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прогноза
за ВрЕМЕТо

ВалуТни
курсоВЕ

ПОНЕДЕЛНИК 18о/3о                     ВТОРНИК 16о/70       СРЯДА 14о/70USD - 1.78175, EUR - 1.95583, CHF - 1.84269, GBP - 2.29248

„Импулс“ АД - ГАброво 
търси да назначи на работа 

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

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

БАЛКАН ПЕЛЕТС ООД
виñококачеñтвени 
дървеñни

ПЕЛЕТИ
КЛАС А1

360 лв./тон 
до изчерпване 

на количеñтвата 
ñ áезплатна 

доñтавка 
над 2 тона 

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

 за тържествата на 
връх Шипка по случай 
националния празник на 
република българия от 
20 часа на 2 март до 18 
часа на 3 март ще бъде 
ограничено двупосочно-
то транзитно преминава-
не на превозни средства 
през Шипченския проход 
по път I-5/Е-85/ Габрово 
– връх Шипка - Казанлък, 
съобщава пресцентърът 
на агенция "Пътна инфра-
структура“.
 Както всяка година, 
транзитният трафик ще се 
насочва по път II-55 през 
Прохода на републиката 
по маршрута: русе - Ве-
лико търново - дебелец 
- Проход на републиката 
- Гурково  и обратно. 
 Шофьорите от област 

Габрово и пътуващите от 
северозапад могат да 
ползват маршрута: Габро-
во - трявна - белица - Во-
неща вода - Проход на 
републиката и обратно.
 за област стара за-
гора движението ще пре-
минава към Прохода на 
републиката по маршрута: 
път I-6 Калофер - Казанлък 
- път II-55 - Гурково – Про-
ход на републиката - Вели-
ко търново и обратно, като 
пренасочването ще става 
при пътен възел „Мъглиж“ 
(пресичането на път I-5 с 
път I-6).
 ограничението не 
важи за организирания 
междуградски автобусен 
транспорт.
 за гостите на търже-
ствата движението на 3 

март ще се организира, 
както следва:
 от 6 до 14 часа се 
осигурява еднопосочно 
движение на автомобили-
те от град Габрово и град 
Казанлък към връх Шипка, 
като паркирането ще се 
извършва по разпорежда-
не на органите на од на 
МВр - Габрово и од на 
МВр - стара загора; 
 от 14 до 18 часа авто-
мобилите ще преминават 
еднопосочно от връх Шип-
ка до град Габрово и град 
Казанлък.
 алтернативен маршрут 
за връзка между северна 
и Южна българия е троян-
ският проход, през който е 
разрешено преминаването 
на превозни средства до 
12 тона.

Утре транзитното движение през Шипка
ñе пренаñочва към Прохода на Репуáликата

РЗИ - ГабРово

 Личните лекари могат 
да издават болничен лист 
за карантина на българ-
ските граждани, пристига-
щи у нас от държавите с 
високо разпространение 
на новия коронавирус - 
континентален Китай и 
италия.
 Всички граждани, на 
които органите на дър-
жавния здравен контрол 
(регионалните здравни ин-
спекции) са препоръчали 
карантина в домашни ус-
ловия, могат да получат 
болничен лист за срока на 
карантината от общопрак-

тикуващия си лекар.  това 
се отнася за гражданите, 
пристигащи у нас от кон-
тинентален Китай и италия 
и попълнили анкетна карта 
при влизане в страната.
 за целта регионални-
те здравни инспекции ще 
предоставят информация 
за лицата, подлежащи на 
карантина, на общопрак-
тикуващите лекари на те-
риторията на съответната 
административна област.
 за издадения болничен 
лист следва лицата да уве-
домят своя работодател 
в нормативно установения 
двудневен срок. 
 болничният лист може 

да бъде получен от об-
щопрактикуващия лекар и 
предоставен  на работо-
дателя след изтичането на 
карантината.
 Министерството на 
здравеопазването напом-
ня, че всички лица под 
карантина не трябва да 
напускат домовете си и 
при поява на грипоподоб-
ни симптоми (повишена 
телесна температура; каш-
лица; затруднено дишане, 
треска и т. н.) трябва да 
се свържат по телефон 
с общопрактикуващия си 
лекар, а ако нямат такъв 
- със съответната регио-
нална здравна инспекция, 

откъдето ще получат ука-
зания според случая.
 Министерството на 
здравеопазването препо-
ръчва също така да се 
избягват всички пътувания 
до континентален Китай 
и италия, както и до дър-
жави с високо разпрос-
транение на коронавирус 
COVID-19.
 отговорност на всеки 
български гражданин е да 
се отнася съвестно към 
своето здраве и здраве-
то на околните. В този 
смисъл Министерството на 
здравеопазването апелира 
гражданите под карантина 
да я спазват стриктно.

Концепция за разви-
тие на „зоопарк - Габрово“ 
беше представена на пуб-
лично осъждане в община 
Габрово пред граждани, 
общински съветници и 
представители на институ-
ции. документът е разра-
ботен с цел да подпомогне 
процеса на лицензиране 
на зоопарка, както и да 
конкретизира дейностите, 
които следва да бъдат из-
вършени, за да отговори 
обектът на съвременните 
изисквания и да продължи 
развитието си в посока 
опазване на диви живо-
тински видове извън ес-
тествената им среда. от 
юли миналата година е 
преустановен достъпът на 
посетители в зоопарка за-

ради липсата на лиценз.
на обсъждането беше 

представена Концепцията 
за развитие на зоопарка 
от Емилия тончева. спо-
ред нея ако един зоопарк 
не се променя, той не е 
добър, а липсата на ли-
ценз не е недостатък, а 
шанс за габровския.

Валери Георгиев от 
МосВ беше категоричен, 
че едно от важните изи-
сквания е зоопаркът да 
разполага с ветеринар-
на амбулатория. другите 
очаквания са свързани с 
ясна визия за развитие 
на колекцията, с решава-
не на инфраструктурните 
проблеми в обекта, с на-
личието на персонал за 
обгрижване на животните 

и за образователни дей-
ности.

обсъдена бе необходи-
мостта зоопаркът  да раз-
полага с характерен вход 
за достъп на публики и с 
паркинг за посетителите. 
В най-близък план тряб-
ва да бъдат предприети 
действия за осигуряване 
на помещение за ветери-
нарни грижи; за ремонт 
на основната сграда; за 
изграждане на санитарни 
помещения и направа на 
надеждни и с добър вид 
ограждения.

Граждани задаваха въ-
проси защо зоопаркът не 
работи, какви са възмож-
ностите за бързо възста-
новяване на достъпа за 
посетители и за ускорява-

не на процеса на проекти-
ране и строителство.

таня Христова отгово-
ри, че в момента зоологи-
ческата градина не отгова-
ря на нормативните изиск-
вания, но проблемът може 
да бъде решен с обединен 
подход, съобразен със  
законодателството. Пред-
стои да бъде разработен 
план за действие и по-
етапното му изпълнение 
спрямо възможностите на 
бюджета на общината. 
таня Христова нарече зоо-
парка ценност за Габрово, 
която трябва да се раз-
вива, с план за действие, 
включващ  всички пред-
стоящи промени, и с кон-
кретни срокове и средства 
за поетапна реализация.

Емилия Тончева предñтави концепция за Зоопарка

на 28 февруари, пе-
тък, процентът на отсъст-
ващите ученици от средно 
училище „Максим райко-
вич“ - дряново достигна 
31,29 процента, съобщава 
сайтът на община дря-
ново. 

Във връзка с тези дан-
ни регионалната здравна 
инспекция - Габрово обя-
вява дните от 29 февруари 
до 6 март, включително, 
за неучебни за учениците 
от сУ „Максим райкович“ 
- дряново. 

Една трета áолни в "Макñим 
Райкович", неучеáни до 6 март

Деца от  ОУ 
"Ран Боñилек" 
изненадаха 
ñлужителите на 
Оáщина Гаáрово
 третокласници от оУ 
„ран босилек“ гостуваха в 
община Габрово с марте-
ници и песни. те се срещ-
наха с кмета на Габрово 
таня Христова и я поз-
дравиха с „Хубава си, моя 
горо“. след това обиколи-
ха кабинетите и подари-
ха мартенички на всички 
служители. Мартеничките 
са ръчно изработени и па-
кетирани от децата.

 Жена загина при ката-
строфа между кола и влак 
на прелеза за тревненско-
то село Енчовци. инциден-
тът е станал около 19 часа 
на 28 февруари. Прелезът 
е охраняем и е бил със 
спуснати бариери. Маши-
нистът на влака е подал 
звуков сигнал, но водач-
ката на автомобила не се 
съобразила и предприела 
преминаване на жп линия-
та. 
 Влакът, който пътувал 
от Горна оряховица за ди-
митровград, влачил колата 
повече от 40 метра преди 
да спре. Жертвата е во-
дачката на колата - 53-го-
дишна жителка на Плач-
ковци. 
 Пътниците от влака 
били превозени с автобус.

Жена заãина 
при ñáлъñък 
на влак и кола

Вñички ãраждани, на които РЗИ препоръча карантина, 
моãат да получат áолничен от оáщопрактикуващия лекар ЗаРко Гатев

 Воденият от дете-
лин станчев тим на оФК 
„Янтра 2019“ зае трето 
място в първия турнир за 
девойки до 13 години за 
календарната 2020-та. над-
преварата се проведе в 
спортна зала „орловец“ с 
участието на четири отбо-
ра. Петият – „светкавица“  
(Градежница), не прис-
тигна за надпреварата в 
Габрово и съперниците му 
записаха служебни побе-
ди.   

продължава на стр. 2

Девойките на 
ОФК „Янтра 2019" 
трети в първия за 
ãодината турнир

В Китай - 
древен и 
модерен
пъТЕписиТЕ на гЕорги 
ТрЕндафилоВ     8
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метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

РИСКЪТ, 
ЗАСТРАХОВАН 
С ЛЮБОВ!

Габрово 
ул. „опълченска“ 44
тел.  066 806 060 
GSM: 0885310583

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 

Габрово, ул. „Станционна“ 3, 066/80-60-76, 
066/80-60-88, e-mail: patstroi@mbox.contact.bg

Специализирано дружеСтво за производСтво на:

	Строителни и инертни кариерни материали
	Строеж и поддържане на пътища
	производСтво на аСфалтови СмеСи и 
 полагане на пътни аСфалтови наСтилки
	пътно-ремонтни дейноСти
	пътни Съоръжения
	Улични и паркови благоУСтроявания
	УСлУги СъС Строителна механизация

ЖеНИНа ДеНЧева

 - приехте ли бюджета 
на община Дряново, след 
неуспешния първи опит?

