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	 -	Ще	успеете	ли	да	съ-
берете	 нужните	 гласове	
за	приемането	на	предло-
жението	 на	 ГЕРБ	 за	 про-
мени	 в	 Конституцията	 в	
парламента?	 Вървят	 кон-
султации	 с	 други	полити-
чески	формации.
	 -	 Консултациите	 при	
толкова	 значима	 тема	 са	
нещо	 съвсем	 нормално	 и	
сме	отворени	 към	 всички,	
представени	 в	 Народно-
то	 събрание,	 политически	
сили,	които	имат	волята	да	
допринесат	 към	 проекта.	
Наясно	 сме,	 че	 не	 само	

заложеното	 в	 сегашната	
Конституция	 необходимо	
мнозинство	 предполага	
широк	 консенсус,	 а	 и	 са-
мата	тежест	на	въпроса	за	
преучредяване	 и	 рестар-
тиране	на	демокрацията	в	
България.	
 		 -	 Какво	 ще	 се	 случи,	
ако	 депутатите	 го	 одо-
брят?
 -	Решени	сме	да	дове-
дем	 процеса	 докрай	 и	 да	
инициираме	 свикване	 на	
Велико	народно	събрание.	
Със	 сигурност	 сегашната	
Глава	девета	на	Конститу-

цията	 предвижда	 законо-
дателната	 инициатива	 за	
нова	 Конституция	 и	 свик-
ване	 на	 ВНС	 да	 бъде	 об-
съдена	в	рамките	на	меж-
ду	 два	 и	 пет	 месеца.	Ако	
предложенията	 ни	 събе-
рат	 достатъчно	 подкрепа,	
Народното	 събрание	 ще	
вземе	решение	за	свиква-
не	на	Велико	народно	съ-
брание.	Ще	бъдат	избрани	
400	 народни	 представите-
ли,	 200	 с	 пропорционални	
листи	 и	 200	мажоритарни,	
и	ще	 работят	 по	 промени	
в	 основния	 закон.	 През	
това	време	ще	тече	и	об-
ществен	и	политически	де-
бат	какви	промени	и	къде	
трябва	 да	 бъдат	 направе-
ни.	
	 -	 А	 ако	 няма	 нужния	
кворум	 и	 бъде	 отхвърле-
но?

	 -	 В	 такъв	 случай	 на-
шата	 политическа	 заявка	
остава	 неизпълнена.	 Не	
знам	какво	ще	правят	дру-
гите	политически	сили,	 но	
за	 нас	 промените	 в	 Кон-
ституцията	ще	останат	ос-
новен	приоритет.	
	 И	 както	 често	 казвам,	
държавната	 власт	 се	 зае-
ма	 и	 използва,	 ако	 имаш	
какво	да	постигнеш	за	об-
ществото	 с	 нея.	 Държа-
нето	ѝ	като	самоцел	не	е	
продуктивно	за	никого.
	 -	Ваша	ли	бе	идеята	за	
помените	 в	 Конституция-
та,	във	Ваш	стил	е?
				 -	 Идеята	 е	 плод	 на	
политическо	 узряване	 и	
разисквания	 в	 последни-
те	 години.	 Интелектуални-
те	 предпоставки	 за	 такъв	
разговор	 са	 видни	 -	 го-
ляма	 част	 от	 обществото	

обвързва	 политическите	
си	 искания	 със	 системни	
промени.	В	крайна	сметка	
политиката	 не	 е	 само	 да	
водиш,	 но	 и	 да	 следваш	
обществените	 очаквания.	
Нещо	повече	-	дори	близ-
кото	бъдеще	да	покаже,	че	
парламентарно	 представе-
ните	 политически	 сили	 не	
са	 решени	 за	 ремонт	 на	
Конституцията,	 въпросът	
няма	 да	 изчезне	 от	 об-
щественото	 внимание	 то-
ку-така.	
 -	 Какво	 ще	 се	 случи,	
ако	 правителството	 не	
издържи	 на	 натиска	 от	
улицата	 и	 подаде	 остав-
ка?	За	 кого	ще	 бъдат	 из-
годни	и	за	кого	не	предс-
рочни	избори?
	 -	Намираме	се	в	ситу-
ация,	от	която	няма	лесен	
изход.														 стр. 2

Томислав Дончев: "Пðотестите са заðади 
усещането за дефицит на спðаведливост"

жЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Промените в Конституцията, които ГЕРБ предлага, вари-
антите какво ще се случи, ако те бъдат приети, и съответ-
но, ако не бъдат, както и вариантът оставка на правител-
ството, причините за протестите в страната коментира 
вицепремиерът Томислав Дончев.

което означава, че нещо трябва да се промени, коментира вицепремиерът и бивш кмет на Габрово

изпълнява линията:

Билети - на автогарите

0897 812 301
0897 812 303
0897 805 282

Севлиево, 
ул. "Стоян Бъчваров" 8

Севлиево • гаБрово
КаЗанлЪК • Павел Баня

ХиСаря • Пловдив

"Елиза Аðт" подаðи поðтðет 
на кðалския съветник 
Джон Бðизáи, той го хаðеса
	 Повече	 за	 последния	
ден	 от	 двудневното	 по-
сещение	 на	 г-н	 Бризби	 в	
Габрово	-	на страница тре-
та

	 Основната	 цел	 е	 да	 се	 създаде	
благоприятна	 среда	 за	 развитие	 на	
търговията	на	дребно	и	малкия	бизнес	
в	 квартала.	Ще	 се	 търси	 помощта	 на	
креативните	индустрии,	за	да	се	разра-
боти	и	обогати	районът	с	нови	търгов-
ски	дейности	и	 творчески	инициативи,	
да	се	превърне	в	притегателен	център	
за	жителите	и	посетителите	на	града.

повече на стр. 4

Шести участък 
в Гаáðово става 
пилотен ðайон в 
междунаðодния 
пðоект CINEMA

	 „Да	 открехнем	 прозо-
реца“,	 е	името	на	послед-
ния	 проект,	 който	 Габров-
ският	 драматичен	 театър	
реализира	 с	 финансова-
та	 подкрепа	 на	 Община	
Габрово	по	програма	„Кул-
тура“.	
	 Проектът	 е	 част	 от	
съпътстващите	 събития,	 с	
които	 ДТ	 „Рачо	 Стоянов“	
ще	отбележи	75	години	от	
създаването	 си	 през	 ок-
томври	тази	година.
	 С	 помощта	 на	 съвре-
менните	 технологии	 и	 ди-
гиталните	 изкуства	 екипът	
на	 театъра	 ще	 разкаже	
историята	 на	 културната	
институция	 в	 града.	 Хо-
лограмна	 инсталация,	

изградена	 от	 фотографа	
Емил	 Михов	 и	 Box	Vision,	
ще	 припомни	 за	 знако-
ви	постановки,	режисьори	
и	 актьори,	 оставили	 своя	
отпечатък	 в	 габровската	
трупа	през	годините.	Тя	се	
намира	на	входа	и	фасад-
ните	прозорци	на	ДТ	„Рачо	
Стоянов“,	 който	 се	 поме-
щава	 в	 сградата	 на	 НЧ	
„Априлов-Палаузов	-	1861“.	
Различни	холограмни	про-
екции	 периодично	 ще	 се	
сменят,	 като	 ще	 предста-
вят	 отделни	 моменти	 от	
театралния	живот	в	Габро-
во.	Инсталацията	ще	бъде	
изложена	 до	 15	 ноември	
2020	г.	

продължава на стр. 4

СтЕфкА БурмоВА

Връзката	между	бизне-
са	 и	 науката	 дискутираха	
в	 габровския	 Технически	
университет,	 чиято	 цел	 е	
иницииране	 на	 по-тясно	
сътрудничество	 между	
Българската	 академия	 на	
науките,	 университетите	 в	
страната	и	бизнеса,	 съоб-
щи	за	вестника	зам.-ректо-
рът		доц.	Лиляна	Русанова.	

Инж.	Николинка	Хинко-
ва	–	ръководител	на	Регио-
нален	иновационен	център	

„Амбициозно	 Габрово“,	 от-
кри	 дискусията	 и	 подчер-
та,	че	„българският	бизнес	
е	 осъзнал	 важната	 роля	
на	 науката	 за	 създаване	
на	иновации	и	повишаване	
конкурентоспособността	
на	 предлаганите	 продукти	
на	 международния	 и	 на-
ционален	пазари.	Макар	и	
опознавателна,	 тази	 сре-
ща	 ще	 позволи	 на	 пред-
ставителите	на	бизнеса	да	
поставят	 своите	 пробле-
ми,	 както	 и	 на	 студентите	
да	 разберат	 как	 могат	 да	

съчетават	 работата	 си	 с	
наука	 и	 научни	 изследва-
ния	 след	 завършване	 на	
образованието	си“	–	заяви	
инж.	Хинкова.

Ректорът	на	ТУ	в	Габро-
во	 проф.	 Железаров	 под-
черта,	 че	 проблемът	 как	
българската	наука	да	стиг-
не	по-бързо	до	българския	
бизнес	 е	 актуален,	 но	 и	
много	 значим	 за	 разви-
тието	 на	 страната	 ни.	 „Аз	
съм	 тясно	 свързан	 както	
с	 регионалните	 академич-
ни	 центрове	 на	 БАН,	 в	

качеството	си	на	региона-
лен	 координатор	 допреди	
няколко	 месеца,	 така	 и	 с	
РИЦ	-	Габрово,	и	с	Универ-
ситета	 –	подчерта	 той	 -	 и	
смятам,	 че	 направените	
до	 момента	 усилия	 нами-
рат	своето	продължение	в	
дискусии	 и	 създаване	 на	
по-тесни	 контакти	 между	
бизнеса,	 университетите	и	
научните	работници.“

Главният	 координатор	
на	 Националната	 ака-
демична	 мрежа	 на	 БАН	
проф.	д-р	Митко	Димитров	

сподели	пред	участниците,	
че	 е	 важно	 да	 се	 събере	
информация	 за	 потребно-
стите	 на	 бизнеса,	 за	 не-
говите	 реални	 проблеми,	
за	да	се	търсят	съвместни	
решения.	

„Целта	 на	 днешната	
дискусия	 е	 бизнесът	 да	
представи	 пред	 нас	 реал-
ните	 си	 проблеми,	 а	 БАН	
чрез	регионалната	си	мре-
жа	да	намери	подходящи-
те	експерти	–	заяви	проф.	
Димитров.	

продължава на стр. 4

Вðъзката áизнес – наука дискутиðаха в ТУ

Да откðехнем пðозоðеца на Гаáðовския театъð

Едно пътуване в 
Южна Амеðика 
С Геоðги 
Тðендафилов8
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СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET 

	 ВОДОРАВНО:	 Ръкавица.	 Торпедо.	 Рубидий.	 Ави-
атор.	 Облак.	 Нрави.	 Оолит.	 Аба.	 Атуел.	 Урна.	 Лице.	
Алегро.	Дали.	Школа.	"Коджики".	Таин.	Рид.	Рав.	Наем-
ник.	Анакард.	Наемател.	Оман.	Еберт	(Фридрих).	Мане	
(Едуар).	Омар.	Внос.	Иберия.	Дао.	Рис.	Юнкер.	Орм.	
Тлен.	Мороа	(Андре).	Анита.	Кубе.	Ноа	(Яник).	Козел.	
Мастика.	 Дувар.	 "Таис".	 Роом	 (Абрам).	 Нота.	 Амон.	
Крадла.	 Квинта.	 ООН.	 Студент.	 Идоли.	 Ши.	 Инари.	
Опонентка.	Атомистка.	Кривак.	
 ОТВЕСНО:	 Бърборко.	 Номер.	 Одонтит.	 Кулон.	
Драма.	 Мазут.	 "Уно".	 Кабала.	 Жакард.	 Нева.	 Дам.	
"Вики".	Диван.	"Атила".	Кери	(Марая).	Вид.	Тлак.	Волт.	
Равнис.	 Цин.	 "Илинден".	 ЕАМ.	 Мит.	 Байраци.	 Борн	
(Макс).	Атон.	Ок.	Абе	(Ернст).	Тенеси.	Ксантипа.	Става.	
Шамар.	 Смути.	Адо.	 Ови.	Акинети.	 Обиск.	 Онк.	 Гри.	
Алоним.	Бюрек.	Ролер.	Пастел.	Камено.	Ара.	Ини.	Пет.	
Угар.	Таркан.	Одо	(Джузепе).	ТВ.	Докер.	Имение.	Око-
лошка.	Хор.	Лорд.	Леярна.	Маниак.

отговори на сканди от петък

уВЕдоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 

разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 
цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 

уВЕДОмяВА	СВОиТЕ	КлиЕНТи,	чЕ:
	 На	 12.09.2020	 г.,	 от	 08:30	 до	 16:00	 ч.	 поради	 извършване	 на	
неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	са	възможни	смущения	на	електрозахранването	в	
района	на	Габрово,	в	района	на	булевард	„Могильов“	№	64,	№	66,	№	
68,	№	70.

 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 можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

Проект за решение:
 Управителният	 съвет	 на	 КСАБ	 „АКРО-АРТ”	
-	 Габрово	 свиква	 по	 своя	 инициатива	 редов-
но	 Общо	 събрание	 на	 Сдружението.	 Общото	
събрание	ще	се	проведе	от	 18:00	 часа	на	 	 30	
септември	2020	г.	в	гр.	Габрово,	бул.	„Априлов“	
-	Спортен	комплекс	„Христо	Ботев“,	зала	по	Ак-
робатика,	офис	на	КСАБ	„АКРО-АРТ”	-	Габрово	
при	следния	
 ДНЕВЕН	РЕД:

 1.	 Приемане	 на	 Доклад	 за	 дейността	 на	
КСАБ	„АКРО-АРТ”	-	Габрово	през	2019	г.
	 2.	Приемане	на	Отчет	за	изпълнение	на	бю-
джет	2019	г	и	финансов	отчет	на	КСАБ	„АКРО-
АРТ”	-	Габрово	за	2019	г.
	 3.	Приемане	 на	 Програма	 за	 дейността	 и	
бюджет	на	КСАБ	„АКРО-АРТ”	-	Габрово	за	2020	
г.
 4.	Разни.
	 Регистрацията	 за	 участие	 в	Общото	 събра-
ние	ще	започне	в	17.30	часа.	
	 При	липса	на	кворум	заседанието	се	отлага	
с	един	час	по-късно	на	същото	място	и	при	съ-
щия	дневен	ред.

уВЕдоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 

разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 
цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 

уВЕДОмяВА	СВОиТЕ	КлиЕНТи,	чЕ:
	 На	10.09.2020	г.	от	08:30	до	12:30	ч.	поради	извършване	на	не-
отложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	елек-
троенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	
община	Трявна,	ул.	„П.	Р.	Славейков“	от	пресечката	с	ул.	„Шаховец“	
до	 бензиностанция	 „Чучура“	 включително;	 ул.	 „Чучура“;	 ул.	 „Осми	
март“;	ул.	„Шаховец“;	ул.	„Кубра“;	кв.	Тепавици;	ул.	„Сечен	камък“;	
хотел	„Ралица“;	ул.	„Калето“;	ул.	„Богомил	Даскалов“;	ул.	„Борова“;	
фирма	„Щайнер	мебел“;	територията	на	стадион	Трявна;	„Чичо-Томо-
вата	колиба“;	бунгалата	под	нея;	газстанция	и	ТПК	МИР.	
	 Временни	 смущения	 в	 електрозахранването	 са	 възможни	 от	
08:30	до	09:00	ч.	в	районите	на	ул.	„Бръшлянска“;	ул.	„Осми	март“,	
ул.	„Люляк“;	ул.	„Асеневци“	–	от	втория	мост	нагоре	до	края	на	ули-
цата;	фирма	„Трявна	АРТ“	ЕООД;	фирма	„Перун“	(ВС	„Лотос“)	и	ТПК	
„Балкан“.
	 На	 10.09.2020	 г.	 от	 13:00	 до	 16:45	 ч.	 поради	 извършване	 на	
неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	
на:	Трявна,	ул.	„Цар	Калоян“;	ул.	„Симеон	Цонев“;	ул.	„Хан	Аспарух“;	
ул.	 „Бачо	Киро“;	ул.	 „Асеневци“	–	от	съда	нагоре	до	втория	мост;	
ул.	„Димитър	Горов“;	ул.	„Кънчо	Скорчев“;	ул.	„Алекси	Пухлев“;	ул.	
„Проф.	 Пенчо	 Райков“;	 ул.	 „Ангел	 Кънчев“	 от	 старинния	 мост	 до	
каменния	мост;	площад	„Капитан	дядо	Никола“;	хотелски	комплекс	
„Трявна“,	хотел	„Зограф“;	СУ	„П.	Р.	Славейков“;	хотел	„Фамилия“;	ул.	
„Петър	Генчев“;	РПУ	-	Трявна;	Тревненски	съд;	централната	част	на	
гр.	Трявна	и	читалище	„П.	Р.	Славейков“.
	 Временни	 смущения	 в	 електрозахранването	 са	 възможни	 от	
16:30	до	17:00	ч.	в	районите	на	ул.	„П.	Р.	Славейков“	от	пресечката	
с	ул.	„Шаховец“	до	бензиностанция	„Чучура“	включително;	ул.	„Чучу-
ра“;	ул.	„Осми	март“;	ул.	„Шаховец“;	ул.	„Кубра“;	кв.	Тепавици;	ул.	
„Сечен	камък“;	ул.	„Калето“;	ул.	„Богомил	Даскалов“;	ул.	„Борова“;	
ул.	„Цар	Калоян“;	ул.	„Симеон	Цонев“;	ул.	„Хан	Аспарух“;	ул.	„Бачо	
Киро“;	ул.	„Асеневци“	–	от	съда	нагоре	до	втория	мост;	ул.	„Димитър	
Горов“;	ул.	„Кънчо	Скорчев“;	ул.	„Алекси	Пухлев“;	ул.	„Проф.	Пенчо	
Райков“;	 ул.	 „Ангел	Кънчев“	от	старинния	мост	до	каменния	мост;	
площад	„Капитан	дядо	Никола“;	фирма	„Щайнер	мебел“;	територия-
та	на	стадион	Трявна;	 „Чичо-Томовата	колиба“;	бунгалата	под	нея;	
газстанция;	ТПК	МИР;	хотелски	комплекс	„Трявна“;	хотел	„Зограф“;	
СУ	„П.	Р.	Славейков“;	хотел	„Фамилия“;	хотел	„Ралица“;	ул.	„Петър	
Генчев“;	РПУ	-	Трявна;	Тревненски	съд;	централната	част	на	гр.	Тряв-
на;	читалище	„П.	Р.	Славейков“;	ул.	„Бръшлянска“;	ул.	„Осми	март“;	
ул.	„Люляк“;	ул.	„Асеневци“;	фирма	„Трявна	АРТ“	ЕООД;	фирма	„Пе-
рун“	(ВС	„Лотос“)	и	ТПК	„Балкан“.

 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 можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

уВЕдоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 

разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 
цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 

уВЕДОмяВА	СВОиТЕ	КлиЕНТи,	чЕ:
 На	14.09.2020	г.	от	09:00	до	16:00	ч.	поради	извършване	на	
неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	
електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	райо-
на	на	Габрово,	улиците	„Иван	Гюзелев”	№	7	–	15,	„Райчо	Каролев”	
№	4	-	6	и	1,	бул.	„Априлов”	№	52	и	№	1	–	25,	ул.	„Пенчо	Семов“,	
ул.	 „Успех“,	 ул.	 „Елисавета	Попантонова”	№	2	и	4,	 ул.	 „Възраж-
дане”	№	2	–	6	и	1	 -	 5,	 ул.	 „Евтим	Дабев”,	 ул.	 „Скобелевска”	№	
28	-	32,	ул.	„Съзаклятие”	№	1,	2,	6,	ул.	„Алеко	Константинов”	№	
28,	30,	ул.	„Константин	Величков”,	ул.	„Тракия”	№	23	-	31,	30	-	38,	
ул.	„Пейо	Яворов”,	улица	„Пенчо	Семов“,	ул.	„Тодор	Бурмов”	7	А	
–	31	/	12	–	18,	Бинго	зала,	комплекс	„Алеко”	,	„СИ	Банк”,	площад	
„Възраждане”	1	-	Окръжен	съд,	Районен	съд,	Зала	„Възраждане”,	
площад	 „Възраждане”	 3	 –	 Община	 Габрово,	 „Дирекция	 за	 на-
ционален	 строителен	 контрол”,	 „Райфайзенбанк	 България“	 ЕАД,	
„Български	Пощи	Габрово	3”	с	местонахождение	пл.	„Възражда-
не“,	„Обединена	българска	банка“	АД,	Административен	съд	на	ул.	
„Райчо	Каролев”	№	4,	сградата	на	ОББ	 ,	Априловска	 гимназия,	
„Местни	данъци	и	такси”,	Български	пощи	Габрово	център,	 „Да-
лекосъобщения”,	бул.	„Априлов“	№	52,	Медицински	център	„Свети	
Иван	 Рилски”,	 временни	 смущения	 в	 електрозахранването	 ще	
има	МБАЛ	„Д-р	Тота	Венкова”.

	 На	 11.09.2020	 г.	 от	 09:00	 до	 16:00	 ч.	 поради	 извършване	
на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	
на	електроенергия		ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	Габрово,	ЖСК	„Електрон”,	ул.	„Устрем”	№1,	2,	ул.	„Ха-
джи	Димитър”	№	10	-	26	/	37	-	43,	55,	ул.	„Цанко	Церковски”	№	
1	-	25	/	2	–	20,	ул.	„Алеко	Богориди”	№	1	-	9	/	4	-	18,	ул.	„Гаврил	
Кръстевич”	№	1	-	7	/	4	–	8,	ул.	„Ангел	Кънчев”	№	29	-	49	/	34	-	56,	
ул.	 „Стръмнина”	№	10,	ул.	 „Баждар”	№	44	до	54,	ул.	 „Варовник”	
№	5	–	19-25,	ул.	„Доктор	Илиев	детския”,	ул.	„Васил	Друмев”	№	
5,	ул.	„Студентска”	№	41	-	57	/	56	-	70,	ул.	„Факел”	№	2	-	8	/	5,	
ул.	„Каменно	цвете”,	ул.	„Мирни	дни”	№	57	-	71,	ул.	„Кракра”,	ул.	
„Вихър”,	ул.	„Народна	победа”,	ул.	„Чайка”	№	6,	ОДЗ	„Дъга	1”,	Дом	
за	медико-социални	грижи	на	ул.	„Върба”,	ВМЕИ	корпуси	1,	2	и	3.

	 На	10.09.2020	г.	от	09:00	до	16:00	ч.	поради	извършване	на	
неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	
електроенергия	ще	бъде	прекъснато	 електрозахранването	 в	ра-
йона	на	Габрово,	ул.	„Веселие”,	ул.	„Митко	Палаузов”,	ул.	„Мара	
Гидик”,	ул.	„Саша”,	ул.	„Баба	Зара”,	ул.	„Възход”,	ул.	„Бисер”,	ул.	
„Светулка”,	бул.	„Трети	март”	№	1-3	и	от	№	2	-16,	ул.	„Паничарка”,	
бул.	„Априлов"	№	54	–	74,	ул.	„Ганчо	Лапаков",	ул.	„Подуево",	ул.	
„Лале“,	ул.	„Вардар”,	ул.	„Бакойски	баир”,	ул.	„Кънчо	Райков",	ул.	
„Трудов	герой"	,	ул.	„Дебел	дял",	ул.	„Македония"	№	24	-40	/	№	31	
-	39,	ул.	„Република“,	„Паничарка“,	фирмите	ДКЦ	1;	ВиК;	стадион	
„Христо	Ботев”;	С.Д.	 „Десислава”;	 „Севброкерс”	и	бензиностан-
ция	OMV.

	 На	09.09.2020	г.	от	09:00	до	14:00	ч.	поради	извършване	на	
неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	
електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	райо-
на	на	ул.	„Славянска",	ул.	„Ясен“,	ул.	„Марин	Дамянов",	ул.	„Иван	
Калпазанов”,	 ул.	 „Капитан	Дядо	Никола”,	 ул.	 „Станимирова“,	 ул.	
„Добри	Чинтулов”,	ул.	„Йосиф	Соколски”,	ул.	„Св.	Климент	Охрид-
ски”,	ул.	„Бенковска“,	ул.	„Даскал	Алекси“,	ул.	„Руен”,	ул.	„Стран-
джа”,	ул.	„Христо	Цокев”,	ул.	„Иван	Гърмидолов”,	ЕТ	„Фаворит“	и	
ЕТ	„Елипса“..

 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ 
център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите клиенти 
за възникналото неудобство и се надява на разбиране. Допълнител-
на информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

ЦКБ АД 
продава следния недвижим имот 
на адрес: Гр. Габрово, ул. „Обзор“ № 1, с площ 629 кв. м, 

с трайно предназначение – урбанизирана, с построените
в нея: Сграда с площ 19 кв. м; сграда с площ 36 кв. м; 

сграда с площ 24 кв. м; жилищна сграда, еднофамилна, 
със застроена площ 72 кв. м, брой етажи - 2.

Цена: 80 000 лв. без ДДС

За контакт: ЦКБ АД клон Габрово, ул. „Брянска“ № 54; 
тел.: 066/817-010; 066/817-018.

Честит юбилей на йорданка илиева иванова

пожелаваме ти много здраве и щастие в живота и дълголетие, да отгледаш и правнуци!

С обич съпруг, дъщери, 
зетьове и внуци

Томислав Дончев: "Пðотестите са заðади 
усещането за дефицит на спðаведливост"

продължава от стр. 1
Неведнъж	 съм	 заявявал,	
че	 за	 нас	 най-изгодно	 е	
да	 подадем	 оставка	 вед-
нага.	Това	вероятно	би	ус-
покоило	 голяма	 част	 от	
обществените	напрежения,	
но	от	друга	страна	за	нас	
са	гласували	1	млн.	души,	
които	считат	този	акт	като	
предателство.	 Изглежда	
като	поддаване	на	натиск.	
Безспорен	 факт	 е,	 че	 об-
ществото	 е	 разделено	 и	
е	 безсмислено	 да	 мерим	
коя	половина	е	по-голяма.	
Истинския	 държавник	 го	
е	 грижа	и	 за	обществото,	
и	 за	 държавата.	 Поради	
тази	 причина	 не	 бива	 да	
допринася	 за	 разделение-
то.	
 Но	 нека	 видим	 какво	
ще	се	случи	в	Парламента	
и	 предложението	 ни	 за	
промени	в	Конституцията.	
 -	 Социолозите	 сочат	
резултати	 на	 редовни	
парламентарни	 избори	
почти	като	на	предишните	
парламентарни	 избори,	
само	че	по-ниски.	Пак	ли	
всичко	ще	се	повтори?
	 -	При	подобна	динами-

ка	 в	 политическия	 живот	
бих	 казал,	 че	 рейтингите	
са	 твърде	 условни.	 Соци-
ологическите	 проучвания	
и	 резултати	 могат	 да	 бъ-
дат	 тълкувани	 и	 прочита-
ни	 по	 много	 и	 различни	
начини.	 Във	 времена	 на	
политическа	 нестабилност	
е	нормално	политическите	
сили	 да	 понасят	 удари.	
Приемаме	 всеки	 укор	 и	
недоволство	 като	 нормал-
ни	 и	 заслужени.	 Една	 от	
функциите	 на	 политиците	
е	 да	 бъдат	 отдушник	 на	
народния	гняв.	
	 Тъжното	 е,	 че	 се	 еро-
зира	доверието	и	на	тези,	
които	 ни	 подкрепяха.	 На-
дявам	се,	 не	 сме	 го	 загу-
били	 безвъзвратно.	 И	 все	
пак	 не	 бих	 се	 ангажирал	
да	предвещавам	какво	ще	
се	случи.
 -	Ако	има	предсрочни	
избори,	едва	ли	ще	може	
да	се	организира	машин-
но	гласуване?
			-	Първо,	Народното	съ-
брание	трябва	да	прецизи-
ра	 Изборния	 кодекс	 и	 да	
уреди	какъв	тип	трябва	да	
са	машините	и	кой	ги	купу-

ва.	Според	мен	не	е	редно	
това	 да	 е	 Министерският	
съвет,	 той	 трябва	 да	 стои	
възможно	 най-далеч	 от	
изборния	 процес.	 Иначе	
срокът	за	доставка	на	ма-
шините	е	около	6	месеца.	
Естествено,	 могат	 да	 се	
наемат	 и	 за	 по-къс	 срок,	
но	 според	 мен	 трябва	 да	
имаме	наши	машини,	а	не	
все	да	наемаме.		
 -	 Как	 ще	 реагира	 Ев-
ропа	 на	 политическия	
срив,	 на	 предсрочни	 из-
бори,	 на	 безвластието	
във	 времето	 на	 всеобща	
борба	 с	 пандемията	 в	
света?
	 -	Случващото	се	в	Бъл-
гария	 не	 е	 прецедент	 или	
изолиран	 случай.	 Точно	 в	
криза	 -	 здравна,	 иконо-
мическа,	 имаме	 нужда	 от	
стабилни	 държави-членки,	
както	 и	 стабилен	 и	 смел	
Европейски	 съюз.	Но	 има	
неща,	 които	 не	 могат	 да	
се	 регулират,	 например	
обществените	настроения.	
	 Хубавото	 е,	 че	 за	 мо-
мента	 Европейският	 съюз	
доказва,	 че	 от	 него	 има	
смисъл.	

