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ПРИЕМ  2020/2021
ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО

специалност: „коМпЮТЪрна ТЕХника и ТЕХнологии“
 Професия: „Техник на компютърни системи“
 (с интензивно изучаване на английски език - хорари-
умът е приравнен към обучението в езиковите гимназии)
специалност: „прилоЖно програМиранЕ“
 Професия: „Приложен програмист“
 (с интензивно изучаване на английски език - хорари-
умът е приравнен към обучението в езиковите гимназии)
специалност: „МЕХаТроника“
 Професия: „Мехатроника“
 Обучение чрез работа, дуална форма на обучение
 (с разширено изучаване на английски език)
специалност: „аВТоТранспорТна ТЕХника“
 Професия: „Техник по транспортна техника“
 (без разширено и без интензивно изучаване на чужд език)
специалност: „проМиШлЕна ЕлЕкТроника“
 Професия: „Техник на електронна техника“ 
 (с разширено изучаване на английски език)
специалност: „изМЕрВаТЕлна и организаЦионна ТЕХника“
 Професия: „Техник на прецизна техника“  
 (с разширено изучаване на английски език)

Професионална техническа гимназия 
„Д-р Никола ВасилиаДи”

СТЕФКА БУРМОВА
 
 - Г-н Михов, извънред-
ните ситуации, свързани с 
коронавируса, повлияват 
ли на Вашата дейност?
 - От няколко години 
в България се работи по 
няколко големи инфра-
структурни проекта, спаси-
телната археология, дори 
в грипозно време, не е 
спирала да работи. 
 Преди няколко дни се 
върнах от Шуменския ре-
гион, където бях на чети-
ри археологически обекта. 
Тази година съм поканен  
да работя на обекти, свър-
зани с магистралите „Хе-
мус“ и „Струма“, както и с 
газификацията в региона 
от Шумен до Видин.  
 Спасителната архео-
логия, въпреки споровете 

между археолози – едни 
я отричат, други я подкре-
пят, според мен е много 
полезна за историческата 
наука. 
 В Северна България 
за пръв път се работи с 
пари, което е от голямо 
значение и за региона, 
или както казва един архе-
олог „ние сме едно голямо 
социално предприятие“. 
 Едно е да правиш ре-
довни разкопки в рамките 
на месец-два, друго е да 
има осигурено финансира-
не, да работят до 100-200 
човека на един обект, до-
като се достигне до сте-
рилен пласт, което вече 
означава, че има пълно 
проучване. 
 Приказките, че исто-
рията била бетонирана, не 
са верни, човек трябва да 

дойде на място и да види 
какво представлява тя на 
терен. Защото история-
та е за историците, а не 
за туристите. За тях има 
достатъчно много обекти. 
В последните 10-15 годи-
ни историята определено 
се променя и дано видим 
тази промяна в учебници-
те, което вероятно може 
да стане пак след време. 
Историята е много по-раз-
лична от това, което аз 
съм учил. И тя се проме-
ня много бързо, защото 
в последните години се 
отделят много средства за 
археология.
 - До какво се докос-
нахте при разкопките в 
Шуменския край?
 - Там например, изле-
зе много странна построй-
ка - масивен камък, от 

VIII век, от пристигането 
на българите тук, което 
не е характерно. Защо-
то първото им усядане е 
свързано с укрепления и 
сгради от дърво. Точно в 
региона на Плиска, на 3-4 
км от града, излезе тази 
масивна сграда от камък 
и един керамичен печат, 
който все още не мога да 
коментирам. Първо трябва 
да се произнесат епигра-
фите. Досега сме работили 
основно върху присъствие-
то на тракийска и римска 
култура. Много години тра-
ките бяха игнорирани, тъй 
като трябваше да се тър-
си славянският ни корен. 
Всъщност в археологията 
се копае много тракийска 
култура, което е интересно 
и променя историята. 

продължава на стр. 3

Емил Михов: "Иñòоðияòà не е áеòониðàнà"
В последните 10-15 години тя се променя доста бързо, защото се отделят много средства за археология, 
казва фотографът от Габрово, който работи с най-известните български историци и археолози

 „Кметът на една община 
трябва да има зряло политиче-
ско поведение, а не разпраща 
лични съобщения. Крайно време 
е Трифон Панчев да започне да 
работи и да изпълнява кмет-
ските си задължения, вместо 
системно да коментира в офи-
циалната страница на ГЕРБ - 
Дряново, както и да пише лични 
съобщения до мен и колегите 
ми, и до всеки, който не одо-

брява методите и поведението 
му. За първи път виждам кмет с 
толкова свободно време, което 
запълва със социалните мрежи 
и личен чат. Ако си позволява 
това и с гражданите на Дряно-
во, които изразяват публично 
неодобрението си към решени-
ята и поведението му, това би 
обяснило нагнетения страх в 
града”. 

продължава на стр. 2

Öвеòомиð Михов: „Кмеòъò нà еднà 
оáщинà òðяáвà дà имà зðяло 
полиòичеñко поведение, à не
дà ðàзпðàщà лични ñъоáщения” 

 Общинският съвет в 
Габрово взе решение за 
освобождаване от посто-
янна такса за месец май 
за ползване на детски гра-
дини и ясли. Мотивът е, че 
през този месец детските 
заведения не са работили. 
С изключение на периода 
от 26 май, когато те от-
вориха врати, до 1 юни. 
Не всички деца са за-

почнали да посещават от 
26 май детските градини 
и ясли, техните родители 
няма да плащат такси. По 
този начин се подпомагат 
родителите и се намаля-
ва финансовата им тежест 
по време на извънредното 
положение. След този пе-
риод ще продължат да се 
събират такси за месец и 
за присъствен ден. 

 353 деца са класира-
ни на първо класиране за 
прием в първи клас в учи-
лищата на община Габро-
во. 13 деца не са класира-
ни, защото при кандидат-
стването е посочено само 
1 училище. Обявените мес-
та за първокласници са 
422. Записването в първи 
клас ще се проведе от 8 
до 10 юни, а на 11 юни ще 
бъдат обявени свободните 
места за второ класиране. 
Системата ще се отвори 
за регистрации на нови 
заявления на 12 юни. Във 
второ класиране могат да 
участват неучаствали в 
първо класиране деца и 
да бъдат редактирани за-
явления на некласираните 
на първо класиране.

 Малко след Деня на 
детето деца от семейства 
в неравностойно положе-
ние от Дряново получиха 
своите велосипеди. Ини-
циативата е на ателието 
„1 bike“, в която участваха 
хора от цялата страна, да-
рявайки велосипеди, които 
бяха ремонтирани с помо-
щта на доброволци. Об-
щина Дряново помогна с 
подбора на децата, транс-
портирането и крайната 
подготовка, в това число 
измиване и връчване.
 Община Дряново бла-
годари на всички дарите-
ли, „1 bike“, доброволци-
те и Агенция за социално 
подпомагане, с помощта 
на които инициативата бе 
реализирана успешно.

 Разбиха престъпна гру-
па за наркоразпростране-
ние, действала от 2018 г.
 14 лица са задържани 
при спецакцията на орга-
ните на реда на терито-
рията на община Павел 
баня и в Казанлък, Велико 
Търново и Габрово, прове-
дена на 6 юни, събота. 
 Това заяви на брифинг 
говорителят на главния 
прокурор Сийка Милева.
 Общо 16 адреса са 
претърсени. Разбита е ор-
ганизирана престъпна гру-
па, действала от 2018 г. На 
един адрес са иззети 43 
фалшиви банкноти евро.
 В други жилища са 
намерени наркотични ве-
щества - марихуана и ме-
тамфетамини, стъкленици 

и други съдове, служели 
за производството на нар-
котиците, радиостанции и 
тапи за заглушаване. От 
къща са иззети и 2000 таб-
летки, които също са слу-

жели за производство на 
амфетамини. 
 Разпитват се множе-
ство свидетели, за да се 
изясни престъпната дей-
ност на групата.

Рàзáиòà е пðеñòъпнà ãðупà зà нàðкоòици 
в ñпецàкция, Милевà циòиðà и Гàáðово

Пðиключи пъðво 
клàñиðàне зà 
пъðвоклàñнициòе

Децà в неðàвноñòойно 
положение оò Дðяново 
получихà велоñипеди

Нямà òàкñи зà деòñки 
зàведения пðез мàй

 Отборът на „Янтра“ за-
почва днес подготовката 
си за предстоящия сезон 
във Втора професионална 
лига. В 19 часа треньори-
те Стоян Ацаров, Николай 
Василев, Петко Петков и 
Искрен Писаров ще из-
ведат състава за първото 
му занимание на стади-
он „Христо Ботев“. Всъщ-
ност това ще бъде първа 

тренировка за играчите 
след принудителната бли-
зо 3-месечна пауза заради 
коронавируса. Очаква се 
подготовката да започнат 
всички футболисти, които 
бяха в състава, извоювал 
първото място в Северо-
западната Трета лига. Ра-
боти се по привличането и 
на няколко нови попълне-
ния.

 Същевременно на ста-
дион „Христо Ботев“ се 
извършват ремонтни дей-
ности, така че спортното 
съоръжение да покрие не-
обходимите критерии за 
получаване на лиценз от 
БФС. продължава на стр. 2

"Янòðà" зàпочвà днеñ подãоòовкàòà ñи зà 
ñезонà във Вòоðà пðофеñионàлнà лиãà

В България До снощи:
С COVID-19  2711
Излекувàни 1545
ПослеДното Денонощие 
няма Починал с COVID-19
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СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

�    

Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET 

Вестник
“100 Вести” 
излиза
 Всеки 

ден 
без събота и неделя

Дистрибутор 
на “Жити” аД

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

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

всичко от тел 
на едно място

 ВодораВно: Гъби. Лопен. Риека. Ционист. Гастрол. Швеция. 
Есен. Соли. Елек. Окуляр. Гон. Стан. Адамс (Брайън). Адана. Ома-
ра. Спори. Пещерняк. Снаха. Едно. "Ариана". "Пе". Вариант. Етра. 
Есе. Тест. Остия. Етан. Ниво. Спор. Дефиле. Никопол. Трем. Хан. 
Вула. Елиан. Опека. Ефект. Чи. Община. Клека. Век. Овес. Клеро 
(Алексис). Сорт. Скир. Илик. "Астика". Квинтет. Анет. Льоноар 
(Етиен). Ролер. Зу. Оверн. Косер. Мир. Гражданин. Тишина.
 оТВЕсно: Съцветие. Атина. Боксьор. Биела. Щерев (Митко). 
Нощви. Ова. Миоцен. Едисон (Томас). "Пиер". Неж. Ник. Орнат. 
Ивенс (Йорис). Корд. Илия. Амнон. Скука. Ивана. Ос. Одая. То-
пола. Клир. Аптекарка. Сопа. Клин. Ки. Сума. "Ретро". Електрон. 
Енгелс (Фридрих). Сити. Лефер. Еос. "Аня". Снаряд. Лекоатлет. 
Урс. Рапана. Етика. Ери. Итс (Рудолф). Доха. Ефрат. "Стар". 
Аерогара. "Етиен". Воин. Ми. Колони. Псалм. Черкезин. Малина. 
Пеене. Диктатура.