 - да, бюджетът на об-
щина дряново бе приет 
единодушно на извънред-
на сесия на общинския 
съвет. стигнахме до кон-

сенсус, проведохме раз-
говори с кмета, компро-
миси бяха направени и от 
двете страни. на срещата 
присъстваха и граждани, 
чухме тяхното мнение.
 завишихме приходната 
част, която бе доста под-
ценена в първия вариант 
на бюджета. Предложени-
ята на групата на ГЕрб и 
на зелените бяха приети. 
ние настоявахме за про-
ектиране на водопроводи 
по селата, виждате каква 
водна криза е. искахме 
да има повече проекти, 
за да печелим европейски 
програми. радвам се, че 
това наше предложение 
бе одобрено.
 - Значи може да се 
постига консенсус дори в 
Дряново?
 - още в началото на 
мандата аз обявих, че съм 
за консенсус. Кметът от-
чете, че много бързо тряб-

ваше да изготви бюджета 
след спечелване на избо-
рите, времето бе малко. 
за следващия бюджет си 
обещахме да работим още 
отсега, с предложения и 
от двете страни.
    - А какво стана с тази 
прословута сграда, къде-
то е офисът на бсп и в 
първоначалния вариант 
на бюджета бе включен 
ремонтът й?
 - не, този разход бе 
изваден от капиталовата 
програма. там са офи-
си на партии - на бсП, 
на дПс, там е и чер-
вен кръст. Преценихме, че 
има много по-важни неща, 
които се нуждаят от бю-
джетна подкрепа.
 - на каква стойност 
е бюджетът на община 
Дряново, какви са акцен-
тите в него?
 - рамката на бюдже-
та е около 13 млн. лв. 

най-големият акцент е 
ремонтът на ул. „Шипка“. 
знаете, че през миналия 
кметски мандат правител-
ството отпусна 4 млн. лв. 
за това. Поради серия об-
жалвания на изпълнители-
те ремонтът се забави. но 
вече няма пречки да се 
започне още през март. 
Ще се ремонтира цяла-
та улица, чак до инстру-
менталния завод. Много 
е хубав идейният проект. 
Ще стане много красиво. 
става дума за ремонт на 
3 км, улицата, която ми-
нава през целия град. но 
ремонтът ще бъде тежък, 
подменя се и водопро-
водът. дано дряновци да 
проявят повече търпение, 
защото неудобства за тях 
явно ще има.
 Увеличихме средства-
та за спорт с 10 хил. лв. 
толкова в повече са и за 
културния календар.
 - За селата предвиди-
хте ли повече средства?
 - да, за водопрово-
да между селата скалско 
и Янтра, това е най-про-
блемното ни село откъм 
водоснабдяване. средства 
се отпускат и за благо-

устрояване на кв. Ман-
га, където е вилната зона 
на дряново. няма село 
с проблем с водоснабдя-
ването, където да не сме 
предвидили или проекти-
ране, или изграждане на 
водопроводи.
 - на 4 март отново 
имате сесия, какво ва-
жно се предвижда в нея?
 - Ще разгледаме пра-
вилник за дейността на 
общинския съвет. а също 
така - годишен отчет за 
изпълнените от община 
дряново дейности, зало-
жени в регионална про-
грама за управление на 
отпадъците, план за раз-
витие на туризма на тери-
торията на община дряно-
во през 2020 г., приемане 
на програма за управле-
ние и разпореждане с 
имоти - общинска собстве-
ност, за 2020 година. няма 
някакви пикантни точки. 
надявам се, всичко в бъ-
деще да върви добре. още 
повече, че с кмета трифон 
Панчев декларирахме в 
каква посока ще се дви-
жим, нещата се напасна-
ха. Мисля, че вече няма 
„прът в колелото“.

Бюджет ,2020 áеше приет единодушно на 
извънредна ñеñия - ñтиãнахме до конñенñуñ

Галин Герганов, председател на Общински съвет - Дряново: 

СтеФка бУРМова

 Проекти на четири 
сдружения за над 4,8 млн. 
лева с участие на компа-
нии от Габровска област са 
одобрени за финансиране 
по оП „иновации и кон-
курентоспособност“, про-
цедура BG16RFOP002-1.016 
„развитие на иновацион-
ни клъстери“.  одобрените 
проекти с габровско учас-
тие са на сдружение „ау-
томотив клъстер българия“, 
клъстер „Подемна техника“ 
оод, български мебелен 
клъстер и клъстер „Меха-
троника и автоматизация“ 
и са на обща стойност 
4 882 448,26 лева.
 за сдружение „ауто-
мотив клъстер българия“ 
общо допустимите разходи 
на проекта са 2 225 524, 
83 лева, а общият размер 
на безвъзмездната финан-
сова помощ е 1 496 841,14 
лева, за проектното пред-
ложение „развитие на 
иновационния потенциал 
на „аутомотив клъстер 
българия“; за клъстер 
„Подемна техника“ оод 
общо допустимите разхо-
ди на проекта „създава-
не на иновационен цен-
тър за прототипиране към 
клъстер „Подемна техника“ 
и изработване на устрой-
ство за отчитане удължа-
ването на веригата при ве-
рижни електротелфери са 
292 470,16 лева, а общият 
размер на бФП – 202 603 
лева; за проекта „инова-
тивни заедно“ на българ-
ски мебелен клъстер общо 
допустимите разходи са 
993 840 лева, а общият 
размер на бФП – 688 272 
лева; предоставената бФП 
за клъстер „Мехатроника и 
автоматизация“ е в размер 
на 1 370 633,27 лева, при 
общо допустими разходи 
за проекта „дигитализация 
и роботизация на индус-
триални процеси в клъстер 
„Мехатроника и автомати-
зация“ на база платформа 
индустрия 4.9 и създаване 
на лаборатория за обуче-
ниие“ е 2 039 574,26 лева.   

 След прецедента Дряново да остане без бюджет, след 
доста разговори и взаимни компромиси политическите сили 
постигнаха консенсус, а общинските съветници гласуваха 
най-важния финансов документ на Общината. За консенсуса, 
за акцентите на приетия бюджет, за предстоящите съби-
тия в Дряново разказва председателят на Общинския съвет 
Галин Герганов.

покАнА
ЗА свИквАнЕ нА общо събрАнИЕ 

нА ИсА/стопАнскА кАмАрА - ГАброво

 управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел иСа/Стопанска 
камара - Габрово на основание чл. 26 от зЮлнц и чл. 13, ал (1) от ус-
тава на Сдружението, свиква общо събрание на Сдружението, което ще 
се проведе на 2 април 2020 г. от 17.30 часа в гр. Габрово, ул. „пенчо 
постомпиров“ № 37, ет. 2 – заседателна зала на Сдружението,  при след-
ния 

ДнЕвЕн рЕД:
 1. отчет за дейността на Сдружението през отчетния период.
 2. приемане финансов отчет за отчетния период.
 3. освобождаване на членове на управителния съвет на Сдружението.
 4. избор на членове на управителния съвет.
 5. избор на Контрольор на Сдружението.
 6. приемане на изменения и допълнения на устава на Сдружението.
 7. вземане на решение за промяна на наименованието на Сдружението.
 8. приемане на основни насоки за развитие на сдружението 2020-2024 г.
 9. разни.
 при липса на кворум, на основание чл. 27 от зЮлнц и чл. 14 ал.(1) 
от устава, общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото 
място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите 
членове на сдружението.
 писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение 
на членовете на общото събрание в офиса на Сдружението по седалище 
и адрес на управление.

рЕГИонАлнА стопАнскА 
кАмАрА

гр. Габрово

бълГАрскА стопАнскА
кАмАрА

Съюз на българския бизнес

продължава от стр. 1
 „Янтра“ стартира с ну-
лево реми срещу състава 
на „севлиево лейдис“. Га-
бровският тим оказа на-
тиск, но така и не успя да 
реализира попадение.  
 Последва двубой сре-
щу „чавдар“ (троян). този 
мач започна с гол на Цве-
телина станчева в 6-та ми-
нута, но в 10-та гостенките 
успяха да се възползват 
от грешка на габровските 
момичета и изравниха - 
1:1. През второто полувре-
ме „Янтра“ търсеше втори 
гол, но така и не успя да 
порази отново вратата на 
тима от троян. тимът на 
„чавдар“ пък имаше къс-
мет и минута преди края 
на редовното време от 
пряк свободен удар стигна 
до победен гол – 1:2. 
 В последния мач от 
турнира „Янтра“ трябваше 
да гони победа срещу със-
тава на „Гунди“ (Плевен), 
за да си осигури второто 
място в крайното класи-
ране. срещата започна 

чудесно - Цветелина стан-
чева откри още в първата 
минута, Викториа Костади-
нова удвои в третата, а в 
10-та Виктория Ковачева 
направи резултата класи-
чески. Плевенчанки върна-
ха едно попадение в 14-та 
минута за 3:1 на почивка-

та. след подновяването на 
играта Цветелина станче-
ва реализира четвърти гол 
и победата изглеждаше 
осигурена. детелин стан-
чев реши да даде възмож-
ност за изява и на моми-
четата, които бяха играли 
по-малко в предходните 

срещи. те обаче допуснаха 
три бързи гола в края и 
след 4:4 „Янтра“ завърши 
на третото място.
 отличията на отборите 
бяха връчени от секретаря 
на аматьорската футболна 
лига александър Шатров-
ски.

Четири ãаáровñки 
ñдружения ñпечелиха 
еврофинанñиране за 
над 4,8 милиона

Девойките на ОФК „Янтра 2019" трети...
ЦветоМИРа 

ИваНова
 
 на работна среща при 
областния управител бяха 
обсъден предложения на 
общините за изваждане 
на участъци от републи-
канската пътна мрежа от 
списъка на републикан-
ските пътища, за които се 
събира винетна такса
 Кметовете на общи-
ните и директорът на об-
ластно пътно управление 
– Габрово проведоха ра-
ботна среща при област-
ния управител невена Пе-
ткова, по време на която 
бяха обсъдени искания за 
изваждане на участъци 
от републиканската пътна 
мрежа от списъка на ре-
публиканските пътища, за 
които се събира винетна 
такса. 
 Всички те са катего-
рични, че търсят начини 
да защитят интересите 
на живеещите на тери-
торията на съответната 

община. Ето защо на ра-
ботната среща бяха ко-
ментирани в детайли кон-
кретни предложения на 
кметовете, които следва 
да изпратят до агенция 
„Пътна инфраструктура“. 
В случай, че исканията им 
бъдат удовлетворени, ще 
се сключи споразумение 
между аПи и съответна-
та община, като трябва 
да е ясно, че текущата 
поддръжка на пътищата, 
за които са отпаднали 
винетните такси в рамки-
те на общината, както и 
зимното поддържане на 
тези участъци ще става 
за сметка на аПи с дофи-
нансиране от общинските 
бюджети – уточни дирек-
торът на оПУ – Габрово.  
 По време на срещата 
бяха коментирани и кон-
кретни финансови пара-
метри за ремонт и под-
дръжка, както и за зимно 
почистване на различните 
видове пътища, на годиш-
на база.

