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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”

 Когато преди 10 години 
кандидатства за работа в 
Lidl за касиер-продавач, 
Светла е на 47 години. Зад 
гърба си има музикално 
образование и 16 години 
работа в танцувален ан-
самбъл за песни и танци. 
„Дълго време си търсех 
работа. Като разбираха на 
колко съм години и не 
искаха да ме вземат“, раз-
казва тя. Възможността 
обаче й се усмихва в Lidl. 
„Бях много благодарна, че 
ме оцениха не по години-
те, а като човек. Затова 
исках да докажа, че не са 
сгрешили.“ 
 Следващите 10 годи-
ни доказват не само на 
нея, но и на Lidl, че нито 
един от тях не е сгре-
шил в избора си. Затова и 
когато идва извънредното 
положение и много хора 
остават без работа, изгра-

деното с времето доверие 
й дава спокойствие, че не 
трябва да се притеснява. 
По време на кризата тя 
и екипът на филиала „са 
оборудвани“ с всичко най-
важно – маски, ръкавици, 
дезинфектанти и т. н. Това, 
което я мотивира най-сил-
но в този момент обаче, се 
оказва думата „благодаря“. 
 „Още в първите дни 
всички ние получихме 
благодарствено писмо от 
ръководството на компа-
нията. Беше ми толкова 
хубаво, докато го четох. 
Виждаш, че оценяват тру-
да ти и това те кара да се 
чувстваш удовлетворен“, 
разказва тя. Спомня си и 
как, докато била на каса 
и обслужвала младо мо-
миче, то се обърнало към 
нея с думите: „Благодаря 
ви, че работите и че ви 
има“. Именно тези малки 

на пръв поглед жестове 
й показват колко много 
всъщност хората разчитат 
на тях и й дава сигурност 
и спокойствие. „Получихме 
и допълнителен бонус за 
усилията си. Беше изне-
нада за нас, но и изклю-
чително мило да видиш, 
че компанията мисли и се 
грижи за теб в този мо-
мент“, добавя тя. 
 Коронавирусът обаче я 
убеждава в нещо, което тя 
отдавна знае – „компания-
та прави много за служи-
телите си, дава ни всичко 
възможно – от нас се оч-
аква просто да си вършим 
съвестно работата“. „Поня-
кога е изморително и сме 
като многоръкия Шива. Но 
има динамика, разнообра-
зие, никога не е скучно 
и най-важното – тук се 
чувствам сигурна“, допъл-
ва тя. 

 Освен че изцяло пре-
обръща живота ни, CO-
VID-19 отлага и важно за 
нея пътуване – на 25 април 
трябвало със съпруга си 
да гостуват на сина им за 
една седмица в Ню Йорк. 
„Това щеше да бъде вто-
рото ни пътуване дотам“, 
разказва Светла. Първия 
път обиколили всички из-
вестни забележителности. 
„Никога не съм и мечтала 
да отида в Ню Йорк. За 
мен беше като сън – да се 
разхождам по 5-то авеню 
и да пия кафе в този град“, 
спомня си тя. Въпреки 
това обаче Ню Йорк не се 
превръща в любимия град 
– „не ми допадна, защото 
е огромен, навсякъде само 
бетон и високи сгради“. 
	 Пълна противополож-
ност на слънчева Барсе-
лона, с която Светла също 
има специална връзка – 

именно там живеят дъще-
ря й и двамата й внука. 
Кога ще успее да ги види 
отново, не знае и не крои 
планове. „Да съм жива и 
здрава, ще дойде момен-
тът и за това“, казва тя. 
 Дотогава обещава да 
поддържа бодър дух с по-
мощта на работата и коле-
гите си. „Винаги съм рабо-
тила с млади хора, които 
са на възрастта на моите 
деца. Може би затова се 
чувствам не на 57, а на 37 
години.“ Затова и когато 
с екипа се събират извън 
работа, тя е първата, 
която открива дансинга 
и хвърля ръкавицата към 
младите с думите: „Сега 
ще ви покажа как да се 
забавлявате!“. 

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
   
 Двама мъже - на 71 
и 68-годишна възраст, от 
Габрово на 11 юни са  хос-
питализирани в Инфекци-
озно отделение на МБАЛ 
„Д-р Тота Венкова“ - Габро-
во, информират от РЗИ - 
Габрово.

 Те сами са потърсили 
медицинска помощ заради 
кашлица и температура.
    „Пациентите засега са 
в добро общо състояние, 
с грипоподобни симптоми. 
Установено е, че те нямат 
родствена връзка. Позна-
вали са се и са общували. 
Как точно е станало зара-

зяването, не е ясно“, ко-
ментира д-р Минко Михов, 
директор на габровската 
болница. Екип на РЗИ - 
Габрово е предприел не-
забавно епидемиологично 
проучване. Издирени са 
всички контактни лица на 
заболелите и са каранти-
нирани за 14 дни с предпи-

сание на директора на РЗИ 
- Габрово. Личните лека-
ри на контактните лица са 
уведомени за извършване 
на медицинско наблюде-
ние. От всички контактни 
лица са взети проби за 
PCR-тест за COVID-19 за 
изследване в национална-
та лаборатория в София.