отговори на сканди от петък

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 
разпрЕдЕлиТЕлЕн оБслуЖВащ 

ЦЕнТЪр гаБроВо и горна оряХоВиЦа 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

На 11.06.2020 г. от 13:30 до 15:30 ч. по-
ради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на 
електроенергия ще бъде прекъснато електро-
захранването в района на град Габрово, ули-
ците „Смели хора“, „Осми март“, „Строител“, 
„Росица“, „Младежки жар“ и „Съзнание“.

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

Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

 - Г-жо Кръстева, как-
во е за Вас връченият 
Ви преди дни награден 
знак „За вярна служба 
под знамената“ – Дамски 
кръст, втора степен и гра-
мота? Гордеете ли се с 
полученото отличие?
 - Като всеки човек, 
който получава награда, 
разбира се, и аз съм гор-
да за вложения труд, за 
да се случи нещо хубаво в 
мястото, в което живеем.
 - Това отличие не е ли 
свързано и с подкрепа-
та, която Вие оказахте на 
ЕМКО ООД?
 - Нямам категоричен 
отговор за какво точно 
са ме наградили, но тази 
награда не е нещо, което 
съм поискала сама. Но 
съм благодарна за това, 
че са оценени моите уси-
лия да се случват хубави 
неща в нашия град.
 - Все пак, за да за-
щитите функционирането 
на ЕМКО, Вие направихте 
немалко, осигурихте под-
крепата и на президента 
на България Румен Радев 
за нейното функционира-
не, като го поканихте в 
Трявна. Тогава заявихте, 
че държите във Вашия 
град да няма гладни хора.
 - Смятам, че това е 
и една от основните ми 
задачи като кмет на общи-
ната. 

 

Неотдавна получихме да-
рение от ЕМКО ООД - ка-
мера, измерваща телесна-
та температура, бе поста-
вена на входа на Община 
Трявна. Целта е в условия-
та на пандемията от коро-
навирус лесно и бързо да 
се отчита температурата 
на служители и гражда-
ни, влизащи в сградата. 
Чрез нея се отчита темпе-
ратурата на лицето, като 
стойността се изписва на 
монитора. При засичане 
на температура, по-висо-
ка от 37,5°C, устройството 
минава в авариен режим 
чрез издаване на звуков 
сигнал. Безконтактната 
термокамера измерва с 
точност до 0,3-0,5 градуса. 
Устройството може да от-
чита температурата на до 
30 души едновременно.
 - В условията на из-
вънредното положение, 
свързано с COVID-19, как 
успявахте да осигурите 
баланс в града?
 - Вложихме много уси-
лия по време на извънред-
ното положение, наложено 
в Република България за-
ради коронавируса. И смя-
там, че всички ние успях-
ме да направим необхо-
димото по време на нало-
жените мерки да не допус-
нем заразата да навлезе в 
нашия град. Извършвахме 
навсякъде дезинфекция, 

спазвахме необходимите 
мерки и по всякакъв начин 
се стремяхме да осигу-
рим удобство за хората в 
общината, да не им пре-
чим да изпълняват своите 
ангажименти. Опитвахме 
да не налагаме допълни-
телни възбрани. Каквито 
възможности сме имали 
за съдействие, винаги сме 
оказвали подкрепа на 
онези наши съграждани, 
които се нуждаят от нея, 
както и на юридическите 
лица от общината. 
 Все пак не само при 
нас, но и в цяла Бълга-
рия беше наложено извън-
редното положение, чиито 
изисквания трябваше да 

спазваме и го правехме. 
Вярно е, че поради съз-
дадената ситуация в Об-
щината не постъпиха дос-
татъчно средства, но се 
надяваме сега всички фир-
ми, дори онези, които тър-
пят определени загуби, да 
се възползват от възмож-
ностите, които държавата 
осигурява, за да стъпят на 
краката си. 
 На местно ниво Общи-
ната винаги е отворена за 
подкрепа и поддръжка на 
всеки, който се нуждае от 
определена помощ.
 - Можете ли да опре-
делите колко върна назад 
Общината заради ограни-
чителните мерки, макар 

в Трявна да не беше реги-
стриран нито един болен 
от коронавирус?
 - Много съм благодар-
на на съдбата за това и 
се радвам, че на терито-
рията на областта общи-
на Трявна е единствената 
към момента, в която няма 
установен коронавирус. 
Затова вярвам, че тряб-
ва да продължаваме да 
поддържаме необходимата 
хигиена, наложените са-
нитарни изисквания, как-
то и нужната дистанция 
между хората. Именно по-
ради това отменихме и 
провеждането на празни-
ците на града (които ще се 
проведат през септември), 

както и на други прояви, 
за да може общината да 
остане чиста от заразата 
COVID-19.
 Що се отнася до загу-
бите, които търпи Община-
та, свързани с финансово-
то й състояние, ние не сме 
единствените, които отчи-
таме сериозно намаление 
на приходите. Но към на-
стоящия момент правим 
всичко необходимо да се 
справяме с трудностите. 
Лично аз считам, че всеки 
един проблем трябва да 
се решава навреме и да 
се търсят възможности за 
преодоляването му.
 - Какви са бъдещите 
планове за развитието на 
Община Трявна?
 - Още по време на 
извънредното положение 
намерихме време да пре-
одолеем част от пропу-
ските в общинска адми-
нистрация. В момента сме 
в период на изграждане 
на Общински информацио-
нен център, чрез който да 
облекчим гражданите на 
нашата община. Работим 
по проектите, които има-
ме към настоящия момент, 
и продължаваме с пълна 
сила да се развиваме, да 
търсим варианти за допъл-
нителни дейности в наша-
та община, за да развива-
ме успешно туризма. Зна-
ете, че приоритет за нас е 
именно туризмът, както и 
промишлеността, най-вече 
в лицето на ЕМКО, което 
осигурява изхранването 
на голяма част от семей-
ствата в общината.
 - Кой е най-големият 
проект, който предстои да 
реализирате, свързан с 
развитието на Трявна?
 - През миналата сед-
мица съм подписала дого-
вор за един от проектите, 
който в най-скоро време 
ще обявим и започнем ра-

бота по него. Той е свър-
зан с рекултивацията на 
съществуващото депо за 
отпадъци, на сметището. 
Спечелихме проект по 
програма „Околна среда“ 
към Министерството на 
околната среда и водите в 
размер на 1 549 хил. лева. 
Още в първите дни на 
мандата ми се наложи да 
преработим този проект и 
да го подадем навреме, за 
да получим необходимото 
финансиране. Изключител-
но много се радвам, че 
успяхме да се справим.
 - Една от групите в 
ОбС имаше намерение да 
направи дарение, свърза-
но с работата на местния 
парламент, какво стана с 
него?  
 - Имаше предложение 
да бъде дарена електрон-
но базирана платформа, 
чрез която да се изчисля-
ват гласуванията на ОбС. 
Но това предложение не 
бе прието от ОбС поради 
факта, че общинските съ-
ветници не са запознати 
със софтуера. Надявам се 
на по-късен етап и това 
да се случи, без значение 
дали ще бъде като даре-
ние или по друг начин.
 - На територията на 
общината бяха предвиде-
ни терени за организира-
не на детски площадки и 
търговски площи?
 - В тази връзка има-
хме разработен проект, за 
който през декември 2019 
година получихме финан-
сиране в размер на 500 
хил. лева. Той се отна-
ся до един терен в тре-
вненски квартал, който ще 
облагородяваме. Там ще 
бъде изградено мостово 
съоръжение с кът за отдих 
и развлечения, който в 
момента се преработва и 
ще стартира в близките 
месеци.    

Силвия Кðъñòевà: „В Тðявнà пðедñòои дà ðеàлизиðàме 
пðоекò зà нàд 1, 5 млн. левà по пðоãðàмà „Околнà ñðедà

„

Öвеòомиð Михов: „Кмеòъò нà еднà оáщинà 
òðяáвà дà имà зðяло полиòичеñко поведение, 
à не дà ðàзпðàщà лични ñъоáщения” 

Продължава от стр 1
Това заяви областният ко-
ординатор на ГЕРБ Цвето-
мир Михов.  
 „Публичните клевети 
и обиди, които нанася 
кметът на Дряново Трифон 
Панчев, не смятам да ги 
коментирам, те единствено 
показват неговото ниво 
и зрялост. Ако Трифон 
Панчев иска политически 
сблъсък в интерес на дря-

новци, ще го получи, но 
ако иска лични конфликти, 
подмолни интриги и задку-
лисни договорки, Габров-
ска област не е мястото 
за това. Жалко, че години 
наред дряновци не могат 
да случат на кмет. Пове-
дението на Трифон Пан-
чев би било смешно, ако 
не беше жалко”, каза още 
Михов. 
 Относно коментара на 

Панчев, че ГЕРБ е трета 
политическа сила в Дря-
ново, Цветомир Михов от-
говори, че ГЕРБ категорич-
но е първа политическа 
сила в Дряново, защото 
друга политическа сила 
няма. „Всички останали 
са безпринципни коали-
ции и клубове по лични 
и корпоративни интереси”, 
коментира още Цветомир 
Михов. 

"Янòðà" зàпочвà днеñ подãоòовкàòà ñи зà 
ñезонà във Вòоðà пðофеñионàлнà лиãà

Продължава от стр 1
 Старите резервни 
скамейки (спирки) вече 
са заменени с чисто 
нови. 

 Обновени са стаите 
на втория етаж в адми-
нистративната сграда, а в 
момента служителите на 
„Общински спортни имо-

ти“ извършват основен 
ремонт и на двете събле-
кални. 
 Предстоят още доста 
дейности, за да може ста-

дионът да придобие нуж-
ния вид до 24 юли, за 
когато е планиран стартът 
на новия сезон във Втора 
лига.     

СТЕФКА БУРМОВА

 Преди няколко дни кметът на Трявна Силвия 
Кръстева беше отличена с награден знак „За вяр-
на служба под знамената“ – Дамски кръст, втора 
степен и грамота, които бяха връчени от о. з. пол-
ковник Валентин Николов - представител на Съюза 
на военноинвалидните кооперации в България, по 
повод 6 май - Ден на храбростта и празник на Бъл-
гарската армия.
 За отличието, за извънредното положение, 
свързано с коронавируса, както и за това, което 
предстои пред Община Трявна, е разговорът с кме-
та на града Силвия Кръстева.