Невена Петкова ñрещна кметовете ñ шефа 
на Оáлаñтно пътно заради винетките

Електроразпределение север 
ад, разпределителен 

обслужващ център габрово и 
г. оряховица

увЕДомявА своИтЕ клИЕнтИ, чЕ:

 в периода 09.03.2020 - 13.03.2020 г. от 
08:30 до 16:30 ч. поради извършване на не-
отложни ремонтни дейности на съоръжени-
ята за доставка на електроенергия ще бъде 
прекъснато електрозахранването в района 
на община дряново, с. длъгня.
 Електроразпределение Север АД, Разпре-
делителен обслужващ център - Габрово и Гор-
на Оряховица се извинява на своите клиенти 
за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. Допълнителна информация може-
те да получите на тел. 0700 1 61 61.

нес се навърш-
ват 150 г. от 
рождението на 
аврам досев 

(1870 - 1948), учител 
и общественик. Пре-
подава математика в    
Габровската мъжка 
гимназия от 1895 до 
1928 г. Председател на 
местното дружество 
на червен кръст. 
На снимката Дружест-

Д

вен червен кръст на А. Досев, 1918 г. Архив: НМО
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ЗаРко Гатев

 Женският отбор на 
Хандбален клуб „бъки“ 
продължава да пише ис-
тория. златните момичета 
на треньорката Веселина 
златева за втора поред-
на година триумфираха с 
едно от двете най-ценни 
отличия в родния хандбал 
– Купа българия. Подкре-
пяни страхотно от своите 
родители и фенове, га-
бровските хандбалистки 
постигнаха две победи във 
финалния турнир, прове-
ден в „арена Шумен“, и 
заслужено ликуваха с тро-
фея.
 По-труден за „бъки“ 
се оказа полуфиналният 
сблъсък със „свиленград“. 
В него отборът ни поведе 
с три гола и пропусна да 
увеличи още аванса си, 
а в края на полувремето 
тимът от юга съкрати па-
сива за 10:9 на почивката. 
Втората част беше едно 
голямо надлъгване. „бъки“ 
водеше с гол-два до 40-та 
минута, но „свиленград“ 
изравни при 15:15 и по-
веде с 16:17. По-добрата 
физическа подготовка на 
габровските момичета си 
каза думата в края и те 
успяха да обърнат отново 
резултата и да грабнат 
победата с 23:20.  Мадлен 
тодорова наниза 6 гола за 
успеха, с 5 завърши Мари 
томова.

 на финала воденият 
от Веси златева състав 
се изправи срещу тима на 
„Етър 64“ (Велико търно-
во), който се наложи във 
втория полуфинал над до-
макина „Шумен 98“ с 28:20. 
В битката за Купа бълга-
рия шампионките домини-
раха във всички аспекти 
на играта. равностойни 
бяха само първите 14 ми-
нути, в които резултатът 
вървеше гол за гол. след 
това „бъки“ подобри игра-
та си в защита, принуди 
„болярките“ да грешат и 
със своето силно оръжие 

– контраатаката, натрупа 
разлика. двата таймаута, 
взети от треньорката на 
„виолетовите“ Йонка Ген-
чева, не успяха да проме-
нят развоя на случващото 
се на терена и до почив-
ката габровки дръпнаха 
с 6 гола – 18:12. разли-
ката можеше да бъде и 
по-сериозна при малко 
повече успеваемост на 
вратарския пост и повече 
концентрация в завърш-
ващите стрелби от чиста 
позиция.
 През втората част 
„бъки“ продължи да до-

минира и бързо увеличи 
своя аванс на 10 гола в 
39-та минута – 23:13. ивон 
дюлгерова започна да на-
мира себе си и разгромът 
за търновки можеше да 
стане сериозен, ако не 
бяха дузината пропилени 
чисти ситуации и неточни 
стрелби от шестия и деве-
тия метър. 
 трябва да се отбеле-
жат, разбира се, и тради-
ционно добрите изяви на 
опитната търновска вра-
тарка десислава николо-
ва. Етърки се възползваха 
от подаръците и успяха да 

намалят пасива до 6 гола, 
но нямаха възможности 
за повече. Попадения на 
Преслава Проданова, сте-
фани Петрова и на Мария 
дженева, три секунди пре-
ди финалната сирена, фик-
сираха крайния резултат 
32:23.
 Мари томова реализи-
ра 8 гола във финала, 5 
добави Милица Колева. 
Гардът Мадлен тодорова 
отбеляза 4 гола за успе-
ха и спечели най-ценното 
индивидуално отличие - 
наградата за най-полезен 
играч (МVP) на финалния 
турнир.     
 „за разлика от това, 
което показахме в полу-
финала срещу „свилен-
град“, днес играхме много 
по-концентрирано, успях-
ме да направим много 
контраатаки и да пове-
дем още първото полувре-
ме със солидна разлика. 
Щастлива съм заради мо-
мичетата, защото те наис-
тина заслужават Купата. 
радвам се, че почти всич-
ки състезателки успяха да 
вземат участие в битките. 
само двете ни вратарки 
Поля и айя не записаха 
игрови минути. 
 Всички положиха огро-
мни усилия за този успех 
и аз се радвам, че съм 
част от този колектив“, 
коментира минути след 
финала треньорката на 
победителките Веселина 

златева, за която това е 
четвърта Купа българия с 
отбора на „бъки“. Първата 
тя спечели като играч, а 
следващите три - като тре-
ньор на тима.
 Емоционална след 
поредния успех на този 
отбор беше и капитанка-
та Лидия Ковачева: „ра-
достна съм, че успяхме 
да защитим Купата и тя 
си остана в Габрово. не 
можахме да покажем най-
добрата си игра и в двата 
мача, но когато колекти-
вът е силен и борбен, в 
крайна сметка резултатът 
е добър. надявам се, че в 
следващите битки ще по-
кажем нашата игра, за да 
завършим и първенството 
с успех. искам да призова 
повече хора да помагат на 
спорта в Габрово защото 
си заслужава!“, призова 
габровският хандбален 
Меси.
 „не мога да опиша 
колко съм щастлива, че 
успяхме да спечелим Ку-
пата! според мен сме 
млад и проспериращ от-
бор и с всеки един мач, 
от всяка една победа или 
загуба, получаваме голям 
опит. Мисля, че това все 
повече се вижда в играта 
ни. опитваме се да изчис-
тим всяка една грешка и 
не спираме да работим. 
следващата ни цел е да 
станем първи на държав-
ното първенство. искам 

да благодаря на цялото 
ни ръководство, на наша-
та всеотдайна публика и 
на хората, които оценяват 
нашия труд и ни подпома-
гат финансово. надявам 
се да намерим все пове-
че съмишленици в нашето 
дело“, коментира и най-
полезният играч в турнира 
Купа българия - Мадлен 
тодорова.
 В мача за третото мяс-
то отборът на „свилен-
град“ победи „Шумен 98“ с 
29:20 и заслужи бронзови-
те отличия.
 освен Мадлен тодоро-
ва, с индивидуални на-
гради от Купа българия 
си тръгнаха антония си-
меонова (ХК „Етър 64“) 
– голмайстор на турнира с 
16 попадения, и ирина ни-
кифорук (ХК „Шумен 98“), 
определена за най-добър 
вратар.  
 носителките на Купа 
българия за 2020 година: 
айя инджова, Лидия Ко-
вачева, Йоана Костова, 
Габриела Цонева, Екате-
рина стефанова, Полина 
Колева, иванела арнаудо-
ва, Милица Колева, ивон 
дюлгерова, Мария дже-
нева, Мадлен тодорова, 
Емилия самуилова, Мони-
ка Христова, Мари томо-
ва, Преслава Проданова, 
стефани Петрова, Карина 
съменова.
 треньор: Веселина 
златева.

СветоЗаР Гатев

 състезателят на тК 
„Габрово“ никола Шнай-
деров игра финал в дър-
жавен турнир по тенис 
за юноши до 16 години в 
добрич. надпреварата от 
календара на бФ тенис се 
проведе на базата на тК 
„изида“. В битката за при-
зовите места се включиха 
36 състезатели, като 24 от 
тях минаха през квалифи-
кации. 

 никола Шнайдеров 
беше поставен в основна-
та схема под № 3. Габров-
ският тенис талант запи-
са три победи по пътя си 
към финала. В първия кръг 
Шнайдеров надигра нико-
ла Маринов от тК „черно 
море Елит“ (Варна) с 6:2, 
6:3, а във втория отстра-
ни представителя на тК 
„Вектор тенис спорт“ (со-
фия) станислав стефанов 
с 6:4, 4:6, 6:1. на полуфи-
нала 15-ят в националната 

ранглиста за тази възраст 
елиминира в два сета и 
поставения под № 1 в схе-
мата на турнира Лъчезар 
Каракашев от TK „Левски“ 
(софия) – 6:1, 6:3. никола 
тръгна добре и във финала 
срещу симеон Латинчев 
(тК „Виа тенис стар“, со-
фия ), като взе първия сет 
с 6:4. за съжаление, след 
това състезателят на тК 
„Габрово“ допусна обрат и 
отстъпи в следващите две 
части с 0:6 и 1:6.   

