни са и резултати-
те от аутопсията. Според 
съдебния лекар д-р Янко 
Колев няма данни за на-
силие, но не пожела да 
оповести причината за 
смъртта, нито пък комен-
тира имало ли е момичето 
някакви заболявания. Това 
може да каже само Ок-
ръжна прокуратура, каза 
той.

17-ãîäишнà ученичкà е 
îткðитà мъðтвà вкъщи

ВЕлА лАзАроВА

 Първото участие за тази годи-
на художникът Евгени Недев, ди-
ректор на Художествена галерия 
„Христо Цокев”, е направил  на 
Art - Expo Winter в галерия „Рим” 
в столицата на Италия. В светов-
ното зимно експо са участвали 
творци от цял свят. Изложбата е 
показана през януари - февруари, 
за късмет преди разразилата се 
ковид пандемия.            стр. 2

Евãени Неäев 
в Зимнî àðт 
екñпî в Итàлия

 Паметна плоча на бъл-
гарската поетеса Мара 
Белчева е поставена в 
италианското градче Бру-
нате, до барелефа на Пен-
чо Славейков. Там двама-
та преживяват последните 
дни на големия наш поет.
 Мраморната плоча в 
памет на поетесата Мара 
Белчева е в унисон с 
портрета на Пенчо Сла-
вейков, издъхнал през 
1912 година в италианско-
то градче Брунате. В по-
следните му дни до него е 
любимата му жена, чийто 
образ е изваян от габров-
ския скулптор Адриан Но-
ваков.

 „След смъртта им ще 
ги съберем отново. Това е 
една епична любов между 
Мара Белчева и Славей-
ков. Това е любов в име-
то на изкуството, това е 
Роден и Камий Клодел, 
може би.”
 Паметните плочи на 
двамата са поставени на 
фасадата на хотела, в 
който Славейков издъхва.
 Преди да изработи 
барелефа на Мара Бел-
чева, Адриан Новаков из-
вая бронзовата фигура 
на Пенчо Славейков пред 
родната къща на поета в 
Трявна. Негова скулптурна 
композиция беше поста-

вена в края на миналата 
година в Милано – Сла-
вейков седнал на пейка. 
 Инициативата за нови-
те паметниците в Италия 
е на Генералното консул-
ство на България в евро-
пейската страна.

Аäðиàн Нîвàкîв нàпðàви áàðелеф нà Мàðà Белчевà в Итàлия

 Нови четири площад-
ки за подземни контейне-
ри ще бъдат изградени в 
Габрово. Община Габрово 
вече избра изпълнител.
  Новите площадки ще се 
намират на ул. „Младост“ 
5, 12, 48 и ул. „Свищовска“ 
75. Миналата година бяха 
изградени 3 подземни кон-
тейнера.
    „Целта е да надгражда-
ме и да обхванем жилищ-
ни зони, където да се съз-
даде правилно отношение 
към разделното събиране 
на отпадъци. Нашите на-
блюдения са, че подземни-
те контейнери се приемат 
добре от живеещите и те 
разделят правилно отпа-
дъците. Отсега обсъждаме 
зони и площадки, в които 

ще изградим още подзем-
ни контейнери следващата 
година“, коментира кметът 
Таня Христова.
 Нейното впечатление 
е, че освен подземните 
контейнери, хората много 
добре приемат и контей-
нерите за стари дрехи. За 
съжаление, все още не са 
достатъчно на брой.
    Освен осигуряване на 
нови контейнери, Общи-
ната организира сериозен 
контрол върху разделно-
то събиране на отпадъ-
ци. Създадено е звено 
от четирима инспектори, 
които се грижат за спаз-
ване на разпоредбите за 
управление на отпадъци. 
Тези инспектори работят 
в синхрон с Общинския 

инспекторат.
    Извършени са 316 про-
верки, от тях 175 планови 
и 231 извънредни. Изда-
дени са 103 предписания 
и са предприети действия 
по 61 постъпили сигнали. 
Съставени са 6 акта за 
административни наруше-
ния по наредбата за уп-
равление на отпадъците. 
Извършени са 72 проверки 
по изпълнение на дадени 
предписания. 
 Почистени са 60 не-
регламентирани сметища 
от строителни и едрогаба-
ритни отпадъци от физиче-
ски и юридически лица. 

Нîви 4 пîäземни кîнтейнеðà в Гàáðîвî

Пъðвият феðмеðñки пàзàð в 
Гàáðîвî нà 20 юни, ñъáîтà    2

В България До снощи:

С COVID-19  3542
Излекувàни 1880
ПослеДното Денонощие 
3 Починали с COVID-19
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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

�    

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

1 9 9 2

електроразпределение север ад, 
разпределителен обслуЖващ ЦентЪр

габрово и горна оряХовиЦа 
уведоМява своите клиенти, че:

На 17.07.2020 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради извършване на обслужване на 
съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахран-
ването в района на град Габрово, Тончевци, ТП „Габро”, ТП БКС, МТП „Айви”, ТП 
„Канални води”, ТП „Хлораторно”, БКТП „Атланта Импекс” и фирмите, захранващи 
се от тях: тези, намиращи се в Северна индустриална зона на гр. Габрово – „Да-
мар”, „Айви Блажев”, „Габро”, „Димас”, „Боби стил”, „Брама”, „Атланта Импекс”, БКС, 
АВАНС, с. Иванили, с. Парчевци, с. Бобевци, с. Бекрии, с. Седянковци, с. Ветро-
во, с. Бялково, с. Спанци, с. Сейковци, с. Козирог, с. Влайчевци, с. Живково и с. 
Здравковец, МТП „ВЕЦ Пеев”, с. Шарани, с. Солари, с. Гръблевци, с. Банковци, с. 
Попари, Общинско сметище.

На 16.07.2020 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради извършване на обслужване на съо-
ръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранване-
то в района на град Габрово, с. Брънеци, с. Донино, с. Балиновци, кв. Бойката, ДАП 
Гаражи, фирма „Глобус”, фирма „Исстрой”, кв. Стефановци, с. Харачери, с. Беломъ-
жи, фирма „Инструмент“ ЕООД, ул. „Батак“, ул. „Василка Бенева“, ул. „Етрополе“, ул. 
„Минка Стефанова“, ул. „Чая“, ул. „Съдружие“, ул. „Бойката“ 60- 119, ул. „Златарска“ 
13-25, ул. „Златен дол“ 3-17, ул. „Зов“, ул. „Мак“, ул. „Рибарска“, ул. „Рожен“, ул. 
„Съгласие“, с. Овощарци, с. Орловци, с. Спасовци, с. Иванковци, с. Копчелии, с. 
Кметовци, с. Съботковци, с. Цвятковци, с. Радешковци, с. Черневци, с. Трапезковци, 
с. Боженци.

На 14.07.2020 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради извършване на обслужване на 
съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахран-
ването в района на град Габрово, с. Брънеци, с. Донино, с. Балиновци, кв. Бойка-
та, ДАП Гаражи, фирма „Глобус”, фирма „Исстрой”, кв. Стефановци, с. Харачери, 
с. Беломъжи, , фирма „Инструмент“ ЕООД, ул. „Батак“, ул. „Василка Бенева“, ул. 
„Етрополе“, ул. „Минка Стефанова“, ул. „Чая“, ул. „Съдружие“, ул. „Бойката“ 60-119, 
ул. „Златарска“ 13-25, ул. „Златен дол“ 3-17, ул. „Зов“, ул. „Мак“, ул. „Рибарска“, ул. 
„Рожен“, ул. „Съгласие“, с. Овощарци, с. Орловци, с. Спасовци, с. Иванковци, с. 
Копчелии, с. Кметовци, с. Съботковци, с. Цвятковци, с. Радешковци, с. Черневци, с. 
Трапезковци, с. Боженци.