Училищеòо зà ñолàðни ñпециàлиñòи 
кðàй Гàáðово монòиðà пъðвиòе пàнели
 Първите три соларни 
панела вече са монтира-
ни, очакваме батерии и 
ветгрогенератор, съобщи 
Ивайло Раднев, координа-
тор на проекта за изграж-
дане на училище за млади 
соларни специалисти на 5 
километра от Габрово.
 Идеята се реализира 
от сдружение „Обсервато-
рия за идеи 2 Д“ - Габрово, 
което спечели проект по 
грантовата програма на 
„Лидл България“, която се 
изпълнява в партньорство 
с фондация „Работилница 
за граждански инициати-
ви“ и Българския дарител-
ски форум.
 Практическите дейнос-
ти в училището ще започ-
нат след изграждането на 
самия интерактивен сола-
рен парк. 
 По време на извънред-
ното положение заради 

коронавируса училището е 
водило занятия по скайп. 
До момента основното 
ядро се състои от група 
деца и младежи на въз-
раст от 12, 14 до 16 годи-
ни. 
 Има възможност да се 
включат и още желаещи 
чрез сайта на сдружение 
„Обсерватория за идеи 2 
Д“ - Габрово.  
 Паркът ще бъде из-
граден върху площ от 1 
декар. Върху нея ще бъде 
разгърната система от 6 
малки соларни панели, 
ветрогенератор, данамо и 
къщичка за батериите. Ба-
териите ще се пълнят от 
три възобновяеми ресурса 
- вятър, слънце и механич-
но въртене. 
 С получената енергия 
ще се захранва сградата 
на кампа на сдружението 
и помещенията, където ще 

се провеждат дейностите 
на училището - теоретиче-
ска и практическа.
 Окабеляването ще 
бъде над земята, за да 
виждат младежите как на 
практика протича проце-
сът на производство на 
енергия и как се довежда 
до потребителя.
 Главната задача, спо-
ред Раднев, е да се про-
дължи мисията на „Обсер-
ватория за идеи 2 Д“ - осъ-
ществяване на принципа 
„Учене чрез правене“.
 Една от основните 
теми в училището е за 
зелената енергия - откъде 
идва, колко струва, отде-
лянето на парникови га-
зове в атмосферата, огра-
ниченото предлагане на 
земни изкопаеми горива, 
ползите от чиста енергия, 
екологични ползи, местни 
източници на енергия.
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продължава от стр. 1
Траките не са оставили гра-
дове, но са оставили много 
гробници. Отдавали са особе-
но значение на смъртта и от 
тяхната смърт ние съдим за 
живота им.
 - Какво още открихте в 
Шуменския регион, освен пе-
чата?

- Там има напластяване от 
античност, върху него  ранно 
средновековие от времето на 
Първата българска държава. 
Разкопките са на съвсем ранен 
стадий – отворени са първите 
сондажи. Имаме прабългарски 
погребения тип тризи – това са 
празни каменни гробове, върху 
които се извършва символичен 
ритуал, вероятно защото са на 
воини, загинали в битка някъде 
далеч.

- Означава ли това, че в 
този период са се водили мно-
жество битки?

- Това е известно, тъй като 
тогава народите, които присти-
гат от изток, са търсели тери-
тории. Знае се, че Аспарух е 
загинал извън нашите сегашни 
граници.

- В други региони на стра-
ната има ли нови открития?

- Това, което започнахме 
миналата година, продължава-

ме и тази -  Златоград, Хасков-
ски минерални бани, Видин, 
Петрич, Благоевград.

- Във Видинския край вър-
ху какво работихте?

- Там работим в Рациария 
- античен град край Дунав, къ-
дето е най-голямата римска 
колония. Градът възниква през 
втората половина на I век при 
управлението на Веспасиан. 

Рациария е обект на има-
нярски набези, които в послед-
ните години спряхме. Опитваме 
се да създадем един голям ин-
формационен център и да пре-
върнем мястото в туристически 
посещаемо.  Защото наистина 
е богато на римска история. 
Излизат уникални неща, но хо-
рата не идват там, макар да е 
много красиво.

В момента извършваме раз-
копки и в центъра на Видин, 
между жилищните блокове. Там 
е известната Бонония – старият 
римски град, за който през 
миналата година излязоха не-
вероятни напластявания от вре-
мето на Османската империя, 
после от еврейски квартал. От-
там излязоха много интересни 
експонати, които са пъстри и 
говорят много за бита. В мо-
мента всичко влиза директно 
във Видинския музей и така се 
пренаписва историята.

- Докъде стигна другата Ви 
дейност - работата с музеите в 
страната?

- Много съм щастлив, че 
нашият екип - на „Бокс вижън“, 
успява да се изгражда като 
основен по отношение рабо-
тата с музеите. Голямото ни 
желание е това, което открием 

като история, да го пренесем 
много разбираемо и трайно в 
музеите. 

Нашата цел е не да отидем 
в един музей и да реализира-
ме проект, чрез който да им 
продадем техника. Ние искаме 
като  влезе в музея, човек да 
е наясно какво вижда. Ако има 
три тухли във витрината, за 
които ние, историците, знаем, 
че са хипокауст, то туристите 
не знаят какво означава това. 
Чрез използване на анимации, 
кино, холограми искаме в рам-
ките на минута-две като минете 
покрай музейната витрина, да 
ви стане толкова интересно, че 
да ви се прииска да се върнете 
и дори с приятели, за да се 
похвалите с експоната.

Може би най-активно рабо-
тим в тази посока с Кърджали. 
Там говорим за тракийска и 
римска история, свързани с 
Татул, с Перперикон. Въобще 
Кърджалийският регион е мно-
го богат на история.

Започваме много мащабни 
проекти и в Казанлък. Скоро 
ще обявим и първите си зас-
немания. Самият аз като един 
шовинист габровец много бих 
искал нещата да се случват 
тук. Дори много големи проек-
ти на Казанлъшка община съм 

ги свързвал с Габрово като 
изпълнител, не като автор на 
проектите. Например големи 
премиери или тракийски шоу 
спектакли да бъдат извършвани 
в нашия регион. Не бих искал 
все още да издавам някои тай-
ни, но от миналата седмица 
има новини, че ще се заснемат 
интересни възстановки, свър-
зани със Севт III - как е живял, 
как е погребан. Всички въз-
становки ще бъдат с актьори, 
с облекла, съответстващи на 
времето, с декори... и ще се 
работи в Габрово. 

В това отношение съм мно-
го категоричен – шовинист съм. 
И казвам: „Да, ще свърша това 
срещу договореното заплаща-
не, но в Габрово. Вие ще дой-
дете в моя град“. Много си 
обичам града и се гордея с 
него, затова искам рано или 
късно това, което правя, да 
остави следи тук, в Габрово. 
Макар, честно казано, на мо-
менти малко се изморявам. 
Дори сега в този грип ние 
продължихме да работим и да 
разработваме, което сме запо-
чнали. Но виждам как понякога 
халтурата превзема. И това 
много изтощава. Виждам как 
творчеството, новаторството не 
се ценят, не се разбира кое ще 
даде отражение след две-три и 
повече години, когато може да 
бъде надградено.

- Не се гледа в перспекти-
ва, така ли?

- Да, не се гледа в перспек-
тива, а по един доста хейтър-
ски начин. Да вземем Габров-
ския карнавал например, за 
чието провеждане тази година 

поздравявам Общината. Него-
вото необичайно провеждане 
беше добър опит да се запази 
традицията и да се разбере 
най-сетне, че Габрово е винаги 
крачка напред - мисли и експе-
риментира. 

Да, понякога се случват и 
гафове, но който работи, той 
бърка. Та, тазгодишният Карна-
вал, мисля, беше добър експе-
римент. В същото време хора, 
които въобще не са свързани 
с творчеството, се опитаха по 
безобразен начин да изместят 
и фокуса на карнавала. По-
добни неща много ме дразнят. 
Затова се стремя да си гледам 
добре моята работа и каквото 
мога, да правя за Габрово. И 
подавам ръка на всеки, който 
наистина иска да работи, но 
с мозъка си, има желание за 
това, има свой авторски про-
дукт и търси да го съвмести 
някъде. Защото подходът copy-
paste вече стана банален.       

Нека да се върна към дей-
ността  на музеите, където 
реализираме много сериозни 
проекти. В музея в Казанлък 
например, вече е изградена 
инсталацията, свързана с го-
дишнината от рождението на 
Чудомир, която ще бъде пусна-
та може би след месец. Чрез 

нея ще може да се види как 
Чудомир обикаля улиците на 
Казанлък и скицира героите си. 
Бях потресен, когато дигитали-
зирах лентите, от красотата на 
хората от миналото. Толкова 
красиви хора видях, край които 
се е спрял Чудомир и ги скици-

ра. За мен това са много силни 
моменти. 

Предстои ни да заснемаме 
и четири позабравени българ-
ски ритуала в Петрич, свързани 
с етнографията на този регион, 
с вярата на хората. Предстои 
заснемане на пиринска сватба 
с всички аксесоари и ритуали. 
Но нашата цел не е просто 
да отидем и да ги заснемем, 
а всички тези неща да влязат 
в музея, не само във фондо-
вете, но да се покажат. Чрез 
използване на по-нови техно-
логии намерихме начин като 
влезе посетителят в музея, да 
види не само една статична 
носия например, а защо тя е 
украсена по определен начин, 
процеса на нейната изработка, 
да се чуе диалекта, на който 
говорят в съответния регион. 

Дори в Банско имаме се-
дем обекта, върху които в мо-
мента работим. На единия се 
представят готварски рецепти 
от местната кухня, разказани 
от една баба на бански диа-
лект. Ако искате да разберете 
как се прави бански гювеч, 
веднага на живо се представя 
процесът на неговото приготвя-
не. Ето, такива неща привличат 
туристите. 

Обичам моята страна, оби-
чам родния си град, но искам и 
туристите, които идват от всич-
ки краища на света тук, да се 
запознаят с богатата култура, 
която имаме. 

- Може ли да се каже, че 
сме носители на цялата евро-
пейска култура, тъй като живе-
ем на кръстопътя на народи-
те? И неслучайно напоследък 
се налага мнението, че имен-
но в България е създадена ев-
ропейската култура.

- Това изобщо няма нужда 
да се обсъжда. Защото няма 
държава, чиито специалисти и 
политици да не са го признали. 

- Като че ли единствено 
ние нямаме самочувствието 
да говорим с пълен глас за 
това.

- Много залитаме по край-
ностите. Ние сме или черни, 
или бели, а трябва да приема-
ме, че всичко си има плюсове 
и минуси. От една страна някои 
залитат, че всичко е тръгнало 
оттук и че ние сме уникални. 
Дори на разкопки си правим 
шеги, когато  видим например 
римска архитектура, която е 
толкова подредена, сякаш по 
камъните е писано с пишеща 
машина. Всички букви са изящ-
ни, подредени. И отгоре като 
видите нашето средновековно 
строителство, буквално имате 
чувството, че попадате в хаоса. 
То не е подредено, то е разру-
шило римската античност, за да 

бъдат използвани материалите. 
Ако се загледаме, няма един 
ред, който да е написан равно. 
Нека да си кажем и минусите. 
Но пък плюсовете са, че ние 
сме център на смесени и устой-
чиви култури, поради което те 
са много добре нивелирани и 
затова сме останали наистина 

единствената най-стара държа-
ва в Европа, което признават и 
всички специалисти. 