 	 -	 Правителството	 на-
прави	не	малко	за	борба-
та	 с	 пандемията	и	 запаз-
ване	 на	 бизнеса,	 стиму-
лира	 социално	 слабите,	
но	това	сякаш	не	се	забе-
лязва,	 не	 действа	 на	 на-
гласите	на	хората.	Сещате	
ли	се	защо?
	 -	 Зрялото	 общество	
знае,	 че	 държавата	 е	 ин-
струмент	 за	 управление	
на	 обществото	 и	 иконо-
миката,	 а	 не	 „големият	
бял	 баща”,	 който	 можем	
да	 държим	 отговорен	 за	
всичко	 случило	 се	 и	 нес-
лучило.	Не	мисля,	че	хора-
та	не	оценяват	това,	което	
се	прави	за	тях.	Наша	ос-
новна	цел	е	да	достигнем	
до	 всички	 нуждаещи	 се	 и	
мисля,	че	в	голяма	степен	
успяхме.	
	 Дали	е	необходимо	да	
бъде	 направено	 повече	 -	
със	 сигурност.	 Гневът	 на	
хората	не	е	от	вчера,	той	
е	трупан	с	години	и	причи-
ните	за	това	за	комплекс-
ни.	Липса	на	комуникация,	
липса	 на	 справедливост,	
чувството	 за	 безнаказа-
ност	са	само	част	от	про-

блемите.	 Не	 бива	 да	 се	
забравя	 обаче,	 че	 спра-
ведливостта	 се	 гарантира	
не	 само	 от	 личности,	 а	 и	
от	 норми,	 правила	 и	 ин-
ституции.
	 -	 Справедливи	 ли	 са	
исканията,	 демократично	
ли	е	поведението	на	про-
тестиращите?
	 -	 Исканията	 са	 раз-
нопосочни,	 някои	 са	 и	
взаимоизключващи	 се.	
Това,	 което	 ги	 обединява,	
е	 	 усещането	 за	 дефицит	
на	 справедливост,	 което	
означава,	 че	 нещо	 трябва	
да	се	промени.	
	 Убеден	 съм,	 че	 сред	
протестиращите	има	много	
хора,	 от	 които	 има	 какво	
да	се	чуе.	Не	мисля	обаче,	
че	 толерантността,	 която	
проявяваме,	е	оценена.	Не	
се	 сещам	 за	 друга	 ев-
ропейска	 държава,	 къде-
то	 гражданските	 права,	
включително	 за	 протест,	
са	 толкова	разширени,	 че	
на	 протестиращите	 да	 им	
е	 разрешено	 практически	
да	 провеждат	 пикник	 на	
няколко	 столични	 кръсто-
вища.

Не бива да се забравя, че справедливостта се гарантира не само от личности, а и от норми, правила и институции
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	 Повечето	 роднини	 на	
проспериращия	 адвокат	
и	 юридически	 съветник	
на	 кралица	 Елизабет	 II	 –	
Джон	 Бризби,	 присъстват	
или	в	експозицията,	или	в	
документалното	 богатство	
на	 Националния	 музей	 на	
образованието.
	 Много	 от	 фактите	 са	
известни	 на	 широката	 ау-
дитория,	 но	 голяма	 част	
от	 тях	 са	 тема	 само	 на	
научен	интерес.
	 На	27	август	г-н	Бризби	
беше	гост	на	музея	и	изне-
нада	 специалистите	 с	 из-
ключителните	си	познания	
за	 просветната	 и	 образо-
вателна	история	на	Бълга-
рия,	 за	 личностите,	 които	
носят	 промяната	 и	 прида-
ват	европейски	измерения	
на	интелектуалния	ни	елит.
Роденият	 във	 Великобри-
тания	Джон	Бризби	е	пра-
правнук	 на	 Тодор	 Бурмов	
от	габровското	село	(днес	
квартал)	 Нова	 махала.	
Точно	 преди	 163	 години	
прапрадядото	Бурмов	идва	
в	 Габровското	 училище	 и	
прави	 най-смелите	 обра-
зователни	 реформи.	 От	
най-добрите	 ученици	 със-
тавя	„горен	клас“,	в	който	
преподава	 съвсем	 нови	
предмети	 –	 новобългар-
ски	 език,	 логика,	 физика,	
геометрия,	 френски	 език.	
Изхвърля	 пръчката,	 фала-
гата	 и	 всички	 унизител-

ни	 наказания,	 възпитава	
чрез	 наставления,	 съвети	
и	бележки.	В	края	на	учеб-
ната	 1858	 година	 Бурмов	
устройва	 „публично	 изпи-
тание“	 в	 Габровското	 учи-
лище.	За	събитието,	което	
продължава	4	дни	със	спе-
циално	 поканен	 асистент	
от	 Търново,	 единственият	
седмичник	 на	 български	
език	 в	 столицата	 на	 Ос-
манската	 империя	 „Цари-
градски	вестник”	пише,	че	
за	изпита	имало	информа-
ция	 дори	 в	 църквите.	 Ця-
лото	 население	 се	 стекло	
в	училището	и	с	радост	и	
умиление	слушало	 „дълбо-
ките	отговори	на	малолет-
ните	деца“.	
	 Прапрадядото	 на	
Бризби	 бил	 само	 на	 24	
години	–	най-млад	от	 учи-
телите,	 току-що	 завър-
шил	магистратура	 в	 Киев,	
говорел	 5	 езика	 и	 имал	
смелостта	 да	 реформира	
Габровското	 училище,	 да	
го	превърне	в	едно	от	най-
модерните	 класни	 учебни	
заведения.	
	 В	 просветната	 исто-
рия	 Тодор	 Бурмов	 остава	
и	 като	 пръв	 министър	 на	
народното	 просвещение	 в	
Княжеството.	 В	 политиче-
ската	 –	 като	 пръв	 минис-
тър-председател	 на	 осво-
бодена	България	и	четири	
пъти	 народен	 представи-
тел.

	 Докато	 слушаше	 му-
зейния	 разказ	 за	 пре-
връщането	 на	 училището	
в	 първата	 пълна	 класна	
гимназия	 по	 българските	
земи,	г-н	Бризби	подсказа,	
че	 е	 роднина	 и	 с	 Дими-
тър	 Мутев	 –	 основател	 и	
директор	 на	 първата	 бъл-
гарска	гимназия	през	Въз-
раждането	–	Болградската,	
първият	българин,	получил	
научна	 степен	 „доктор	 по	
философия“.	 Връзката	 с	
Мутевия	род	е	чрез	съпру-
гата	 на	Бурмов	 и	 прапра-
баба	 на	 госта	 от	 Лондон	
-	 Мария	 (Марионка)	 Пър-
вова-Золотович.	 Мария	 е	
дъщеря	 на	 известния	 въз-
рожденски	търговец,	родо-
любец	и	благодетел	от	Ка-
лофер	 Георги	 Золотович.	
Золотович	е	братовчед	на	
Димитър	Мутев	и	му	пома-
га	в	най-трудните	моменти	
при	 издаването	 на	 списа-
ние	„Български	книжици”	в	
Цариград.	
	 Джон	Бризби	се	спира	
на	 всяка	 ценна	 книга	 и	
документ	в	музейната	екс-
позиция,	проявява	интерес	
към	преписвачите	на	Паи-
сиевата	история	и	Стефан	
Тошкович,	към	Йован	Раич	
и	 първите	 възрожденски	
учебници,	 към	 Райно	 По-
пович	 и	 Константин	 Фо-
тинов,	знае	за	Мустакови,	
както	и	за	много	букурещ-
ки	и	одески	българи,	 под-

крепяли	 новобългарското	
образование.
	 За	подкрепата	на	мла-
дите	таланти	в	Троянската	
община,	 за	 възраждането	
на	старото	училище	в	ма-
хала	Баба	Стана,	за	родо-
любивото	 му	 отношение,	
за	 изследователския	 дух	
и	 съживяване	 на	 родови-
те	традиции	Националният	
музей	символично	награди	
Джон	 Бризби	 с	 отличия-
та	 в	 някогашното	 Габров-
ско	 училище	 -	 табелки	 с	
надписи	 „Благочинник“	 и	
„Прилежен“.
	 На	 отличен	 български	
език	 английският	 наслед-
ник	на	най-известните	въз-
рожденски	 родове	 написа	
в	 книгата	 за	 впечатления:	
„Благодаря	за	много	инте-
ресната	визита.	Радвам	се	
да	имам	връзки	с	Габрово	
и	 това	 училище	 чрез	 моя	
прапрадядо	Тодор	Стоянов	
Бурмов”.	
	 Музеят	 не	 е	 един-
ствената	 среща	 на	 Джон	
Бризби	 с	 габровските	 му	
корени.	Той	 беше	 на	 дву-
дневно	 (26	 и	 27	 август)	
посещение	 по	 покана	 на	
Община	 Габрово	 и	 граж-
дански	комитет	„Памет	Га-
бровска“	 и	 визитата	 му	
включва	 освен	 запозна-
ване	 с	 културно-историче-
ското	наследство	и	срещи	
с	 габровци,	 преди	 всичко	
от	 роднинската	 Нова	 ма-
хала.

Половината ðод на кðалския съветник Джон 
Бðизáи е в Националния музей на оáðазованието

ВЕлА лАзАроВА

Двудневното	 посеще-
ние	 на	 Джон	 Бризби	 за-
върши	 със	 среща	 в	Акто-
вата	 зала	 на	 Национална	
Априловска	гимназия.		
	 „Колко	е	важно,	когато	
кръвта	 говори.	 Национал-
на	Априловска	 гимназия	е	
развълнувана	за	тази	сре-
ща”,	каза	в	приветствието	
си	към	скъпия	гост	новият	
директор	Елвира	Христова	
и	му	връчи	дар	-	издание,	
сътворено	 с	 ученически	
текстове.

Млади	 пианисти	 от	
музикален	 клуб	 „Весела”	
-	Габрово,	носители	на	ви-
соки	отличия,	лауреати	на	
национални	и	международ-
ни	конкурси	(Полина	Фло-
риду,	 Симона	 Тодорова,	
Александра	 Станева,	 Ад-
риана	 Кънева,	 Светослав	

Цифудин,	 Любомира	 Анге-
лова,	Виктор	Василев),	за-
едно	 с	 клавирния	 педагог	
Весела	Пенева,	отправиха	
специален	 музикален	 поз-
драв.	 В	 началото	 прозву-
чаха	 творби	 от	 български	
композитори	-	Андрей	Сто-
янов,	 Марин	 Големинов,	
Димитър	 Ненов,	 Николай	
Стойков.

Милка	 Пурел	 от	 Граж-
дански	 комитет	 „Памет	
Габровска“	 представи	
видния	 възрожденец	 То-
дор	 Бурмов,	 книжовник,		
участник	в	борбата	за	цър-
ковна	 независимост,	 акти-
вен	политически	деец	след	
Освобождението.	

Аудиторията	 от	 деца	 и	
граждани	 научи	 как	Джон	
Бризби,	 който	 всяка	 го-
дина	 прекарва	 по	 два-три	
месеца	 в	 България	 (с.	
Орешака),	 следва	 семей-

ната	традиция	за	благотво-
рителност	-	поправя	учили-
щето,	 строено	 навремето		
от	неговия	прадядо	К.	Хад-
жикалчев	 в	 махала	 Баба	
Стана,	близо	до	село	Оре-
шака.	Организира	„зелено	
училище”,	раздава	награди	
на	 отлични	 ученици,	 със	
съпругата	 си	 Клеър	 по-
строяват	 параклис	 в	 пла-
нинската	махала.	

Джон	 Бризби	 е	 ува-
жаван	 юрист,	 23	 години	
съветник	 на	 британската	
кралица	по	правни	въпро-
си,	свири	на	пиано,	човек	
с	 многостранни	 интереси	
-	 лов,	 история,	 изкуство,	
култура.

Неслучайно	 организа-
торите	 бяха	 подготвили	
среща	 от	 последните	 ча-
сове	на	посещението	му	с	
изкуството	 на	 млади	 пиа-
нисти	и	художници.

През	 настоящата	 2020	
г.	музикалният	свят	чества	
250	 г.	 от	 рождението	 на	
Бетховен	 и	 в	 концертната	
програма	 прозвуча	 него-
вият	„Контраданс”	в	изпъл-
нение	на	Виктор	Василев.	
Музикалната	програма	за-
върши	с	пиесата	на	Камий	
Сен-Санс	 „Птичарник”,	 из	
„Карнавал	 на	 животните”,	
в	изпълнение	на	клавирно	
дуо	 Любомира	Ангелова	 и	
Светослав	Цифудин.

Млади	 таланти-ху -
дожници	 от	 „Елиза	 Арт	
клуб”	 поднесоха	 на	 Джон	

Бризби	живописни	портре-
ти	на	негови	родственици,	
които	сами	са	нарисували.

ЖБД	 „Майчина	 грижа”	
също	 му	 засвидетелства	
внимание,	водено		140	г.	от	
традицията:	 „Събрали	 сме	
се	да	творим	добро”.

Развълнуван,	 трог-
нат	 от	 вниманието,	 Джон	
Бризби	се		обърна	на	бъл-
гарски	език,	 който	владее	
много	 добре	 говоримо	 и	
писмено,	към	всички	в	Ак-
товата	зала	на	НАГ:	

„Скъпи	 ученици	 и	 учи-
тели	 и	 след	 днес,	 скъпи	

съграждани,	
От	 днес	 съм	 половин	

англичанин,	 четвърт	 тро-
янец	 и	 четвърт	 габровец.	
С	 такива	 талантливи	 деца	
можем	 да	 направим	 една	
още	по-хубава	България”.	

В	 паметната	 книга	 на	
Априловска	 гимназия,	 в	
която	 стоят	 и	 думите	 на	
Иван	Вазов,	Джон	Бризби	
отбеляза:	 „Много	 благода-
ря	за	хубавите	срещи	днес	
с	 вашите	 много	 талантли-
ви	 ученици	 и	 за	 прекрас-
ния	 концерт.	 Радвам	 се	
да	имам	контакт	с	вашето	

училище	 като	 праправнук	
на	Тодор	Стоянов	Бурмов,	
един	от	директорите	в	ми-
налото”.

Пред	паметника	на	Ап-
рилов	младите	таланти,	на-
обиколили	 Джон	 Бризби,	
бързаха	да	запечатат	един	
незабравим	 миг	 от	 сре-
щата	 с	 потомъка	 на	 един	
голям	 българин	 -	 възро-
жденеца	Тодор	Бурмов.

„Много,	 много	 емоции	
при	 това	 мое	 посещение	
в	 Габрово.	 Вече	 съм	 габ-
ровец!	 До	 нови	 срещи”,	
пожела	Джон	Бризби.

Джон Бðизи на тðъгване: От днес съм половин 
англичанин, четвъðт тðоянец и четвъðт гаáðовец

Роден		на	2	февруари	1834	г.	в	с.	Нова	махала,	Габровско,	сега	квартал	на	гр.	Габрово	първона-
чално	Тодор		Стоянов	Бурмов	учи	в	Габрово.	През	1853	г.	завършва	духовна	семинария	в	Киев,	след	
това	продължава	образованието	си	в	Киевската	духовна	академия,	която	завършва	през	1857	г.	с	
магистърска	степен.	Връща	се	в	Габрово	и	учителства	от	1857	до	1860	г.	Преобразованията,	които	той	
прави	П.	Р.	Славейков	определя	като	„златният	век	на	училището”.		Когато	се	засилва	борбата	меж-
ду	еснафи	и	чорбаджии,	Бурмов	се	вижда	принуден	да	напусне	Габрово	и	да	замине	за	Цариград.	
На	3	февруари	1860	г.	си	подава	оставката	и	напуска	Габрово	за	изненада	на	всички.	