На 13.07.2020 г. т 09:00 до 16:00 ч. поради извършване на обслужване на съоръ-
женията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването 
в района на град Габрово, Тончевци, ТП „Габро”, ТП БКС, МТП „Айви”, ТП „Канални 
води”, ТП „Хлораторно”, БКТП „Атланта Импекс” и фирмите, захранващи се от тях: 
тези, намиращи се в Северна индустриална зона на гр. Габрово – „Дамар”, „Айви 
Блажев”, „Габро”, „Димас”, „Боби стил”, „Брама”, „Атланта Импекс”, БКС, АВАНС, с. 
Иванили, с. Парчевци, с. Бобевци, с. Бекрии, с. Седянковци, с. Ветрово, с. Бялково, 
с. Спанци, с. Сейковци, с. Козирог, с. Влайчевци, с. Живково и с. Здравковец, МТП 
„ВЕЦ „Пеев”, с. Шарани, с. Солари, с. Гръблевци, с. Банковци, с Попари, Общинско 
сметище.

На 09.07.2020 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради извършване на обслужване на 
съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахран-
ването в района на град Габрово, с. Брънеци, с. Донино, с. Балиновци, кв. Бойка-
та, ДАП Гаражи, фирма „Глобус”, фирма „Исстрой”, кв. Стефановци, с. Харачери, 
с. Беломъжи, фирма „Инструмент“ ЕООД, ул. „Батак“, ул. „Василка Бенева“, ул. 
„Етрополе“, ул. „Минка Стефанова“, ул. „Чая“, ул. „Съдружие“, ул. „Бойката“ 60-119, 
ул. „Златарска“ 13-25, ул. „Златен дол“ 3-17, ул. „Зов“, ул. „Мак“, ул. „Рибарска“, ул. 
„Рожен“, ул. „Съгласие“, с. Овощарци, с. Орловци, с. Спасовци, с. Иванковци, с. 
Копчелии, с. Кметовци, с. Съботковци, с. Цвятковци, с. Радешковци, с. Черневци, с. 
Трапезковци, с. Боженци.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и 
Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се 
надява на разбиране. 

Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

Първият фермерски 
пазар в Габрово Ви очак-
ва на 20 юни (събота) от 
9:00 до 15:00 ч. на площад 
„Възраждане“ пред Об-
щина Габрово. В него ще 
вземат участие повече от 
30 изложители - фермери, 
земеделци и производи-
тели не само от област 
Габрово, но и от други 
съседни области. Те ще Ви 
предложат здравословни и 
био храни, пчелни проду-
кти, био козметика, лицен-
зирани продукти от месо 
и вино от подбрани изби.  
Всеки посетител ще може 
да дегустира предлагани-
те продукти и да оцени 
техния уникален вкус и ка-
чество.

Посетителите ще бъдат 
почерпени от наложени на 
пазара габровски марки, 
предлагащи традицион-
ни за региона продукти. 
Дърворезба, керамика и 
работилнички по ръкотвор-
чество ще разнообразят 

пъстрия фермерски пазар. 
Освен храна и напитки, на 
Фермерски пазар „От БГ“ 
ще има и благотворителен 
щанд, организиран от „Га-
бровските майки даряват 
надежда“. На него всеки 
желаещ ще може да се 
включи и да подкрепи Сте-
фан Стефанов – обичания 
габровски логопед, който 
се бори с будната кома.

Фермерски пазар „От 
БГ“ се организира от ре-
кламна агенция „Елмазо-
ви“ ООД в партньорство 
с Община Габрово и Об-
ластна дирекция „Земеде-
лие“ - Габрово към Минис-
терството на земеделието, 
храните и горите. 

Очакваме Ви на пър-
вия фермерски пазар в 
Габрово на 20 юни от 9:00 
до 15:00 часа, където всич-
ко ще е здравословно, 
био, еко, пивко и вкусно. 
Ще има демонстрации, де-
густации и кауза, която си 
струва да подкрепим.

продължава от стр. 1
 „За изложбата кан-
дидатстваха артисти от 
цял свят. След журиране 
- онлайн, моята работа 
„Полъх” - леко абстрак-
тен морски пейзаж, бе 
одобрена и я изпратих за 
включване в експозицията. 
Удоволствие бе да получа 
каталога на изложбата.“
 На художника Евгени 
Недев предстои още едно 
участие на Апенините в 
началото на есента. 
 Този път той е получил 
покана от ателие Montez в 

Рим. Галеристът Жио Мон-
тез кани творци от цял 
свят да се включат в про-
екта be**pART. „Изглеж-
да след участието ми на 
зимното експо в Рим съм 
бил забелязан и получих 
покана за участие в този 
проект. Идеята на гале-
риста колекционер е след 
пандемията от коронави-
рус да организира 1500 
художника от цял свят с 
намерение да направи 
най-голямата изложба до-
сега в света. Всички учас-
тници се включват с 30 
миниатюри с размер 10 на 

10 сантиметра.” 
 Евгени Недев подготвя 
своя работа - миниатюри 
„Colliding parts” (Сблъсква-
щи части).
 През септември всич-
ки 45 хиляди миниатюри 
ще представят проекта 
be**pART. Ателие Montez 
ще участва за признание в 
годишния справочник „Ре-
кордите на Гинес”.  
 Книгата, която включва 
какви ли не постижения 
на възможностите, доказа-
телство за безграничното 
въображение на човечест-
вото. 

 Най-добрите творби ще 
бъдат разиграни на търг 
през декември. Замисълът 
на Жио Монтез е да под-
помогне авторите творци  
след последиците от пан-
демията Covid-19.
 Габровският художник 
Евгени Недев през мина-
лата 2019 г. е имал две 
самостоятелни изложби 
(Балчик - Летният дворец 
и галерия „Дориан” в Пле-
вен), участие в три плене-
ра (Боженци, Ловеч, Об-
зор), участие в три нацио-
нални и три международни 
изложби.

Евãени Неäев в Зимнî àðт екñпî в Итàлия
 Денят на лятното слънцестоене, 
който в различни години се пада на 
20 или 21 юни, е една от повратните 
точки в годишния цикъл на слънцето. 
Най-дългият ден в годината се почита 
с различни ритуали из цяла Европа. 

 В българската традиция се отбе-
лязва 24 юни - Еньовден, Янев-
ден, Яновден. Вярва се, че слънцето 
в този момент достига крайната точ-
ка на своя път към лятото, почи-
ва си и тръгва обратно към зимата. 

сдружение „дружество за социално ПодПомагане“  
д р я н о в о

П о к а н а 
 Управителният съвет на Сдружение „Дружество за 
социално подпомагане“ - Дряново, на основание чл. 26 от 
ЗЮЛнЦ свиква общо отчетно събрание на 03.07.2020 г. (пе-
тък) от 17.00 часа в сградата на ул. „Матей Преображенски“ 
№ 34-а, Дряново, при следния дневен ред:
 1. отчет на Управителния съвет за периода от 
01.01.2018 г. - 31.12.2019 година.
 2. отчет на контролния съвет на Сдружението.
 При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛнЦ, съ-
бранието ще се проведе същия ден от 18.00 часа на същото 
място при същия дневен ред.

ПоЧиВки БЪлГарско ЧЕрНоМориЕ
ЕкСкУРЗИИ от ГаБРоВо

 Самодивско пръскало-Каньон на водопадите, 
26.06., 2 нощувки, 155 лв.
 Перперикон-Татул-Кърджали 27.06., 89 лв.
 Вършец-Берковица-Клис. манастир 27.06., 89 лв.
 Рилски манастир-Рож. м-р-Мелник 27.06., 155 лв.
 Рилски манастир-Рож.манастир-Мелник-плаж в 
Нея Перамос, 02.07./16.07., 3 нощувки, 165 лв.
 о. Св. Анастасия-Созопол 11.07., 1 нощ., 90 лв.
 Араповски манастир-Бачковски манастир-Кръс-
това гора, 25.07., 1 нощувка, 95 лв.
 Триградско ждрело-Смолян-Дяв. гърло-Ягод. пе-
щера-Бачковски манастир 21.08., 2 нощ., 155 лв.
 Кръстова гора-вр. Снежанка-Роженска обсерва-
тория 29.08., 1 нощувка, 89 лв.
 Батак-Лещен-Ковачевица-Вел-град, 05.09., 155 лв.
 Почивки в СОЗОПОЛ 29.06/20.07/03.08/10.08/
24.08/31.08, 5 нощувки, закуски и вечери, 280 лв.
 Истанбул 02.07., 2 нощувки, 172 лв. 
 Загреб-Плитв.езера-Постойна-Любляна от Севли-
ево/Велико Търново, 22.07./26.08., 3 нощувки, 285 лв. 
 Дубровник-Будва-Котор-Св. Стефан от С-во/В.
Търново, 02.09., 3 нощувки, 315 лв.
 о. Корфу от С-во/В. Търново, 03.09./18.09 от 275 лв.
 Почивки о. Корфу, 7 полупансиона от 480 лв. 

АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
на WIZZ AIR и RYANAIR 

гаБрово, ул. “1 май 1876” 1-в 

066/804948, 0887/836 173
0899/883 724
sviat@mail.bg, www.sviat.eu

Пъðвият феðмеðñки пàзàð 
в Гàáðîвî нà 20 юни, ñъáîтà

Еньîвäенñки пðàзник в музей „Етъð”

         ПроГраМата В МузЕй „ЕтЪр“ 
 
 19 юни 2020 г., 11:30 ч. 
• Откриване на изложба „Етно обектив (Еньовден)“ и награждаване на победители-
те в едноименния Национален фотографски конкурс, място: Занаятчийска чаршия 
 
 20 и 21 юни 2020 г., 11:00 - 16:00 ч. 
• „По Еньовден се гадае за любов и женитба“ - свиване на момини китки 
• Семейна образователна игра „Познай билките“, място: Музеен детски център 
 
 24 юни 2020 
• „По Еньовден се гадае за любов и женитба“ - надпяване на момини китки, 11:30 ч. 
• Минаване за здраве през Еньовденския венец 
• Работилница за изработване на еньовденски китки 
• Семейна образователна игра „Познай билките“, място: Музеен детски център  
 27 и 28 юни 2020, 11:00 - 16:00 ч.  
• „Бай, бабо, ле“ - запознаване с практики за изцеление на самодивски болести 
• Образователна игра за деца „Билков пъзел“, място: Музеен детски център 
 
 19 - 28 юни, 9:00 - 18:00 ч. 
Продажба на билки, билкови чайове, домашни сладка и мед, място: Център „Бъл-
гарка“

    Стартира единен пор-
тал на Имотния регистър, 
Търговския регистър и ре-
гистъра на юридическите 
лица с нестопанска цел, 
той ще се ползва и от 
притежателите на ПИК, из-
даден от НАП, съобщиха 
от пресцентъра на приход-
ната администрация. А от 
27 юли спира функциони-
рането на сега действа-
щите сайтове - brra.bg и 
icadastre.bg.  
 Проектът е реализиран 
по Оперативна програма 
„Добро управление“.
 Целта на изграждането 
на новата платформа е 
модернизиране на систе-
мите, повишаване на ка-

чеството, осъвременяване 
на приложния софтуер и 
достигане до високи нива 
на сигурност и защита.
 Новият портал е пре-
зентиран на два етапа:
 - От 9 юни https://
portal.registryagency.bg/ е 
видим за потребителите, с 
възможност за регистри-
ране на потребителски 
профили и присъединява-
не към тях на електронен 
подпис, сертификат, изда-
ден от Агенция по вписва-
нията или ПИК от НАП.
 - На 27 юли – се спи-
рат сега действащите – 
brra.bg и icadastre.bg и 
се дава възможност за 
използване на пълната 

функционалност на https://
portal.registryagency.bg/
 В периода от 9 юни 
до 27 юли в модернизира-
ния портал https://portal.
registryagency.bg/ ще мо-
гат да се извършват след-
ните дейности:
 - да се регистрира 
потребителски профил и 
към него да се присъедини 
средство за идентифика-
ция, да се направи тесто-
во подписване. Първона-
чалната идентификация га-
рантира повишено ниво на 
сигурност, проследимост 
на действията и защита 
на личните данни съгласно 
европейската регламента-
ция;

 - да се извършват сво-
бодно справки в Търгов-
ския регистър, за които 
не се дължат държавни 
такси;
 - да се преглеждат ска-
нираните документи, съ-
държащи се в делата на 
търговците/ЮЛНЦ, след 
успешна регистрация на 
потребителски профил с 
присъединено средство за 
идентификация. Издадени-
те преди 23. 04. 2020 г. 
сертификати от Агенция-
та по вписванията няма 
да могат да се ползват в 
новия портал. За достъп 
до функционалностите му, 
сертификатите трябва да 
бъдат с дата на издаване 

след 23. 04. 2020 г.;
 - да се извършват нови 
за Имотния регистър без-
платни справки - „Провер-
ка на статус на заявление“ 
и „Проверка на местона-
хождение на служба по 
вписванията“. Новост за 
потребителите на Имот-
ния регистър е функцио-
налността „Калкулатор за 
изчисляване на държавни 
такси“.
 До публикуване на пъл-
ната функционалност на 
новия портал, потребите-
лите ще могат да заявяват 
електронни услуги един-
ствено чрез сега дейст-
ващите интернет страни-
ци – brra.bg и icadastre.

bg. След 27 юли двете 
страници ще бъдат деак-
тивирани и потребителите 
ще следва да заявяват и 
ползват услугите на регис-
трите през през https://
portal.registryagency.bg/.      
 За използване на ус-
лугите се дължи такса, с 
изключение на държав-
ните институции, които 
имат право на безплатен 
достъп. След 27 юли за-
плащането на таксите за 
услугите чрез отдалечен 
достъп в ИР ще се извър-
шава само по електронен 
път. Наличните средства 
по сметка на потребител 
в icadastre.bg ще бъдат 
прехвърлени автоматично 

след 27 юли, ако потреби-
телят е заявил в профила 
си в новия портал же-
лание за обединяване на 
профил.
 Порталът няма да бъде 
достъпен от устройства 
със стари, неподдържани 
от производителите опе-
рационни системи и бра-
узъри. Единният портал 
https://portal.registryagency.
bg/ ще работи с актуална 
версия на операционна-
та система за компютри 
и смарт устройства (над 
Windows 8 или MacoS 10 
и др.). Интернет браузъри-
те Microsoft Edge, Chrome, 
Mozilla Firefox или Safari да 
бъдат актуална версия.

Стàðтиðà еäинен пîðтàл нà Имîтния ðеãиñтъð и Тъðãîвñкия ðеãиñтъð

mailto:sviat@mail.bg
http://www.sviat.eu/
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Някîãà в Гàáðîвî... ñъñ  
ñлàäкîäумния Ивàн Гàтев

ВЕлА лАзАроВА

продължава от бр. 116 
Обичах да си играя с без-
димен барут, защото ня-
маше пушек и родители-
те ми не можеха да ме 
усетят. Тогава купувах 
патрони 9 мм за пара-
бел от големия колони-
ален магазин на Христо 
Донев, срещу безистена.
 С клещи тайно вадех 
куршума и изсипвах ба-
рута в една кутийка от 
помада. На площада в ма-
газина на Колю Ванков-
чето за оръжие и някои 
железарски стоки прода-
ваха и бензин за колите.
 Пак срещу безистена 

се намираше представи-
телството на „Телефункен” 
на Васил Парашкевов, 
където продаваха радио-
апарати, грамофони, ре-
зервни части за тях. В 
предишен спомен разка-
зах как като ученик в Ап-
риловската гимназия до 
обяд бях на училище, а 
следобед работех там в 
сервиза. Поправяха се и 
инсталираха радиоапара-
ти и грамофони. Съвет-
ник ми беше продавачът 
бай Лазар от Плачковци.
 В североизточната 
част на площада бяха вак-
саджиите на обувки. От 
тях Маринчо беше най-ко-
лоритен образ. Прякорът 
му беше Марио Кавара-
доси, защото обичаше и 
опитваше да пее оперни 
арии: „Una fortiva lacrima” 
(„Една горчива сълза”) 
от „Любовен еликсир” на 
Доницети и най-вече „Там 
звездите блестели”, ария 
на Каварадоси от опе-
рата „Тоска” на Пучини…

От плОщада на 
юг пО главната 
улица („Радецка”) 
беше габРОвскОтО 
стъРгалО.