Светла Стоянова, касиер-продавач в магазин Lidl в Габрово:

Дà виждàш, че ðàáоòàòà òи имà знàчение, 
áе нàй-ãолемияò ñòимул в кðизàòà

Двàмà ñ COVID-19 в Гàáðово, 
не е яñно кàк ñà ñе зàðàзили
Сами потърсили медицинска помощ заради кашлица и температура

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Тодор Георгиев от ПП 
ВОЛЯ е новият предсе-
дател на Общински съвет 
- Дряново. С 8 гласа чрез 
тайно гласуване той спе-
чели вота. ПП ВОЛЯ, ГЕРБ 
и „Зелените“ подкрепиха 
Георгиев. Той събра пове-
че гласове от другия кан-
дидат - Стефка Пенкова, 
издигната от Местна коа-
лиция „БСП за България“. 
 Мандатът на предиш-
ния председател на ОбС  
Галин Герганов от Мест-
на коалиция на „Зелени-

те“ беше прекратен пред-
срочно поради системно 
неспазване на Закона за 
местното самоуправление 
и местната администра-
ция.
 Тодор Георгиев бе 
председател на местния 
парламент в Дряново през 
предишния мандат, но пра-
вомощията му бяха пре-
кратени предсрочно.
    В изявлението на Геор-
гиев към съгражданите му 
след избора, публикувано 
във Фейсбук, се казва: 
„Заявявам категорично, че 
поемам отговорността за 

работата в Общински съ-
вет. Благодаря за гласува-
ното доверието на всички 
колеги, които ме подкре-
пиха. Заставам пред вас 
с висока отговорност и 
чисто съзнание и деклари-
рам, че ще работя само в 
обществен интерес.
 Моята цел винаги е 
била да обединявам хора-
та и съм го доказал през 
годините. Ще работя съ-
вестно, отговорно и за-
коносъобразно за благо-
устройството на община 
Дряново, придържайки се 
стриктно към нашата обща 

стратегия за развитие 
на общината, както и ще 
спазвам Правилника на 
ОбС - Дряново и йерархи-
ята на нормативните акто-
ве в страната. Ще подкре-
пям всички правилни ре-
шения, които са в интерес 
на Дряново и дряновци, 
без значение на партийна 
принадлежност.
 Ще използвам целия 
си ресурс и комуникация 
там, където съм най-силен 
- контакти със специали-
сти в областта на туризма, 
културата, спорта и рекла-
мата.   продължава	на	стр.	2

Тодоð Геоðãиев е новияò ñòàð 
пðедñедàòел нà ОáС - Дðяново

СТЕФКА БУРМОВА

 На свое заседание в 
събота НС на БСП взе 
решение за вот на недове-
рие срещу правителството 
на тема корупция, който 
да бъде обявен до края на 
юни, информира за вест-
ника народният представи-
тел от левицата Кристина 

Сидорова. Тя обясни още, 
че отчетно-изборната кам-
пания в партията продъл-
жава и вече е насрочена 
датата за провеждането 
на конгреса на БСП и той 
ще е на 26 и 27 септември. 
Успоредно с това е взето 
и решението за провежда-
нето на пряк вот за пред-
седател на столетницата, 

който ще се състои на 12 
септември 2020 г.   
 Сидорова не скри, че 
по време на това заседа-
ние са прехвърчали искри 
между ясно откроилите се 
в последно време две кри-
ла в партията – едното на 
социалистите, които твър-
до подкрепят сегашния 
лидер Корнелия Нинова, 

и това на останалите. Спо-
ред нея подобна конфрон-
тация е напълно излишна 
във времето, в което БСП 
е длъжна да се изправи 
категорично срещу едно-
личното управление на Бо-
рисов, който тласка стра-
ната към все по-дълбока 
бедност и неглижиране 
проблемите на хората. 

 Отхвърлено е предло-
жението на Янаки Стоилов 
за организиране на проте-
сти срещу правителството. 
Сериозен акцент бил поста-
вен върху изработването 
на Пакет от мерки, свърза-
ни с преодоляване на ико-
номическите последствия, 
предизвикани от кризата, 
свързана с COVID 19.

Сидоðовà: „НС нà БСП ðеши зà воò нà недовеðие към Боðиñов - 3"

В България До снощи:
С COVID-19  3266
Излекувàни 1723
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

Оòопление 
нà пелеòи
Представител на  
GOLDEN FIRE

инж. ИвАН 
ГОСПОДИНОв 

	КОНСулТИРА
 ДОСТАвя 
 МОНТИРА 
 ПуСКА 
 ПОДДЪРжА

Справки на телефон 
0887 611 753 
066 810 410 
Офис Габрово

ул. „Отец Паисий“ 2,  
ет. 4, в. „100 вести“

РИСКЪТ, 
ЗАСТРАХОВАН 
С ЛЮБОВ!