СтеФка бУРМова

 ива Христова от во-
кална формация „Upstream 
Voices“ в севлиево, с во-
кален педагог Ценка Гора-
лова, грабна първата на-
града в своята възрасто-
ва група на националния 

конкурс от „Evergreen Fest 
2020” в софия.
 за втора поредна го-
дина през февруари сто-
лицата става домакин на 
националния конкурс за 
млади изпълнители и лю-
бители на вечните хитове 
„Evergreen Fest”. Фести-
валът се организира по 
идея на румяна Коцева, 
вокален педагог и поп из-
пълнител, нч „д-р Петър 
берон 1926“, фондация 
„Музика Вива“, музикал-
но-издателска къща „сту-
дио артес“, с подкрепата 
на район триадица, с ме-

дийното партньорство на 
бнр, радио JazzFM и с 
любезното съдействие на 
ндК. 
 „Главна цел на фести-
вала е да се насочи вни-
манието на пеещи деца и 
младежи към стойностни-
те песни от XX век – съз-
дадени до края на 70-те 
години на миналия век и 
останали в музикалната 
история като незабравими 
„вечнозелени“ произведе-
ния, наречени „евъргрий-
ни“, както и джаз - стан-
дарти и български песни 
от това време“ – обясни за 

вестника Ценка Горалова. 
така в първа възрастова 
група първа награда пе-
чели деветгодишната ива 
Христова. според нейния  
вокален педагог малката 
певица е направила впе-
чатляващо изпълнение на 
„It don’t mean a thing” - 
популярен джазов хит, и 
заслужено е грабнала и 
сърцата на компетентното 
жури. а в него са били 
Камелия тодорова - джаз 
певица и преподавател в 
нбУ, Васил Петров, на-
ричан българския Франк 
синатра, и радиоводещият 

и програмен директор на 
радио JazzFM светослав 
тодоров.
 В „Evergreen Fest 
2020”, проведен в зала 11 
на ндК – кино „Люмиер 
Лидл“, са участвали над 
100 изпълнители от цяла-
та страна, разпределени 
в шест възрастови групи. 
а професионалното озву-
чаване е допринесло за 
доброто настроение на 
участници, публика и гос-
ти на единствения по рода 
си фестивал в българия, 
уточни още Ценка Горало-
ва.                                                                                    

„Бъки” ñпечели Купа Бълãария при жените

Никола Шнайдеров иãра финал на 
Държавен турнир по тениñ в Доáрич

Ива Õриñтова ñ I наãрада от „Evergreen Fest 2020” 

списание „Biograph” 
представи габровеца Мом-
чил Цонев в рубриката си 
„Personae - Личностите на 
месеца”. изборът на ре-
дакцията, в който попада 
и габровецът, е впечатля-
ващ. Като „Личности на 
месеца” освен Момчил 
са определени световни 
кинозвезди като Мартин 
скорсезе, робърт де ниро 
и скарлет Йохансон, му-
зикални звезди като били 
айлиш и Еминем, а сред 
българите - новият тв во-
дещ по bTV николаос Ци-
тиридис и актрисата Мар-
тина апостолова, отличена 
от берлинале с наградата 
„Европейска изгряваща 
звезда“.

Момчил Цонев е пред-
ставен във февруарския 
брой на „биограф” на една 
страница, напълно тема-
тично заради професията 
им, с Греъм нортън - про-
чут тв и радиоводещ в би 
би си, който също така 
е писател и публицист. 
В брой 101 на корицата 
си „биограф” отдава по-
чит към големия ни актьор 
стефан данаилов.

„Biograph” е луксозно 
българско списание, пос-
ветено на най-големите 
и интересни личности по 
света и у нас. то излиза 

всеки месец в над 210 
страници.

В статията за Момчил 
Цонев акцентът на списа-
нието пада върху новата 
общностна медия Dobrite.
bg, която Момчил старти-
ра преди близо 7 години 
като Фейсбук страница 
„добрите българи”, а от 
края на 2019 г. вече е 
и уебсайт. редакционна-
та мисия на сайта е да 
разказва за обикновените 
хора, които вършат всеки-
дневно добро, а не за из-
вестните личности или за 
личните успехи без принос 

за обществото. Предстои 
създаването на екип от 
доброволци. Всеки, кой-
то желае да помогне в 
споделеното създаване на 
медията на доброто, може 
да се свърже с „добрите 
българи” на електронната 
поща info@dobrite.bg.

Във визитката за Мом-
чил „Biograph” отличава 
още няколко важни мо-
менти от работата му - 
„има новинарска медия за 
родния си град - Габро-
во Daily, пише историче-
ски книги, прави уличен 
фестивал 6Fest, организи-

ра събитие на живо „нощ 
на историите”, а през по-
следните месеци събира 
лични, семейни, родови и 
селищни истории и стари 
думи в сайта Stornik.org”. 
списанието не пропуска 
да отбележи колко успеш-
на беше 2019 година за 
Момчил Цонев - той беше 
определен като една от 10-
те най-изявени млади лич-
ности на българия за годи-
ната от Международната 
младежка камара, както 
и включен в класацията 
„40 до 40” млади български 
лидери.

Спиñание “Biograph” предñтави Момчил 
Öонев ñред “Личноñтите на меñеца”
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Петко 
хИНов

 В основата на великата семейна 
криза на последните десетилетия стои 
великото объркване (или хитроумната 
подмяна) на понятието „консервати-
вен“, с което бе заменено с понятието 
„нравствен“ (нравствена ценност).
 В този смисъл „консервативен“ се 
превърна в определение, което въ-
вежда относителност на нравствената 
ценност и я поставя в зависимост от 
„времето“, или „времената, в които 
живеем“. 
 и понеже говоря за семейство-
то – ценностите тук са: вярност (към 
бъдещия съпруг или съпруга преди 
брака, изразяваща се в пазенето 
на девствеността; и в самия брак 
– като обещание и смисъл на семей-
ството) и чистота на ума и сърцето. 
„нравствен“ е определение, което 
разглежда ценността по отношение 
на същността на човека и на онова, 
което е добро за него – именно за-
щото то съответства на същността му 
или е противно на нея. откъсването 
на понятието за нравственост от ан-
тропологията (човешкото естество) 
и подпъхването на идеята, че онова, 
което вчера е било нравствено, днес 
може да е консервативно или прос-
то… неутрално, е сред първопричини-
те за великата семейна криза днес. 
Хитроумният релативизъм започва 
своята атака срещу нравствеността 
именно чрез такава подмяна в много 

области на човешкото битие, но най-
вече – в сексуалната. В областта на 
най-великото доверие към другия, на 
пълното отдаване на другия, на изгуб-
ването на своето докрай; в областта, 
където се състои тайнството на новия 
живот – в най-съкровеното, в най-
интимното, в областта, която трябва 
да е най-чиста, най-строго пазена и 
свободна от всяко релативизиране. 
В нея лежи ключът на отношенията 
между мъжа и жената, тя е прагът, чи-
ето прекрачване е вече най-интимен 
завет.
 с постепенното отчуждаване от 
тази съкровена област на доверието 
докрай тайнството брак се заменя 
със „секс по съгласие“ – постепенно, 
поколение подир поколение, дока-
то днес „освободеното“ човечество 
е „разтрогнало“ напълно връзката 
между любов и семейна обвързаност 
до такава степен, че „историята се 
превърна в легенда, а легендата в 
мит и бяха забравени истини, които 
никога не трябваше да се забравят“. 
„Консервативна“ стана всяка ценност, 
дръзнала да се противопостави на 
новите дрехи на царя по отношение 
на тяхната същност – илюзията, че 
бракът е отживелица, защото… трябва 
да сме „честни“ към същността си на 
животни, научени да мислят и говорят 
от труда и случайността.
 облепянето с все по-отрицателния 
етикет „консервативно“ на онова, що 
е ценностно и нравствено по същ-
ността на човека според антрополо-
гията, стояща в основата на нашата 
култура – християнската, отразява 
дълбока промяна в мисленето за се-
мейството, но не и в същността на 
семейството като прастара основа на 
човешкото общество. не се наемам 
да твърдя доколко великото обър-
кване на ценността с „нещо, което 

остарява и може да се забрави“ е на-
рочна, целенасочена („конспирация“) 
– някои велики объркани не скрива-
ха омразата си към християнството, 
например ницше – или просто е 
объркване, възникнало като „истори-
ческа необходимост“ в хода на трайно 
очертаната „еволюция“ от по-„низше“ 
състояние (вярност към семейството, 
честност, чистота на мислите, цело-
мъдрие на тялото и ума, възпитание 
в скромност и добродетелна последо-
вателност) към по-„висше“ състояние 
(либерална допустимост на безнрав-
ствеността, като „свобода“, и на без-
порядъчните сексуални връзки като 
„разкрепостеност“ и „отвореност“ и 
т. н.). Клопката на възприемането на 
промените в обществото като „еволю-
ция“ е заложена и в образованието, 
поради което този процес от десети-
летия е вече на „самотек“: оттам, все 
по-трудно е да се намерят аргумен-
ти срещу повсеместната деградация, 
защото някъде назад във времето, 
когато това е трябвало да стане, то 
не е станало. объркването е плод на 

дълбокия човешки копнеж да бъдеш 
верен, да бъдеш честен, да изпълниш 
всяка минутка живот със стойност, 
смисъл и ценност, ала от друга стра-
на, и да си „в крак с времето“, което 
е „еволюирало“ до днешното „разви-
то“ общество. но клопката е захлоп-
нала вратичка и над самата себе си:
 В езика на релативизма онова, 
което вчера за самия релативисти-
чен светоглед е било „добро“, днес 
вече може да е „лошо“ – там водите 
на светогледа са „позитивни“, т. е. 
винаги правилни в актуалния мо-
мент (но само в него). релативизмът 
не разполага с абсолютна отправна 
гледна точка, спрямо която да све-
рява нравствения си часовник – той 
ненавижда всеки опит да му се „на-
трапи“ ценност, която не би могла да 
бъде оспорена от „определена гледна 
точка“, с изключение на собствения 
поглед върху нещата, който няма 
как да бъде… относителен. Всяко 
предишно добро може да се окаже 
„консервативно“ и следователно ако 
не „зло“, то поне „спънка на прогре-

са“. за да разбереш, че като начин на 
мислене тази „философия на живота“ 
е не просто вредна, а разрушителна, 
е нужно да имаш поне една „непод-
вижна звезда“ в галактиката на цен-
ностите, за да се ориентираш какви 
движения се извършват в космоса на 
човешките промени. нужно е, за да 
осъзнаеш великото объркване между 
„ценност“ и „консервативност“ – това, 
че ако днес релативизираш ценности-
те на родителите си, утре децата ти 
ще релативизират твоите, и веригата 
отрицаеми „консервативни възгледи“ 
ще е пясъчното въже за слизане в 
долната земя.
 осъзнаването на това велико 
объркване сега е изключително ва-
жно. само когато осъзнаем неизмен-
ната и вечна ценност на семейството 
и семейната вярност като основа и 
вътък на всяко, оцеляващо в история-
та общество, ние можем да започнем 
постепенна, но правилно насочена 
борба срещу все по-наглата пропа-
ганда на омраза срещу семейството, 
каквато и форма да приема тя, с 
каквито и добри намерения да се 
кичи. дори когато тя ни говори за 
„сексуално образование“ (което пък, 
за да не „дразни“ „консервативното“ 
ни мислене, може да стане „здравно“ 
по логиката „войната е мир, болестта 
е здраве, ограбването на държавата 
е обогатяване на народа“) – дори то-
гава ние бихме попитали: а какво ми-
слите за „секса“ извън семейството, 
какво мислите за верността докрай? 
и ако чуем и полъх дори от понятия 
като „отживелица“, „назадничавост“, 
„закостенялост“ – това ще е доста-
тъчно да разберем, че нашите събе-
седници са жертви на великото обър-
кване. на подмяната на ценността с 
все по-безсмисленото определение 
„консервативен“.