 Вечер след работа то 
беше място за разходки. 
Семейни, по двойки, мла-
ди и стари се разхождаха 
нагоре до църквата „Св. 
Богородица” и обратно. 
Стъргалото беше място за 
развлечение, запознан-
ства. Вечер до 9 - 10 часа 
улицата беше осветена и 
пълна с народ. Хората се 
разхождаха, разговаряха, 
по-младите се заглеждаха. 
За учениците имаше вече-

рен час. Дежурните учите-
ли следяха за спазването 
му. Освен разходка вечер 
по Стъргалото, по-млади-
те посещаваха и „Павили-
она”, заведение над ста-
диона на Бакойския баир. 
От сутрин до вечер с гра-
мофон и високоговорители 
бе озвучаван районът. Чу-
ваше се чак долу в града.
 - Прочути били га-
бровските зевзеци?
 - Най-прочуто било Га-
бровското весело театро 
с Нуню Фотографа, Алек-
сандър Керков, поетът 
Сливков, Димитър Митев 
- Мичето Момино. Алек-
сандър Керков обичал да 
си прави шеги с публиката 

на „театрото”. Излизал на 
сцената във фрак, с ко-
лосана бяла риза, черна 
папийонка. През 1931 г. 
основава първия в града 
танцов оркестър, по-късно 
известен като „Джаз Кер-
ков”. Той е първият българ-
ски композитор на маршо-
ве и пиеси за фанфарна 
музика. Една от сентенци-
ите му е „Всичко е вятър, 
само вятърът не е вятър”. 

МнОгО От 
„шашкъниите” на 

кеРкОв станаха 
габРОвски 
пОгОвОРки:

„Ако те ритне кон, трай 
си! Гледай да не рит-
не магаре!”,  „Убий 
ма - обичам. Тъ!”…
 Георги Гюлев (Нуню в 
кацата) - модерен фото-
граф, който има апарат 
с ръкав на тринога до 
Конашкия мост под ли-
пите пред ресторанта 
на Георги Игото. Добряк 
и изключителен шега-
джия, той ползвал праз-
на каца от кисело зеле. 
 Пристигне ли някой 
от село да се снима за 
лична карта, той му да-

вал стола си да стъпи и 
да влезе в кацата, за да 
го фотографира до кръ-
ста… Разностранен бил 
талантът му. Най-мно-
го обичал да рецитира.

кОРОнният нОМеР на 
нуню бил „лудия” От 
петьОфи. 

И така се вживявал, че на-
края си раздирал ризата.
 Димитър Сливков, ня-
когашен селски даскал. За 
себе си казваше: „Аз съм 

поет, писател и художник. 

Чета, пея, пиша и 
РисуваМ без гуМа”.

 И наблягаше на дума-
та „гума”. Той ходеше по 
сбирки на ученици, които 
разсмиваше като им че-
теше свои стихотворения. 
Поетичното име е Салю-
тов. 
 Мичето Момино - бивш 
балетист, известен по ев-
ропейските сцени като 
най-добър шпиц-танцьор. 
През 30-те години в Габро-
во поставил танците на 
оперетите „Наталка Пол-
тавка”, „Запорожци отвъд 
Дунава”.
 Градската управа го 

назначила хигиенист в об-
щинската аптека.
 Емблемата на афиша 
на Габровското весело ху-
мористично театро било 
магаре, което хвърля чи-
фтета по завързана на 
опашката му газена тене-
кия…
 - Как празнуваха га-
бровци?
 - Габровската Оле-
лийня беше общоградско 
веселие. В събота преди 
Сирни заговезни на па-

зара - площадът с часов-
ника беше малък панаир. 
Тук бяха шекерджиите със 
сладкарски лакомства, 
търговците пригласили 
всичко за празника - вино, 
пелин, ракия, халва, ло-
кум. 

тъРгОвци на Риба 
идваха Чак От 
дунава и дРуги 
гРадОве.

Пристигаха пътуващи ам-
буланти, певци с латерни 
под чадър пееха и прода-
ваха своите песнопойки. 
Народът ги купуваше. Голя-
ма веселба беше.
 Събитие, за което се 
готвеха много хора, беше 

неделният карнавал. Не 
защото съм бил дете и ме 
е впечатлявало, но знам 
колко дълго време се при-
казваше за подготовката 
на карнавала.

бедни и бОгати бяха 

наеднО. 
Всеки даваше всичко от 

себе си, за да впечатли 
с маската си. Правеха се 
и доста разходи за шиене 
на специални костюми на 
различни герои от живота, 
приказките, животинския 
свят. Имаше древни царе, 
царедворци, фараони, па-
лячовци (кузинчовци). Го-
лям фурор беше подвиж-
ното радио. Сензация още 
през 1936 г. То беше пред-
ставено от радио фирмата 
„Лиловски”. По главната 
улица един носи радиото, 
на около 10 метра двама 
души с по един кол носят 
антената, четвърти държи 
захранването (батериите). 
Множеството слушаше с 
интерес и се чудеше.
 Лазарните бяха друго 
общоградско веселие от 
Благовещение до третия 
ден след Великден на Па-
далото, Боровото, Лъката, 
Шиваров мост, по други 
квартали и някои села. 
Чуваха се песни, звучаха 
различни музикални ин-
струменти. Приятно беше 
човек да участва на такива 
събирания с приятели, род-
нини. Имаше песни, музи-
ка, танци, гирлянди за ук-
раса, закуски, лакомства, 
сладкиши, захарни петле-
та за децата от прочутите 
сладкарски магазини на 
Кольо Трифонов до халите 
и на Тодор Шиваров бли-
зо до църквата „Св. Трои-
ца” и Първа прогимназия 

„Радион Умников”. Хората 
весели, засмени общуваха 
помежду си. 

уважениетО и 
пРилиЧиетО не бяха 
задължителни, а 
вРОден наЧин на 
Общуване.

 В някои летни вечери, 
седнали пред къщите, оч-
аквахме като се приберат 
и хапнат, часовникарите 
братя Захариеви да изва-
дят мандолините и да за-
свирят. В нощта се носеха 
познати, обичани мелодии.
 Дружество „Майчина 
грижа” организираше про-
чутите вечеринки с худо-
жествена програма. Сви-
реше оркестър. Бях момче, 
когато за тях се говореше 
по седмица-две преди и 
след тях - кой какво ви-
дял, забавните номера на 
Веселото театро, които са 
били гвоздея на вечерите.
 За нас, децата, очак-
вано събитие беше идва-
нето на цирк. Построен 
обикновено в долния край 
на Лъката. Имаше люлки. 
Голяма гюрултия беше за 
децата. Шапитото имаше 
една дупка, пред която де-
цата се редяха да надни-
чат какво става вътре. И 
сега ми е пред очите как 
сестра ми пострада дока-
то надничаше и отвътре 
някой удари платнището…
 Някога в Габрово на 
празници хората бяха за-
едно, както на никое друго 
място.