В	Цариград		той	е	учител	в	българското	училище	към	църквата	”Свети	Стефан”.	Работи	като	се-
кретар	на	българската	община	в	Цариград.	Включва	се	активно	в	обществения	и	политически	живот	
в	разгара	на	борбите	за	църковна	независимост.	Редактира	сп.	”Български		книжици”	и	вестниците	
”Съветник”	и	”Време”.	Бил	преводач	и	съветник	в	руското	посолство	в	Цариград,	(1867-1878).	Там	се	
запознава	с	бъдещата	си	съпруга	Марионка	Иванова	Първова	-	Золотович	(1835-1916),	по	произход	
от	виден	калоферски	род.	Двамата	сключват	брак.	Раждат	им	се	четири	дъщери.

По	 време	 на	 Руско-турската	 война	 (1877-1878)	Тодор	 Бурмов	 заема	 длъжността	 ковчежник	 на	
княз	А.	Черкаски.	Присъства	при	подписването	на	Санстефанския	мирен	договор.	През	1878	г.	е	на-
значен	за	вицегубернатор	на	Пловдив,	а	по-късно	от	18	май	1879	г.	е	първият		губернатор	на	София.

Със	своята	начетеност	и	политически	опит	Тодор	Бурмов	е	един	от	водачите	на	Консервативната	
партия	в	Княжество	България.	През	1879	г.	е	избран	лично	от	княз	Александър	I	Батенберг	да	съста-
ви	първото	българско	правителство	и	така	става	първият	министър-председател	на	България	с	Указ	
№1	на	княза	от	5	юли	1879	г.

Освен	председател	на	Министерския	съвет	той	е	и	министър	на	вътрешните	работи,	управлява	
Министерството	на	народното	просвещение.	Тодор	Бурмов	туря	основите	на	административното	уп-
равление	в	новосъздаденото	княжество.	Изпълнява	с	чест	тежките	си	задължения	и	отговорности	в	
продължение	на	5-6	месеца	-	от	5	юли	до	24	ноември	1879	г.Под	негово	ръководство	първото	консер-
вативно	правителство	успява	да	изгради	основни	структури	на	държавното	управление,	организира	
митническата	система	и	ограничава	разбойничеството.	При	режима	на	пълномощията	на	княз	Алек-
сандър	Батенберг	от	1881	до	1883	г.	Тодор	Бурмов	е	член	на	Държавния	съвет.	След	това	е	министър	
на	финансите	в	правителството	на	ген.	Леонид	Соболев.

През	1884	г.	напуска	Консервативната	партия	и	е	член	на	Либералната	партия	на	Драган	Цанков.	
Продължава	да	участва	в	политическите	борби	и	редактира	вестниците	”Витоша”,	”Български	глас”	и	
”Светлина”.	Автор	е	на	книгите	”Българите	и	гръцкото	висше	духовенство”,	”Съвременните	наши	калу-
гери”,	”Спомените	ми.	Дневник.	Автобиография”	и	”Българо-гръцката	църковна	разпря”.

Тодор	Бурмов	умира	на	7	ноември	(25	октомври	-	стар	стил).

 Директорът на НМО Любка Тинчева подари на Джон Бризби издания на музея, сувенири и 
връчвайки му табелки „Благочинник“ и „Прилежен“, изрази надежда, че с това посещение се 
поставя начало не само на едно ново приятелство, но и на ново сътрудничество за съхраня-
ване и продължаване на непреходните възрожденски традиции в просветното дело и дарител-
ската кауза.

Джон Бризби с домакините от „Памет Габровска“ и пианисти от Музикален клуб „Весела“

 Г-н Бризби беше приятно изненадан от подаръка на школата по изобразително изкуство „Елиза Арт“ с ръководител Елиза 
Божидарова Ковачева - Цокова. За много кратко време възпитаниците на школата нарисуваха Тодор Бурмов - прапрадядото 
на Джон Бризби, г-н Бризби и съпругата му Клеър в народни носии, кралица Елизабет II и портрет на Лиляна Данева Хаджи 
Калчева - Бризби (1921-1998), майка на Джон. Дългогодишен редактор в българската секция на Би Би Си и експерт към бри-
танското външно министерство. Неин е пъpвият пpевод на „Задочните pепоpтажи” на Георги Марков, излязъл пpез 1983 г. 
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уроци, курсоВЕ
цЕнТър за проФЕсио-
нално обучЕниЕ - 
габроВо, организира 
лицЕнзирани курсоВЕ 
за: огняр, кранист,  мо-
токарист, машинист на 
пътно-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, масажист, маникюр, педикюр, нок-
топластика, строител, заварчик, ВиК, електромонтьор. 
Издава се държавен документ за правоспособност. Тел. 
0889/900-000, от 10.00 до 14.00 часа.

Шести участък става пилотен ðайон в CINEMA
	 Община	 Габрово	 е	
избрана	 за	 пълноправен	
партньор	 в	 международ-
ния	проект	„Креативни	ин-
дустрии	 за	 нови	 градски	
икономики	 в	 Дунавския	
регион“	 (CINEMA),	 финан-
сиран	 по	 Програма	 за	
транснационално	 сътруд-
ничество	„Дунав	2014-2020“	
(INTERREG).	Изпълнението	
на	 проектните	 дейности	
започна	през	юли	2020	г.	и	
ще	продължи	до	декември	
2022	г.
	 Проект	CINEMA	работи	
за	 обновяването	 на	 цен-
трални	 градски	 райони,	
изоставени	 в	 резултат	 на	
индустриално	 преобразу-
ване,	 промяна	 в	 навиците	
на	 потребителите	 и	 нара-
стване	 на	 населението	 в	
предградията	 и	 крайните	
квартали.	 За	 целта	ще	 се	
използват	 икономическите	
предимства	 на	 креативни-
те	индустрии	като	възмож-
ност	 за	 справяне	 с	 про-
блема.
	 Общата	 стойност	 на	
проекта	 е	 2	 249	 073,50	
евро,	 като	 съфинансира-
нето	от	ЕС	е	 1	 911	 712,48	
евро.	 Бюджетът	 на	 Общи-
на	Габрово	е	в	размер	на	

115	750	евро,	формиран	от	
европейско	 и	 национал-
но	съфинансиране,	като	17	
362,50	 евро	 са	 предоста-
вени	 от	 Министерство	 на	
регионалното	 развитие	 и	
благоустройството.
	 Общо	 22	 са	 партньо-
рите	 по	 проект	 CINEMA	
от	 8	 различни	 държави:	
Словения,	 Словакия,	 Гер-
мания,	 Австрия,	 Румъния,	
Сърбия,	Молдова	и	Бълга-
рия.	От	тях	17	пряко	участ-
ват	 в	 дейностите,	 като	 от	
българска	 страна	 това	 са	
Община	 Габрово	и	Студио	
Комплект	–	София.	Пет	са	
подкрепящи	 стратегически	
партньори,	 сред	 които	 е	
Областна	администрация	–	
Пловдив.
	 Партньорите	 са	 раз-
пределени	 да	 работят	 в	
три	 тематични	 направле-
ния:	 1.	 „Ревитализация	 на	
празни	 или	 недобре	 из-
ползвани	 застроени	 пло-
щи“;	 2.	 „Съживяване	 на	
търговията	 на	 дребно	 и	
малкия	бизнес	в	градските	
центрове“	и	3.	 „Създаване	
на	 центрове	 за	 подкрепа	
на	креативните	индустрии“.	
По	 всяко	 от	 направлени-
ята	 ще	 се	 изготвят	 пътни	

карти,	 които	 ще	 очерта-
ят	 процеса	 и	 конкретните	
дейности	 за	 съживяване	
и	подобряване	на	привле-
кателността	 на	 централни	
градски	 квартали.	 Ще	 бъ-
дат	привлечени	културни	и	
творчески	 индустрии,	 как-
то	и	малък	бизнес	и	услу-

ги,	които	ще	се	възползват	
от	 изоставени	 сгради	 и	
пространства.
	 Ще	 се	 създадат	 и	
приложат	 инструменти	 за	
подобряване	 капацитета	
за	 иновации	 и	 развитие	
на	 сътрудничество	 между	
креативните	 индустрии	 и	

целеви	 градски	 икономи-
чески	сектори	(търговия	на	
дребно,	услуги	и	др.).	Този	
инструментариум	 ще	 бъде	
тестван	 в	 четири	 пилотни	
локации.	Ще	бъдат	открити	
три	 центъра	 за	 подкрепа	
на	креативните	индустрии.	
Партньорите	 ще	 изградят	

устойчива	 мрежа	 от	 клю-
чови	участници	в	градско-
то	 развитие,	 както	 и	 ще	
подготвят	 набор	 от	 пре-
поръки	 за	 транснационал-
ни	 политики,	 включително	
осем	 местни	 планове	 за	
действие.
	 Община	 Габрово	 ще	
работи	 по	 второто	 тема-
тично	 направление	 -	 „Съ-
живяване	на	търговията	на	
дребно	и	малкия	бизнес	в	
градските	 центрове“,	 като	
квартал	 Шести	 участък	 е	
сред	 пилотните	 локации.		
Основната	 цел	 е	 да	 се	
създаде	благоприятна	сре-
да	 за	 развитие	 на	 търго-
вията	на	дребно	и	малкия	
бизнес	в	квартала.	Ще	се	
търси	 помощта	 на	 креа-
тивните	 индустрии,	 за	 да	
се	 разработи	 и	 обогати	
районът	 с	 нови	 търговски	
дейности	и	творчески	ини-
циативи,	 да	 се	 превърне	
в	 притегателен	 център	 за	
жителите	 и	 посетителите	
на	града.
	 Дейностите	по	проекта	
за	 Община	 Габрово	 стар-
тираха	 с	 изготвянето	 на	
анализ	 на	 квартал	 Шес-
ти	 участък	 и	 централна	
градска	 част.	 В	 момента	

се	 извършват	 проучвания,	
свързани	 с	 демографията,	
съществуващите	 икономи-
чески	дейности,	креативни	
индустрии,	 туризъм,	 сгра-
ден	фонд	и	институционал-
на	рамка.
	 Екипът	 по	 проекта	 се	
включи	в	проведените	он-
лайн	 събития:	 стартираща	
конференция	 –	 на	 25	 ав-
густ,	 и	 среща	 на	 партньо-
рите	 –	 на	 26	 август.	 Учас-
тниците	 в	 конференцията	
дискутираха	 по	 въпроси,	
свързани	 с	 устойчивото	
строителство	 в	 градските	
райони	и	съживяването	на	
празните	 пространства	 от	
нови	жители,	установяване	
на	 търговска	 дейност	 и	
чрез	работата	на	креатив-
ните	 индустрии.	По	време	
на	 срещата	 партньорите	
обсъдиха	 изготвянето	 на	
пътните	 карти	 и	 анализи-
те	 на	 пилотните	 локации.	
Проведоха	 се	 разговори	
за	комуникационната	стра-
тегия,	 ролята	 на	 социал-
ните	 медии	 и	 организира-
нето	 на	 бъдещи	 събития.	
Представен	 беше	 план	 с	
график	 за	 изпълнението	
на	различните	дейности	за	
целия	период	на	проекта.

СВЕтозАр ГАтЕВ
 
	 Отборът	на	„Янтра“	(Габрово)	загуби	само	една	по-
зиция	във	временното	класиране	след	изминалия	5-ти	
кръг	 от	 първенството	 във	 Втора	 професионална	 лига.	
В	него	воденият	от	Стоян	Ацаров	състав	по	програма	
почиваше.	 В	 останалите	 срещи	 се	 получиха	 следните	
резултати:

„Лудогорец 1945“ II (Разград) - „Пирин“ (Благоевград) 3:2 
„Хебър 1918“ (Пазарджик) - „Септември“ (София) 5:2  
„Спортист 2009“ (Своге) - „Кариана “ (Ерден) 1:2 
„Септември“ (Симитли) - „Струмска слава 1927“ (Радомир) 2:0
„Созопол“ (Созопол) - „Витоша“ (Бистрица) 0:0 
„Локомотив“ (Горна Оряховица) - „Литекс“ (Ловеч) 0:0 
„Нефтохимик 1962“ (Бургас) - „Добруджа 1919“ (Добрич) 0:0 

 
 Лидерът	 „Локомотив“	 (София)	 приема	 втория	 във	
временното	 класиране	 преди	 този	 кръг	 -	 „Миньор“	
(Перник),	днес	от	18	часа.	Мачът	ще	бъде	излъчен	пря-
ко	по	„Диема	спорт“.	

1.	„Локомотив	София	1929“	(София)	 10:2	 12	
2.	„Кариана“	(Ерден)	 9:5	 10	
3.	„Миньор“	(Перник)	 8:4	 9	
4.	„Септември“	(Симитли)	 7:5	 9	
5.	„Лудогорец	1945“	II	(Разград)	 7:6	 9	
6.	„Хебър	1918“	(Пазарджик)	 9:3	 8	
7.	„Литекс“	(Ловеч)	 5:5	 8	
8.	„Пирин“	(Благоевград)	 11:8	 7	
9.	„янтра	2019“	(Габрово)	 6:9	 6	
10.	„Витоша“	(Бистрица)	 3:3	 5
11.	„Добруджа	1919“	(Добрич)	 3:4	 5	
12.	„Септември“	(София)	 8:11	 4	
13.	„Струмска	слава	1927“	(Радомир)	 5:8	 4
14.	„Спортист	2009“	(Своге)	 4:8	 4	
15.	„Созопол“	(Созопол)	 6:10	 3
16.	„Нефтохимик	1962“	(Бургас)	 2:7	 2
17.	„Локомотив“	(Горна	Оряховица)	 2:7	 2

	 Водещият	 състезател	
на	 КК	 „Янтра-Исполин“	
Мартин	 Маринов	 намери	
място	 в	 националния	 от-
бор	на	България,	който	ще	
вземе	участие	в	Световно-
то	 първенство	 по	 планин-
ско	колоездене	в	Леоганг,	
Австрия.	 БФК	 оповести	
състава	 за	 планетарния	
шампионат,	 като	 изборът	

е	направен	изцяло	според	
точковата	система	за	под-
бор,	 поместена	 на	 сайта	
на	 федерацията.	 Основен	
критерий	 са	 постигнати-
те	резултати	в	Държавния	
шампионат,	 провел	 се	 в	
Драгалевци	на	18	юли	тази	
година.	
	 Възпитаникът	 на	 тре-
ньорите	 Светослав	 Чанли-

ев	и	Даниел	Петров	прави	
доста	добър	сезон	до	мо-
мента	 и	 съвсем	 заслуже-
но	 е	 в	 състава	 на	 нацио-
налния	 отбор.	 Мартин	 ще	
представи	 страната	 ни	 в	
надпреварата	 при	 юноши-
те	 до	 18	 години	 заедно	 с	
Кристиян	Балкански	от	КК	
„Варна“.	 При	 Мъже	 U23	
на	 Световното	 ще	 участ-

ват	Алекс	Иванов	(СК	„Ве-
лораптор“)	 и	 Алек	 Бонев	
(„Oxygen“),	 а	 при	 Мъже-
елит	 -	 Александър	 Алек-
сиев	 (СК	 „Велораптор“)	
и	 Лъчезар	 Ангелов	 (КК	
„Несебър“).	 Поради	 конту-
зии	 и	 липса	 на	 истинска	
състезателна	 среда	 сред	
жените	 БФК	 се	 въздържа	
от	 изпращане	 на	 състеза-

телки	 на	 първенството,	 а		
съставът	 в	 спускането	 ще	
бъде	 определен	 по	 време	
на	 Държавния	 шампионат	
в	Чепеларе	на	19	и	20	сеп-
тември.
	 Световното	първенство	
в	 Леоганг	 ще	 се	 проведе	
от	7	до	11	октомври.	Над-
преварата	 при	юношите	 е	
насрочена	за	8-ми.