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

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

Специализирано дружеСтво за производСтво на:

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

Пътстрой Габрово аД

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: Германия. експозе. Бараков (васил). тетевен. 
Медар. нокът. лазер. лък. Коала. Мина. опит. портос. Буря. 
локал. Стрелча. леда. "иФа". ика. двуокис. участие. анонимка. 
анто. денев (Борис). наиб. икар. Синд. алегро. аме. дао. ева. 
ели. емре (Юнус). Кокарда. росен. пота. еет. Криза. Кватерн. 
оноре (жан Марсел). атол. едип. адан (Мартин).  Соте. осанка. 
Ферара. "иар". Бисалти. иртиш. "то". набор. оцветител. запетай-
ка. лариса. оТВЕсно: Мебелист. Чакал. роднина. радан. риана. 
ирина. Сап. омраза. екстра. озон. абе (ернст). ааре. Блато. 
Месар. Флот. анк. роуч (Хал). Семе. есетра. "ион". прадеди. рнК. 
ори. дяволия. енде (Михаел). вата. ок. Кът. луанда. патерица. 
петък. "леоне". окото. арв. Кет. подкова. "отело". тел. аст. Ко-
каин. лекар. Сюита. печора. Синева. "неа". Шир. зов. атли (Кле-
мент). Магаре. дни. "ти". зебло. Факир. деликатес. тен. асма. 
абонат. парола.

отговори на сканди от петък

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 
разпрЕдЕлиТЕлЕн оБслуЖВащ 

ЦЕнТЪр гаБроВо и горна оряХоВиЦа 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

На 17.06.2020 г. от 14:00 до 14:30 ч. поради из-
вършване на оперативни превключвания на съоръ-
женията за доставка на електроенергия са възможни 
смущения на електрозахранването в района на 
Габрово, бул. „Априлов“ от № 27 до 61, ул. „Неофит 
Рилски“ № 33, ул. „Юрий Венелин“ от № 1 до 11 и от 
№ 2 – 30, ул. „Райчо Каролев“ № 2, ул. „Иван Гюзе-
лев” № 1 – 3, ул. „Априловска” № 7- 11, болница „Све-
ти Иван Рилски“, фирма ВАС със седалище булевард 
„Трети март“ № 7.

На 15.06.2020 г. от 14:00 до 14:30 ч. поради из-
вършване на оперативни превключвания на съоръ-
женията за доставка на електроенергия са възможни 
смущения на електрозахранването в района на 
Габрово, бул. „Априлов“ от № 27 до 61, ул. „Неофит 
Рилски“ № 33, ул. „Юрий Венелин“ от № 1 до 11 и от 
№ 2 – 30,ул. „Райчо Каролев“ № 2, ул. „Иван Гюзелев” 
№ 1 – 3, ул. „Априловска” № 7- 11, болница „Свети 
Иван Рилски“, фирма ВАС със седалище булевард 
„Трети март“ № 7.

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

Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

СТЕФКА БУРМОВА

До средата на 2021 го-
дина Националната аген-
ция за приходите ще стар-
тира изцяло нов портал за 
електронни услуги, който 
значително ще улесни по-
требителите при деклари-
рането и плащането на 
данъците и осигурителните 
вноски.

Той ще се осъщест-
ви по проект „Надграж-
дане на основните сис-
теми на НАП за предос-
тавяне на данни и услуги 

към вътрешни и външни 
системи“, осъществяван 
с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма 
„Добро управление“, съфи-
нансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския 
социален фонд. Това съ-
общиха от пресцентъра на 
НАП в София, както и че 
по време на данъчната 
кампания тази година над 
80% от физическите лица 
са декларирали доходите 
си онлайн. 

Освен това близо 90% 
от цялата комуникация 

между приходната агенция 
и потребителите се из-
вършва по електронен път, 
като онлайн са разменят 
над 80 милиона документа 
годишно.

„Независимо от фа-
кта, че НАП е една от 
ключовите публични ор-
ганизации в България по 
отношение на електрон-
ните услуги, много неща 
могат да бъдат подобре-
ни - е мнението на Ро-
сен Бъчваров, директор 
на дирекция „Комуникация 
и протокол“ в приходната 

администрация. - Ние се 
интересуваме от мнението 
на потребителите и в ре-
зултат от техни препоръки 
усъвършенстваме портала 
и добавяме конкретен на-
бор от нови електронни 
услуги“, заяви още той.