 Иван Гатев във втори клас, на снимката вторият от дясно наляво с тъмна блуза с бяла якичка. В дъното между портре-
тите на Ботев и Левски е националният химн на България до 1944 г. "Шуми Марица"

 На лазарня в Габрово, 1932 година

 Нуню Фотографа
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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 
- справки на тел. 0898/535-793

карела сейлинг. Курсовете за пра-
воспособност „Водач на кораб до 
40 БТ по море“ (капитански курсо-
ве)  под ръководството на родения 
в Габрово капитан Илия Дянков. Ин-
дивидуален график за всеки кур-
сист. Можете да съчетаете учебната 
програма с годишната си отпуска. За 
допълнителна информация и записва-
не - справки на тел. 0898/535-793

иМоти продава
тристаен апартаМент 
- обзаведен, в кв. Пала-
узово за 45 000 лева се 
продава на тел. 0897/616-
970. [12, 12]
кЪща в село Музга - 
2-етажна, се продава на 
тел. 0879/266-265. [24, 
11]
апартаМенти ново 
строителство по себестой-
ност и договаряне се про-
дават на тел. 0888/44-70-
96. [24, 11]
Магазин за хранител-
ни стоки - ново строител-
ство, се продава на тел. 
0888/44-70-96. [24, 11]
кЪща в село Дебел дял 
се продава. Оглед - събота 
и неделя. Справки на тел. 
0878/860-411. [12, 5]
етаЖ от къща в центъ-
ра, зад Мол Габрово, с 
двор 150 кв. м, се прода-
ва на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [20, 5]

кЪща в село Козирог, с 
двор, се продава на тел. 
0895/166-612. [12, 5]
разглобяеМа кЪща - 
48 кв. м, и навес - 48 
кв. м, се продава на тел. 
0879/01-91-91. [6, 4]
парЦел - 600 кв. м, във 
вилна зона Гайдари, 400 
метра над училището в 
село Поповци, южно из-
ложение, път, вода и ток, 
красива панорама, се про-
дава на тел. 0893/002-
309. [5, 4]
спеШно! гараЖ на ул. 
„Варовник“ се продава на 
тел. 0887/954-989. [5, 2]
апартаМент в село Буря 
за 12 900 лева се прода-
ва на тел. 0887/954-989. 
[5, 2]
Място - 632 кв. м, УПИ, 
кв. Йонково, до Габрово 
хилс, се продава на тел. 
0897/047-452. [8, 2]
кЪща в квартал Чехле-
вци се продава на тел. 
0897/047-452. [5, 2]
урегулиран парЦел - 1 
дка, се продава в село 
Златевци, до центъра, до 
автобусна спирка, до ма-
газин, вода, ел. ток. За 
справки: тел. 0889/197-
495. [16, 3]

апартаМент, 135 кв. м, 
център на Габрово, втори 
етаж, се продава на тел. 
0888/266-970 [12, 1]
апартаМент в идеален 
център се продава на тел. 
0893/43-29-92, 0879/326-
955. [11, 1]

иМоти дава под наеМ
реновирани и обзаве-
дени офиси в сградата на 
ОББ се отдават под наем 
на тел. 0888/907-666.
поМещение в топ цен-
тър, 50 кв. м, за магазин, 
офис се дава под наем на 
тел. 0878/370-640. [24, 
13]
поМещение на ул. „Ор-
ловска“ 18 се дава под 
наем на тел. 0886/870-
587. [12, 10]
изгодно! поМещение 
за живеене се дава под 
наем на тел. 0899/106-
016. [12, 11]
поМещение - 45 кв. м, 
в идеален център (къщата 
срещу банка ДСК), подхо-
дящо за офис, жилищна 
площ, фризьорски, коз-
метичен салон и др., се 
отдава под наем на тел. 
0886/06-44-95. [12, 5]

гараЖ в центъра се дава 
под наем на тел. 066/80-
00-65. [4, 4]
двустаен апартаМент 
до болницата, основен ре-
монт, обзаведен, 250 лв. 
наем, се дава под наем на 
тел. 0898/939-303. [5, 3]
обзаведен етаЖ от къща 
в центъра се дава под 
наем на тел. 0885/373-
413. [3, 3]
обзаведена боксони-
ера с ТЕЦ дава под наем 
тел. 0898/878-548. [2, 2]
новореМонтирана по-
луобзаведена боксони-
ера срещу тих двор в ши-
рок център се отдава под 
наем дългосрочно на тел. 
0879/57-35-60. [11, 4]
двустаен обзаведен 
апартамент отдава под 
наем 0889/86-86-01. [5, 
2]
саМостоятелна обза-
ведена стая с тераса, 
баня и тоалетна между 
сграда Ректорат на ТУ и 
Баждар се дава под наем 
на тел. 0889/22-98-37. [6, 
2]
двустаен апартаМент, 
след основен ремонт, се 
дава под наем на тел. 
0897/64-57-46. [3, 2]

гараЖ на ул. „Морава“ 
се дава под наем на тел. 
0894/52-52-58. [6, 1]
апартаМент в идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0876/999-121. 
[16, 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. 
0899/143-163.
изкупува стари, съ-
борени, полусъборени 
къщи. Изгодни цени. Тел. 
0877/51-33-94. [11, 3]
гарсониера се купува на 
тел. 0898/935-164. [6, 1]

нощувки
кЪща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощувки, ЦентЪр - 
0878/515-080
апартаМент - самосто-
ятелни нощувки -  тел. 
0889/931-264. [22, 9]
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ВаШата оБяВа ще 
бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена в редакцията на 
„100 вести“ до 16.30 ч. 
Цените на обявите са: 15 
ст./дума, без предлози и 
съюзи, за едно отпечатва-
не; 30 ст./дума в каре; 40 
ст./дума в каре със сива 
подложка. Можете да из-
ползвате специалните от-
стъпки за годишни обяви. 
При текущите обяви вся-
ка 11-та е безплатна. 

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 
дърва - бърза доставка. 
Справки на тел. 0877/108-
825.

нарязани и нацепени 
букови и дъбови дърва. 
0876/839-779.
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.
Метрови и нацепени дър-
ва за огрев (бук) се про-
дават на тел. 0879/808-
888.

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

дЪрва за огрев - мет-
рови, за печка и камина, 
гарантирано качество и 
количество, се продават 
на тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
дЪрва за огрев - наце-
пени и метрови. Реална 
кубатура. Тел. 0883/553-
304.
Метрови дЪрва се про-
дават на тел. 0876/162-
172.
дЪрва за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [24, 21]
суХи дЪрва за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 21]
дЪрва за огрев - наряза-
ни и нацепени - 80 лв., се 
продават на тел. 0878/47-
22-37. [31, 18]
дЪрва за огрев се про-
дават изгодно. Качество! 
Тел. 0898/24-93-36. [11, 
10]

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, 8]
салкЪМ, нарязан и на-
цепен - 70 лв./куб. м, бук 
и мише - 80 лв./куб. м - 
тел. 0879/56-27-33. [12, 8]
дЪрва за огрев - салкъм 
- 70 лв./куб. м, мише и 
бук - 80 лв./куб. м - тел. 
0897/765-901. [12, 8]
дЪрва за огрев на метър 
и нарязани на склад - тел. 
0897/87-98-07. [24, 14]
дЪрва за огрев - мет-
рови и нарязани - тел. 
0896/555-999. [24, 14]
реЖа дЪрва на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 11]
готови, нарязани и на-
цепени дърва за огрев - 
бук, дъб, метрови дърва 
- тел. 0896/80-76-88. 
дЪбови изрезки - 40 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0899/137-896. [24, 1]

уроЦи, курсове
ЦентЪр за проФесио-
нално обучение - 
габрово, организира 
лиЦензирани курсове 
за: огняр, кранист,  мо-

токарист, машинист на 
пътно-строителни маши-
ни, готвач, барман-серви-
тьор, козметик, фризьор, 
лечебен 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.

почивки
сеМеен Хотел „Миления“ предлага релакси-
раща морска почивка в тихо, спокойно и уютно 
кътче, съчетание на морски бриз с планинска 
свежест, спокойствие, чистота и домашен уют. 
Хотелът е разположен във вилна зона „Зора“ в 
КК Слънчев бряг, на 5 минути от плажа, разпо-

лага с външен басейн, отделни кътове за отдих в 
красива градина, със закрит и открит лоби бар, 
както и бар до басейна, безплатен Wi-Fi интер-
нет в целия хотел, сейфове, бaрбекю, детски кът 
и голяма градина. Хотелът разполага с 12 апар-
тамента, всеки от тях се състои от спалня и хол 
с две разтегателни легла, телевизори, климатик, 

обзаведен кухненски бокс, кабелна телевизия, 
сешоар и др. Възползвайте се от промоционални 
цени, започващи от 40 лв. на вечер през месец 
юни. семеен хотел „Миления“, ул. „сатурн“ 
№ 3, вилна зона „зора“, 8240 слънчев бряг. 
телефон за контакти:  +359 882 515161, сайт 
за резервации http://milennia.site. 