Ако се върнем в неолит-
ната епоха, ще видим, че и 
там излизат много интересни 
находки, за които ние дори не 
чуваме, когато ги откриват бъл-
гарски археолози.

- Защо, според Вас, е така?
- Това донякъде е и моята 

работа – на мен ми се иска 
езикът на археолозите да бъде 
по-чуваем и разбираем. Защото 
дори в музеите, ако говорят 
само историците, често мате-
рията остава неразбираема. 
Светла да е паметта на Бо-
жидар Димитров, който точно 
това се опитваше да наложи 
– историята да се представя с 
по-човешки език, а не със спе-
циализирана терминология. 

По този повод ще кажа, че 
в последно време и в пещерата 
„Козарника“, Видинско, излязо-
ха находки, много по-стари от 
тези в пещерата „Бачо Киро“ 
край Дряновския манастир.

През миналата година в 
България разкрихме археология 
на 8000 години преди новата 
ера. Знаем за Варненския хал-
колитен некропол, свързан с 
Варненската цивилизация, коя-
то е от 5000 година преди нова-
та ера и се разпростира чак до 
Пазарджик. Открихме, че там 

се е обработвало най-старото 
злато в Европа, което също 
променя погледа върху рамките 
на историята по нашите земи.

По план преди коронави-
руса трябваше да влизаме и 
в най-старите медни мини в 
Европа, които също са по на-
шите земи. Като се започне 

от района на Старозагорските 
минерални бани, където има 
няколко мини, и се премине 
надолу към Източни Родопи – 
Кърджали и Стремци. 

С Христо Попов, който е 
бронзовик от този период  (и 
с него работим), коментирах-
ме, че хората в миналото са 
разпознавали и разчитали сиг-
налите на природата, знаели 
ли са къде има полезни изко-
паеми. По растенията в даден 
район можели да открият къде 
например има мед и на каква 
дълбочина. Защото медта се 
окислява и над земята цъфтят 
специфични растения.

Очаквам след месец-два да 
влезем и в пещерите, за да ги 
проучваме.

- С кои археолози работи-
те, г-н Михов?

- С проф. Николай Овчаров 
продължаваме да работим на 
Перперикон. Преди дни той ми 
се обади и каза, че много му 
се иска тази година да „изва-
дим“ филма, който направихме 
преди 5 години за Перперикон. 
Този филм става много бавно, 
тъй като обектът е много сло-
жен и труден. Искам във филма 
за Перперикон да обясня всич-
ко така, че всеки да може да 
разбере за какво става дума 
- чрез възстановки с участието 
на актьори, с 3D и виртуални 
разходки. Искам този филм да 
бъде вълнуваща разходка във 
времето, чрез която да разбе-
рем как е изглеждал Перпери-
кон  в различните периоди и 
защо е толкова важен. 

Проф. Овчаров ме попита 
дали ще успеем да направим 
филма до есента, за да орга-
низираме неговата премиера. 
Но все още имаме много ра-
бота по него. И най-вероят-
но техническата и монтажна-
та дейност ще завършим през 
зимата. През лятото, докато 
„текат“ археологиите, можем да 
дозаснемем последните кадри. 
Перперикон е известно и посе-
щаемо място. Миналата година 
по време на снимките, които 
правих, само за три дни преми-
наха 10 000 човека. 

- С кои други археолози 
работите?

- Продължавам да работя 
и с доц. Здравко Димитров, с 
Иво Топалиев, с Ники Русев, с 
Веселка Кацарска, с директора 
на БАН Христо Попов, с дирек-
тора на Петричкия музей Сотир 
Иванов, с когото работим върху 
античния град Хераклея Синти-
ка, близо до местността Рупите. 
Работя с около 30 археолози, 
почти всички от БАН. 

Работя и с представители 
на регионалните музеи – Бурга-
ския, Плевенския и други.

Емил Михов: “Иñòоðияòà не е áеòониðàнà”
В последните 10-15 години историята се променя доста бързо, защото се отделят много средства за 
археология, казва фотографът от Габрово, който работи с най-известните български историци и археолози

Глинена лула - находка от Османския период на антична Бонония 

Отваряне на гробница при село Покровник, Благоевград

Спасителни разкопки при село Белоградец, Шумен
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в Габрово и региона 
с представител 
инж. Иван Господинов

Консултира, доставя, 
монтира, поддържа. 
Справки на тел.
0887 611 753

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  -  Вече си имате аби-
туриенти. Дали дистан-
ционното обучение не се 
отрази на техните резул-
тата на матурата? Доста-
тъчно ли са подготвени?
 - Нашите абитуриенти 
са достатъчно отговорни, 
за да осъзнаят сериоз-
ността на ситуацията, и 
имаха достатъчно време 
да се подготвят. Трябва да 
имаме предвид, че учи-
телите винаги успяват да 
предадат новия материал 
за дванадесети клас през 

първия учебен срок, а вре-
мето след януари до април 
обичайно се използва за 
преговор и затвърждаване 
на знания, което без про-
блем можеше да се извър-
ши и чрез дистанционното 
обучение.
 - Докога ще продължи 
дистанционното обучение 
във вашата гимназия?
 - Учителите ще продъл-
жат да преподават дис-
танционно до края на ме-
сец юни. След това ще се 
провеждат консултации с 

учениците, които са изпит-
вали трудности с овладя-
ването на учебния матери-
ал.
   - Смятате ли, че уче-
ниците и учителите се 
справиха с онлайн обуче-
нието?
 - Да, определено. За 
два - три дни, както вече 
многократно се подчерта 
в различни медии, сис-
темата на образованието 
успя да реагира изключи-
телно бързо и да се на-
строи за работа в извън-
редна ситуация. Учителите 
използват разнообразни 
методи и форми на рабо-
та - освен традиционното 
представяне на учебния 
материал чрез планове на 
уроците и обяснения, на 
учениците се предоставят 
видеоматериали, тестове 
за проверка на знанията, 
допълнителни електронни 
ресурси. Натоварването 
за учениците е по-голямо, 
защото всеки учител след 
урока изисква доказател-
ство за извършената рабо-
та - снимка от тетрадката, 
изпратен тест. 
 Имаме и ученици, кои-
то изпитват трудности с 
достъпа до интернет - на 
тях предоставяме учебни 
материали директно в до-
мовете им. Заместник-ди-
ректорът по учебна дей-
ност и педагогическият съ-
ветник оказват ежеседми-
чен контрол на дейностите 
и осъществяват връзка с 
родителите при получена 
от учител информация за 

недостатъчна активност на 
учениците.
 - Има ли ученици, кои-
то ще доучват през лято-
то?
 - Да, всяка година има 
ученици, които получават 
слаба оценка за годината 
или не може да им бъде 
оформена оценка пора-
ди дадена причина. Тази 
учебна година няма да е 
по-различна - обучението 
в гимназията трябва да 
отговори на стандартите, 
утвърдени от МОН за съот-
ветното ниво и професия, 
за придобиване на знания, 
умения и компетенции от 
учениците.
 - Чакате ново попъл-
нение ученици, какво им 
предлагате?
 - Естествено, че очак-
ваме с нетърпение новия 
прием на ученици в гимна-
зията, затова и сме орга-
низирали широка медийна 
информационна кампания 
за възможностите, които 
гимназията по туризъм 
предлага на младите хора. 
Нашето училище е извест-
но със страхотната атмос-
фера, на творчески изяви 
на таланти както в облас-
тта на професията, така и 
в сферата на танца, музи-
ката, песента, приложното 
изкуство. Запазена марка 
на гимназията са различ-
ните шоу програми, хепъ-
нинги, изложби, празници, 
които учениците сами ор-
ганизират, разбира се, с 
менторството на любими 
преподаватели.

 - Има ли нови специ-
алности?
 - Освен вече тради-
ционните и ежегодно 
обявявани специалности 
като „Икономика и ме-
ниджмънт“, „Организация 
на хотелиерството“, „Кули-
нарни изделия и напитки“, 
„Туристическа анимация“, 
за новата учебна година 
предлагаме и специално-
сти, които се изучават от 
последната една-две годи-
ни, като „Производство на 
хлебни изделия“ и „Произ-
водство и преработка на 
мляко и млечни продукти“, 
а и специалността „Екс-
курзоводство“, чийто по-
следен випуск беше през 
2014 година. 
 Както виждате, една 
широка палитра от въз-
можности за придобиване 
на професии, търсени и 
ценени на пазара на тру-
да. Всеки може да разгле-
да и фейсбук страницата 
на гимназията - гаранти-
раме му невероятното удо-
волствие и изненада да 
се запознае с професио-
налната реализация на де-
сетки наши ученици, които 
сами разказват за свои-
те постижения и оценяват 
обучението в любимото 
училище.
 - Каква практика ще 
предложите на учениците, 
за да бъде още по-успеш-
но обучението им?
 - Имаме изключително 
успешно партньорство с 
„Приморско клуб“ ЕООД, 
в чиито хотели всяка го-

дина 30 ученици провеж-
дат производствената си 
практика. А също с ЕЛВИ 
ЕООД в лицето на управи-
теля на фирмата Веселин 
Кръстев, който осигурява 
отлични условия за учеб-
на практика на учениците 
от специалност „Произ-
водство и преработка на 
мляко и млечни продукти“, 
с хотелите, ресторантите 
и счетоводните кантори в 
Габрово.  
 Използваме и възмож-
ностите на програма „Ера-
зъм+“ за изпълнение на 
проекти мобилност за уче-
нически практики в стра-
ните от Европейския съюз 
- през тази учебна година 
ученици и учители се обу-
чаваха в Брага, Португа-
лия. 
 Надяваме се епидеми-
ологичната ситуация да е 
благоприятна и да успеем 
да завършим този проект 
с още един тренинг на 
учители и практика на уче-
ници в Лайпциг, Германия, 
вероятно през месец ок-
томври.
 - Знае ли се вече по 
какви програми и проек-
ти ще работите през нова-
та учебна година?
 - Очакваме резултатите 
от селекцията по програма 
„Еразъм+“ на подадените 
проектни предложения - 
ние сме разработили и се 
надяваме на положителен 
резултат за два проекта 
в сферата на професио-
налното образование на 
обучаеми и персонал и 

училищното образование, 
насочени към ученически 
практики и тренинги на 
учители в Португалия и 
Испания. 
 Освен тези проекти, 
за които кандидатстваме 
като бенефициент, участ-
ваме и като партньори 
на училища в Полша и 
Унгария, като сме сигур-
ни, че техните проектни 
предложения ще бъдат ус-
пешни и това ще създаде 
допълнителни възможнос-
ти за ученически обмен и 
професионални практики 
извън страната.
  Да не забравим и 
вече традиционните връз-
ки на гимназията с профе-
сионалното училище „Ми-
хай Танчич“ в Шалготарян, 
Унгария - освен че сме 
организация-домакин на 
производствени практики 
на унгарски ученици от 
две години, предстои и по-
сещение на техен екип за 
подписване на договор за 
дългосрочно сътрудничест-
во между училищата. 
 Вече три години рабо-
тим активно за развитие 
на партньорството с Мле-
карска школа и Икономска 
школа от град Пирот, Сър-
бия - освен участието в 
различни събития, плани-
раме и обмен на ученици 
за обучение по професи-
ята. Така че много работа 
ни предстои, но тя носи 
удовлетворение за учите-
лите, много емоции и нат-
рупване на професионален 
опит за учениците.