Мнението на директо-
ра на IT дирекцията на 
НАП Малина Панайотова 
е, че съществуващите е-
услуги и достъпите до тях 
в новия портал ще бъдат 
по такъв начин констру-
ирани, че да не се налага 
потребителите да въвеж-

дат допълнителна инфор-
мация за ползването на 
същите услуги, да не се 
налага да ходят до офис 
на НАП или да подават 
допълнителни документи. 
Посещаването на офис на 
НАП ще се налага само 
когато няма да може ав-
томатично да се осъщест-
ви идентифицирането на 
лицата относно правото 
на достъп за ползване на 
заявените от тях услуги.

Новата платформа ще 
предостави още възмож-
ност за достъп до услуги-

те на приходната админи-
страция освен с квалифи-
циран електронен подпис 
(КЕП) и ПИК на НАП, 
но и с издаден от КЕП 
от държави членки на 
ЕС чрез интеграция със 
системата за електронна 
автентикация, поддържа-
на от Държавна агенция 
„Електронно управление“.

Сред специфични -
те цели на изпълнявания 
проект са не само по-
вишаване качеството и 
бързината на предоставя-
ните от НАП електронни 

административни услуги, 
но и осигуряване на на-
деждност, сигурност и не-
прекъсваемост дейността 
на ведомството чрез об-
новяване на технологич-
ната среда, позволяваща 
предоставянето на съвре-
менни електронни услуги, 
базирани на SOA (Service 
oriented architecture).
 Общата стойност на 
проекта е 2 577 110,81 лв., 
от които 2 190 544,19 лв. 
европейско финансиране 
и 386 566,62 лв. национал-
но съфинансиране.

НАП: „Пðедñòои ñòàðòиðàне нà нов поðòàл зà елекòðонни уñлуãи"

СТЕФКА БУРМОВА

 Малка група млади га-
бровци, членове на Рибо-
ловен клуб „Балканка“, в 
сряда вечерта излезе на 
протест на площад „Въз-
раждане“ в защита на род-
ните реки. Те заявиха, че 
„изграждането на ВЕЦ и 
МВЕЦ (Малка ВЕЦ) уни-
щожават родните реки и 
екосистемата на страната. 
Природозащитниците бяха 
издигнали плакати: „Ос-
тавете реките и горите“, 
„Корупцията и некомпе-
тентността убиват нашите 
реки“, които бяха илюстри-
рани със снимки на замър-
сени речни дерета, с поч-
ти обезводнени корита на 
реки от региона и страна-
та. Успоредно с габровския 
протест в центъра на Со-

фия членовете на риболов-
ния клуб бяха издигнали 
своите искания, свързани 

с опазването на екосисте-
мата в страната, част от 
която са българските реки. 

Чрез своя протест младите 
хора от Габрово и София 
настояваха за поемане на 

отговорност и наказания 
за нарушенията на онези, 
които не се съобразяват 
с изискванията на българ-
ското екозаконодателство.
 „Макар да бяхме мал-
ко участниците в протеста, 
ние считаме, че през по-
следните години сме сви-
детели на безпрецедентно 
и нагло тровене на реки, 
а никой не поема отговор-
ност за това – бяха думите 
на Христиан Златев, част 
от Риболовен клуб „Бал-
канка“ в Габрово. - Отро-
вените реки имат пряко 
влияние върху живота и 
здравето както на живот-
ните, така и на хората. А 
реките биват и пресуша-
вани при работата на мно-
жество МВЕЦ, построени 
през последните 10-15 го-
дини. Около 2000 км речни 

участъци са безвъзврат-
но съсипани“, заяви той. 
Според него „бъдещите 
планове на правителството 
и местните общности ще 
доведат до унищожението 
на едни от най-запазени-
те реки в страната. Рибо-
ловният туризъм по света 
носи милиарди приходи 
– подчерта още Христиан 
Златев и допълни, че този 
отрасъл е напълно прене-
брегнат в националната ни 
икономика, а реките биват 
съсипвани.
 Към момента в Бълга-
рия функционират над 200 
ВЕЦ и малки ВЕЦ. Само в 
Габровска област работят 
ВЕЦ „Батошево 1“ и ВЕЦ 
„Батошево 2“, ВЕЦ „Види-
ма“, ВЕЦ „Дебнево“, ВЕЦ 
„Душево, МВЕЦ „Зора“, 
ВЕЦ „Зла Рока“, ВЕЦ „Ко-

зята река“, МВЕЦ „Пеев“ в 
Гръблевци край Габрово, в 
Шумата, Севлиевско, ВЕЦ 
„Янтра“ в село Янтра край 
Дряново.
 Според габровските 
природозащитници всич-
ки те замърсяват родна-
та природа и унищожават 
реките ни, с което нару-
шават и екосистемата в 
региона.
 Младите хора от Рибо-
ловен клуб „Балканка“ не-
еднократно са зарибявали 
с пъстърва водоемите в 
региона и ще продължават 
да го правят. Но в най-ско-
ро време те се стягат да 
почистят крайречните де-
рета и коритата на реките 
от автомобилни гуми и от 
други едри замърсявания, 
информира за вестника 
Христиан Златев. 