Да ñи човек е вече ñкучно: Великото оáъркване

тИхоМИР ЦъРов

 В музей „Етър“ бяха 
връчени наградите на от-
личените участници в на-
ционалния конкурс „Мар-
теници от гайтан“. от раз-
лични места на страна-
та пристигнаха деца със 
своите семейства и пре-
подаватели, за да участ-
ват в церемонията и да 
видят изложбата, в която 
са представени създаде-
ните от тях мартеници. 
Конкуренцията за конкур-
са е наистина сериозна, 
се убедиха присъстващите, 
когато разгледаха излож-
бата. 
 специалната награ-
да на регионален етног-
рафски музей на открито 
„Етър“ получи V „б“ клас 
от оУ „Христо ботев“ -  
Кубрат. Патрисия, даная, 
нора, иляйза и Магдале-
на взеха участие в наг-
раждаването.
 Патрисия димитрова 
е най-комуникативната 
от групата. това заявя-

ват единодушно и много  
категорично нейните съ-
ученички, пристигнали в 
музея заедно със своята 
преподавателка по дома-
шен бит и техника диана 
илиева.
 „това са нашите мар-
теници. Всички помагахме 
за изработването им, а 
г-жа илиева даде идеи и 
ни насочваше какво да 
правим“, споделя Патри-
сия.
 даная Генова знае, че 
червената мартеница е 
Пенда, а бялата е Пижо. 
Както другите момичета 
от групата, тя също пред-
почита да носи мартени-
ците си като гривни на 
ръката.  изработени са в 
училище. 
 нора Михайлова е 
единствената в групата от 
Кубрат, която има закиче-
на на връхната си дреха 
мартеница. на въпроса 
какво знае за мартени-
цата, нора остроумно от-
говаря, че знае да прави 
мартеници. за първи път 

вплита бял и червен конец 
с баба си тодорка, когато 
е на осем години. двете 
са в дома си, а баба й 
разказва за обичая, съх-
ранен от миналото. 
 иляйза антонова пра-
ви впечатление не само 
с красивото си и нетра-
диционно име. още на 
7 години създава своята 
първа мартеница и нау-
чава, че е предвестник 
на пролетта. разказва го 
майка й, която я напът-
ства, докато работи. 
 Магдалена Енчева 
също изработва своята 
първа мартеница в се-
мейството си. „беше най-
обикновена – с бял и чер-
вен конец. направих я за 
себе си и я носих“, спо-
деля Магдалена. тя вяр-
ва, че мартениците носят 
късмет на хората и са 
предвестник на пролетта. 
 илиян и Марчела Ен-
чеви са родителите на 
Магдалена. те са първи-
те, които й показват как 
да си направи мартеница. 

илиян обяснява на дъще-
ря си, че мартеница се 
носи за здраве. съпру-
зите се допълват – той 
е сложил мартеница на 
ръката си, а тя е закичила 
вплетени бели и червени 
конци – една впечатлява-
ща българска шевица, на 
ревера на връхната си 
дреха. 
 илиян и Марчела Ен-
чеви виждат за първи път 
мартениците, изработени 
от класа, в който учи дъ-
щеря им Магдалена, на 
изложбата и споделят, че 
са истински впечатлени. 
 най-малкият участник 
в конкурса – Виктор Ма-
нолов от русе, получава 
първа награда за индиви-
дуална работа. Виктор из-
праща няколко мартеници, 
всяка от които е изработе-
на с гайтан. 
 Второто място в съ-
щата категория е за тра-
яна найденова от Габрово. 
Пано, в което сериозно 
място е отделено за гайта-
на – с това произведение 
се състезава момичето. 
 Пано за участие в кон-
курса изработва и Есин 

Махмуд от Кърджали. спо-
ред екипа, който органи-
зира конкурса на музей 
„Етър“, на Есин определе-
но й се отдава да работи 
с гайтан. 
 на церемонията по 
връчване на наградите  
Емилиян представя Про-
фесионална гимназия по 
селско стопанство „бузе-
ма“ – софия. съучениците 
му полагат сериозни уси-
лия в изработването на 

мартеници и достигат вто-
ро място в категорията за 
групова работа.
 Виктория и дени-
ца николови – сестри от 
град Гурково, печелят в 
категорията за съвремен-
на интерпретация на тра-
диционна мартеница. до 
последно момичетата не 
знаят къде ги води майка 
им, която държи да ги из-
ненада приятно. 
 Йоана Георгиева от 

русе – трета в същата 
категория, се представя с 
изящно изработена мар-
теница, за която използва 
кратунка, вълна и гайтан. 
отличният подбор на ма-
териалите се дължи на 
нейната преподавателка. 
 Всеки от отличени-
те участници в конкур-
са „Мартеници от гайтан“ 
получи награда и отличи-
телно от екипа на музей 
„Етър“.

Поáедителите в „Мартеници от ãайтан” получиха 
наãради и отличителни от екипа на музей „Етър” 

Патрисия, Даная, Нора, Иляйза и Магдалена

Есин Махмуд от Кърджали

Илиян и Марчела Енчеви
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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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EДНОСТАЙНИ:
БОКСОНИЕРА В ЦЕНТЪРА ЗАМЕНЯ ЗА ГАРСОНИЕРА
Дядо Дянко, 28м2, монолит, отлична 15 500 лв
Трендафил-1, ет. 5, панел 20 000 лв
Голо бърдо, тухла, 77м2 35 000 лв
Севлиево, 55м2, ет. 1,подходящ за офис 35 000 лв
Ид. център, 47 м2, ново строителство  40 000 лв

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

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

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

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

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

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

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

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

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

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

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

GSM 0878/227 225, www.gabrovski-imoti.com
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

10/07

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ - 93 кв. м, тухла, 
кв. Баждар, за 58 000 лв. се 
продава на тел. 0884/379-849. 
[11, 9]
гараж на ул. „Климент охрид-
ски“ № 41 се продава на тел. 
0898/583-772. [11, 9]
къща близо до Габрово, на 
6 км от центъра, се продава на 
тел. 0897/569-027. [11, 10]
упи, 7300 кв. м, на ул. „пе-
рущица“ се продава на тел. 
0885/733-225. [22, 6]
апарТаМЕнТ В лъката - сани-
ран, среден, южен, разширен, 
за 68 000 лева без посредник 
се продава на тел. 0898/263-
404. [7, 5]
къща В кв. Шумели се про-
дава на тел. 0887/60-77-61. 
[24, 5]
дВуЕТажна къща с гараж 
и геран в село Янковци се 
продава на тел. 0887/976-286. 
[5, 4]

къща В село Кисьовци, об-
щина вонеща вода, земя 2 
дка, селскостопански построй-
ки продава тел. 0895/849-477. 
[3, 2]
парцЕл - 6.900 кв. м, Северна 
индустриална зона, на главен 
път, земя със сменено пред-
назначение пХп, ток, вода, газ, 
интернет, лице 47 м, по спо-
разумение се продава на тел. 
0898/506-708. [12, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и полу-
съборена, се купува на тел. 
0895/752-838.
купуВа сТари къщи и по-
стройки по селата на ниски 
цени - тел. 0889/991-977.
Малко жилищЕ на нисък 
етаж купува тел. 0877/566-
244. [10, 6]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ се 
купува на тел. 0887/760-790. 
[20, 2]

иМоТи даВа под наЕМ
поМЕщЕниЕ - 150 кв. м, вто-
ри етаж, подходящо за леко 
производство, в близост до 
завод „подем“, се отдава под 
наем на тел. 0897/804-081, 
0897/804-100. [12, 7]

кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 4]
обзаВЕдЕн ЕТаж от къща в 
центъра се дава под наем на 
тел. 0885/373-413. [5, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен, лъката, 250 лв., 
се дава под наем на тел. 
0889/099-704. [3, 2]
ТъргоВски и офис помеще-
ния срещу училище „райчо Ка-
ролев“ се дават под наем на 
тел. 0888/25-46-25. [16, 2]
сТая сЕ дава под наем на тел. 
0899/439-467. [1, 1]

зЕМи
купуВа зЕМЕдЕлска земя 
в страната. плаща веднага. 
Справки на тел. 0887/760-790. 
[28, 8]
зЕМЕдЕлски зЕМи и гори се 
купуват на тел. 0894/23-24-25. 
[11, 8]

нощуВки
къща за гости - Габрово, 
тел. 0878/532-714, 0888/532-
714.
нощуВки - тел. 0879/272-
528, 0888/254-625.
нощуВки В топ център - 
справки на тел. 0876/731-419. 
[22, 17]

066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

продаВа Машини
коТЕл, 25 киловата, „Голдън 
файър“, с горелка GF 858VIP, 
самопочистваща, електроника 
- TIEMME Eleкtronics, италия, 
Кид за твърдо гориво, гаран-
ционна, цена по договаряне, 
продава 0988/353-435 [33, 7]
циркуляр за дърва се про-
дава на тел. 0899/927-350. 
[3, 1]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 лв./кв., 
и дялан камък - 35 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-838.
циМЕнТоВи колоВЕ се про-
дават на тел. 0888/390-082. 
[11, 6]
кЕрЕМиди „браМак“ - втора 
употреба, се продават на тел. 
0878/199-789. [12, 3]
цигли „Тундах“ - 200 бр., 
нови, по споразумение се про-
дават на тел. 0896/622-708. 
лаМарина - 2 мм, с раз-
мери 3.4 м на 1.25 мм, на 
ниска цена се продава на тел. 
0885/119-455. [12, 1]
радиаТорна лаМарина - 3 
бр., на ниска цена се продава 
на тел. 0885/119-455. [12, 1]

продаВа обзаВЕжданЕ
Маса - елипса, и фризер - 
запазени, се продават на тел. 
0885/370-381, 066/823-077. 
[4, 4]

продаВа клиМаТици
хипЕринВЕрТорЕн клиМа-
Тик Фуджицу - нокрия - 18 се 
продава на тел. 0879/000-654. 
[5, 3]

продаВа разни
индикаТорни часоВници 
- 2 бр., от 0 до 10 мм, 25 
лв./бр., се продават на тел. 
0887/81-69-18. [5, 5]
цисТЕрна - 1000 л, на крака, 
на ниска цена се продава на 
тел. 0885/119-455. [12, 1]
ВарЕли - 350 л и 200 л,  на 
ниска цена се продават на тел. 
0885/119-455. [12, 1]
огнищЕ за бойлер с 2 дъна 
и тръба на ниска цена се про-
дава на тел. 0885/119-455. 
[12, 1]

храна за жиВоТни
праВоъгълни бали прода-
ва. Безплатен транспорт. тел. 
0895/068-983. [11, 9]
бали сЕно се продават на 
тел. 0899/960-591. [11, 6]
бали сЕно се продават на 
тел. 0879/861-868. [5, 2]

продаВа Тор
биоТор за градини и овощни 
насаждения се продава на тел. 
0898/630-249. [22, 11]