Рàдоñлàв Сòоянов: „Пðедлàãàме шиðокà пàлиòðà 
оò възможноñòи зà пðидоáивàне нà пðофеñии” 

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 За успешното дистанционно обучение през по-
следните два-три месеца, за новите специалности, 
по които могат да кандидатстват в училището 
седмокласници, за проектите, по които ще работи 
гимназията, за атрактивната практика на учени-
ците разказва Радослав Стоянов, директор на Про-
фесионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“.
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ В ГАБРОВО И СЕЛАТА - ГРАДСКИ ВОДОПРОВОД, АСФАЛТ, ОТ 
1000 ДО 2500 м2 НА РАЗУМНА ЦЕНА; КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 
15000 лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 50000 лв; 2-ст.- до 40000 лв; 1-ст. - до 30000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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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
кЪща В Недевци изгодно се 
продава на тел. 0877/577-
017. [12, 10]
чЕТирисТаЕн апарТаМЕнТ, 
94 кв. м, срещу Консулта-
тивна поликлиника, четвърти 
етаж, тухла, ТЕЦ, алуминиева 
дограма, паркет, 2 тераси, 
една остъклена, маза, асан-
сьор, продава за 69 000 лева 
тел. 0889/227-805. [20, 17]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ - об-
заведен, в кв. Палаузово за 
45 000 лева се продава на 
тел. 0897/616-970. [12, 7]
кЪща В село Музга - 2-ет-
ажна, се продава на тел. 
0879/266-265. [24, 6]

кЪща на 2 км от Габрово се 
продава на тел. 0897/56-90-
27. [11, 10]
апарТаМЕнТи ноВо стро-
ителство по себестойност и 
договаряне се продават на 
тел. 0888/44-70-96. [24, 6]
Магазин за хранителни сто-
ки - ново строителство, се 
продава на тел. 0888/44-70-
96. [24, 6]
парЦЕл - 2 дка, в регулация, 
в село Армените се продава 
на тел. 0888/515-797. [6, 6]
парЦЕл В кв. Златари - 4 
дка, от които 1.2 в регулация, 
ток, вода, се продава на тел. 
0898/783-741. [12, 2]
апарТаМЕнТ - 97 кв. м, в 
центъра на Габрово, за 52 
000 лв. се продава на тел. 
0877/589-023. [11, 3]
апарТаМЕнТ на ул. „Варо-
вник“ - 75 кв. м, по дого-
варяне се продава на тел. 
0889/02-02-98, 0887/141-
422. [12, 2]

апарТаМЕнТ В кв. Палаузово 
- тристаен, 6 етаж, цена 32 
000 лв., се продава на тел. 
0896/640-685. [3, 1]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
Севлиево до пазара, саниран, 
се продава на тел. 0895/319-
802. [5, 2]
парЦЕли сЕ продават в Се-
влиево - Крушевски баир - 3 
бр. по 1 дка, 1 бр. - 600 кв. 
м, 4 бр. - 300 кв. м. Има път, 
ток и вода. Тел. 0888/817-
792. [5, 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.
купуВаМ кЪща, апартамент, 
гараж, склад и др. на дълго-
срочен лизинг. Справки на 
тел. 0899/143-163.

ТЕнЕкиЕн гараЖ - 5 м, тър-
си да закупи тел. 0887/39-
59-89. [12, 8]
апарТаМЕнТ - двустаен, 
тристаен, до 15 000 лв., купу-
ва тел. 0894/454-057. [12, 2]

иМоТи даВа под наЕМ
рЕноВирани и обзаведе-
ни офиси в сградата на ОББ 
се отдават под наем на тел. 
0888/907-666.
апарТаМЕнТ В идеален цен-
тър се дава под наем на тел. 
0876/999-121. [12, 12]
апарТаМЕнТ В София 
се дава под наем на тел. 
0888/254-625. [12, 9]
поМЕщЕниЕ В топ център, 
50 кв. м, за магазин, офис 
се дава под наем на тел. 
0878/370-640. [24, 8]
апарТаМЕнТ В кв. Лъката 
се дава под наем на тел. 
0898/38-89-94. [12, 9]
поМЕщЕниЕ на ул. „Орлов-
ска“ 18 се дава под наем на 
тел. 0886/870-587. [12, 5]

дВусТаЕн апарТаМЕнТ в 
кв. Сирмани, основен ремонт, 
260 лв. наем, се дава под 
наем на тел. 0898/939-303. 
[5, 4]
поМЕщЕниЕ - 80 кв. м, в 
квартал Младост, до СБА, 
се дава под наем на тел. 
0889/353-138. [5, 3]
гарсониЕра В района на 
автогарата се дава под наем 
на тел. 0897/806-326. [5, 2]
гарсониЕра на Еса се дава 
под наем на тел. 0896/640-
415. [5, 2]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0894/23-24-25. 
[4, 4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ в 
идеален център - обзаведен, 
се дава под наем на тел. 
0898/362-228. [3, 2]
сТая сЕ дава под наем на 
тел. 0899/439-467. [2, 1]
изгодно! поМЕщЕниЕ за 
живеене се дава под наем на 
тел. 0899/106-016. [12, 2]

гарсониЕра даВа под наем 
тел. 0897/702-324. [2, 1]

иМоТи ТЪрси под наЕМ
ТЪрся офис около 50 кв. 
м в централна градска част. 
Партерен или първи етаж. 
Може и апартамент. Лесно 
паркиране. Цена до 250 лв. 
без ДДС. Тел. 0894/643-533 
[7, 7]

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

нощуВки
кЪща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощуВки - тел. 0879/272-
528, 0888/254-625.
апарТаМЕнТ - самостоятел-
ни нощувки - тел. 0889/931-
264. [22, 22]
нощуВки В идеален център 
- справки на тел. 0876/731-
419. [22, 14]

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

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТОП ЦЕНТЪР  
   550 €/м2

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

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

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

ПАРЦЕЛИ:
Яворец, ъглов, 619м2 6 000 лв 

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

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

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

04/11

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ
ДАВА ПОД НАЕМ

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

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

ГР. СЕВЛИЕВО
тел. 0885/666 636

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

КЪЩИ:  
Недевци   договаряне
Косарка   договаряне
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

23/03

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ



6 8 юни 2020 г.

КухНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕлИ 

МЕÁЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

оТоплЕниЕ
дЪрВа за огрев продава 
066/823-712, 0887/620-
535, 0876/162-172.
„Мг-лЕс“ продаВа дърва 
за огрев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
нарязани, наЦЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., мет-
рови - 75 лв., чувал дърва 
- 5 лв., разпалки - 5 лв. - 
тел. 0893/511-154.

„пЕХлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, дър-
ва. Ниски цени, безплатен 
транспорт - 066/805-642, 
0897/892-903.
нарязани и нацепени 
букови и дъбови дърва - 
тел. 0876/839-779.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза доставка. 
Справки на 0877/108-825.
дЪрВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
БукоВи дЪрВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. 0877/191-102.

дЪрВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
дЪБоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт - 0877/471-466.
наЦЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
наЦЕпЕни дЪрВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.

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

дЪрВа за огрев - мет-
рови, за печка и камина, 
гарантирано качество и 
количество - 0879/988-
131, 0879/988-047.
МЕТроВи и нацепени дър-
ва за огрев (бук) продава 
тел. 0879/808-888.
дЪрВа за огрев - наце-
пени и метрови. Реална 
кубатура. Справки на тел. 
0883/553-304.
МЕТроВи дЪрВа продава 
тел. 0876/162-172.

рязанЕ на дърва - справ-
ки на тел. 0887/504-456. 
[12, 11]
дЪрВа за огрев - дъб 
и бук - сухи, нарязани, 
нацепени, и МЕТРОВИ, се 
продават на тел. 0896/80-
76-88. [12, 12]
дЪрВа за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [24, 12] 
Салкъм, нарязан и наце-
пен - 70 лв./куб. м, бук 
и мише - 80 лв./куб. м - 
0879/56-27-33. [12, 3]

суХи дЪрВа за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 12]
дЪрВа за огрев - наря-
зани и нацепени - 80 лв., 
продава 0878/47-22-37. [31, 9]

дЪрВа за огрев се про-
дават изгодно. Качество! 
Тел. 0898/24-93-36. [11, 5]
дЪрВа за огрев - сал-
към, нарязан и нацепен, 
с включен транспорт, 70 
лв./куб. м, мише и бук 
- 85 лв./куб. м, метрови 
бук и мише - 75 лв./куб. 
м - тел. 0896/741-763, 
0896/73-58-59. [12, 3]

дЪрВа за огрев - салкъм 
- 70 лв./куб. м, мише и 
бук - 80 лв./куб. м - тел. 
0897/765-901. [12, 3]
дЪрВа за огрев на метър 
и нарязани на склад - тел. 
0897/87-98-07. [24, 5]
дЪрВа за огрев - мет-
рови и нарязани - тел. 
0896/555-999. [24, 5]
сМЕсЕни МЕТроВи дър-
ва - 50 лв., се продават на 
тел. 0897/828-088. [12, 4]
рЕЖа дЪрВа на 7 лв./
куб.  0899/155-386. [12, 2]
рЕЖа дЪрВа - 0894/220-
509. [24, 2]

сТроиТЕлсТВо

изграЖда ТЕраси - 
0897/931-088.