работа предлага
Хотел на морето търси: рецеп-
ционист/ка, камериерки и ра-
ботник поддръжка. За контакти: 
тел. 0895/763-172. [15, 10]
Майстор коФраЖ и арма-
тура търси да назначи тел. 
0898/421-281. [26, 20]
„булчикЪн“ ад - Севлиево 
(пътят за Душево) търси порти-
ер (до 65 години). Справка на 
място или на тел. 0893/688-
353. [11, 7]

агроаптека тЪрси служител 
с необходимата квалификация 
- тел. 0877/60-14-33. [22, 15]
сервитьорка с опит се тър-
си на тел. 0899/651-549, 
0895/672-652. [12, 8]
таксиМетрови ШоФьори се 
търсят на тел. 0887/587-354. 
[24, 8]
МеХана тЪрси да назначи по-
мощник-кухня. Справки на тел. 
0887/002-030 и 0888/310-981. 
[12, 12]
МеХана тЪрси да назначи 
сервитьор/ка. Стартова запла-
та 750 лв. Справки на тел. 
0887/002-030 и 0888/310-981. 
[12, 12]
грил-павилион пред мага-
зин „Кауфланд“ търси да назна-
чи продавач. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 9]

ФирМа „Метал груп - НБ“ 
ЕООД - гр. Севлиево търси 
да назначи заварчик с опит. 
Обхват на работата - изра-
ботка и  монтаж на метални 
врати,парапети,навеси. Добро 
заплащане. Справки на тел. 
0885/857-729. [12, 5]
бинго зала - Габрово търси 
барманка. При добро заплаща-
не. Справки на тел. 0896/604-
999. [11, 7]
тЪрговски представител, 
владеещ румънски език, ан-
глийският е предимство, търси 
тел. 0888/314-563. [12, 7]
за ресторанта на Ком-
плекс Трендафила търсим гот-
вач и пицар. За връзка: тел. 
0883/277-770. [11, 4]
пастир се търси на тел. 
0897/80-22-51. [11, 3]

„озеленяване и поддръжка“ 
търси работник. Справки на 
тел. 0899/14-02-54. [26, 4]
зидаро-коФраЖисти и 
общи работници се търсят на 
тел. 0898/97-06-77. [5, 4]
тЪрсиМ да назначим (на тру-
дов договор): ОЗЕлЕНИТЕлИ 
за поддържане на градини и 
декоративни зелени площи с 
шофьорска книжка, с познания 
в работата с градински инстру-
менти и инвентар – косачка, 
тример, храсторез и др. Теле-
фон за  контакт: 0884/939-212. 
[3, 2]
Жена до 65 години за гле-
дане на стари хора търси тел. 
0899/971-564. [5, 3]
„подеМ габрово“ ЕООД тър-
си оператор на ЦПУ - справки 
на тел. 0884/854-354. [5, 2]

Ф и р М а  т Ъ р с и 
о Ф и с - М е н и д Ж Ъ р , 
дЪрводелеЦ, Монта-
Жник - Мебелист, Ма-
Шинен оператор. Справ-
ки на тел. 0895/40-45-42. 
[11, 3]

ФирМа „елтеХ-М“ ЕООД 
търси дърводелец, шлайфист 
и бояджия. Справки на тел. 
0888/675-878. [5, 2]
„подеМ габрово“ ЕООД тър-
си шлосер-монтьор - справки 
на тел. 0884/854-354. [5, 2]
ФирМа за производство и 
строителни материали търси да 
назначи общ работник. Справ-
ки на тел. 0886/777-990. [14, 
1]

ФирМа тЪрси работници - 
за автомивка и автомонтьор. 
Справки на тел. 0896/655-383. 
[11, 1]
таксиМетров ШоФьор се 
търси на тел. 0893/302-002. 
[4, 1]

работа тЪрси
тЪрси работа като мияч в 
заведение - тел. 0878/555-841. 
[24, 16]
работа като охранител търси 
тел. 0894/454-057. [11, 9]
тЪрся работа като охранител 
- 0897/555-244. [5, 4]

гриЖа за болни
и вЪзрастни
гледа болни, възрастни хора 
почасово - тел. 0877/302-561.
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строителство

изграЖда тераси - 
0897/931-088.

кЪрти и пробива - 
0897/832-363
ФирМа изграЖда, 
ремонтира 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 - тел. 0896/183-
637.
кЪрти, реЖе, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - 0878/943-
895
сЪбаря стари къщи 
и постройки - тел. 
0889/991-977.
работа с малък багер и 
самосвал. Тел. 0899/140-
258.
услуги с мини багер - 
75 см ширина - 0897/42-
93-74.
реМонт на покриви 
- ВСЯКАКВИ, и с плочи, 
улуци - справки на тел. 
0896/859-701.
строителство и ре-
монт на покриви - тел. 
0896/799-364.
реМонт на стари по-
криви и подмяна на улу-
ци. Варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [24, 24]
бригада извЪрШва ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренаж, 
бояджийски и тенекеджий-
ски услуги - 0899/638-
875. [20, 19]

извЪрШва реМонт на 
покриви и нови, хидрои-
золация, саниране, улуци 
и др. - тел. 0895/810-504. 
[26, 21]
услуги с багер - 3.5 
тона, и бобкат - 3 тона 
- тел. 0898/421-281. [26, 
20]
каМенна облиЦовка и 
настилки, камини, пещи, 
барбекю, чешми се изра-
ботват на тел. 0896/702-
367. [12, 11]
подпорни стени, дре-
нажи, покриви, вътрешни 
ремонти - тел. 0897/390-
194. [24, 14]
реМонт и направа на по-
криви, външна изолация, 
хидроизолация и др. - тел. 
0888/020-187. [24, 14]
реМонт на покриви, улу-
ци, хидроизолация - тел. 
0884/76-93-42, от Габро-
во. [22, 12]
кЪртя бетон, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 
5]
реМонт на стари къщи 
- покриви, изолации, ла-
марини, бетони и др., 
извършва тел. 0882/279-
749. [24, 8]
реМонт на покриви, 
хидро- и топлоизолации, 
улуци, дренаж и др. - 
0882/279-749. [24, 8]
Шпакловки, гипсокар-
тон, мазилки, замазки и 
др. - тел. 0898/672-883. 
[5, 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.
алпинисти - тел. 
0887/131-381. [33, 20]

варови Мазилки, то-
плоизолация, шпаклов-
ка, боя - скеле - тел. 
0888/167-755. [24, 12]
вик, Фаянс и терако-
та - тел. 0884/228-253. 
[22, 8]

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

ХидроизолаЦии
ХидроизолаЦия на по-
криви, измазване на ко-
мини, ламарини - справки 
на на тел. 0876/54-95-12. 
[24, 14]

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.

ел. реМонти
дребни електроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.

ел. инсталаЦии - 
справки на тел. 0877/36-
78-52. [22, 16]
реМонт на стари и из-
граждане на нови ел. ин-
сталации - 0878/116-850. 
[3, 3]

коМини
проФесионално по-
чистване на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯ-
КО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночистач  - 
0889/177-737.