сЕлскосТопански

Винарска изба с. ка-
раисЕн прЕдлага на 
сВоиТЕ клиЕнТи Ви-
ноМаТЕриал - калЕн-
ка оТ рЕколТа 2019 г.  
(саМо В избаТа - ня-
МаМЕ дисТрибуТо-
ри). тел. 0888/520-053, 
06132/2459, 06132/2460. 
[33, 4]

разсад доМаТи рила, ръгби, 
Момини сълзи, роза лукс, на-
слада се продава в с. Чавей, 
тел. 0897/80-99-90. [12, 2]

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

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

доМашни любиМци
кучЕТа - 2 бр., мъжки, на 2 
месеца - тел. 0988/333-610. 
[1, 1]
Йоркширски ТЕриЕр - бебе, 
момче; болонка - бебе, мо-
миче, се продават на тел. 
0892/244-703. [3, 2]

прЕВози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
прЕВоз със самосвал - 
тел. 0876/522-774. [23, 
14]

услуги с товарни, висо-
копроходим 4х4 и пътни-
чески (трансфери София, 
до одрин) бусове. тел. 
0878/650-456 - Георги. 
[11, 11]
ТранспорТ със самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[18, 6]
ТранспорТ с бус  - 0.45 
лв. - тел. 0894/004-045. 
[22, 7]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТни Билети 
се предлагат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

профЕсионалЕн доМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на етажна собственост - 
пълно обслужване за граждани и фирми. 
тел. 0894/94-07-35. [23, 21]
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Шивара, 50 м2, тухла, ет. 2 42000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
Колелото, 143 м2, ет. 3 82000 лв
Шив. мост, 100 м2, ет. 4 55000 лв
Бичкиня, 80 м2, ет.3, тухла, обз.62000 лв
Център, 83 м2, ет. 1, обз. 37000 eu
Младост, 75 м2, ет. 1 26500 eu
Еса, 120 м2, тухла, ет. 5 70000 eu
Дядо Дянко, 56 м2, тухла, с обз. дог.
КЪЩИ, ВИЛИ:
Трявна, център, 55м2, двор 175м2, отлич-
на 47000 eu
З.дърво,56м2,2-ет.,двор 500м2 11500 лв

Новаковци, 130м2, двор 1300м2, отл. дог.
Янтра, стара къща, двор 1500м2 15000лв
Гергини,ЗП60м2,2-ет.двор 600м2 52000 лв
Михайловци,ЗП54м2, двор 1887м2 16000 лв
Г. могила, 57м2, двор 503м2 20000 eu
Стойчевци, 111 м2, двор 3 дка дог.
Лоза, 200 м2, двор 1,5 дка 40000 лв
Борово, 52м2, двор 466м2 31000 лв.
Варовник, 2-ет,110м2, гараж 45000 eu
ПАРЦЕЛИ: 
Райновци, УПИ, 800м2 дог.
Думници, УПИ, 1640м2 34000 лв
Царева ливада, УПИ, 1280м2 7500 eu
Раховци,УПИ,850м2  6000 лв

С/у Техномаркет, УПИ, 3900м2 дог.
Борики, УПИ 5580 м2 20 лв/м2

Боженци, УПИ 1220 м2 20000 eu
Шенини, УПИ 672 м2 10000 лв
Гергини, УПИ, 1 дка 13000 лв
Костенковци, УПИ, 4448 м2 7 eu/м2

УПИ, 3200 м2, на Коня дог.
Киевци, 600 м2, проект 22500 eu
Източник, 1160 м2 3000 лв
Вел ков ци, 1600 м2 10 лв/м2

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ:
Земеделска земя на главен път 
Габрово - Севлиево, 3700 м2 дог.
ДАВА ПОД НАЕМ:
Офис, център, обзаведен 200 лв

www.fokus-imoti.com
e-mail: fokus_imoti@abv.bg

0897/95 25 19

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Габрово, ул. “Цанко 
Дюстабанов” 18, ет. 1

04/02

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТОП ЦЕНТЪР  
   550 €/м2

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

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

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

ПАРЦЕЛИ:
Яворец, ъглов, 619м2 6 000 лв 

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

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

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

04/11

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; работа предлага/търси; курсове; счетоводство; заеми; автопазар

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

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

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

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

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

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

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

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

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

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

29/05

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

рабоТа прЕдлага

фирМа „балканско 
Ехо“ Еоод В сЕло 
кръВЕник Търси да 
назначи заВарчици, 
шлосЕри и опЕра-
Тор-насТроЙчици 
на Машини с цпу. 
осигурен е безплатен 
транспорт от дряново 
и Габрово. за контакт: 
от 08.00 до 17.00 часа 
на тел. 0882/950-019. 
[4, 4]

нч В кв. русевци търси хо-
реограф за народни танци. 
за информация: 0882/644-
797 - М. върбанова. [11, 
9]
салон за красота търси 
маникюристка. Справки на 
тел. 0896/579-013. [22, 
15]

рабоТа за сТругар 
на униВЕрсалЕн 
сТруг за ноВо про-
изВодсТВо се пред-
лага на  тел. 0882/272-
538 [10, 1]

Фирма търси мебелисти 
и разкройчик. добро зап-
плащане. Справки на тел. 
0888/699-399. [22, 15]
рабоТник за производ-
ство на градински поливни 
маркучи се търси на тел. 
0887/39-63-71. [11, 8]

фирМа Търси МъжЕ 
за посТоянна рабо-
Та за снЕгопочисТ-
ВанЕ и поддръжка 
на зЕлЕни пло-
щи. Справки на тел. 
0896/88-42-17. [3, 3]

фирМа Търси жЕни 
за  хигиЕнисТ -
ки на посТоянна 
дВусМЕнна рабо-
Та. Справки на тел. 
0896/88-42-17. [3, 3]

сТругар сЕ търси на тел. 
0897/804-081, 0897/804-
100. [22, 6]
общ рабоТник се търси 
на тел. 0888/818-756. [11, 
10]

ТранспорТна фирМа 
набира шофьори на 
гондоли с каТЕго-
рия „с+Е“. за кон-
такти: 0887/818-462. 
[15, 7]

ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 9]
МаникюрисТка сЕ тър-
си на тел. 0894/78-22-67. 
[11, 8]
парк-хоТЕл „дряноВо“ 
- гр. дряново търси серви-
тьори. поети транспортни 
разходи! Справки на тел. 
0885/670-757. [8, 8]
Винарна „рачо Ковача“ 
търси готвач за обедно 
меню. задължително про-
фесионалист с опит! от-
лични условия на труд. 
Справки на тел. 0876/68-
37-68. [12, 10]
склад Търси общ ра-
ботник. Справки на тел. 
0898/719-399. [5, 5]

фирМа за производство 
търси инспектор по ка-
чеството. Справки на тел. 
0884/055-612. [22, 8]
склад за млечни про-
дукти търси шофьор-дис-
трибутор. Справки на тел. 
0883/222-290. [10, 8]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ оод търси да на-
значи шофьор на товарен 
автомобил с категория „С“, 
професионална компетент-
ност и психо. телефон за 
връзка: 0885/713-813. 
[12, 8]
сЕрВиТьорки, при добро 
заплащане и подсигурен 
транспорт, се търсят на 
тел. 0887/671-848. [22, 8]
рЕгионална библиоТЕ-
ка „априлов - палаузов” 
- Габрово обявява подбор 
по документи и събеседва-
не за длъжността „Библио-
текар” в отдел „Комплек-
туване, библиотечна об-
работка и каталогизация”. 
изисквания към кандида-
тите: висше образование с 
образователно-квалифика-
ционна степен „Магистър“ 
или „Бакалавър“ в про-
фесионално направление 
3.5. „обществени комуни-

кации и информационни 
науки“; професионална 
квалификация, придобита 
във висше училище, обу-
чението по която включва 
най-малко 50 на сто дис-
циплини на библиотечно-
информационния цикъл; 
средно образование с про-
фесионална квалификация 
„Библиотекар“. за контак-
ти: 0877/475-808 - цветка 
айвазова – по въпроси, 
свързани с документите за 
кандидатстване; 0878/649-
772 - Светла лазарова - 
по въпроси, свързани с 
естеството на работата. 
документите се приемат 
в „деловодство”, ет. 1 на 
регионална библиотека 
„априлов – палаузов” все-
ки работен ден от 9.00 до 
12.00 и от 12.30 до 17.00 
ч. в срок от 1 до 31 март 
2020 г. [4, 1]
общ рабоТник за вре-
менна работа в строител-
ството се търси на тел. 
0879/604-206. [6, 4]
Малка краВЕфЕрМа тър-
си работник. Справки на 
тел. 0876/41-54-80. [11, 
4]

заВЕдЕниЕ Търси работ-
ник студена кухня. Справки 
на тел. 0893/975-878. [5, 
4]

продаВачка на хра-
ниТЕлни сТоки В кВ. 
дядо дянко се търси 
на тел. 0879/650-144. 
[6, 2]

i-MAS SERViCES търси 
за Германия електричар, 
металостроител, заварчик 
с немски език! Безплатно 
посредничество! Справки 
на info@imas-service.com, 
0049171/43-54-408. [11, 2]
рЕсТоранТ Търси да на-
значи помощник-кухня и 
миячка. Справки на тел. 
0899/168-770. [11, 2]
сЕрВиТьорка с познания 
по гръцки език се търси на 
тел. 0877/612-738. [5, 2]
рЕсТоранТ Търси работ-
ник кухня (миячка) за пе-
тък, събота вечер. Справки 
на тел. 0888/907-987. [4, 
1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа за об-
грижване на стари хора де-
нонощно - тел. 0893/781-
452. [5, 5]

грижа за болни 
и ВъзрасТни
глЕдаМ болни, възраст-
ни хора почасово - тел. 
0877/302-561. [20, 5]

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

КЪЩИ:  
Недевци, 110 м2 РЗП, 1200 м2 двор        16 000 eu
Драгановци, 2 етажа, 1 дка двор, пещ  15 000 eu
Здравковец, 2 етажа, 2 дка двор  8 000 eu
Тодорчетата, 2-етажна, ток, вода, 1 дка  10 000 eu 
Ловнидол, двор над 6 дка   5 000 eu 
Сейковци,2 къщи,отлични,двор,панорама 38 000 eu
Гарата   договаряне

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

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

Агенция за 
недвижими имоти

17/02

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за проФе-
Сионално оБуЧение 
- ГаБрово, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-
рист, машинист на път-
но-строителни машини, 

готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 
обучение с ваучер за 
безработни и работещи. 
Справки на тел. 066/80-
85-92, от 10.30 до 12.30 
ч., 0887/361-876.