	 Седем	 призови	 места	
спечелиха	 състезателите	
на	КСО	„Узана“	от	Държав-
ното	първенство	по	нощно	
ориентиране.	 Надпревара-
та	стартира	в	21	часа	край	
село	Мийковци	 с	 участие-
то	на	близо	300	ориентиро-
вачи	от	страната.	
	 Косара	Ботева	спечели	
златото	 в	 елитната	 група	
при	 дамите	 (Ж21).	 Състе-
зателката	 на	 габровския	
клуб	 пробяга	 дистанцията	
от	 4800	 м	 с	 14	 контролни	
точки	 и	 200	м	обща	дени-
велация	за	1.04.23	минути.	
Само	с	10	секунди	по-бав-
на	беше	Габриела	Костова	
(СКО	 „Хемус“),	 а	 бронза	
грабна	 друга	 представи-
телка	 на	 габровския	 клуб	
–	 Силвия	 Шандуркова.	 В	

топ	 6	 намери	 място	 още	
една	състезателка	на	КСО	
„Узана“	–	Димана	Марино-
ва,	завършила	пета.
	 Държавна	 шампион-
ка	 по	 нощно	 ориентиране	
стана	и	Маргарита	Радева	
при	 девойките	 до	 20	 го-
дини.	 Радева	 беше	 беза-
пелационна	 и	 финишира	
с	 аванс	 от	 над	 12	 мину-
ти	 пред	 Моника	 Ламбева	
(„Бачо	 Киро	 –	 94“,	 Дряно-
во).	 В	 същата	 възрастова	
група	 при	 младежите	 Ми-
хаил	 Добромиров	 се	 кла-
сира	трети.
	 При	 по-големите	Юлия	
Христова	 спечели	 сребро	
при	Жени-60,	бронзови	ме-
дали	 завоюваха	 Миглена	
Гатева	 (Жени-40)	 и	 Стоян	
Дачев	(Мъже-50).				
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	 Състезателката	 на	 га-
бровския	клуб	„Надежда“	и	
националния	отбор	на	Бъл-
гария	 по	 киокушин	 Вале-
рия	Лозанова	вече	е	при-
тежател	 на	 черен	 колан.	
Тя	заслужи	първия	си	дан	
след	 доброто	 представя-
не	на	Световната	 купа	на	
KWU	за	младежи	и	девой-
ки	 от	 18	 до	 21	 години	 в	
Камчия.	
	 Там	 Валерия	 триумфи-
ра	със	златен	медал	в	аб-
солютна	категория.	На	фи-
нала	Лозанова	игра	срещу	
по-тежка	 състезателка	 от	
Турция	 -	Айфер	Йетер.	Въ-
преки	 че	 опонентката	 й	
наруши	 грубо	 правилата	
и	я	прати	в	нокдаун	с	не-

позволен	 удар	 в	 главата,	
Валерия	 се	 съвзе,	 демон-
стрира	воля	и	спечели	за-
служено	 титлата.	 Шампи-
онката	 беше	 удостоена	 с	
приза	„Най-техничен	боец“	
при	дамите.	
	 Габровското	 момиче	
получи	черния	си	колан	на	

официалната	 закриваща	
церемония	 на	 XIV	 Между-
народен	 летен	 киокушин	
лагер	 в	 Камчия.	Той	 й	 бе	
връчен	 заедно	 със	 сер-
тификат	 на	 Българска	 ка-
рате	 киокушин	 федерация	
от	 шихан	 Иво	 Каменов	 (6	
дан).
	 „Не	очаквах	да	получа	
първия	 си	 дан.	Изненадах	
се	 изключително	 приятно	
–	 коментира	 Лозанова.	 –	
Подготвях	 се	 за	 него	 от	
много	 време,	 но	 не	 оч-
аквах	 да	 го	 получа	 след	
Световната	 купа	 на	 KWU	
в	 Камчия.	 Записах	 се	 за	
състезанието	 в	 последния	
момент,	но	сега	се	радвам	
много,	че	участвах,	спече-
лих,	а	вече	имам	и	черен	
колан.“

продължава от стр. 1
-	Такъв	подход	ще	поз-

воли	да	се	извършват	съв-
местни	изследвания,	да	се	
реализират	 проекти	 и	 да	
се	 осъществят	 контакт	 с	
международни	 компании.	
Както	 подчерта	 ректора	
на	 ТУ	 в	 Габрово	 проф.	
Железаров,	 РАЦ	 вече	 се	
утвърдиха	 като	 средища,	
които	 създават	 възмож-
ности	за	прилагане	на	ин-
тердисциплинарен	 подход	
в	 научните	 изследвания,	
образованието	 и	 най-вече	
ефикасни	приложни	резул-
тати,	обслужващи	бизнеса,	
общинските	 и	 национални	
управленски	 организации	
и	институции.
	 Участниците	 в	 диску-
сията	 представиха	 реди-
ца	 приложни	 разработки,	
които	могат	веднага	да	се	
внедрят	в	реалния	бизнес.	
Чл.	 кор.	 проф.	 Маргинов	

запозна	 представителите	
на	 бизнеса	 със	 суперком-
пютъра,	който	се	използва	

от	 Институт	 по	 информа-
ционни	 и	 комуникационни	
технологии	 на	 БАН	 и	 има	

широко	 приложение	 при	
разработването	на	модели	
на	 метеорологична	 прог-

ноза,	създаване	на	лекар-
ства	 и	 др.	 Доц.	 Стоило-
ва	 -	 научен	 секретар	 на	
направление	 „Нанонауки,	
нови	материали	и	техноло-
гии"	 представи	 дейността	
на	 институтите	 на	 БАН	 и	
най-новите	 разработки	 на	
учените	в	областта	на	но-
вите	материали	и	техноло-
гии.		
	 Освен	научни	работни-
ци	 от	 страната	 и	 Габрово	
на	 срещата	 присъстваха	
студенти	 от	 ТУ	 -	 Габрово,	
от	 университети	 в	 Англия		
и	 ученици	 от	 Пприродо-
математическата	 гимназия	
„Акад.	 Иван	 Гюзелев“	 в	
града.	
	 Младите	 хора	 обсъди-
ха	 възможността	 за	 про-
веждане	на	стажове	в	ин-
ститутите	на	БАН,	 както	и	
за	 продължаване	 на	 обу-
чението	 си	 в	 различните	
докторски	програми.

Вðъзката áизнес – наука дискутиðаха в ТУ
продължава от стр. 1

Общата	 стойност	 на	 про-
екта	е	 14	 290	лв.,	 а	 сред-
ствата,	 предоставени	 по	
Програма	 Култура	 на	 Об-
щина	 Габрово,	 са	 10	 000	
лв.	
	 През	 2020	 г.	 Габрово	
чества	 160	 години	 от	 обя-
вяването	 си	 за	 град.	 В	
контекста	 на	 тази	 годиш-
нина	 заедно	 с	 развива-
нето	 на	 градската	 среда	

се	откроява	развитието	на	
културния	 живот.	 Габрово	
предоставя	 възможности	
за	 творчески	 инициативи	
и	създаване	на	съвремен-
ни	 културни	 продукти,	 а	
жителите	му	 знаят	 как	 да	
се	грижат	за	опазването	и	
съхранението	на	културно-
то	си	наследство.	Част	от	
него	са	артистите,	живяли	
и	творили	в	града	на	хумо-
ра	и	сатирата.

Да откðехнем пðозоðеца...

Девето място за “Янтðа” 
(Гаáðово) във вðеменното 
класиðане на Втоðа лига

Маðтин Маðинов ще пðедстави Бългаðия 
на Световното по кðос кънтðи в Леоганг

Валеðия Лозанова взе чеðен колан 
след Световната купа на KWU

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

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., Голо бърдо, 69 м2, ет. 4/5, 2 южни стаи, 
трапезария, кухненски бокс 52 000 лв
2-ст., център, 61 м2, ет. 6/6, за ремонт 39 500 лв
2-ст., център, 61 м2, ет. 5/5, за ремонт 39 800 лв
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, 5/6, тухла, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Градище, 66 м2, ет. 3/5, ново строителство, 
обзаведен 71 500 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 69 800 лв
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., Ш. мост, 86 м2, ет. 1/4, обз. 55 000 лв
3-ст., Градище, 95 м2, ет. 4/4, обз. 100 000 лв

3-ст., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 60 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, етаж 3/5, обзаведен, 
газово отопление 75 000 eu
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, след ре-
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Център, 83 м2, възможност за газ 61 900 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, обзаведена, двор 
850 м2  изключителни права 43 300 лв
Камъка, 40 м2 ЗП, двор 266 м2 33 900 лв
Борики, груб строеж, 352 м2, РЗП, два гаража, 4 
спални, 3 бани, двор 1010 м2 218 000 лв
Шарани, 2 къщи - стара за реставрация и нова, 
211 м2 РЗП, плевня, двор 1918 м2 56 000 лв

Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за 
гости, 6 спални, 6 бани, двор 1230 м2 150 500 лв
Драгомани, 87м2 ЗП,стара,двор 1329м2 36 500 лв
Беленци, 270 м2 РЗП, механа, лятна кухня, два 
гаража, двор 787 м2 102 995 eu
Шиваров мост,118 м2 РЗП, гараж, двор 556 м2  

 31 900 лв
Местност Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, 
автентична                              17 101 еu 
Баевци, 70 м2 ЗП, двор 883 м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, два навеса, плевня, 
4 спални, двор 1400 м2 43 500 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 59 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 31 500 eu
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Лоза, 30 м2  ЗП,  двор 500 м2 16 000 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 39 800 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140 м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 31 500 eu
Ид. център,137 м2 ЗП, отст. пр. строеж, за осно-
вен ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2 11 800 eu

Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Иванили, с плочи, стоп. постр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб строеж, 229 м2 РЗП, два гаража 
570 м2   69 950 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 40 000 лв
Борово, 2-ет., РЗП 166 м2, лятна кухня, двор 339 
м2     договаряне
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 280 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 91 500 eu
ПРОДАВА ЕТАЖИ

Плачковци, 88 м2, 1/2 етаж + гараж 45 600 лв
Велчевци, 80 м2, 2/2 етаж 30 900 лв
Баждар, 97 м2, 1-ви/3 етаж, PVC 64 000 лв
КЪЩА ЗА ГОСТИ

Сейковци, 372 м2 РЗП, 2 къщи, стопански по-
стройки, двор 9180 м2 147 000 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Поповци, 507 м2 5 600 лв
Велчевци, 298 м2 8 900 лв
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв

Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци, 1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок обезщетение
Генчевци, 2771 м2, юг 7 000 eu
Велковци, 1653 м2, до асфалтов път 6 000 eu
БИЗНЕС ИМОТИ

Обходен път за Шипка, 20 дка, 106 м лице, до 
пътен възел Поповци, променено предназначение 
с изтекъл срок, за подновяване       240 000 лв
Производствена сграда, 457 м2 РЗП, собствен 
трафопост, асфалтов път, рампа 274 000 лв
Производствена сграда, 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 

1500 м2 РЗП 193 800 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164 м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

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

Мол Габрово, тристаен, обзаведен 588 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Административен център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТ-
ДАВАНЕ НА ИМОТ 

https://paragon-bg.com • https://gabrovo.house
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и гаражи - 
ново строителство, в цен-
търа се продават на тел. 
0897/87-18-22. [30, 21]
апарТаМЕнТ, 135 кв. м, 
топ център на Габрово, 
Шести участък, втори етаж 
- 0888/266-970. [12, 10]
къща В село Козирог, с 
двор, се продава на тел. 
0895/166-612. [12, 9]
къща на Недевци изгод-
но продава тел. 0890/94-
51-31. [11, 9]
парцЕл ВъВ Варчевци, 
главен път, продава тел. 
0888/49-15-24. [11, 9]
ЕТаж оТ къща в кв. 
Бичкиня продава тел. 
0894/766-844, 0898/760-
970. [11, 9]

апарТаМЕнТ В град Се-
влиево, в центъра, 100 кв. 
м, след основен ремонт, 
газ, климатик, теракота, 
гранитогрес, саниран, до-
грама, изложение изток-
юг, хидрофор, продава 
тел. 0888/650-690. [22, 11]
къща В Габрово се про-
дава на тел. 0899/438-
935. [11, 10]
ЕдносТаЕн апарТаМЕнТ 
- 46.06 кв. м, в кв. Мла-
дост се продава на тел. 
0885/44-76-06. [6, 6]
парцЕл на главен път 
в града продава тел. 
0895/710-934. [12, 8]
къща В Чехлевци, до 
обхода, продава тел. 
0897/047-452. [14, 4]
МясТо, 632 кв. м, кв. 
Йонково, до Габрово 
хилс, се продава на тел. 
0897/047-452. [14, 4]
къща с дворно място в 
село Прахали продава тел. 
0889/807-670. [5, 3]
къща В кв. Смирнен-
ски, № 158, продава тел. 
066/86-44-59. [4, 3]

гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-1, основен ремонт, 
дограма, изолация, обза-
ведена, готова за живее-
не, продава тел. 0888/62-
90-60. [4, 2]
гарсониЕра - 47 кв. м, 
кв. Младост (Крушата), ет. 
8, среден апартамент. До-
бра локация, блокът се 
намира над кафе „Мити“. 
Цена: 27 000 лв. Тел. 
0899/111-179. [6, 1]
къща продаВа тел. 
0895/710-934. [14, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
кВарТира за студентки 
и ученички в центъра - 
0889/68-66-05. [15, 7]
поМЕщЕниЕ на ул. „Ор-
ловска“ 18 отдава под 
наем тел. 0886/87-05-87. 
[12, 6]
гараж ТухлЕн в ЖК 
„Стефан Караджа“, зад Ри-
ска, дава под наем тел. 
066/800-065. [7, 4]
кВарТира за задочници 
дава тел. 0878/204-299. 
[11, 7]