Риáоловен клуá "Бàлкàнкà" пðоòеñòиðà в зàщиòà нà ðекиòе

Тодоð Геоðãиев е новияò ñòàð 
пðедñедàòел нà ОáС - Дðяново
продължава	от	стр.	1
Ще положа усилия, за да 
организирам добре работ-
ния процес на ОбС, пре-
структурирането на посто-
янните комисии и работата 
с тях.
 Имаме заложени сред-
ства за 2020 година в ОбС 
- Дряново, с които да за-
купим нужната техника - 
конферентни микрофони, 

и да допълним видеоиз-
лъчването на живо за по-
доброто излъчване на об-
щинските заседания, с цел 
пълна прозрачност.
 Едно от първите пред-
ложения и мое голямо 
желание, което вече сме 
обсъдили с колегите, е да 
преминем на електронно 
гласуване - практика в 
много общини.“

 Министър-председате-
лят Бойко Борисов раз-
пореди на министъра на 
здравеопазването Кирил 
Ананиев да предприеме 
всички необходими дейст-
вия за включването на 
България в европейска-
та инициативата за оси-
гуряване на ваксина за 
COVID-19 с равен достъп 
за населението на всички 
държави-членки на Евро-
пейския съюз. Премиерът 
Борисов е категоричен, че 
трябва да се търси най-до-

брото решение за българ-
ските граждани, които же-
лаят да се възползват от 
новата ваксина, и да има 
гаранции за качеството, 
безопасността и ефектив-
ността на ваксината, кога-
то такава бъде одобрена 
от регулаторните органи. 
 В петък по време на 
видеоконферентно засе-
дание на европейските 
здравни министри минис-
тър Ананиев заяви готов-
ността на страната ни да 
участва в усилията за оси-

гуряване на ваксина за 
COVID-19, отчитайки, че 

има още много детайли, 
които следва да бъдат за-
дълбочено обсъдени меж-
ду ЕК и държавите членки. 
 На този етап България 
разглежда различни оп-
ции относно осигуряването 
на ваксина. Страната ни 
има готовност да се при-
съедини към оформилия се 
алианс от четири европей-
ски държави – Германия, 
Франция, Италия и Холан-
дия, които са постигнали 
споразумение с биофар-
мацевтична компания за 

доставка на до 400 ми-
лиона дози от ваксината 
COVID-19 на Университета 
в Оксфорд. Държавата ни 
разглежда и възможността 
да се присъедини към об-
щоевропейско решение по 
темата, с което да бъдат 
осигурени количества от 
ваксината за целия ЕС. 
България може да заяви 
интерес към ваксината и 
в директни преговори с 
компанията, организираща 
нейното производство и 
дистрибуция.

В петък малки обяви се приемат до 14:00

Бълãàðия е ãоòовà дà ñе пðиñъедини към евðопейñкàòà 
инициàòивà зà оñиãуðявàне нà вàкñинà зà COVID-19
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  - Ще успее ли Основ-
но училище „Неофит Рил-
ски“ да завърши успешно 
годината дистанционно?
 - Тези три трудни месе-
ца, през които преминах-
ме, показаха ролята и си-
лата на духа на учителите, 
като всеки учител влезе в 
дома на семействата по 
един нов дигитален начин.
 Дистанционното обуче-
ние може първоначално 
да изглежда трудно, но 
след подходяща подготов-
ка от страна на учители и 
информиране на ученици 
и родители процесът може 
да е много удобен.
  Дистанционното обу-
чение има своите нови 
предимства и недостатъци. 
Предимство е, че същест-
вуват множество платфор-
ми и инструменти, които 
позволяват продължаване 
на учебния процес и в ус-
ловия на грипни ваканции. 
Същите биха могли  да се 
използват и за улеснение 
на преподаването в стан-
дартни условия.
 Добре е да използва-
ме поне 50 процента от 
дистанционните форми на 
обучение, но най-добре е 
да сме в реална училищ-
на среда, всекидневните 
разговори и контактът с 
учителите да бъдат на пре-
ден план. Няма как изцяло 
да се замени нормалната 
ни образователна система 
само с дистанционно обу-
чение.
 - успяха ли вашите 
ученици и учители да се 
справят с предизвикател-
ствата на онлайн обуче-
нието?
 - Нашите учители и 
учениците от 3 до 7 клас 
имаха подготовка за та-
кова обучение, защото 
нашето училище имаше 
регистрация в Платформа-
та (Облачна) на Microsoft 
Office 365 за управление 
на класната стая още от 
2012 година.
 Днес нещата са мно-
го по-различни, трябва да 
мислим колко по-практич-
но да използваме новите 
технологии във всеки един 
момент. Тези три критични 
месеца възвърнаха дове-
рието към българския учи-
тел и към образованието. 
Мисля, че това е една от 
положителните страни на 
настоящата криза. 