спорТЕн клуб „алфа-
МЕТал“ провежда курсо-
ве за безопасно бораве-
не с огнестрелно оръжие. 
тел. 066/80-69-62.
нч В кв. русевци органи-
зира школа по рисуване. 
за информация: 0889/27-
41-67 - М. Бакалова. [11, 
9]
нч В кв. русевци орга-
низира школа по пиано 
и солфеж. преподавател: 
г-жа данкова. за инфор-
мация: тел. 0877/806-726. 
[11, 5]

 Вашата обява ще бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде подадена в редакцията 
на „100 вести“ до 16.30 часа. Цената на обявите 
е 15 стотинки на дума, без предлози и съюзи, за 
едно отпечатване. Можете да използвате специ-
алните отстъпки за годишни обяви, ако вашата 
обява излиза през цялата 2020 година. При теку-
щите обяви всяка 11-та е безплатна. 

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

аВТоМобили продаВа
рЕно МЕган Сце-
ник се продава на тел. 
0894/222-501. [12, 11]
форд ЕскорТ - ком-
би, се продава на тел. 
0898/577-362. [11, 3]
рЕно МЕган, с газова 
уредба, се продава на 
тел. 0887/480-652. [2, 2]

Ваз, МоскВич
лада 2104 се продава 
на тел. 066/86-82-44. 
[11, 2]
Ваз 2104 - отлична, за 
1200 лева се продава 
на тел. 0899/233-273. 
[5, 1]

Микробуси, каМиони
Микробус сиТроЕн 
джъмпър се продава на 
тел. 0898/542-367. [4, 3]

рЕМаркЕТа
рЕМаркЕ за лек авто-
мобил с регистрация и 
Гтп се продава на тел. 
0879/356-652. [3, 1]

скрап, сТари коли
изкупуВаМ коли, бусо-
ве и камиони за скрап и 
за части, предимно Мер-
цедес, на добри цени - 
тел. 0888/280-357. [9, 9]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 16]
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [22, 
5]
купуВаМ коли за скрап 
изгодно - 0899/810-766. 
[15, 3]

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

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

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

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

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

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

01/04

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора „конТо-ЕкспЕрТ“ - СЧе-
товодни уСлуГи, ГодиШно приКлЮЧване, да-
нъЧни деКларации - справки на тел. 066/804-
066

даВа заЕМ
фрЕш крЕдиТ отпуска заеми при изгодни условия. 
участвате и в томбола. тел. 0877/870-847, 0893/037-
316 и 0894/795-969. [12, 12]

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

събрания
ус на рК „Янтра“ - гр. Габрово свиква общо отчетно 
събрание на 13 март 2020 г. от 17.00 часа в сграда-
та на игрище „Христо Смирненски“ - кв. Хаджицонев 
мост при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на 
председателя на уС. 2. отчет на контролната комисия. 
3. приемане бюджета на Сдружението. 4. разни. [1, 1]

фирМа Търси да назначи счЕТоВодиТЕл за 
посТоянна рабоТа В офис В гр. сЕВлиЕВо. 
изисквания: икономическо образование, позна-
ване на данъчното и счетоводно законодателство, 
опит при изготвяне на финансови отчети, умение 
за работа в екип. опит в работата със счетоводен 
продукт GENSOFT е предимство. отговорности: ос-
четоводяване на документи, изготвяне на дневници 
и справки по зддС, междинно и годишно счето-
водно приключване, следене на салда по стокови 
запаси. предлагаме: постоянен трудов договор, 
отлично и навременно заплащане. за контакти: 
0675/31-252, 0888/60-66-67. [6, 5]



72 март 2020 г. строителство, ремонти, изолации, услуги; отопление; лекари

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.
кърТя бЕТон, камък - 
0888/544-438. [12, 11]
груб сТроЕж - кофраж, 
бетон, тухлена и камен-
на зидария, покриви - 
0899/15-45-46. [12, 6]
рЕМонТ и направа на по-
криви, саниране, външни 
и вътрешни ремонти  - 
0888/02-01-87. [10, 10]
подоВи заМазки, бе-
тон, мазилка, шпакловки и 
др. довършителни работи. 
тел. 0898/672-883. [8, 8]
Външни и вътрешни ре-
монти, покриви, изолации 
- тел. 0897/390-194. [23, 
4]
груб сТроЕж - тел. 
0897/765-110. [9, 4]

бригада изВършВа 
ВъТрЕшни и Външни 
рЕМонТи, шпакловки, 
боядисване, гипсокартон, 
фаянс, теракота, външна 
и вътрешна изолация, ел. 
и виК услуги, ламинат. 
Собствен транспорт. тел. 
0886/514-300. [11, 3]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и по-
чистване на комини - тел. 
0876/416-716. [22, 5]
бригада изВършВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренаж, тенекеджийски и 
бояджийски услуги - тел. 
0899/638-875. [16, 4]
дрЕнаж, подпорни сте-
ни, покриви и др. - тел. 
0886/762-434. [23, 4]
събарянЕ на къщи, със 
собствен транспорт - тел. 
0895/401-969. [3, 2]
фирМа „сиси сд“ Еоод 
извършва шпакловка, боя, 
мазилка, варова мазилка, 
замазка, груб строеж, гип-
сокартон, топло- и хидро-
изолация. тел. 0886/247-
203. [13, 2]

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

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БезпраХово циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
справки на тел. 0887/040-
471.

паркЕТ, дюшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906.
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
11]
ВъТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 
15]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
гипсокартон, шпакловка, 
боядисване, ремонт бани 
и др. - 0899/15-45-46. 
[12, 6]
обръщанЕ на прозор-
ци, ламинат, плочки - тел. 
0895/63-55-82. [11, 2]
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, терако-
та, монтаж (ламинат, кар-
тон) - тел. 0885/015-666. 
[12, 1]

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

израбоТВа

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

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

израбоТВа МЕТал-
ни конструкции и цвет-
ни метали заварява тел. 
0885/724-671. [11, 3]

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. инсТалации - тел. 
0884/012-716. [22, 10]
рЕМонТ на стари и из-
граждане на нови инстала-
ции - 0878/116-850. [4, 1]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - от-
горе и отдолу. по вСЯКо 
вреМе. тел. 0897/704-
502.

коМиночисТач с 
опиТ - 30 лВ. - тел. 
0894/525-258.

коМиночисТач  - 
0889/177-737.
чисТЕнЕ на комини, из-
мазване на капаци, чис-
тене на улуци. телефон 
за връзка: 0884/093-444. 
[3, 3]

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 - тел. 
0894/22-05-09. [17, 1]
Вик рЕМонТи - 
0894/220-509. [23, 14]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [25, 14]

Ел. урЕди поправям - 
тел. 0894/220-509. [23, 
14]
рЕМонТ на телевизори 
по домовете - справки на 
тел. 0888/279-846. [22, 9]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]
рЕМонТ на д. електроу-
реди - тел. 0899/439-467. 
[1, 1]

почисТВанЕ
почисТВанЕ на апар-
таменти, мазета - тел. 
0895/401-969. [3, 2]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - справки на тел. 
0894/602-701. 

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
Ел. и виК услуги - справ-
ки на тел. 0888/049-378. 
[22, 20]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - справ-
ки на тел. 0894/602-701. 
[18, 6]
услуги с комбиниран ба-
гер - тел. 0897/430-228. 
[22, 7

дограМа
фирМа „дТ пласт“ пред-
лага AL и PVC дограма - 
тел. 0878/67-61-61

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 18]

диСтрибУтор 
на “жити” ад

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

тел . 066/80 85 39, 0886/650 175, 0889/364 626  
габрово, ул. "христо Смирненски" 54

всичко от тел 
на едно място

оТоплЕниЕ

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

дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки 
- 5 лв. - справки на тел.  
0893/511-154.

МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
сухи дърВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка. тел. 0876/839-
779.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
дърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
доставка на място. тел. 
0876/437-140.
сухи дърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. не-
забавна доставка. тел. 
0877/191-102.

дърВа В чували - 5 лв., 
и разпалКи, с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.
дъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
незабавна доставка. тел. 
0895/252-686.
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
оод продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
цЕпя дърВа - тел. 
0896/926-407. [5, 4]

лицЕнзирана фирМа 
продава дърва за огрев - 
тел. 0877/168-330.
дърВа за огрев - метро-
ви, за печка и камина, га-
рантирано качество и ко-
личество - тел. 0879/988-
131, 0879/988-047.
дърВа за огрев, салкъм 
- 60 лв./куб. м на метър, 
75 лв./куб. м нарязан и 
нацепен. тел. 0896/741-
763. [24, 21]
дърВа за огрев, метрови 
- 75 лв./куб. м, нацепени 
и нарязани - 85 лв./куб. 
м. тел. 0896/741-763. 
[24, 21]
продаВа ЕкобрикЕТи 
от чиста слънчогледова 
шлюпка - 7.50 лв./20 кг. 
адрес: бул. „трети март“ 
93 (непосредствено преди 
Кат), тел. 0897/876-477. 
[24, 24]

дърВа за огрев - на-
рязани и нацепени - 80 
лв./куб. м. тел. 0897/765-
901. [24, 21]

фирМа „сТил-Мс“ 
оод - гр. ТряВ-
на продаВа игло-
лисТни пЕлЕТи. тел. 
0899/961-233. [11, 9]

сухи, гоТоВи дърва за 
огрев, нарязани и нацепе-
ни, метрови дърва - тел. 
0896/80-76-88. [13, 2]
сухи разпалки в големи 
чували - 5 лв./бр. Сухи 
дърва в големи чували - 5 
лв./бр. тел. 0876/29-43-
43. [13, 2]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 1]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 1]

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИЯ ОТ ГАБРОВО В БЪЛГАРИЯ:
АНТИЧНИЯТ ГРАД ПОМОРИЕ - 04.07-95 лв. - HB
ПО-МАЛКО ПОЗНАТИЯТ ДУНАВ - 20.06-95лв.-HB
ЧИПРОВЦИ - В УЮТА НА ПЛАНИНАТА - 23.05 
- 115 ЛВ. - HB
ИХТИМАН - ТРАЯНОВИ ВРАТА - 09.05 - 111 
лв. - HB
НОС КАЛИАКРА - 30.05 - 99 лв. - HB
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15.05; 17.07 - 145 
лв. - HB
С. ЗЛАТОЛИСТ - „ПРЕПОДОБНА СТОЙНА“ - 
РОЖЕНСКИ МАНАСТИР - МЕЛНИК - 09.05; 
04.07 - 109 лв. - HB
ГЪРЦИЯ - РИЛСКИ МАНАСТИР - РУПИТЕ - 01.05 
- 179 лв. - HB
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09.05 - 95 лв. - HB
ЖДРЕЛАТА В РОДОПИТЕ - 21.08 - 135 лв. - HB
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 26.06;31.07.08;21.08-150лв.-BB
МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13.06 - 103 лв. - HB