цЕнТър, ТрисТаЕн, лукс, 
обзаведен - 0878/640-
993. [4, 4]
ЕТаж оТ къща под наем - 
тел. 0876/35-25-54. [5, 3]
гараж оТдаВа под наем 
тел. 0879/137-201. [1, 1]
апарТаМЕнТ - обзаведен, 
дава под наем - справки 
на тел. 0878/81-74-72. [5, 
3]
аВТокъща даВа под 
наем тел. 0895/710-934. 
[14, 1]
аВТоМиВка даВа под 
наем тел. 0895/710-934. 
[14, 1]
саМосТояТЕлЕн аВТо-
сЕрВиз дава под наем 
тел. 0895/710-934. [14, 1]
сТая - тел. 0899/439-467. 
[1, 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.
боксониЕра/гарсониЕ-
ра/ЕдносТаЕн В района 
на зала „Орловец“ се ку-
пува на тел. 0897/36-84-
56. [5, 5]

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори купува - справки на 
тел. 0899/440-177. [11, 4]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080 [19, 19]
саМосТояТЕлни сТаи в 
топ център - тел. 0878/46-
99-11. [22, 15]
нощуВки В топ център 
- тел. 0878/469-911. [22, 
15]
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625. [33, 13]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в идеален цен-
тър - справки на тел. 
0876/731-419. [11, 4]

НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Д. Дянко, апартаменти 380 €/м2

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Ид. център, ет. 4 75 000 лв.
Ид. център, ет. 2 39 000 €
Борово, ет. 3, 102м2 31 500 €
Идеален център 72 000 лв
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 42 000 €
До Куклен театър, ет. 6  70 000 €
К-с „Хр. Ботев”, ет. 5 47 000 €
Административен център, ет. 3 дог.
ИЦ, 2 ет., 120 м2 110 000 лв

ЕДНОС ТАЙ НИ:
Идеален център, ет. 6, 24 500 лв
ДВУС ТАЙ НИ:
Гарата, ет. 4, тухла 41 500 лв
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 72 000 лв
Младост,панел,среден,ет.4 56 500 лв
Голо бърдо, ет. 1 договаряне
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 62 000 лв
Младост, ет. 11, лукс, обз. 40 000€
КЪ ЩИ: 
Идеален център, 2-етажна, възмож-
ност за ново проектиране 65 000 €

Стефановци, етаж, 97м2 42 000 лв
„Баба Зара“, етаж, двор 36 500 лв
Златевци, масивна, РЗП 230 м2, двор 
1500 м2, гараж 95 000 лв
Габрово, 700 м2 земя 29 000 лв
Камъка, 800 м2 двор, за ново проек-
тиране 82 000 лв
Здравковец, 2-етажна + постройки, 
2 дка земя 29 000 €
Ясени,стара,битова, гараж 37 000 лв
Шиваров мост, 2 ет. 50 000 €
„Т. Иванов”, 2-ет., гараж 63 000 лв
Дебел дял, масивна 28 000 €
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
ИЦ, заведение, 80м2 31 000 €
ул. “Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
Дряново, вила, 2 дка двор 3 500 €

Вила с двор договаряне
Пр. халета-250м2,300м2,1000м2 дог.
Сгра да за ки но/за ве де ние, подобре-
ния, проект договаряне
Сгра да,ет.3,биз нес  цен тър 80 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ: 
Пройновци,4200м2, комуник. 8€/м2

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

Баба Зара, 700 м2 35 000 лв
До БКС, 10 дка 26 €/м2

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

Радичевец, 600 м2 10 500 лв
кв. Андреево, ок. 1 дка 10 500 €
Борики, 2800 м2 30 500 €
КУПУВА Н. СТР., ЦЕНТЪР, 3-СТАЕН
КУПУВА ПАРЦЕЛ НА ДОНИНО ИЛИ 
КОПЧЕЛИИ, ПАНОРАМА
КУПУВА СПЕШ НО! ДВУС ТАЕН ПА НЕ-
ЛЕН ГАР СО НИ Е РА - ПЛА ЩА ВЕД НА ГА

29/05

УЛ. “СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1, 066/80-55-65, 80-30-56

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТОП ЦЕНТЪР  
   550 €/м2

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ДЯДО ДЯНКО, 
от 70 до 150 м2 250 €/м2

АПАРТАМЕНТИ:
Център, тухла, 83м2 72 000 лв
Сирмани, 64м2, добро съст. 16 500 € 
Дядо Дянко, боксониера, 28м2 10 700 € 
Бичкиня, 56м2, ет. 4 15 000 € 
Ш. мост, н. стр., 3-стаен, обз. 55 000 лв
Голо бърдо, тухла, 3-стаен 51 000 лв

КЪЩИ:
Богданчовци, 63м2, 319м2 двор,нова 50 000 лв
Драгиевци,мас.,92м2,1730м2 двор 15 900€ 
Чукилите, 35м2, 1000 м2 двор 21 500 лв
Цвятковци, 112м2, 883м2 двор дог.
Червена локва,96м2,500м2 двор 38 000 лв
Ц. ливада, 176м2, 580м2 двор 24 000 лв
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Яворец, ъглов, 619м2 6 000 лв 

Богданчовци, с гараж, 660м2 3 100 € 
Торбалъжи,УПИ,ъглов,650м2 20 000лв
Поповци, 500м2 2 900 €
Шенини, 488м2 3 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Дядо Дянко, произв. пом., 600м2 дог.
Радичевец, промишлена сграда, 
668м2, парцел 1342м2 250 €
Център, 3-стаен, частично обз. 220 лв
Център, фризьорски салон, 35м2 дог.
Център, търг. обект, 56м2 350 лв
Център, многостаен,обзаведен 500 лв
КУПУВА: Двустаен в кв. Младост

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

066/866 006, 0897/999 595
ГАБРОВО, „РАДЕЦКА”, НАД 

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

04/11

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ
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

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Младост, двустаен, след ремонт  24 000 eu
Голо бърдо, 90м2, тухла   договаряне
Център, боксониера, 4 ет. отлична  10 000 eu
Център, гарсониера, с 2 тераси   13 000 eu 
Бичкиня, двустаен,    15 500 eu

КЪЩИ:  
Гачевци, етаж от къща с отделен вход, масив, 8500 м2 
двор   договаряне
Бичкиня, къща на 2 етажа   45 000 лв.
Болтата, 2 етажа с механа - лукс  договаряне
Недевци   договаряне
Косарка   договаряне
Здравковец, 2 етажа, 2 дка двор  8 000 eu
Ловнидол, двор над 6 дка   5 000 eu 
Сейковци,2 къщи,отлични,двор,панорама 38 000 eu
Гарата   договаряне

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

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

Агенция за 
недвижими имоти

24/08

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИЯ ОТ ГАБРОВО В БЪЛГАРИЯ:
ЕКСКУРЗИЯ ДО ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ, 
БУРГАС - 2/1 нощувки със закуска, 90 лв., 
15-16.08.2020
ЕКСКУРЗИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ БАНСКО-ЛЕ-
ЩЕН-КОВАЧЕВИЦА-ДОБЪРСКО - 3/2 нощувки 
със закуска, 145 лв., 05-07.09.2020
НОС КАЛИАКРА - БАЛЧИК - ВАРНА - ПОБИТИ 
КАМЪНИ - 2/1 нощувки със закуска и вечеря, 
99 лв., 22-23.08.2020
РИЛСКИ МАНАСТИР - БАНСКО - РУПИТЕ - РО-
ЖЕНСКИ МАНАСТИР - МЕЛНИК – ВЕЛИНГРАД 
- 3/2 нощ.със зак. и веч.,139 лв., 21-23.08.2020
КРЪСТОВА ГОРА - ВРЪХ СНЕЖАНКА - РОЖЕН-
СКА ОБСЕРВАТОРИЯ - 2/1 нощ. със зак. и веч., 
89 лв., 29-30.08.2020; 10-11.10.2020
АЛПИЙСКА ЖЕЛЕЗНИЦА СЕПТЕМВРИ - БАНСКО 
- БАЙКУШЕВА МУРА - ДОБРИНИЩЕ - ДОБЪР-
СКО - 4/3 нощувки със закуска и вечеря, 176 
лв., 13-16.08.2020

ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ, ХОТЕЛ „АНТАРЕС“ - 7 
нощувки със закуска, 285 лв., 15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ, ХОТЕЛ „СОЗО-
ПОЛ“ - 5 нощувки, закуска и вечеря, 280 лв., 
10.08; 24.08; 31.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ „ТИ-
ШИНА“ - 4 нощувки на закуска и вечеря, 239 
лв., 05.08; 19.08
МОРСКО ЛЕТУВАНЕ В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„ТИШИНА“ - 7 нощувки на закуска и вечеря, 
454 лв., 15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„ДЮНИ” – 5 нощувки със закуска и вечеря, 330 
лв., 10.08; 24.08; 31.08
МОРСКО ЛЕТУВАНЕ В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„АРЕНА“ - 7 нощувки със закуска и вечеря, 384 
лв.,15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, Х-Л „АРЕНА“ 
- 4 нощ. със за. и веч., 239 лв., 05.08; 19.08

31/07

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора „конТо-ЕкспЕрТ“ - СЧЕ-
ТОВОДНИ уСЛуГИ, ГОДИШНО ПРИКЛюЧВаНЕ, Да-
НъЧНИ ДЕКЛаРаЦИИ - справки на тел. 066/804-
066.

счЕТоВодна къща: счетоводно обслужване, 
годишни данъчни декларации, годишно приключ-
ване, регистрация на фирми - справки на тел. 
0898/480-821.

Регионалният всекидневник 
„100 ВЕСТи“ 

излиза всеки ден без събота и неделя.
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оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ продаВа  
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, дър-
ва. Ниски цени, безплатен 
транспорт - 066/805-642, 
0897/892-903.

нарязани и нацепени 
букови и дъбови дърва. 
РаЗПаЛКИ - 0876/839-
779.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза доставка. 
Справки на тел. 0877/108-
825.
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 - метро-
ви, за печка и камина, га-
рантирано качество и ко-
личество - тел. 0879/988-
131, 0879/988-047.
МЕТроВи и нацепени дър-
ва за огрев (бук) се про-
дават на тел. 0879/808-
888.
сухи дърВа за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439.

дърВа за огрев - наце-
пени и метрови. Реална 
кубатура - 0883/553-304.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв., пелети 
клас а - 390 лв./тон - 
0893/511-154.
рЕжа дърВа - тел. 
0879/850-554.
дърВа за огрев - дъб, 
бук, габър и акация - тел. 
0895/474-222. [22, 17]
рЕжа дърВа - 0894/220-
509. [23, 19]
дърВа за огрев бук - 
метрови - 75 лв., нацепе-
ни - 95 лв.; ДъБ - метрови 
- 75 лв.; нацепени - 85 
лв.; аКаЦИЯ - метрови 
- 65 лв., нацепени - 75 
лв., гарантирано качест-
во!, се продават на тел. 
0894/265-380. [11, 10]

дърВа - нацепени, суро-
ви и сухи, всякакъв вид, 
80 лв./куб., продава тел. 
0896/183-637 [11, 10]
салкъМ за огрев - на-
цепен и нарязан, с вклю-
чен транспорт - тел. 
0896/741-763. [13, 6]
„ФлинТ - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - дон-
баски въглища, разпалки. 
Осигурен транспорт. Тел. 
066/80-80-53, 0898/690-
606. [29, 3]
рЕжа МЕТроВи дърва - 
тел. 0894/363-580 - Ива-
нов. [23, 3]
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 0877/390-253. 
[11, 2]
Миналогодишни дър-
Ва се продават на тел. 
0888/866-830. [3, 2]

сТроиТЕлсТВо

изгражда ТЕраси - 
0897/931-088.

кърТи и пробива - 
0897/832-363
ФирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - 0878/943-895
събаря сТари къщи и по-
стройки - тел. 0889/991-
977.
услуги с мини багер - 75 
см ширина - 0897/42-93-
74.
рЕМонТ на покриви - 
ВСЯКаКВИ, и с плочи, улу-
ци - тел. 0896/859-701.
сТроиТЕлсТВо и ре-
монт на покриви - тел. 
0896/799-364.
ФирМа с ниска оферта. 
Чисти от а до Я къщи, 
мази, дворове. Извършва 
и строителни работи. Тел. 
0899/601-444, по всяко 
време. [33, 25]
кърТя бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 12]

рЕМонТ на покриви, нови 
конструкции, дървени кон-
струкции, претърсване на 
покриви, повдигане на 
тавански стаи, боядисва-
не, гипсокартон, терако-
та, фаянс, топлоизолация, 
хидроизолация, веранди, 
улуци, водосточни тръ-
би, тенекеджийски услу-
ги. Гаранция и качество! 
Супер ниски цени! Тел. 
0893/825-044.
груб сТроЕж - кофраж, 
бетон, тухлена и камен-
на зидария, покриви - 
0899/15-45-46. [12, 12]
сТроиТЕлни рЕМонТи 
от а до Я - 0897/215-513. 
[22, 8]
хидроизолация на по-
криви, гаражи и други СМР 
- тел. 0876/54-95-12. [22, 
16]
рЕМонТ и направа на 
покриви, улуци, комини, 
хидроизолации, саниране, 
вътрешни и външни СМР 
- тел. 0888/020-187. [22, 
16]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, топло- и хидроизо-
лация, покривни ремонти 
- тел. 0897/390-194. [22, 
16]
събаря, кърТи и почист-
ва със собствен транспорт  
- тел. 0895/401-969. [21, 
15]
рЕМонТ на стари по-
криви, подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [14, 7]
подМазВанЕ на капа-
ци и ремонт на покри-
ви се предлага на тел. 
0897/067-146. [12, 10]

Топлоизолации, обръ-
щанЕ на прозорци, шпак-
ловки, мазилки, боядис-
ване - справки на тел. 
0886/634-691. [11, 4]
дрЕнаж, Вик, ремонт 
на покриви, събаряне, 
почистване на сгради - 
справки на тел. 0897/067-
146. [5, 3]
рЕМонТ на циглени по-
криви, дренаж, изолации, 
улуци. Работим в целия 
регион. Тел. 0882/279-
749. [17, 2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРаХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
справки на тел. 0887/040-
471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906.
шпаклоВка, боядис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/38-66-50.