 Нашите учители успяха 
да направят още една сме-
ла крачка към дигитализа-
ция на учебния процес.
 - Може би малко по-
трудно е било на първок-
ласниците и второкла-
сниците?
 - Разбира се, за тях е 
трудно, но тук на помощ 
дойдоха и родителите, за 
което изказваме специал-
на благодарност. 
  А за един от първите 
класове не беше трудно, 
защото децата бяха вклю-
чени в проект „Образова-
ние за утрешния ден“, кой-
то включва повишаване на 
дигиталната компетентност 
и умения на учениците и 
те нямаха затруднения с 
използването на техника-
та.
 - Останаха ли необ-
хванати деца в дистан-
ционното обучение?
 - Не, но имаме много 
малък брой ученици, кои-
то имаха затруднения с 
дистанционното обучение. 
За тях бяхме предвидили 
индивидуални материали, 
които наши преподавате-
ли им предоставяха и ги 
подпомагаха в обучението. 
След края на учебната го-
дина с тях ще работят до-
пълнително през лятната 
ваканция в училище, за да 
наваксат пропуските си.
 - На седмокласници-
те предстои държавно 
външно оценяване на 15 
и 17 юни, смятате ли, че 
те са готови, дали не ги е 
ощетило с нещо онлайн 
обучението?
 - За тях сме предви-
дили консултации по бъл-
гарски език и литература 
и математика. Тези кон-
султации са по желание 
на учениците и преди 
провеждането на изпи-
тите. Надявам се, че ще 
се справят успешно, още 
повече, че материалът, 
включен в националното 
външно оценяване, е изу-
чаван в училище. Просто е 
необходим един по-качест-
вен преговор и увереност 
в знанията. 
    - Предстои ви прием 
на първокласници, колко 
паралелки сте предвиди-
ли, имате ли вече инфор-
мация колко деца ще се 
запишат?
 - Предвидили сме при-
ем на три паралелки в 

първи клас и тъй като към 
нашето училище има го-
лям интерес, смятам, че 
приемът ще бъде успешно 
реализиран.  
 - вие работихте по ня-
колко интересни проекта 
тази учебна година, не-
очакваната ситуация как 
им повлия, ще успеете ли 
да ги завършите?
 - Да, работим по про-
екти и завършихме успеш-
но всички, по които ра-
ботихме през тази учебна 
година. Някои продължи-
хме да работим онлайн 
и сега продължаваме да 
разработваме проекти за 
следващата учебна година. 
През учебната година 
училище „Неофит Рилски“  
участва в много национал-
ни и международни проек-
ти и програми. Училището 
успешно реализира про-
ектa по програма „Еразъм 
+”, като си партнира с 
училища от Португалия.  В 
тях се осъществиха обу-
чения на преподаватели, 
които приложиха научено-
то практически в образо-
вателния процес.
 Нашето училище за-
почна да работи пара-
лелно по два екологич-
ни проекта, свързани с 
опазване на природните 
ресурси. Става дума за 
проект „Опазване на кли-
мата чрез енергийна ефек-
тивност“ за въвеждане на 
енергоспестяващи мерки,  
съвместно с Национал-
ния доверителен екофонд 
и Германското федерално 
министерство на околната 

среда. В училището сфор-
мирахме енергийни екипи, 
като форми на извънклас-
на дейност, които пола-
гат грижи за пестенето на 
енергия в училище. 
 Преди стартирането 
на проекта за енергийна 
ефективност нашите пре-
подаватели бяха обучени 
от представители на На-
ционалния доверителен 

екофонд за работа с из-
мервателните уреди и ме-
тодически насоки за рабо-
та с учениците, в зависи-
мост от етапа на обучение. 
Създаден беше енергиен 
екип от мотивирани пре-
подаватели, домакин и ог-
няр, който заедно с пред-
ставител от Общината и 
училищното ръководство 
извърши предварителна 
енергийна обиколка на 
сградата с цел проучване 
на енергийната ситуация в 
училището, след което се 
сформираха екипи с уче-
ниците.
 Единият от екипите, 
който ръководя, е в трети 
клас, а другият - в шести 
и седми клас, с ръково-
дители преподавателите 
по биология и технологии 
и предприемачество. Цел-
та е да бъде променено 
поведението на учениците 
чрез конкретни екологични 
дейности и по този на-
чин да придобият умения 

за „енергийно“ поведение. 
Това обучение дава въз-
можност на учениците да 
участват със свои собст-
вени инициативи за една 
положителна промяна на 
бъдещето. 
 Другият ни проект - 
„Моето зелено училище“, 
финансиран от ПУДООС и 
МОСВ, цели повишаване 
на екологичната култура 
и предвижда навлизане 
на съвременните тенден-
ции в сферата на околната 
среда в образователно-
възпитателния процес на 
младите хора посредством 
създаване на зелена зона 
и включване на децата в 
преки екологични дейнос-
ти. 
 Нашите енергийни еки-
пи участваха активно във 
всички екологични дейнос-
ти в училище и продължа-
ват да са инициатори на 
такива.
 Обявихме конкурси 
за есе, разказ, стихотво-
рение и рисунка на еко-
логична тематика и през 
месец септември прове-
дохме празник на есен-
та, на който обявихме ре-
зултатите от конкурсите 
и наградихме учениците. 
Здравословното хранене 
беше една от идеите на 
празничния концерт. На 
този празник обявихме 
инициативата за пестене 
на енергия и прилагане-
то на мерки за енергийна 
ефективност в училище.
 В началото на учебна-
та година организирахме 