ПИРИНСКИ ЕЗЕРА - 02.07; 20.08 - 185 лв. - HB
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
КУШАДАСЪ - Flora Garden 5* - ALL - 02.10- 490 
лв. - 7 нощувки
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО - HB - 27.06; 
15.07; 05.08; 19.08 - 215 лв. - 4 нощувки
ПРИМОРСКО - HB - 7 нощувки - от 04.07 до 
22.08 всяка събота - 335 лв.
КИТЕН - HB - 7 нощувки - от 04.07 до 22.08 
всяка събота - 398 лв.
НЕА ПЕРАМОС И САНДАНСКИ - HB - 09.07; 
27.08 - 259 лв. - 3 н.
БАНСКО - FB-14.07; 11.08 - 275 лв. - 5 нощувки
ПАМПОРОВО - FB - 22.07; 05.08 - 239 лв. - 4 
нощувки
БОРОВЕЦ И СПА В САПАРЕВА БАНЯ - HB - 13.11 
- 165 лв. - 2 нощувки
BB - ЗАКУСКА; HB - ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ; FB - 
ЗАКУСКА, ОБЯД, ВЕЧЕРЯ 28/02

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

28/02

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

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

sviat@mail.bg
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

лЕкари
психиаТър и нЕВролог. 
д-р ТрифоноВ, Габро-
во, ул. „емануил Манолов“ 
№ 12-а, 066/804-549, 
0885/251-655. издава 
пСиХиатриЧни удоСто-
верениЯ.
д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
ЕсТЕТична дЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понеделник, 

вторник, сряда и петък от 
10.00 до 17.00 часа. за-
писване на тел. 066/800-
140
д-р пЕЙо МишЕВ, сър-
дЕчна хирургия, съдо-
Ва хирургия, доплЕ-
роВа сонография, Кли-
ника по сърдечно-съдова 
хирургия към уБ „лозе-
нец” - София (бивша пра-
вителствена болница),ще 
работи на 27 март 2020 
г., в „МедицинСКи цен-
тър-1-Севлиево”, каби-
нет 309 - III ет. прегле-
дите се извършват след 
предварително записване 
- с направление от личен 
лекар и срещу заплаща-
не. Съвременно лечение 
на венозни, артериални и 

лимфни заболявания на 
крайниците, ултразвуково 
доплерово изследване. 
Минимални инванзивни, 
ендоваскуларни и хибрид-
ни методи за лечение на 
съдовите заболявания. 
допълнителна информа-
ция и записване - на тел. 
0675/3-42-15. [4, 1]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Маса-
жи - тел. 0890/326-498. 
[11, 5

Вашата обяВа 
ще бъде отпечата-
на още на следва-
щия ден, ако бъде 
подадена в редак-
цията на „100 ве-
сти“ до 16.30 часа. 

прЕз МЕсЕц МарТ В Мц „униМЕд“ - гр. сЕ-
ВлиЕВо щЕ започнЕ клинично проучВанЕ 
на ноВ МЕдикаМЕнТ за лЕчЕниЕ на псори-
азис - RoflUMilASt, коЙТо прЕдсТаВляВа 
инхибиТор на ЕнзиМа фосфодиЕсТЕраза 4 
(рDЕ-4) и иМа проТиВоВъзпалиТЕлЕн ЕфЕкТ. 
лекарството е под форма на пяна за локално при-
ложение по тялото и скалпа. в проучването могат 
да бъдат включени пациенти с обриви в окосмена-
та част на главата и тялото. продължителността на 
лечение е 2 месеца, а броят на визитите в меди-
цинския център в Севлиево е 6. Медикаментът се 
дава на пациентите безплатно, пътните разходи се 
поемат от медицинския център. за повече инфор-
мация може да се обадите на главния изследова-
тел в проучването д-р Марина Санкева, специалист 
кожни и венерически болести - тел. 0889/436-613. 
[20, 13]

лЕчЕниЕ

ЕроТика
МоМичЕ прЕдлага 
сексуслуги - 0893/293-
526. [11, 3]
МоМичЕ прЕдла-
га сексуслуги - тел. 
0876/249-511. [11, 3]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [12, 3]

качЕсТВЕна дЕрМаТологична поМощ - 
iCliniC DERMAtology & AEStHEtiCS  - ВЕлико 
ТърноВо, ул. „чаВдар ВоЙВода“ 7. Справки и 
записване на тел. 088/200-44-54 и 088/200-44-
55. работи всеки делничен ден от 09:00 до 19:00 
часа, а през почивните дни от 10.00 до 17.00 
часа. повече информация – www.iclinic.bg. [11, 5]

 ВодораВно: Геофизик. америка. Гребане. пътепис. роене. 
епарх. дидро (дени). три. Колач. анди. Срив. Мурена. олук. 
Бардо (Брижит). октопод. Съли. нер. еси. оказион. виртуоз. 
танзания. перм. етика. такт. арно. омар. Кранта. вал. Сао. елс. 
оти. Мито. ривиера. напор. агне. нин. Сидни. ескадра. джиро. 
Кану. наас. Коен (Херман). Скип. Сребро. Картер. анк. артелна. 
„линко“. ир. аемон. Масленица. изненада. Колонат.
 оТВЕсно: негодник. иприт. идокраз. ореид. терен. индже. 
тен. ефенди. остров. анин. еме (Марсел). ибер (жак). опиум. 
ампир. Клон. „оза“. осло. олио. осанна. ине. рудозем. тре. 
Кра. Скептик. тасо (торкуато). Скит. Ма. арв. Сатира. а капела. 
Капри. Бъзак. орган. риск. Мъх. Малинак. индус. нло. зет. 
Куриоз. ревер. ракел. рекорд. „натали“. „ане“. оно. Шип. леон. 
нансен (Фритьоф). аба. ин. Китан. едикт. рибарница. Час. 
Чаир. Ятаган. Сократ.

отговори на сканди от петък
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Продължава от бр. 37

Ден девети – 
Ужен, Суджоу, Шанхай
 събуждам се под бал-
дахина на леглото си. на-
слаждавам му се извест-
но време (не всяка сутрин 
отварям очи, заобиколен 
от такава обстановка), но 
трябва да ставам, защото 
искам да направя много 
ранна разходка (още преди 
закуска), за да видя Ужен 
и на слънчева светлина. 
Всичко е още по-красиво 
или на мен може би така 
ми се струва, защото липс-
ва гъмжилото от вечерта. 
но съвсем не съм сам 
в този ранен час (беше 
около 06:30). и други хора 
пъплят по уличките и мос-
товете на този приказен 
град. Минах покрай всичко, 
видяно от вечерта, но осо-
бено внимание отделих на 
съчетанието „мост в мост“. 
Под арката на единия мост 
се вижда половината от 
другия мост, но от другия 
мост това не се получава 
заради гъстата растител-
ност, която го заобикаля. 

 
 
 
 

но има и още нещо. 
 зная, че през Ужен ми-
нава Големият канал, а аз 
още не съм го видял. бър-
зо се справям с картата и 
виждам, че той не е далеч. 
Веднага се отправям на-
там и стигам до него, но е 
ограден и мога да го гле-
дам и снимам само през 
оградата. 
 По водите му, в непре-
късната колона, спазвайки 
дистанция от стотина ме-
тра един от друг, плават 
дълги, тежко натоварени 
шлепове. 

Големият канал с плава-
щите по него шлепове

 Време е да се приби-
рам. Вървя бързо по об-
ратния път, защото вече 
съм виждал, и то мно-
гократно, всичко, покрай 
което минавам. но човек 
никога не трябва да бъде 
сигурен. Ето че за първи 
път минавам покрай нещо, 
а нещото ме заговаря. то 
е китайка, търсеща вни-
манието ми. разговаряме 
няколко минути, от което 
разбирам, че е от Шанхай. 
накрая, приятелска сним-
ка за спомен! 
 отново съм в хотела, 
доволен от инициативата 
ми, предприета тази су-
трин. Все пак съм се за-
върнал достатъчно навре-
ме, за да си позволя една 

бавна и богата закуска в 
най-приятната обстановка, 
за която човек може да 
мечтае – навън, на маси-
те, наредени край водата, 
която ни заобикаля и гали 
сетивата ни. Прекрасно, 
върховно! Може би прека-
лявам със суперлативите 

за този град, обикновено 
не съм толкова разточи-
телен, но е малко да се 
каже, че Ужен ме очарова, 
той ме омагьоса!
 след закуска напускаме 
стария град, прибираме ку-
фарите си и с тях се отпра-
вяме към паркинга. очаква 
ни нов автобус, по-комфортен 
от всички, на които сме се 
возили досега. той ще ни от-
кара в суджоу (Suzhou), един 
от най-пленителните китай-
ски градове, другият град-ле-
генда, сравняван с Венеция. 
разположен по бреговете на 
множество реки и канали по 
делтата на река Яндзъ, вода-
та заема над 40% от цялата 
му площ. сравняван е и с 
огромна градина, въплъщение 
на китайските паркострои-
телни умения от най-древни 
времена, чрез които всичко 
– камък, скала, дърво, храст, 
пътека, езерце, каменен мост, 
къщичка или фенер, е разпо-
ложено така, че да пресъзда-
ва нова очарователна карти-
на. западната част на града 
се мие от водите на езерото 
тайху (Taihu), а само на 80 км 
на изток е огромният Шан-
хай. населението на суджоу 
наброява около 3 милиона 
жители, а в крайградската 
му част живеят поне още 
толкова.  Градът е много ва-
жен производствен център на 
коприна, позиция, която той 
неизменно отстоява от хиля-
да години насам. днес там 
работят над 100 фабрики за 
коприна, родината на която е 
Китай, а началото се губи ня-
къде между третото и второто 
хилядолетие пр. Хр. изящната 
тъкан била разменяна сре-
щу различни други стоки и 
станала толкова търсена, че 
от Китай към средиземномо-
рието започнали да пътуват 
многобройни кервани, прена-
сящи топове плат, за които в 
древен рим заплащали със 
злато. Маршрутът на керва-
ните е известен и до днес 
като „Пътят на коприната“, 
който по-късно, около XV в., 
загубва своята важност зара-
ди конкуренцията с морския 
път, открит до азия. развъж-
дането на копринените буби 
и технологията за добива-
нето на копринената нишка 
се пазели в строга тайна, 
за разкриването на която се 
предвиждало смъртно нака-
зание. разказва се, че двама 
души, изпратени от византий-
ския император Юстиниан, 
успели да изнесат ларви на 
копринени буби и семена на 
черница и така тайната била 
разплетена. около средата 
на VI век коприна започнали 
да произвеждат и в Констан-
тинопол. 

Продължава в понеделник

 

 

В Китай - древен и модерен

Ужен в ранната утрин

Пагодата в Ужен

това видях от съчетанието „мост в мост“. 
Виждате ли зад тази дъга и другия мост?

В края на кратката среща

Прекрасният екстериор по време на закуската