МонТаж гипсокарТон, 
окачени и растерни тава-
ни, декоративни и нестан-
дартни фигури, шпакловка 
и боя - тел. 0878/822-
996. [11, 2]
Вик, Фаянс, теракота - 
справки на тел. 0884/228-
253. [22, 1]

изолации
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
алпинисТи - тел. 
0887/13-13-81. [24, 12]

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. инсТалации,
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. рЕМонТи - 0899/359-
114. [22, 11]
Ел. инсТалации. Бързо, 
качествено, изгодно! Тел. 
0894/65-64-49. [11, 3]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
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. [24, 24]
Вик - 0899/359-114. [22, 
11]

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДаНОВ“ - аЛуМИНИЕВа и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
ФирМа „Тд Пласт“ пред-
лага изработка и поставя-
не на алуминиева и PVC 
дограма и щори на  изгод-
ни цени - 0878/676-161 
[33, 22]

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- 0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 6]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313.
Ел. урЕди поправя 
0894/22-05-09. [24, 24]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [23, 13]
рЕМонТ пЕрални, съдо-
миялни, печки, бойлери - 
0988/815-645, 0884/155-
075 [3, 2]

почисТВанЕ
чисТи ТаВани и мазета, 
къщи - тел. 0895/42-12-
77. [20, 20]
почисТВанЕ на входове 
- тел. 0889/242-826. 
почисТВанЕ на дворове, 
къщи и апартаменти - тел. 
0895/401-969. [21, 15]
почисТВанЕ на помеще-
ния се предлага на тел. 
0897/067-146. [11, 10]
почисТВанЕ на домове, 
мази и дворове от а до 
Я - 0876/731-419. [5, 4]

косЕнЕ
проФЕсионално косЕ-
нЕ и поддръжка на дво-
рове - тел. 0899/140-254.
грижа за Вашия двор - 
косене на трева, поддръж-
ка на зелени площи, по-
чистване на дворове. Тел. 
0877/919-006. [25, 25]

косЕнЕ, почисТВанЕ на 
изоставени места - справ-
ки на тел. 0886/308-017. 
[12, 9]

хидроизолации
хидроизолация на по-
криви, ремонт на циглени 
покриви, саниране - тел. 
0888/863-001. [17, 2]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (аЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
ФирМа „шаМпиони“. 
Работници за всичко, из-
вършват събаряне, почист-
ване на мази и тавани, из-
копни работи, строително-
ремонтни услуги. Хамалски 
работи, пренасяне на ба-
гаж.  Работим на достъпни 
цени. Тел. 0892/326-344. 
[33, 20]
заВаръчни услуги - 
0885/724-671 [12, 7]
дърВодЕлски услуги 
извършва тел. 0896/078-
555. [6, 5]

щори

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

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.
буркани бЕз винт се из-
купуват на тел. 0879/850-
554.
сТара наФТа купува тел. 
0895/401-969. [21, 15]
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТаро жЕлязо от място 
изкупува тел. 0897/828-
088. [8, 1]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
огнЕупорни Тухли, циг-
ли, турски керемиди втора 
ръка се продават на тел. 
0887/031-439.

циМЕнТоВи колоВЕ 
продава тел. 0888/390-
082. [19, 10]
Тухли - 0.35 лв., мрамор, 
гланц 40/40/2, палети - 
пластмасови, продава тел. 
0898/660-596. [12, 11]
цигли - двуканални, 
1500 бр., 0.25 лв./бр., 
продава тел. 0899/21-37-
67. [16, 15]
паркЕТ - дъб, нов, масив, 
продава тел. 0886/079-
119. [5, 2]
изрЕзки дъбоВи и ча-
мови - тел. 0899/137-896. 
[22, 1]

продаВа Машини
банциг  сЕ продава  на 
тел. 0897/828-088. [8, 1]
ФуражоМЕлка  сЕ про-
дава на тел. 0897/828-
088. [8, 1]

продаВа обзаВЕжданЕ
хладилник Малък с 
камера се продава на тел. 
0893/956-391. [18, 4]

чЕТирикрилЕн гардЕ-
роб с надстройка, разме-
ри 200/240/60, в отлично 
състояние, за 40 лв. про-
дава тел. 0896/08-44-32. 
дВЕ лЕгла „Дамяна 
M003а“ - нови, с матраци 
„Вики Покет Стандарт“, 22 
см, по 250 лв., салон-
на маса - разтегателна, 
светла, 140/183-80, и 6 
дървени стола с кожена 
тапицерия - много здра-
ви, се продават на тел. 
0884/995-979. Снимки в 
OLX. [5, 3]

продаВа разни
цисТЕрни и бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [25, 23]
каМина „приТи“ - 18 
kW, с водна риза и помпа, 
продава тел. 0897/24-54-
90. [3, 3]
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, продава тел. 
0888/942-095. [11, 3]

каМина с водна риза - 
16 кв., заедно с помпа, 
за 250 лв. продава тел. 
0886062-351. [3, 2]
саМоВар - ръчно рису-
ван, антика, акордеон - 
тел. 0897/731-503. [3, 2]
каМина „приТи“ с чу-
гунен плот продава тел. 
0884/712-412. [2, 2]
ярМоМЕлка за фураж, 
магарешка каруца - нова, 
каменни корита - 3 бр., 
дялан камък - 6 куб., пло-
чи от плевня - 100 кв., 
циментови колове - 20 
бр., ел. мотор - 930 - 2.2 
kW, ел. мотор - 1430 - 4 
kW - вечер след 20.00 
часа, 066/86-23-70. [3, 1]

жиВоТни продаВа
кози продаВа тел. 
0898/569-486. [5, 5]
кокошки-носачки , 
ярки, шарени пилета и 
патета, малки биволчета, 
може и заклани - тел. 
0884/006-098. [1, 1]

строителство, ремонти, услуги, косене; продава-купува; отопление

Регионалният 
всекидневник 

„100 ВЕСТи“ 
излиза всеки ден 

без събота и неделя.

Дистрибутор 
на “Жити” аД

оградна МрЕжа и оградни пана: плетени 
и заварени, поцинковани и с PVC; колове, 
аксесоари; рабица, кокошкарска мрежа; сита, 
подложни мрежи. гВоздЕи: 70 модела на 
склад, 15 размера стоманени; за пневматични 
пистолети. ТЕлоВЕ: меки, твърди; поцинкова-
ни, помеднени; пчеларски, пломбажни; бодли-
ва тел, тел с PVC, заваръчна тел, тел на пръти 
коВано жЕлязо. габиони

тел . 066/80 85 39, 0886/650 175, 0889/364 626  
Габрово, ул. "Христо смирненски" 54

всичко от тел 
на едно място

проФЕсионалЕн доМоупраВиТЕл
проФЕсионалЕн доМоупраВиТЕл - поддръжка и 
управление на етажна собственост. Тел. 0876/543-
241. [22, 16]

ГАБРОВО, УЛ. “1 МАЙ 1876” 1-В 

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
• Кръстова гора-връх Снежанка-Роженска                                                  
обсерватория - 29.08., 1 нощувка, 89 лв.
• Враца-Видин-Белоградчишки скали                                                                                                         
- 05-07.09., 2 нощувки, 139 лв.
• Калиакра-Балчик-плаж в Албена - 05-
07.09., 2 нощувки, 145 лв.
• Рилски манастир - Роженски манастир 
- Рупите - Мелник – 25-27.09., 2 нощувки 
+закуски+вечери, 150 лв.
• Мини почивка в ПРИМОРСКО - 01-04.09., 3 
нощувки+закуски+вечери, 180 лв.
• Почивка в ПАМПОРОВО - 26.08., 4 нощувки, 
239 лв.
• Почивки в Гърция с включен PCR ТЕСТ,                                                       
7 нощувки с автобус от София всяка събота 
• Почивки остров Корфу с включен PCR  ТЕСТ,                                                                                   
28.08./4.09/11.09., 7 нощувки от 530 лв. от 
Севлиево/Велико Търново
• Почивки остров Корфу с включен PCR 
ТЕСТ - 03.09.-350 лв., 18.09. - 305 лв., 3 нощувки, 
от Севлиево/Велико Търново
• Почивка остров Корфу+Метеорите - 
02.10.,415 лв., 4НВ +1ВВ от Севлиево/Велико 
Търново
• Седемте Рилски езера - 05-07.09., 2 
нощувки, 150 лв. от Севлиево/Велико Търново
                         
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ СВЯТ
ТЕЛ. 066804948 /0887836173 /0899883724 

e-mail: sviat@mail.bg   www.sviat.eu

24/08

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж  - 
тел. 0894/277-849. [11, 
11]

ясноВидсТВо
изчисТВанЕ на всичко 
негативно - тел. 0895/221-
868.

МЕдицински 
МаТЕриали
орТопЕдично МЕханич-
но ръчно болнично лег-
ло с подматрачна рамка и 
дюшек се продава на тел. 
0893/956-391. [18, 4]
ноВа сгъВаЕМа инвалид-
на количка продава тел. 
0899/005-208. [6, 6]
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аВТоМобили продаВа
опЕл ВЕкТра 2.0 - дизел, 
2000 г., се продава на 
тел. 0897/913-713. [11, 
11]
рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 16]
опЕл заФира, 2.2, бен-
зин/газ, се продава - 
справки на тел. 0889/229-
860. [12, 6]

рЕМаркЕТа

рЕМаркЕ купуВа 
0893/70-30-50. [12, 
3]

ТурисТичЕско рЕМар-
кЕ с регистрация за 650 
лв. се продава на тел. 
0894/52-52-58. [4, 2]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап купува 
тел. 0895/401-969. [21, 15]
изкупуВаМ коли за 
скрап от място. 0899/092-
510 [22, 9]
изкупуВанЕ на автомо-
били за автоморга - тел. 
0887/46-88-96, 0889/96-
11-33. [5, 3]

коли за скрап купува 
тел. 0897/828-088. [8, 1]
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.

аВТоМобили 
под наЕМ
аВТоМобили под наем 
се дават - 0878/929-080. 
[19, 19]
„VAIKAR RENTACAR“ ав-
томобили под наем, ул. 
„Емануил Манолов“ 28 - 
0999/009-008.

прЕВози
ТранспорТ с камион до два тона, 
самосвал, докерски услуги - изнася-

не,  пренасяне, изхвърляне на мебели, 
пренасяне на строителни и други тежки 
товари, извозване на ненужна покъщни-
на, строителни отпадъци до сметището 
- 0898/780-448
услуги със самосвал - 25 лв., и 
багер - 50 лв./час - справки на тел. 
0893/511-154.
ТранспорТ с бус  - 0.45 лв./км с пред-
лага -  справки на тел. 0894/004-045. 
[22, 17]

лЕкари
психиаТър и нЕВролог. 
д-р ТриФоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-а, 0885/251-655. 
ИЗДаВа ПСИХИаТРИЧНИ 
уДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р Марина санкЕВа, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 11, 
понеделник, вторник, сря-
да и петък 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“ (бивша Пра-
вителствена 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.
д-р пЕйо МишЕВ, сър-
дечна хирургия, съдова 
хирургия, доплерова со-
нография, Клиника по 
сърдечно-съдова хирургия 
към уБ „Лозенец” - София 
(бивша Правителствена 
болница) ще преглежда на 
25 септември 2020 г. от 
12.00 часа в „МЕДИЦИН-
СКИ ЦЕНТъР-1-СЕВЛИЕВО”. 
Прегледите се извършват 
задължително след пред-
варително записване - с 
направление от личен ле-
кар или срещу заплаща-
не! Съвременно лечение 
на венозни, артериални и 
лимфни заболявания на 
крайниците, ултразвуково 
доплерово изследване. 
Минимални инванзивни, 
ендоваскуларни и хибрид-
ни методи за лечение на 
съдовите заболявания. 
Всички пациенти посеща-
ват кабинет с предпазни 
средства! Допълнителна 
информация и записване 
- на тел. 0675/3-42-15. 
[3, 1]

рабоТа прЕдлага
гоТВачка за обедно меню 
в Габрово се търси на тел. 
0896/648-604, 0897/447-
071. [11, 11]
ФирМа Търси монтажник 
- 0888/255-318. [11, 10]

пицария „гладници“ 
търси пицари, сервитьори - 
справки на тел. 0899/319-
114. [11, 10]
пицария „Мания“ търси 
готвачи - справки на тел. 
0878/445-519. [11, 10]
МЕбЕлна Фабрика „Фа-
цио“ търси да назначи 
дърводелец-мебелист и 
монтажник на мебели от 
масив. Опит е предимство. 
Справки на тел. 0888/419-
838. [22, 8]

пасТир сЕ търси на тел. 
0897/802-251. [11, 10]
рабоТник за автоморга 
търси тел. 0887/46-88-96. 
[5, 3]
„ТЕспоМ“ ад търси да 
назначи стругари. Изисква-
не: висока квалификация. 
Брутно възнаграждение 
1400 лв., с възможност за 
завишение в зависимост 
от постигнатите резултати. 
Справки на тел. 0879/123-
678 или на място. [11, 5]

ТранспорТна ФирМа 
набира шоФьори на 
гондоли с каТЕго-
рия „с+Е“. За контак-
ти: 0887/818-462. [18, 4]

сЕрВиТьор/ка оТ 8.30 
до 17.30 часа, 4-8-часов 
работен ден, старт 750 лв., 
търси тел. 0887/002-030, 
0888/310-981. [11, 4]
жЕна за помощник в 
ежедневието търси тел. 
066/86-75-92. [3, 1]

хоТЕл В Трявна търси да 
назначи готвачи, сервитьо-
ри, бармани и рецепцио-
нист. Предлага атрактив-
но заплащане, безплатна 
храна и възможност за 
ползване на служебни стаи 
за преспиване. Справки на 
тел. 0885/80-01-53. [11, 
3]
ВЕрига храниТЕлни 
магазини „Нивен“ търси 
майстор и работници за 
производство на закус-

ки и тестени изделия за 
новооткриващ се обект в 
Габрово. Справки на тел. 
0898/675-398. [5, 2]
хоТЕл В априлци и хотел 
във Велико Търново търсят 
да назначат персонал: ка-
мериерки, рецепционисти, 
бармани, сервитьори, под-
дръжка. Справки на тел. 
0888/343-434. [11, 1]
шоФьор на самосвал с 
категория „С“ се търси на 
тел. 0899/808-700. [5, 1]

рабоТа Търси
поМагаМ В домакинство 
- тел. 0884/919-283. [2, 
2]
жЕна Търси работа за 
почивни, празнични дни, 
почасово - тел. 0895/91-
64-22. [5, 1]

грижа за болни
и ВъзрасТни
Търся жЕна за гледане 
на възрастна жена. Тел. 
0889/439-509 [10, 5]

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

работа предлага/търси; курсове; автопазар; превози; лекари

О	Б	я	В	А
ЗА	ПРиЕмАНЕ	НА	ВОЕННА	СлуЖБА	НА	лиЦА,	

ЗАВЪРШили	ГРАЖДАНСКи	
СРЕДНи	или	ВиСШи	училиЩА

(мЗ	ОХ-669/19.08.2020	г.)	
167	БР.	ВАКАНТНи	ДлЪЖНОСТи	

ЗА	ВОЙНиЦи
ВЪВ	ВОЕННи	фОРмиРОВАНия	НА

	СЪВмЕСТНОТО	КОмАНДВАНЕ	НА	СилиТЕ:
 1.	 За	 в.	 ф.	 48940	 –	 Бургас	 –	 64	 вакантни	
места,	съгласно	Приложение	№	1;	
	 2.	За	в.	ф.	28860	–	Горна	малина	-	35	ва-
кантни	места,	съгласно	Приложение	№	2;
	 3.	 За	 в.	 ф.	 32450	 –	мокрен	 -	 6	 вакантни	
места,		съгласно	Приложение	№	3;
	 4.	 За	 в.	 ф.	 22980	 –	 София	 -	 62	 вакантни	
места,	съгласно	Приложение	№	4.
			 ДОКумЕНТи	СЕ	ПРиЕмАТ	ДО	16.10.2020	
г.	 ВЪВ	 ВОЕННО	 ОКРЪЖиЕ	 –	 ГАБРОВО,	 ул.	
„Софроний	Врачански”	1А.
 изисквания: 
 за	някои	от	длъжностите	се	изисква	сви-
детелство	 за	 управление	 на	мПС	 категории	
„В”,	„С”	или	„СЕ”	или	„ДЕ”
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба; 
 - да не са осъждани за умишлено престъпление от 
общ характер ;
 - да няма образувано наказателно производство;
 -  да нямат друго гражданство;
 - да покриват нормативите за физическа годност.
	 Размерът	на	месечното	възнаграждение	не	
е	по-малък	от	924	лв.
Подробна	информация	на	тел.	0882552015;	