интердисциплинарни уро-
ци по екология и изобра-
зително изкуство с трето-
класниците и нарисувахме 
някои от защитените жи-
вотни, вписани в черве-
ната книга на училищната 
ограда.
 Започнахме разделно 
да събираме отпадъци и 
озеленихме коридорите и 
класните стаи. Оформен 
беше постоянен екокът на 
втория етаж на училищ-
ната сграда, където да се 
подреждат всички предме-
ти, материали, снимки, да 
се популяризират резул-
татите от проектите. След 
проведените енергийни 
обиколки екипите съв-
местно изготвиха мерки 
за енергийна ефективност 
в училище и направиха 
предложения за пестене 
на енергия. Същите са по-
ставени във всички класни 
стаи. 
 Учениците изработиха 
табла, табелки за пестене 
на вода и електроенергия. 

Успех за нас  е, че децата 
и колегите започнаха да 
се съобразяват с дадените 
им указания как да пестят 
енергия.
 - На децата интересно 
ли им е?
 - Да, много. И двата 
ни проекта са успешни, 
тъй като в тях са вклю-
чени ученици от всички 
класове. Учениците са мо-
тивирани чрез участие в 
различни екологични ини-
циативи, които се провеж-
дат с цел ангажиране и 
насочване мисленето на 
учениците за намаляване 
потреблението на енер-
гия, опазване на околната 
среда чрез разделно съ-
биране на отпадъци, озе-
леняване на училищната 
сграда, класните стаи и 
кабинетите и грижа на де-
цата за цветята.
 Участието в проекти-
те „Опазване на климата 
чрез енергийна ефектив-
ност“ и „Моето зелено учи-
лище“ дават възможност 
учениците да разгърнат 
собствените си дарби и да 
развият различни видове 
компетентности, свързани 
с екологичното им поведе-
ние. 
 По време на извън-
редното положение в Бъл-
гария учениците от енер-
гийните екипи продължиха 
работата си, като изгот-
виха проекти и макети по 
случай Деня на Земята и 
отправиха своите виртуал-
ни послания за опазване-
то на Земята и природата, 

като тези послания бяха 
включени във филм, пос-
ветен на Деня на Земята 
и отбелязването на 24 май 
- Деня на славянската пис-
меност и култура.
 Работата по тези про-
екти продължава, като в 
продължение на пет годи-
ни, съгласно сключен до-
говор с Община Габрово, 
децата ще проследяват по-
треблението на енергия, 
консумацията на вода, ще 
се грижат за цветята в 
класните стаи, ще следят 
за спазване на препоръ-
ките, които са изготвили, 
ще анализират очакваните 
икономии и ще дават мне-
нието си за изразходване-
то на спестените средства 
от бюджета на училището.
 Двата ни клуба по про-
ект „Образование за ут-
решния ден“, финансиран 
от Оперативна програма 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж”, це-
ляха повишаване на диги-
талната компетентност и 

умения на учениците, усво-
яване на знания и умения 
за работа в дигиталното 
общество, те продължават 
работата си онлайн и при-
добиват нови компетент-
ности за професиите на 
бъдещето.
 Проектът „Културните 
институции като образова-
телна среда“ предостави 
възможност за провежда-
не в културните институ-
ции, музеите и галериите 
на задължителни учебни 
часове по предметите око-
лен свят, човекът и об-
ществото и изобразително 
изкуство. 
 По Националната про-
грама  „Иновации в дейст-
вие“ - обмяна на добри 
практики с колеги и уче-
ници от други училища в 
страната, бяхме на посе-
щение заедно с ученици 
от втори клас в Основно 
училище „Димитър Благо-
ев“ във Велико Търново, 
където посетихме занятия 
по математика и споделих-
ме иновативни практики в 
обучението.
 - Пандемията проме-
ни много наши планове, 
но все пак знаете ли отсе-
га какво ново ще се случи 
във вашето училище през 
следващата учебна годи-
на, ще участвате ли в про-
екти, какви извънкласни 
форми ще имате?
 - Всички наши извън-
класни форми продължа-
ват и през следващата го-
дина, а това са 16 клуба 
за извънкласни дейности: 

театрален състав, народ-
ни танци, латино танци, 
фолклор и традиции, ма-
жоретен състав, млад 
предприемач, клубове по 
математика, дигитални 
компетентности, традиции 
и ценности, религия, еко-
логия, здравословно хра-
нене, изобразително изку-
ство, шахмат, волейбол и 
футбол, баскетбол. 
 Училище „Неофит 
Рилски“ създава среда 
за развитие на таланти 
и стимулира участието на 
учениците в състезания и 
конкурси - математически, 
спортни, литературни и 
фестивали по изкуствата.  
Много от нашите ученици 
заемат призови места в 
тях. Имената им са впи-
сани в почетната книга на 
Община Габрово.
 С нетърпение очаква-
ме нашите ученици да се 
завърнат в класните стаи 
наесен и разбира се, ще 
продължим да разработва-
ме нови проекти.