кЪрТи и пробива - 
0897/832-363
фирМа изграЖда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
фирМа сЪБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637.
кЪрТи, рЕЖЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - справки на 
тел. 0878/943-895
сЪБаря сТари къщи и по-
стройки - тел. 0889/991-
977.
раБоТа с малък багер и 
самосвал. Тел. 0899/140-
258.
услуги с мини багер - 75 
см ширина - тел. 0897/42-
93-74.
рЕМонТ на покриви - 
ВСЯКАКВИ, и с плочи, улу-
ци - тел. 0896/859-701.
сТроиТЕлсТВо и ре-
монт на покриви - тел. 
0896/799-364.
рЕМонТ на стари покри-
ви, улуци, дренаж - тел. 
0888/863-001. [27, 26]
кЪрТя БЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 12]
рЕМонТ на стари по-
криви и подмяна на улу-
ци. Варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [24, 15]

Бригада изВЪрШВа въ-
трешни и външни ремонти, 
шпакловки, боядисване, 
гипсокартон, фаянс, тера-
кота, външна и вътрешна 
изолация, ел. и ВиК ус-
луги, ламинат. Собствен 
транспорт. Тел. 0886/514-
300. [12, 10]
каМЕнни оБлиЦоВки - 
0892/033-560. [12, 11]
Бригада изВЪрШВа ре-
монт на покриви, хидро- 
и топлоизолации, дренаж, 
бояджийски и тенекеджий-
ски услуги - 0899/638-
875. [20, 10]
изВЪрШВа рЕМонТ на 
покриви и нови, хидрои-
золация, саниране, улуци 
и др. - тел. 0895/810-504. 
[26, 12]
услуги с багер - 3.5 
тона, и бобкат - 3 тона - 
тел. 0898/421-281. [26, 11]
каМЕнна оБлиЦоВка и 
настилки, камини, пещи, 
барбекю, чешми се изра-
ботват на тел. 0896/702-
367. [12, 6]
сТроиТЕлно-рЕМонТ-
ни дЕйносТи - топло-
изолация на въже и ске-
ле, фаянс, гипсокартон и 
др., се извършват на тел. 
0894/068-786. [6, 4]
каМЕнни оБлиЦоВки, 
цокли, барбекюта, плоч-
ници - тел. 0885/015-666. 
[12, 7]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви, вътрешни 
ремонти - тел. 0897/390-
194. [24, 5]
рЕМонТ и направа на по-
криви, външна изолация, 
хидроизолация и др. - тел. 
0888/020-187. [24, 5]
сТроиТЕлни и ремонт-
ни дейности от А до Я 
на достъпни цени - тел. 
0879/377-566. [5, 2]

рЕМонТ на покриви, въ-
трешна и външна изола-
ция, почистване на по-
мещения предлага тел. 
0897/067-146. [6, 4]
изМазВанЕ на капа-
ци, комини, частичен ре-
монт на покриви - тел. 
0890/215-177. [5, 3]
изВЪрШВанЕ на ремонт-
ни дейности на басейни 
и строителни обекти - 
0877/777-425, 0886/106-
033. [11, 2]
рЕМонТ на покриви, улу-
ци, хидроизолация - тел. 
0884/76-93-42, от Габро-
во. [22, 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 - 
0887/040-471.
паркЕТ, дЮШЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906.
ШпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 15]
Вик, фаянс и теракота 
- тел. 0884/228-253. [22, 
21]
кЪрТя плочки и бето-
ни - тел. 0897/931-764. 
[12, 11]
МонТаЖ на гипсокартон, 
шпакловка и боя. Тел. 
0895/72-86-68. [14, 10]
ВароВи Мазилки, то-
плоизолация, шпаклов-
ка, боя - скеле - тел. 
0888/167-755. [24, 7]
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, тера-
кота, монтаж ламинат - 
0885/015-666. [12, 7]

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

ХидроизолаЦии
ХидроизолаЦии на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/65-82-08. [12, 9]
ХидроизолаЦия на 
покриви, измазване на 
комини, ламарини - тел. 
0876/54-95-12. [24, 5]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.

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

коМиночисТач  - 
0889/177-737.

Вик
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпуШВанЕ на канали - 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/22-05-09. [25, 20]

Ел. инсТалаЦии, рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802.
ЕлЕкТроуслуги Всякак-
Ви - тел. 0899/447-102. 
[14, 14]
ЕлЕкТроуслуги В 
Габрово и региона - тел. 
0877/815-367. [12, 11]
Ел. инсТалаЦии - тел. 
0877/36-78-52. [22, 11]

ЕлЕкТроТЕХник - тел. 
0879/377-566. [6, 3]
рЕМонТ на стари и из-
граждане на нови ел. ин-
сталации - 0878/116-850. 
[3, 1]

почисТВанЕ
чисТи ТаВани и мазета, 
къщи - тел. 0895/42-12-
77. [20, 8]
пранЕ на килими и чер-
ги. Вземане от адрес. Тел. 
0896/061-411. [23, 5]
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0893 893 754. [24, 1]

дограМа
ЕТ „алЕксандЪр йор-
даноВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

н и ко консТрукЦии 
оод произВЕЖда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 2]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
Ел. урЕди поправя тел. 
0894/22-05-09. [25, 25]

рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
справки на тел. 0897/425-
313. [25, 12]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - 0988/815-645, 
0884/155-075. [4, 4]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 1]

косЕнЕ
профЕсионално косЕ-
нЕ и поддръжка на дво-
рове - справки на тел. 
0899/140-254.
косЕнЕ и почистване - 
тел. 0893/20-49-09. [22, 
15]
косЕнЕ - тел. 0887/504-
456. [12, 11]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0878/881-
501. [12, 6]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини - 
справки на тел. 0886/308-
017. [24, 5]
косЕнЕ с храсторез - 
справки на тел. 0876/47-
99-10. [12, 3]
гриЖа за Вашия двор 
- косене на трева, под-
дръжка на зелени площи, 
почистване на дворове. 
Справки на тел. 0877/919-
006. [22, 3]
косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[12, 2]

озЕлЕняВанЕ
„дЕМЕТра -прогрЕс“ 
изВЪрШВа: озеленява-
не, ландшафтни проекти, 
поддръжка зелени площи, 
плодни градини. Предлага 
декоративни цветя, храсти 
и дървета. Тел. 0877/343-
426. [11, 4]

услуги
кЪрТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
заВарЪчни услуги - 
справки на тел. 0885/72-
46-71. [12, 7]
рЕМонТ на стругове и 
фрези извършва тел. 
0898/359-222. [22, 6]

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.

щори

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

градини, БасЕйни

ландШафТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта. Тел. 
0888/942-335.

продаВа МаШини
пЕлЕТЕн коТЕл GF SBN, 
35 киловата, на 1 годи-
на, гаранционен, цена по 
договаряне, по спешност 
продава 0896/044-120 
[33, 29]
ярМоМЕлка сЪс ста-
нок и електромотор - 
комплект, продава тел. 
0898/848-887. [3, 2]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.

Цигли - втора употре-
ба, 15 ст./бр., продава 
0887/321-999. [22, 12]
ЦиМЕнТоВи коло-
ВЕ се продават на тел. 
0888/390-082. [20, 14]
огнЕупорни ТуХли, циг-
ли, турски керемиди втора 
ръка се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 12]
сТари Цигли - двука-
нални, 0.20 лв. продава 
0877/29-84-89. [24, 8]
паркЕТ - дъб, масив, про-
дава 0886/079-119. [5, 4]
суХи чаМоВи греди и 
букови талпи продава тел. 
0876/733-350. [22, 4]
дВулиЦЕВ каМЪк прода-
ва 0897/828-088. [12, 4]
каМЪни подаряВа тел. 
0888/128-797. [6, 1]

продаВа оБзаВЕЖданЕ
дВЕ Холни масички - ни-
ски, по 40 лв. продава 
тел. 0898/572-490. [2, 2]

пЕралня „саМсунг“, 
хладилник с фризер „Зану-
си“, бойлер „Елдом“ - 80 
л, се продават на тел. 
0897/56-90-27. [11, 9]
изгодно! запазЕни хо-
лова секция - двумодулна, 
табуретки - 2 броя, мека 
мебел, телевизор „Грун-
диг“ се продават на тел. 
0888/819-851. [6, 2]

продаВа разни
ЦисТЕрни и бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [25, 16]
Ел. дВигаТЕли - 3 КВт, 
помпа GRUNDFOS и мен-
геме се продават на тел. 
0899/632-124. [12, 11]
МасиВна чаМоВа врата 
и прозорец - неползва-
ни, се продават на тел. 
0878/504-337. [6, 4]
газоВа оТоплиТЕл-
на печка - испанска, 
нова,  се продава на тел. 
0878/44-16-12. [5, 3]

ТЕлЕВизор - 19 инча, 
140 лв., машина за плочки 
„Сигма“ - 290 лв., продава 
0878/881-501. [5, 2]
фоТоВолТаични Моду-
ли за добив на електрое-
нергия за вкъщи и произ-
водствени помещения - 1 
брой - 100 лв., продава 
0888/972-311. [7, 2]
доМаШЕн оЦЕТ - 4 
лв./л, се продава на тел. 
0887/230-535. [3, 1]

ЖиВоТни продаВа
Малки паТЕТа, гъски и 
други се продават. Справ-
ки 0884/006-098. [7, 5]

Храна за ЖиВоТни
ЦарЕВиЦа продаВа тел. 
0886/64-01-01. [12, 11]

продаВа Тор
угнил оБорски тор се 
продава. Собствен транс-
порт със самосвал. Тел. 
0899/414-153. [30, 27]
БиоТор оТ калифорний-
ски червей за градини и 

овощни насаждения про-
дава 0898/630-249. [24, 17]

Мляко, сирЕнЕ
прясно и кисело овче 
мляко, прясно сирене без 
сол - с доставка, се про-
дават на тел. 0896/544-
474. [26, 18]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
изкупуВа Буркани сре-
щу „Капитан Дядо Нико-
ла“ - тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497.
Буркани БЕз винт изку-
пува тел. 0879/850-554.
сТари ЖЕлЕза всякакви 
изкупува - тел. 0893/893-
754 [22, 1]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТаро ЖЕлязо изкупува 
тел. 0897/828-088. [12, 4]

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

Реклàми и оáяви в “100 веñòи”



78 юни 2020 г.

066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

уроци, курсове; автопазар; превози; лекари; счетоводство; заеми

прЕВози
услуги сЪс самосвал - 25 лв., и 
багер - 50 лв./час - 0893/511-154.
ТранспорТ с камион до два тона, 

самосвал, докерски услуги - изнася-
не,  пренасяне, изхвърляне на мебе-
ли, пренасяне на строителни и други 
тежки товари, извозване на ненуж-
на покъщнина, строителни отпадъци 
до сметището - 0898/780-448
ТранспорТни и хамалски услуги 
за града - 15-20 лв.Тел. 0878/650-
456. [26, 14]
ТранспорТ сЪс самосвал до 3.5 
тона и работници - 0894/602-701. 

[20, 18]
изгодно! прЕВоз с бус - тел. 
0896/076-279. [22, 13]
прЕВози с бус - тел. 0888/147-
173. [12, 11]
ТранспорТ с бус  - 0.45 лв./км - 
тел. 0894/004-045. [16, 7]
ТранспорТ сЪс самосвал - 4 тона 
- тел. 0876/522-774. [10, 5]
ТранспорТни услуги изгодно из-
вършва тел. 0897/828-088. [12, 4]

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

Регионалният 
всекидневник 

„100 ВеСТИ“ 
излиза всеки ден без 

събота и неделя.