066/805531;	066/800257.	Справка:	www.comd.bg.
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 Докато	 пътувам,	 хора-
та	в	 кабинката	се	сменят.	
И	 ми	 прави	 впечатление	
тяхното	уважение	към	пра-
вилата	на	този	вид	пътува-
не.	 Винаги	 сядат	 така,	 че	
товарът	 от	 двете	 страни	
на	 кабинката,	 където	 са	
двете	 седалки,	 да	 е	 при-
близително	уравновесен.	А	
когато	аз,	желаейки	да	си	
създам	 по-добри	 възмож-
ности	 за	 снимане,	 заста-
нах	прав	между	двете	се-
далки,	мъж	на	средна	въз-
раст	ми	направи	забележ-
ка,	 че	 това	 е	 забранено.	
Слязох	 на	 моята	 крайна	
спирка	и	оттам	взех	такси	
до	 хотела.	 Разстоянието	
не	 беше	 голямо	 и	 ско-
ро	 спираме	 пред	 хотела	
–	 висока	 нова	 сграда	 на	
много	 оживена	 централна	
улица.	 На	 рецепцията	 ме	
посреща	 младо	 момиче,	
което	 говори	 английски.	
Когато	му	казах,	че	искам	
да	платя	с	кредитна	карта,	
то	 ме	 предупреждава,	 че	
ще	 ми	 бъде	 с	 три	 про-
цента	 по-скъпо.	 Това	 не	
беше	 от	 особено	 значе-
ние,	 аз	 бях	 решил	 оттук	
нататък	 да	 плащам	 в	 хо-
телите	 с	 кредитни	 карти,	
защото	 след	 перипетиите	
на	 боливийската	 граница	
доларовата	 ми	 наличност	
в	брой	намаля.	Качвам	се	
в	 стаята	 и	 за	 първи	 път	
от	началото	на	пътуването	
съм	 доволен	 от	 това,	 в	
което	 влизам.	 Тя	 е	 ши-
рока,	 топла	 и	 светла	 и	 в	
нея,	както	и	в	банята,	има	
всичко,	от	което	един	път-
ник	 се	 нуждае.	 Дори,	 за	
да	 ѝ	 се	 насладя,	 оставам	
в	 нея	 по-дълго,	 отколкото	
е	необходимо.	Но	е	време	
да	изляза	в	града.
	 Ла	 Пас	 е	 администра-
тивната,	фактическата	сто-
лица	 на	 Боливия,	 където	
се	 намират	 повечето	 от	
правителствените	 учреж-
дения,	 включително	 и	 ре-
зиденцията	 на	 президента	
на	 републиката,	 докато	
истинската	 (конституцион-
ната)	 столица	 на	 страна-
та	 е	 град	 Сукре.	 Ла	 Пас	
става	 фактическа	 столица	
на	 страната	 през	 1898	 г.,	
когато	 тук	 са	 преместени	
правителствената	 и	 пре-
зидентската	 администра-
ция.	 Градът	 е	 основан	 от	
испанските	 конкистадори	
през	 1548	 г.	 и	 пълното	му	
име	 е	 било	 Нуестра	 Се-
ньора	 Де	 Ла	 Пас,	 което	
означава	 „Богородица	 на	
мира“.	 Всъщност	 Ла	 Пас	
(La	 Paz)	 на	 испански	 оз-
начава	 „мир“.	 Градът	 е	
с	 население	 около	 един	
милион	 жители	 (данните	
за	 това	 са	 много	 проти-
воречиви).	 Разположен	 е	
на	 3600	 метра	 надморска	
височина	и	е	най-високата	
столица	в	света.	Може	да	
се	 каже,	 че	 той	 е	 твърде	
разпилян	 град,	 с	 голяма	
разлика	 (стотици	 метри)	
във	 височините	 между	 от-
делните	му	квартали.	Долу,	
в	ниското,	е	историческият	
център,	 където	 се	 нами-
рат	и	основните	правител-
ствени	 сгради,	 а	 горе	 по	
многобройните	 хълмове,	
които	го	заобикалят	отвся-
къде,	 плътно	 са	 наблъска-
ни	червени,	неизмазани	и	
доста	 грознички	 тухлени	
постройки,	 в	 които	 живе-
ят	бедните	слоеве,	 голяма	
част	 от	 които	 са	 от	 пле-
мето	 аймара,	 коренните	
жители	на	тази	част	от	Ан-
дите.	На	високите	хълмове	
по	 западната	 периферия	
на	 града,	 където	 започва	
платото	 Алтиплано,	 се	 е	
пръкнал	градът	сателит	Ел	
Алто	(на	испански	означа-
ва	 „Високото“	 или	 „Висо-
чината“),	 който	 е	 населен	
предимно	 с	 индианци	 от	
аймара,	 вече	 не	 отстъпва	
по	 численост	 на	метропо-
лията.	 Там	 на	 4061	 метра	
височина	 е	 летището	 на	
Ла	Пас,	най-високото	меж-
дународно	летище	в	света,	
което	също	носи	името	Ел	

Алто.	И	докато	Ел	Алто	за	
Ла	Пас	е	във	високото,	Ла	
Пас	за	Ел	Алто	е	в	ниско-
то,	в	дупката.	И	за	разли-
ка	от	други	големи	градове	
по	 света,	 тук	 в	 дупката	
живеят	богатите.
	 Няма	 как	 да	 говориш	
или	 пишеш	 за	 тези	 два	
града	 и	 да	 не	 споменеш	
за	 кабинковия	 лифт	 „Mi	
Teleferico“,	 който	 първона-
чално	 е	 създаден	 (през	
2014	 г.)	 именно	 за	 да	 ги	
свърже.	 Въпреки	 малкото	
разстояние,	което	ги	дели,	
пътуването	 между	 тях	 е	
било	 много	 трудно	 зара-
ди	 голямата	 разлика	 във	
височините	 им	 (над	 400	
метра).	 Преди	 построява-
нето	 на	 въжената	 линия	
пътуването	 между	 тях	 се	
е	 осъществявало	 по	 сер-
пантините	 на	 стръмни,	
силно	натоварени	пътища,	
а	 единствените	 превоз-
ни	 средства,	 които	 са	 се	
движели	 по	 тях,	 са	 били	
претъпкани	автобуси	и	ми-
кробуси,	 често	 попадащи	
в	задръствания.	Днес	сис-
темата	 се	 състои	 от	 11	
кабинкови	 въжени	 линии,	
които	 не	 само	 свързват	
двата	 града,	 но	 и	 кръс-
тосват	 Ла	 Пас	 в	 няколко	
направления.	 Кабинките	
са	 тип	 „гондола“	 и	 във	
всяка	 има	 място	 за	 10	
души.	 Гондолите	 на	 вся-
ка	 линия	 са	 с	 един	 цвят,	
който	дава	името	и	на	съ-
ответната	линия.	Но	освен	
тези	„цветни“	имена,	лини-
ите	имат	и	други	имена,	и	
на	испански,	и	на	аймара.	
Днес	 по	 всички	 линии	 с	
обща	дължина	почти	31	km	
се	 движат	 1400	 кабинки	
на	 интервал	 12	 секунди	
една	 от	 друга.	 Средната	
им	скорост	е	18	km	в	час,	
а	максималната	–	21,6	km	
в	 час.	 Капацитетът	 на	 ли-
ниите	е	по	3-4	хиляди	души	
на	 час,	 а	 се	 движат	 по	
17	 часа	 на	 ден.	 Цялата	
система	 е	 едно	 грандиоз-
но	техническо	постижение,	
непознато	в	такива	маща-
би	на	друго	място	в	света.	
Вписана	е	и	 в	 книгата	на	
Гинес.	 Когато	 я	 видиш	 и	
попътуваш	с	нея,	няма	как	
да	 не	 изпиташ	 уважение	
към	 създателите	 ѝ,	 няма	
как	 да	 не	 ѝ	 се	 възхитиш.	
А	 аз	 изпитвам	 уважение	
и	 към	 тези,	 които	 са	 взе-
ли	 смелото	 решение	 за	
създаването	 ѝ.	 Построена	
е	 от	 австрийската	 фир-
ма	 Doppelmayer.	 А	 има	
ли	 инциденти?	 Нищожен	
брой,	без	смъртни	случаи!	
Оценявайки	 удобствата	 и	
ефективността,	 които	 оси-
гурява,	 правителството	 на	
Боливия	 е	 решило	 да	 по-
строи	 въжена	 линия	 и	 в	
град	Оруро,	 също	 в	Анди-
те,	 а	 избраната	 фирма	 е	
френската	Pomagalski.
	 Първото	 нещо,	 което	
искам	да	видя,	 е	Пазарът	
на	вещиците	или	Меркадо	
де	лас	брухас	(Mercado	de	
las	brujas),	който	е	съвсем	
близо	 до	 хотела	 ми	 и	 е	
една	от	най-известните	ту-
ристически	атракции	в	Ла	
Пас.	Звучи	доста	зловещо,	

но	 всъщност	 е	 един	 го-
лям	и	много	пъстър	пазар,	
който	може	да	се	види	на	
много	 места	 в	 тази	 част	
на	 света	 и	 където	можеш	
да	 си	 купиш	 сувенири,	
маски,	 музикални	 инстру-
менти,	 кожени	 и	 вълнени	
изделия	от	лама	или	алпа-
ка,	 нацепени	 дърва,	 вър-
зани	на	снопчета,	и	какво	
ли	 още	 не.	 Но	 все	 пак	
вещерското	му	име	трябва	
да	бъде	някак	си	оправда-
но.	И	ако	проявиш	повече	

наблюдателност	и	интерес,	
ще	 разбереш,	 че	 тук	 се	
предлагат	 и	 доста	 стран-
ни	неща:	непознати	билки,	
магически	 напитки,	 въл-
шебни	 предмети,	 талисма-
ни,	амулети,	сушени	жаби,	
афродизиаци,	 изсушени	
ембриони	 от	 лама,	 тайн-
ствени	прахчета	за	късмет,	
красота	и	плодовитост.	Тук	
е	 събрана	 цяла	 една	 сис-
тема	от	поверия,	предска-
зания,	 заклинания,	 магии,	
алтернативни	 лечения	 и	

пр.,	изграждана	през	веко-
вете,	която	продължава	да	
живее	в	съзнанието	и	бита	
на	местните	и	да	буди	лю-
бопитството	на	гостите.
	 Малко	 след	 пазара	 е	
Музеят	 на	 коката	 (Museo	
de	 la	 Coca),	 който	 също	
е	 афиширан	 като	 една	 от	
забележителностите	 на	
Ла	 Пас.	 В	 него	 могат	 да	
се	 видят	 интересни	 под-
робности	 за	 легендарното	
растение,	 което	 е	 на	 из-
ключителна	 почит	 по	 тези	
земи	и	от	което	се	пригот-
вят	 голям	брой	фармацев-
тични	продукти.
	 След	 това	 продъл-
жавам	 към	 площада	 San	
Francisco,	 най-оживената	
част,	 пулсиращото	 сърце	
на	 града.	 Такова	 стълпот-
ворение	 рядко	 може	 да	
се	види	другаде.	Тук	е	съ-
брана	 цялата	 пъстрота	 на	
Ла	 Пас.	 Виждаш	 хора	 от	
различни	 етноси	 и	 социа-
лен	 статус	 и	 разликата	
веднага	се	набива	на	очи.	
Явно	 е,	 че	 е	 и	 място	 за	
срещи	 или	 за	 убиване	 на	
времето,	 но	 и	 място,	 къ-
дето	да	похапнеш,	защото	
то	 е	 една	 голяма	 улич-
на	гостилница,	един	голям	
уличен	пазар,	една	голяма	
ваксаджийница	и	какво	ли	
още	 не.	А	 на	 метри	 оттук	
е	 централният	 булевард,	
който	 е	 и	 главната	 ма-
гистрала,	 която	 свързва	
северните	 и	 южните	 по-
крайнини	 на	 града	 с	 не-
говото	 сърце.	 Движещите	
се	превозни	средства	вна-
сят	 допълнителен	 колорит,	
но	 и	 допълнителен	 хаос	
във	всичко	това.	Над	буле-
варда	 минава	 пешеходен	
мост,	 след	 преминаването	
на	 който	 множеството	 се	
пръска	в	различни	посоки,	
но	голяма	част	се	насочва	
към	 Меrcado	 Lanza,	 един	
от	 най-големите	 търговски	
центрове	в	града.
	 На	 този	 площад	 е	 и	
базиликата	 San	 Francisco,	
посветена	на	Свети	Фран-
циск	от	Асизи.	Тя	е	открита	
през	 1758	 г.	 и	 предста-
влява	внушителна	каменна	
сграда	в	бароков	стил,	над	
която	се	издига	двуетажна	
камбанна	 кула.	А	 вътре	 е	
огромна	 и	 изключително	
богато	украсена,	с	впечат-
ляващ	олтар.
	 Отново	съм	на	площа-
да	 и	 трябва	 да	 призная,	
това	 място	 е	 магнетично	
и	 ме	 привлича	 със	 своя	
неподправен	 колорит.	 Ни-
къде	 другаде	 не	 съм	 виж-
дал	толкова	представители	
на	 коренното	 индианско	
племе	аймара.	Разхождам	
се	между	 тях,	 хвърлям	по	

едно	 око	 и	 на	 това,	 кое-
то	 се	 предлага	 за	 ядене	
под	многобройните	тенти	и	
чадъри.	 И	 нещо	 привлича	
вниманието	 ми,	 нещо	 ме	

изкушава.	 Това	 са	 едни	
доста	 тъмни	 на	 цвят	 на-
деници,	които	се	пекат	на	
място	 и	 които	 изпълват	
въздуха	 с	 аромат,	 който	

гъделичка	 най-ниските	 ми	
гастрономически	 страсти.	
Колебая	 се	 дали	 да	 не	
ги	 опитам,	 но	 в	 крайна	
сметка	се	отказвам.	Може	
би	 утре?	Но	 не	 устоях	 на	
вече	 споменаваните	 тън-
ки	 и	 много	 вкусни	 питки,	
които	 си	 купувах	 в	 Перу,	
но	 които	 се	 продават	 и	
тук,	и	то	на	най-оживения	
завой,	който	е	и	спирка	на	
многобройните	 микробу-
си,	 плътно	 наредени	 един	
след	 друг,	 за	 да	 поемат	
по	 стръмната	 улица	 Santa	
Cruz.
Продължава в понеделник

Пазарът на вещиците

В центъра на Ла Пас

Базиликата „Сан Франсиско“

Едно пътуване в Южна Амеðика

Картини от центъра на Ла Пас

Базиликата „Сан Франсиско“