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

вик
източване на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
вик МонтаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
отпуШване на канали - 
0889/177-737.
вик реМонти - 0894/22-
05-09. [23, 4]

дограМа
ет „александЪр ЙОР-
ДАНОВ“ - АлУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

реМонт на електроуреди 
реМонт на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313. [25, 21]
ел. уреди поправя 
0894/22-05-09. [23, 9]
реМонт на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 10]
реМонт на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

почистване
собствен превоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0893 893 754. [24, 
10]

косене
проФесионално косе-
не и поддръжка на дво-
рове - тел. 0899/140-254.
косене и почистване - 
тел. 0893/20-49-09. [22, 
20]
косене, почистване на 
трева, храсти, къпини - 
тел. 0886/308-017. [24, 
14]
косене с храсторез - тел. 
0876/47-99-10. [12, 8]
гриЖа за Вашия двор - 
косене на трева, поддръж-
ка на зелени площи, по-
чистване на дворове. Тел. 
0877/919-006. [22, 12]
косене и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[12, 11]
косене, кастрене, по-
чистване - 0894/602-701. 
[19, 9]
косене, кастрене, по-
чистване - тел. 0878/881-
501. [12, 3]

озеленяване
„деМетра-прогрес“ 
извЪрШва: озеленява-
не, ландшафтни проекти, 
поддръжка зелени площи, 
плодни градини. Предлага 
декоративни цветя, храсти 
и дървета. Тел. 0877/343-
426. [11, 9]

услуги
кЪрти, чисти, извозва - 
0889/177-737.
рязане, кастрене на 
опасни дървета (АлПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
заварЪчни услуги - 
0885/72-46-71. [12, 12]
реМонт на стругове 
и фрези извършва тел. 
0898/359-222. [22, 15]
рязане на опасни дър-
вета - справки на тел. 
0894/602-701. [19, 9]
калайдисване и ремонт 
на медни съдове, каза-
ни - тел. 0899/688-841, 
0888/280-357. [14, 3]
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КУхНЕНСКИ
шКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИЯ ОТ ГАБРОВО В БЪЛГАРИЯ:
ЕКО СЕЛИЩЕ ОМАЯ - 3/2 нощ. със за-
куски и вечери, 145 лв. 17.07;16.10.2020
ИЗВОРИТЕ НА АРДА - 3/2 нощ. със 
закуски и вечери, 139 лв. 10.07.2020
ПИРИНСКИТЕ ЕЗЕРА - 4/3 нощувки със 
зак. и веч., 289 лв. 02.07; 20.08.2020
С. ЗЛАТОЛИСТ - ХРАМ „ПРЕПОДОБНА 
СТОЙНА“ - РОЖЕНСКИ МАНАСТИР - 
САНДАНСКИ - МЕЛНИК - 2/1 нощ. със 
зак. и веч., 109 лв., 04.07; 10.10.2020
ЖДРЕЛАТА В РОДОПИТЕ - 3/2 нощ. със 
закуски и вечери, 135 лв., 21.08.2020
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ, ХОТЕЛ „АНТА-
РЕС“ - 7 нощувки на закуска и вечеря, 

391 лв., 04.07; 11.07; 18.07; 25.07; 
01.08; 08.08; 15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ, ХОТЕЛ 
„СОЗОПОЛ“ - 5 нощ. - зак.и веч., 270 
лв., 29.06; 20.07; 03.08;10.08;24.08;31.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО - 4 
нощувки на закуска и вечеря, 209 лв., 
27.06; 15.07; 05.08; 19.08
МОРСКО ЛЕТУВАНЕ В ПРИМОРСКО - 7 
нощ., зак. и веч., 335 лв., 04.07;11.07;18
.07;25.07;01.08;08.08; 15.08;22.08
ПОЧИВКА НА ОСТРОВ КОРФУ С ТРЪГ-
ВАНЕ ОТ СЕВЛИЕВО - 7 нощ. на зак. и 
веч., от 480 лв., 03.07;31.07;28.08;04.09
СЕПТЕМВРИЙСКИ ПРАЗНИЦИ НА О. КОР-
ФУ - 3 нощ.,зак.и веч.,275 лв. 18.09.2020

15/06

щори

Eт „кастело“ - щори - външни и вътрешни, вра-
ти - блиндирани, входни, автоматични гаражни, 
ролетки - охранителни, дограМа - алуминиева, 
PVC, бариери - автоматични - 066/87-04-89, 
0888/255-318.

градини, басейни

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

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.

Реклàми и îáяви в “100 веñти”

всеки ден в нов брой
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в Габрово и региона 
с представител 
инж. Иван Господинов

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

продава/купува, селскостопански; автопазар; превози

продава МаШини
електрическа пиШе-
ща машина продава тел. 
0888/819-851. [6, 5]
косачка BCS 622 - 14 
к. с., + резервни час-

ти, се продава на тел. 
0886/796-861. [6, 4]
дЪрводелски МаШи-
ни се продават на тел. 
0896/77-64-54. [5, 4]
банЦиг - правен, трифа-
зен, абрихт-циркуляр про-
дава тел. 0885/749-373. 
[3, 3]

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., се продават на 
тел. 0887/321-999. [22, 
17]

ЦиМентови коло-
ве се продават на тел. 
0888/390-082. [20, 19]
огнеупорни туХли, 
цигли, турски керемиди 
втора ръка се продават 
на тел. 0887/031-439. 
[25, 21]
стари Цигли - двука-
нални, 0.20 лв., се про-
дават на тел. 0877/29-84-
89. [24, 17]
суХи чаМови греди и 
букови талпи се продават 
на тел. 0876/733-350. 
[22, 13]
паркет - дъб, ма-
сив, се продава на тел. 
0886/079-119. [5, 4]

каМЪни подарява тел. 
0888/128-797. [6, 6]
каМенни плочи от по-
крив - 15 лв./кв. м - 
0899/48-98-46. [4, 2]
огнеупорни туХли - 
218 бр., 25х12,5х6 см, 
400 лв., се продават на 
тел. 0878/709-703. [3, 1]
покривна лаМарина - 
употребявана, се прода-
ва на тел. 0886/777-990. 
[14, 1]

продава клиМатиЦи
Хип е ринв е р т о р е н 
клиМатик „Фуджицу 
Нокрия-18“ се продава на 
тел. 0879/000-654. [6, 5]

продава обзавеЖдане
изгодно! запазени 
холова секция - двумо-
дулна, 3 м х 2.40, та-
буретки - 2 броя, мека 
мебел, телевизор „Грун-
диг“ се продават на тел. 
0888/819-851. [10, 8]

продава разни
Метална Цистерна - 10 
тона, се продава на тел. 
0888/975-692. [12, 9]
триФазна ярМоМел-
ка и кантар до 500 
кг се продават на тел. 
0897/82-80-88. [5, 3]
Фургон се продава на 
тел. 0895/319-802. [5, 1]

ЦентроФуга, кокоШа 
мрежа - 50 метра, се про-
дават на тел. 0889/28-44-
56. [6, 1]
каМина с водна риза 
„Прити“, 13 кВт, цена по 
договаряне, се продава 
на тел. 0878/518-770, 
след 17 часа [20, 1]

пчели продава
пчелни сеМейства 
се продават на тел. 
0889/28-44-56. [6, 1]

Животни продава
агнета продава тел. 
0888/975-692. [12, 9]
пилета се продават на 

тел. 0889/88-06-06. [11, 
3]

купува разни
стара наФта се купува 
на тел. 0895/752-838.
изкупува буркани 
срещу „Капитан Дядо Ни-
кола“ - тел. 066/88-21-
13, 0884/156-497.
стари Железа всякакви 
изкупува - тел. 0893/893-
754 [22, 10]

купува Материали
пункт за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

автоМобили продава
рено еспейс, летни и зимни нови 
гуми, газова уредба на метан, се 
продава на тел. 0887/707-984. [33, 
20]
волво 440 - АГУ, климатик, за 990 
лв. се продава на тел. 0889/505-
595. [5, 5]
Фолксваген поло, 1.6, 2 врати, 
се продава на тел. 0899/421-079. 
[5, 4]
тойота терсел 4х4 се продава на 
тел. 0876/799-923. [12, 7]
МерЦедес а160 - 1998 г., в дви-
жение, всичко платено, за 900 лева 
се продава на тел. 0899/075-544. 
[4, 4]

отлични от Германия: Ауди 80, 
Мерцедес Вито, Голф 4, Мерцедес 
А160, Опел Комбо - пикап, Рено 
Туинго, 1.2, се продават на тел.  
0898/878-548. [2, 2]
волга-газ 24, в движение, се про-
дава на тел. 0889/28-44-56. [6, 1]
МерЦедес 180 С - газова уредба, 
цена 1500 лв., се продава на тел. 
0887/341-715. [5, 1]

Микробуси, каМиони
газ 53 - бордови, се продава на 
тел. 0878/353-532. [2, 1]

реМаркета
реМарке за 350 лв. се продава на 
тел. 0894/52-52-58. [6, 1]

Мотори/велосипеди
сиМсон 50 се продава на тел. 
0887/265-095. [11, 9]
сиМсони се купуват на тел. 
0889/88-06-06. [11, 3]

велосипед „спринт“ - 24 цола, 
за 220 лв. се продава на тел. 
0894/52-52-58. [3, 1]

автоМобили купува
МерЦедес 190 D 124 купува тел. 
0899/688-841, 0888/280-357. [14, 
3]

авточасти/Магазини
рено еспейс, 2.2, TDI, 113 к. с., 
на части или цяло се продава на 
тел. 0899/359-114. [11, 1]

автоМобили под наеМ
„VAIKAR RENTACAR“ Автомобили 
под наем, ул. „Емануил Манолов“ 
28 - 0999/009-008.
автоМобили под наем - 
0878/929-080.