лЕкари
псиХиаТЪр и нЕВролог. д-р 
ТрифоноВ, Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р Марина санкЕВа, спЕЦиа-
лисТ коЖни и ВЕнЕричЕски 
БолЕсТи, естетична дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 11, по-
неделник, вторник, сряда и петък от 
10.00 до 17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
д-р иВайло дончЕВ - спЕЦиа-
лисТ уролог В клиника по 
урология кЪМ униВЕрсиТЕТска 
БолниЦа „лозЕнЕЦ“ (бивша Пра-
вителствена болница) - гр. София. 
Амбулаторни прегледи всяка събота 

и неделя в кабинет в гр. Габрово, 
ул. „Николаевска“ 195 след уговор-
ка на тел. 0898/74-48-14.
д-р пЕйо МИШЕВ, сърдечна хи-
рургия, съдова хирургия, доплерова 
сонография, Клиника по сърдечно-

съдова хирургия към УБ „Лозенец” 
- София (бивша Правителствена 
болница) ще работи на 19 юни 
2020 г. в „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-
1-СЕВЛИЕВО”, кабинет 309 - III ет. 
Прегледите се извършват задъл-
жително след предварително за-
писване - с направление от личен 
лекар или срещу заплащане! Съ-
временно лечение на венозни, ар-
териални и лимфни заболявания на 
крайниците,ултразвуково доплерово 
изследване. Минимални инвазивни, 
ендоваскуларни и хибридни методи 
за лечение на съдовите заболява-
ния. Всички пациенти посещават 
кабинет с предпазни средства! До-
пълнителна информация и записва-
не - на тел. 0675/3-42-15. [3, 2]

аВТоМоБили продаВа
рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 11]
МЕрЦЕдЕс 180 С се про-
дава на тел. 0895/319-
802, 0887/341-715. [5, 2]

МикроБуси, каМиони
Бус МЕрЦЕдЕс 212 се 
продава на тел. 0888/147-
173. [12, 11]
караВана „МонЦа“, 
дължина 5 м, се продава 
на тел. 0898/611-099. [7, 
3]

дЖипоВЕ
дЖип „сузуки Гранд 

Витара“, 4х4, се продава 
на тел. 0898/611-099. [7, 
5]

аВТоМоБили купуВа
ВсякакВи БракуВани 
МПС, мотори изкупува 
тел. 0899/937-991. [12, 
12]
аВТоМоБил до 1000 лв., 
след 2000 г., купува тел. 
0899/58-55-66. [3, 3]

аВТочасТи/Магазини
ноВи часТи за Тра-
бант се продават на тел. 
0887/323-658. [2, 2]

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

скрап, сТари
аВТоМоБили
фирМа „Вайкар“ изку-

пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 
Вземане от място - 
0999/009-008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 15]
коли за скрап от място 
изкупува тел. 0897/828-
088. [12, 4]

гуМи
гуМи 205-65-16 С, 8.5 
мм грайфер, 360 л, 3 
г., се продават на тел. 
0878/881-501. [5, 2]

МоТори/ВЕлосипЕди
сиМсони купуВа тел. 
0886/928-101. [12, 6]
сиМсон 50 се прода-
ва на тел. 0887/265-095. 
[11, 4]

пЪТна поМощ
пЪТна поМощ (лицен-
зирана) - тел. 0999/009-
008.

раБоТа прЕдлага
салон за красота търси ма-
никюристка. Справки на тел. 
0899/987-535. [24, 19]
сТроиТЕлна Бригада наби-
ра персонал. Справки на тел. 
0895/424-308. [11, 11]
профЕсионална прода-
Вачка за магазин за хра-
нителни стоки набира тел. 
0879/80-80-12. [11, 10]
ХоТЕл на морето търси: ре-
цепционист/ка, камериерки и 
работник поддръжка. За кон-
такти: тел. 0895/763-172. [15, 
7]
БасЕйн ТрЕндафила търси 
пицар и барман. Телефон за 
връзка: 0883/27-77-70. [12, 
12]
ТранспорТна фирМа търси 
шофьор с категория „С+Е“ за 
работа с гондола. Справки на 
тел. 0889/501-631. [12, 12]
МайсТор кофраЖ и арма-
тура търси да назначи тел. 
0898/421-281. [26, 11]

продаВач-консулТанТ сЕ 
търси на тел. 0899/071251. 
[6, 6]
пиЦария „Мания“ търси 
сервитьори, пицари. Справки 
на тел. 0878/44-55-19. [12, 9]

„сТоМано и МЕТалоо-
БраБоТВанЕ гаБроВо“ 
оод - гаБроВо, ул. „ин-
дусТриална“ 36, ТЪрси 
заВарчиЦи на МЕТални 
издЕлия, коиТо раБоТяТ 
с со, МоЖЕщи да разчи-
ТаТ ТЕХничЕски чЕрТЕЖи. 
Фирмата предлага отлично 
заплащане, осигуряване на 
100 процента, съвременни 
условия на труд, възмож-
ност за постоянна работа и 
професионално развитие. За 
контакт: smg.berova@yahoo.
com,  тел. 0892/470-928 - 
Пепа Берова. [6, 5]

продаВачка за хранителен 
магазин, закуски, кафе се тър-
си на тел. 0897/889-009. [11, 
5]
агроапТЕка ТЪрси служител 
с необходимата квалификация. 
Справки на тел. 0877/60-14-
33. [22, 6]
Малка краВЕфЕрМа тър-
си работник. Справки на тел. 
0876/41-54-80. [5, 5]
касиЕр за склад за отпа-
дъци с работно време 08.00 

- 17.00 часа се търси на тел. 
0885/815-556. [12, 5]

агЕнЦия за оХрана „су-
пЕр-гард“ наБира оХра-
ниТЕли. Справки на тел. 
0888/60-42-51. [5, 5]

дЪрВодЕлска фирМа тър-
си мебелист с опит. Работа 
само с масив. Справки на тел. 
0899/155-378. [5, 5]
сЕрВиТьорка с опит се 
търси на тел. 0899/651-549, 
0895/672-652. [12, 3]
заВЕдЕниЕ ТЪрси миячка. 
Справки на тел. 0889/406-
906. [7, 4]
Шофьор на самосвал се тър-
си на тел. 0899/808-700. [5, 
2]
МЕХана ТЪрси да назна-
чи помощник-кухня. Справ-
ки на тел. 0887/002-030 и 
0888/310-981. [12, 3]
МЕХана ТЪрси да назначи 
сервитьор/ка. Стартова запла-
та 750 лв. Справки на тел. 
0887/002-030 и 0888/310-
981. [12, 3]
ТЪрся ЖЕна до 65 години за 
социален асистент - справки 
на тел. 066/99-22-44. [5, 3]
фирМа ТЪрси майстор на 
закуски и баничар - справки 
на тел. 0893/648-113. [12, 2]
раБоТник за екструдер и 

мелница за пластмаса се тър-
си на тел. 0887/396-371. [11, 
2]
кЕраМичЕн ЦЕХ в село Вра-
ниловци търси общи работ-
ници до 50 години. Осигу-
рен транспорт от гр. Габрово. 
Справки на тел. 0888/924-
837. [5, 2]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД тър-
си общ работник. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 1]

раБоТа ТЪрси
ТЪрси раБоТа като мияч в 
заведение - тел. 0878/555-
841. [24, 11]
раБоТа каТо охранител търси 
тел. 0894/454-057. [11, 4]
сТругар ТЪрси работа на 
4 часа - тел. 0876/155-520. 
[5, 4]
ТЪрся раБоТа като охранител 
- тел. 0897/555-244. [5, 3]
глЕдаМ дЕЦа - тел. 0896/12-
70-10. [6, 5]
ТаксиМЕТроВи Шофьори 
се търсят на тел. 0887/587-

354. [24, 2]

гриЖа за Болни
и ВЪзрасТни
глЕдаМ Болни, възраст-
ни хора почасово - тел. 
0877/302-561. [20, 18]

доМ за ВЪзрасТни  „срЕ-
БЪрно гнЕздо“ В сЕло 
Борики, гаБроВо, оТВо-
ри ВраТи. За пръв път в 
България се предлага уютен 
семеен кът, сред природата 
с максимален капацитет 8 
човека. За контакт - тел. 
0885/112-697, 0877/493-
060, http://insiemeate-bg.
com. [11, 9]

глЕданЕ на възрастни хора 
денонощно - тел. 0892/300-
699. [5, 4]
глЕдаМ Болни - тел. 
0876/581-549. [5, 2]
глЕданЕ на възрастни по-
часово - тел. 0876/717-984. 
[4, 1]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТо-
ра „конТо-ЕкспЕрТ“ 
- СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, 
ГОДИШНО ПРИКЛюЧВА-
НЕ, ДАНЪЧНИ ДЕКЛА-
РАЦИИ - справки на 
тел. 066/804-066.

счЕТоВодна кЪща: 
счетоводно обслужва-
не, годишни данъчни 
декларации, годиш-
но приключване, ре-
гистрация на фир-
ми - справки на тел. 
0898/480-821

даВа заЕМ
прЕдлагаМ крЕдиТи 
- тел. 0893/244-226. [3, 
2]

почиВки, кВарТири
Бунгала В Китен - 
собствен санитарен въ-
зел, TV, хладилник - тел. 
0888/813-925. [12, 5]

ЕроТика
ЕроТичЕн МасаЖ - 
тел. 0894/277-849. [11, 
6]

запознансТВа
70-годиШЕн, подси-
гурЕн търси подходя-
ща жена или семейство 
без ангажименти за съ-
жителство до живот - 
0889/50-27-63. [5, 3]
сЕриозна прияТЕлка 
търси тел. 0988/795-
831. [24, 5]
пЕнсионЕр Миньор 
търси жена за съжител-
ство - тел. 0882/36-25-
48. [5, 2]

ясноВидсТВо
изчисТВанЕ на всичко 
негативно - 0895/221-
868.
изВЕсТнияТ ШЕфкаТ 
ходжа гледа на Свещен 
коран. Изчиства негатив-
ни енергии. Прави бяла 
магия за любов и щас-
тие. Събира разделени. 
Лекува депресии. Тел. 
0884/927-482. [5, 4]

уроЦи, курсоВЕ
ЦЕнТЪр за профЕсио-
нално оБучЕниЕ - 
гаБроВо, организира 
лиЦЕнзирани курсоВЕ 
за: огняр, кранист,  мо-
токарист, машинист на 
пътно-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 

козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен до-
кумент за правоспособ-
ност. Обучение с ваучер 
за безработни и рабо-

тещи. Тел. 066/80-85-
92, от 10.30 до 12.30 ч., 
0887/361-876.
началЕн учиТЕл пред-
лага индивидуални зани-
мания за деца от пре-
дучилищна и начална 
училищна възраст - тел. 
0894/686-687. [13, 11]

курсоВЕ по ВЕТро-
ХодсТВо с родЕния 
В гаБроВо капиТан 
илия дякоВ - с 
Три прЕкосяВания 
на аТланТичЕския 
окЕан. Курсовете се 
водят по индивидуален 
график в акваторията 
на Несебър с 25-фу-
това яхта. За допъл-
нителна информация 
и записване - тел. 
0898/535-793.

карЕла сЕйлинг. курсоВЕТЕ 
за праВоспосоБносТ „Водач 
на кораБ до 40 БТ по МорЕ“ 
(капиТански курсоВЕ) под 
рЪкоВодсТВоТо на родЕния 
В гаБроВо капиТан илия 
дянкоВ. Индивидуален график 
за всеки курсист. Можете да 
съчетаете учебната програма с 
годишната си отпуска. За допъл-
нителна информация и записване 
- справки на тел. 0898/535-793.

 Вашата обява ще бъде 
отпечатана още на следва-
щия ден, ако бъде подадена 
в редакцията на „100 вести“ 
до 16.30 часа. Цените на 
обявите са: 15 ст./дума, без 
предлози и съюзи, за едно 
отпечатване; 30 ст./дума за 
обява в каре; 40 ст./дума в 
каре със сива подложка. При 
текущите обяви всяка 11-та 
е безплатна. 
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 Връщайки се обратно, 
минах по още улички, за-
пазили свидетелства за 
строителния гений на ин-
ките, край още удивител-
ни, сякаш неръкотворни 
зидове, ярко контрасти-
ращи със съвременните 
твърде посредствени техни 
заместници. Минавам по 
Calle Inca Roqa - улица, 
носеща името на импера-
тора Inca Roqa. Имало е 
и дворец на инките със 
същото име, превърнат по-
късно в резиденция на ка-
толическия архиепископ. 
Виждам и „офис“ на сдру-
жението на шаманите, къ-
дето те упражняват своите 
традиционни и доста раз-
пространени тук практики 
– древна медицина, баяне, 
предсказване на бъдеще-
то и пр. Надникнах още 
веднаж и в големия зана-
ятчийски център на Plaza 
de Armas. Почти на входа 
колоритен млад предста-
вител на гилдията плетеше 
красиви гривни и ленти.

Върнах се в хотела. В 
стаята ми нахлуваше ярка 
слънчева светлина. За 
първи път там беше топло 
и приятно. Хапнах, каквото 
имах, и починах за мал-
ко. След това се отправих 
към друг район с много 
история, към други стари, 
досега непосетени от мен 
квартали. 
 Спирам пред внуши-
телните сгради на църква-
та и манастира La Merced, 
което буквално означава 
„милост“, но всъщност 
това са религиозни свети-
ни на католическия орден 
Mercedaria. Църквата е из-
вестна още и като Basilica 
Menor de la Merced (Малка 
базилика на Ла Мерсед). 
Построена е през първата 
половина на XVI век, но 
през 1650 г. е разрушена 
от земетресение. Била е 
възстановена напълно до 
1700 г., но нови по-късни 
земетресения, включител-
но и през миналия век, 
нанасят значителни вре-
ди. През 1996 г. отново 
е напълно възстановена. 

Притежава изключително 
красива и скъпа религиоз-
на утвар, а в нея почиват 
останките на испанските 
конкистадори Диего де Ал-
магро и Гонзало Писаро, 
най-малкия брат на Фран-
сиско Писаро.
 Вървя по широка 
търговска улица, която 
води към площада „Сан 
Франсиско“ (Plaza San 
Francisco). Едва ли трябва 
да споменавам, че и тук 
предлагането и търговия-
та вървят с пълна сила. 
„My friend” и „Amigo“ бяха 
най-честите обръщения, 
с които търговците под-
викваха, за да привлекат 
вниманието ми. Но и дру-
го се предлагаше. Като 
това: Вървейки по улица-
та, срещнах погледа на 
хубава, около 35-годишна 
жена. Усмихнах се, усмих-
на се и тя, приближи се 
и попита: „Сам ли си?“. 
„Не съвсем“, отговорих аз. 
„Жалко“, заключи тя и се 
отдалечи. Абстрахирай-
ки се от този конкретен 
случай, мога да кажа, че 
усмивките при срещнати 
погледи са нещо съвсем 
естествено тук. Перуанци-
те обичат да се усмихват 
и понякога го правят доста 
красиво!
 Влязох в голям мага-
зин, до входа на който 
има статуя на инка. Въ-
трешната площ е разделе-
на на щандове и сергии, 
предлагащи най-разноо-
бразни стоки. Спрях се 
пред щанд, където харесах 
някои сувенири. Запитах 
продавачката, перуанка 
с индиански черти, която 
също не пропусна да ме 
нарече „амиго“, за цената. 
Естествено, като начало 
тя беше твърде висока. 

Казах й какво мога да дам 
за три избрани дървени 
чинии, изрисувани с ка-
лендари и други символи 
на инките, и тя се съгласи 
с моята цена. Но й казах 
още, че на другия ден за-
минавам за Мачу Пикчу и 
не искам преди това да 
се товаря допълнително, а 
като се върна след 3 дни 
в Куско, ще ги взема. Това 
можеше да се изтълкува и 
като благовиден претекст 
за измъкване от уговорка-
та, но аз бях искрен и тя 
може би ми повярва.
 Вече съм на Plaza San 
Francisco, широк красив 
площад, в средата на кой-
то зеленее парк, заоби-
колен от редица важни 
сгради – и исторически, 
и съвременни. От вну-
шителната древна арка, 
заемаща единия ъгъл на 
площада, веднага следва 
голямата бяла сграда на 
Националния колеж за 
наука и изкуство, който 
е основан през 1825 г. с 
указ на Симон Боливар!, 
тогавашен държавен ръ-
ководител на Перу (на 10 

февруари 1824 г. Боливар 
е назначен за диктатор 
от перуанския парламент). 
Колежът е обявен от кон-
греса на Перу за най-ста-
рото училище в страната. 
Часът е такъв, че от сгра-
дата му на групи излизат 
млади хора. Но това, кое-
то ми прави силно впечат-
ление, е, че те до един, от 
главата до петите, са с ед-
накви, строги, едноцветни 
униформи! 
 След колежа, залепени 
една до друга, са сградите 
на манастира и църква-
та San Francisco de Asis. 
Строежът на тази църква 
започва през 1572 годи-
на. Разрушена от земе-
тресението през 1650 г., 
тя е възстановена отново 
през 1652 г. Съвсем близо 
са църквата и манастирът 
Santa Clara de Asis, завър-
шени през 1622 година. Те 
принадлежат на Ордена 
на Бедните Клари, който е 
женският клон на Ордена 
на францисканците. 
 Тук улиците са по-
широки и движението е 
по-интензивно. Може би 
затова в очите ми се на-
биват някои пътни знаци. 
Те са уж като в Европа, но 
всъщност не са. На много 
от тях, освен изобразената 
картинка, има и надпис, 
поясняващ какво означа-

ва тя. Например, на пока-
заната снимка на знака, 
забраняващ левия завой, 
е написано: „Не завивай 
наляво“.
 Достигам до друг като-
лически храм – San Pedro, 
красива червена църква с 
две високи камбанарии, с 
фасада във възрожденски 
стил, украсена с коринт-
ски колони. Построена 
през 1572 г., и тя не е 
пожалена от силното зе-
метресение през 1650 г., а 
в 1688 г. започва новото ѝ 
изграждане.  
 Съвсем близо до нея 
се намира и огромен по-
крит пазар, носещ също-
то име. Влизам вътре и 
попадам в един свят на 
изобилието – месо и раз-
лични (някои непознати за 
мен) месни произведения, 
зеленчуци и плодове (и 
сред тях има такива, които 
виждам за първи път), зър-
нени култури, цветя, зана-
ятчийски и художествени 
произведения. Много е ин-
тересно и тук човек може 
дълго да се помотае и да 
задоволява любопитството 
си, но аз вече не разпола-
гам с толкова време. 
 Остава ми още един 
район, който искам да по-
сетя. Досега бях все из 
старите квартали, тези, на 
които Куско дължи честта 
и привилегията градът да 

бъде включен в Светов-
ното наследство на ЮНЕ-
СКО. А сега ще отида в по-
новата му част, но именно 
там пък се намира един от 
най-старите и важни рели-
гиозни монументи. По пътя 
минавам край Двореца на 
правосъдието, най-внуши-
телната и красива нова 
сграда, която аз видях тук. 
А на няколко минути път от 
нея е и моята цел – църк-
вата и манастирът Santo 
Domingo. Те са построени 
върху основите на може 
би най-важната и свещена 
сграда в цялата империя 
на инките – Qoricancha 
(Кориканча) – главният 
храм на инките, посветен 
на почитта им към бога 
Слънце – Инти. Вътре хра-
мът е бил покрит с плътни 
златни листове и множе-

ство други златни пред-
мети, сред които особено 
място заемал златен диск, 
инкрустиран със скъпо-
ценни камъни. Човешкото 
лице върху него изобра-
зявало бога Слънце. След 
падането на Куско богат-
ствата на храма били раз-
грабени и вероятно прето-
пени и изпратени в Испа-
ния. А на мястото на храма 
е трябвало да се издигне 
нещо съвместимо с като-
лическата вяра. През 1534 
г. в Куско пристигат пред-
ставители на ордена „Сан-
то Доминго“, а няколко 
години по-късно започва 
строителството на църк-
вата и манастира, носе-
щи името на католическия 
орден. Религиозният ком-
плекс е бил открит през 
1633 г. Земетресението 
през 1650 г. нанася значи-
телни щети на манастира, 
а след земетресението в 
1950 г. най-сериозните по-
следствия са за църквата. 
За първи път споменавам 
за земетресението от 1950 
г., но то в по-голяма или 
по-малка степен е било 
разрушително за всички 
стари храмове, спомена-
ти в моя разказ. А аз си 
мисля, не е ли странно? 
Двете може би най-силни 
земетресения разлюляват 
Куско в две кръгли години, 
отстоящи точно три века 
една от друга – 1650 г. и 
1950 г.!
 Около манастира биз-
несът по перуански върви 
с пълна сила. Жени се 
кипрят в типичните народ-
ни носии, за да привлекат 
внимание и някой да се 
снима с тях, естествено 
срещу заплащане. За цел-
та са мобилизирани и жи-
вотинчета – малки къдрави 
алпака, някои от тях съв-
сем бебета, кротнали се в 
ръцете на стопанките си.
 Денят е към своя край 
и аз се връщам към хоте-
ла. По пътя размишлявам 
върху това, което видях 
и почувствах в Лима и 
Куско. Но още е рано за 
изводи. Имам още няколко 
дни в Перу. А утре тръгвам 
към Агуас Калиентес, гра-
дът, който е най-близкият 
изходен пункт за посеще-
ние на Мачу Пикчу.
Продължава в понеделник

Млад представител 
на традиционните 
занаяти – плетач на 
гривни и ленти

Едно пъòувàне в Южнà Амеðикà

Calle Inka Roqa. 
Виждате ли 
разликата между 
оригинала (в среда-
та) и добавеното?

„Офисът“ на шаманите

Църквата и 
манастирът De la Merced

Една от главните 
улици в старата част. 

В този магазин 
се уговорих 

с продавачката

Plaza San Francisco. 
От ляво надясно са 
сградите на колежа, 
манастира и църквата

Изображение-
то върху този 
знак е подси-
лено и с надпи-
са „Не завивай 
наляво“

Огромният покрит пазар San Pedro

Все пак има и големи 
нови сгради в Куско. Тази е 
Дворецът на правосъдието

Църквата и 
манастирът „Сан-

то Доминго“

Бизнесът 
по перуански (и 
с малка алпака) 
е в пълна сила 
пред религиоз-
ния комплекс

Църквата и 
манастирът „Сан-

то Доминго“