скрап, стари автоМобили
ФирМа „вайкар“ изкупува стари 
и нови, излезли от употреба МПС. 
Вземане от място - справки на тел. 
0999/009-008.

превози
услуги сЪс самосвал 
- 25 лв., и багер - 50 
лв./час - справки на тел. 
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, стро-
ителни отпадъци до сме-
тището - справки на тел. 
0898/780-448.

транспортни и хамал-
ски услуги за града - 15-
20 лв. Тел. 0878/650-
456. [26, 19]
изгодно! превоз с бус 
- тел. 0896/076-279. [22, 
18]
транспорт с бус  - 0.45 
лв./км - тел. 0894/004-
045. [16, 12]
транспорт сЪс самос-
вал - 4 тона - справки на 
тел. 0876/522-774. [10, 
10]
транспорт сЪс самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[15, 7]

пЪтна поМощ
пЪтна поМощ (лицен-
зирана) - справки на тел. 
0999/009-008.

еротика
еротичен МасаЖ - тел. 
0894/277-849. [11, 4]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 2]

билети, пЪтувания
автобусни, саМолетни БИлЕТИ се предлагат на тел. 
066/80-49-48, 0887/83-61-73.

ясновидство
изчистване на всичко 
негативно - 0895/221-
868.

запознанства
сериозна приятелка 
търси тел. 0988/795-831. 
[24, 10]
29-годиШен тЪрси съ-
жителство с жена до 35 
години - тел. 0892/033-
560. [7, 3]
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Жоро хАДЖИЕВ

Продължава от бр. 112

 За съжаление, над 
Бойновци тегне и едно 
предателство. Когато че-
тата на Цанко Дюстабанов 
след десетки сражения 
около селата Батошево, 
Кръвеник и Ново село по 
време на Априлското въс-
тание е разбита оконча-
телно и воеводата е тежко 
ранен (с раздробен лакът), 
малка част от четниците, 
заедно с него, стигат над 
Бойновци и решават да 
скрият в селото Цанко Дю-
стабанов, тъй като той се 
чувствал много зле и гу-
бел често съзнание. На су-
тринта идват две заптиета, 
прибират войводата в по-
лусъзнание и през Габрово 

го карат до Търново, къде-
то го съдят.
 Светослав Шишев:  
„Крият се в една плевня 
над селото. Там доскоро 
личаха основите от къ-
щите и други постройки, 
потерите са заловили се-
лянин от Геновци, който ги 
е предал!?”
 Даниела Цонева: „Ре-
шил да намери убежище 
при свой познат, Цанко 
Дюстабанов се насочва 
към с. Бойновци. Стоян 
Пейчев Врабелеца го при-
ема и скрива в плевнята 
си. Много скоро слухът за 
ранения войвода, слязъл 
от Балкана, се разнася из 
другите съседни колиби. 
Жители на днешното село 
Трънито съобщават на ма-
хлебашията Иван Колев от 

с. Горнова могила за „гла-
ватаря Цанко“. Заловен от 
няколко заптии, той пре-
карва нощта на 16 срещу 
17 май в Габровския конак, 
след което е откаран в 
Търновския затвор”.
 Бойновци е известно 
и със знаменитите си гъ-
дулари. Големият гъдулар 
и певец Стефан Пенчев 
Бойновски прославя не 
само родното си село, но 
и България далеч зад гра-
ница. През 1932 г. в Париж 
записват на грамофонна 
плоча 24 негови песни.
 Излизаме от Бойнов-
ци и се връщаме отно-
во на главния път, който 
след малко ще се раздели. 
Едното отклонение ще за-
мине за Врабците и Лю-
ляци, а другото към Дебел 
дял - Гъбене.

Гъáене - еäнî мàлкî îãлеäàлî нà Бълãàðия

 Веднага, преди да вле-
зем в Дебел дял, вляво се 
открива красива гледка. 
Планината сякаш е сряза-
на и природата е оформи-
ла отвесен скален венец, 
който е известен като Де-
белдялски скали. Добре 
се вижда и на картата как 
изолиниите изведнъж се 
сриват от 740 на 660 м.
 В подножието на този 

рид струят няколко чешми.
 И в Дебел дял не са 
останали кой знае колко 
стари къщи. Това е най-
горната махала и повечето 
сгради тук са градени с 
тухли, включително сто-
панските постройки, което 
ще рече, средата на мина-
лия век. Всъщност отнача-
ло селото се е намирало 
в местността Ливадето и 
след малко ще отидем до-
там да разгледаме.
 През 1934 г в Дебел 
дял са живеели най-много 
хора - 638 човека. След 
Освобождението, през 
1887 г. населението е било 

556 жители (само българи), 
което за балканско село 
по онова време си е дос-
та. В момента тук живеят 
около 60 човека и някои 
от къщите вече са в разру-
ха.
 Доскоро селото е ня-
мало църква, но е дало на 
нашата вяра една велика 
личност - Свети мъченик 
Лазар Български (Дебел-

дялски). Струва си всеки 
християнин да знае него-
вото житие.
 В чест на светеца пре-
ди няколко години в Дебел 
дял е издигнат храм, но-
сещ неговото име.
 Бягайки от България, 
Лазар заминал към Ана-
дола и пристигнал в село, 
наречено Сома, което е 
близо до Пергам, и там 
станал овчар. Един ден, 
когато пасял стадото с 
овце, край него минала 
кадъна от знатен род и 
кучетата се нахвърлили 
върху нея. Лазар скочил 
бързо, отървал кадъната 

от кучетата, но когато се 
прибрала при мъжа си, тя 
наклеветила овчарчето, че 
искало да я изнасили и 
за доказателство показала 
разкъсаните си дрехи. Мъ-
жът й веднага отишъл да 
търси овчаря, но намерил 
неговия ортак. Помислил 
го за Лазар и почти го 
убил от бой, но човекът 
все пак оцелял. Щом раз-
брал за грешката, Лазар 
веднага отишъл в селото, 
за да обясни ситуацията, 
но там го хванали и го 
тикнали в затвора, а мест-
ният ага се заканил да 
го съди заради поруганата 
чест на кадъната.
 Коментари на:
 Иван Николов: „Проек-
тът за храма е дарение и е 
дело на арх. Карл Кандул-
ков. Довършен е от мен, 
заедно с колектив от коле-
ги инженери!”
 Галина Гълъбова: „Мно-
го голям принос на стро-
ежа на църквата има г-н 
Недко Недков - бившият 
габровски кмет, който е 
родом от Дебел дял. Не го 
забравяйте!”
 Иван Николов: „Бати 
Недко е далечен братовчед 
на Лазар Дебелдялски! До-
чака да се завърши храма 
и изненадващо почина!”
 Neli Devonport: „Пър-
вата инициатива за храма 
започва с кметицата на 
селото по това време.
 Мозайките на Свети 
Лазар Български - Дебел-
дялски са изработени от 
проф. Иван Кънчев”.

Продължава в петък

 

Деáел äял
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