Мàя Колевà: „С неòъðпение очàквàме нàшиòе 
ученици дà ñе зàвъðнàò в клàñниòе ñòàи”

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 За трудните и отговорни месеци на дистан-
ционно обучение, за постигнатите успехи, за реа-
лизираните екологични проекти, които дори панде-
мията не успя да промени, за новите идеи за извън-
класна дейност през новата учебна година разказва 
директорът на Основно училище „Неофит Рилски“ 
Мая Колева.

Днеñ е нàционàлноòо външно оценявàне по 
áълãàðñки език и лиòеðàòуðà зà ñедми клàñ
 Всичко за нормалното протичане на националното външно оценяване по бъл-
гарски език и литература за седми клас е подготвено, съобщи министър Красимир 
Вълчев през БНТ. Различни са мерките – учениците ще бъдат по 10 в стая, в двора 
и вътре в училището ще се спазват мерките за дистанция. Близо 60 000 седмоклас-
ници ще се явят на изпитите, обясни Вълчев. Учениците трябва да носят химикал и 
маска, но ако някой я е забравил, училищата са подготвени.
 Просветният министър посочи, че с въвеждането на дистанционното обуче-
ние за последните 3 месеца образователната система е направила скок. Според 
данните на МОН от всички, включили се в него, 73-74% от учениците са учили 
синхронно – във виртуални класни стаи. Останалите 25-26% са имали асинхронно 
обучение. 2/3 от всички, участвали в онлайн обучението, пък били по-мотивирани 
да учат. Вълчев обясни, че само 1-2% не са били обхванати в дистанционните 
уроци, но това всъщност са отпадащите ученици всяка година. 10-11% не са били 
включени в онлайн уроците ефективно и на тях са се носели материали вкъщи, 
комуникирали са по телефона, социални мрежи. Това са учениците от уязвимите 
групи. Доброто взаимодействие и скокът на иновациите са положителните после-
дици от дистанционно обучение.
 Резултатите от матурите са малко по-високи от предишната година, съобщи 
още Красимир Вълчев през БНТ. Анализите ще бъдат представени в сряда.
 Вълчев обясни, че за да бъдат по-високи резултатите следващите години, се 
правят промени - изпитните въпроси ще бъдат по-близки до PIZA и няма да мерят 
заучаване на знания, променят се изпитните програми, възможност за иновации.
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 Габровският драмати-
чен театър ще отвори вра-
тите си за зрители в края 
на юни с две премиерни 
представления и специал-
ното събитие „Първа репе-
тиция с публика“, съобщи 
Меглена Златева, експерт 
„Връзки с общественост-
та”, ДТ „Рачо Стоянов” – 
Габрово. След близо три-
месечното прекъсване на 
театралния сезон поради 
пандемичната обстановка 
с разпространението на 
COVID-19 екипът на теа-
търа промени репертоара 
на трупата в синхрон с 
последните изисквания за 
функциониране на театри 
и културни институти.
 Първата премиера ще 
е на 21 юни 2020 г. от 19.00 
часа на голямата сцена 
на ДТ „Рачо Стоянов“ със 

спектакъла „Руски вечери 
с револвери“. Режисьор 
на представлението е Пе-

тринел Гочев. То ще бъде 
първото от инициативата 
„Театър на маса“. Създа-

дено е по комедиите на А. 
П. Чехов „Мечка“ и „Пред-
ложение“, като са включе-
ни и текстове на Шукшин. 
Участват актьорите Надеж-
да Петкова, Таня Йоргова, 
Петко Петков и Стоян Ру-
менин, със специалното 
участие на Гинка Дичева.
 Втората премиера ще 
бъде на моноспектакъла 
„Мечтата на Наташа“ на 
25 юни 2020 г. от 19.00 
часа на голямата сцена на 
габровския театър. Пред-
ставлението е под режи-
сурата на Ана Батева и 
е по текста на Ярослава 
Пулинович. То е съвместна 
продукция между ДТ „Рачо 
Стоянов“ и SPAM studios. 
Участва актрисата Поля 
Йорданова, автор на музи-

ката е Стефан Здравески, 
а фотограф на моноспек-
такъла е Беатрис Бочева.
 За първи път габров-
ският театър ще проведе 
открита първа репетиция, 
на която са поканени зри-
тели. Със събитието „Пър-
ва репетиция с публика“ 
започва подготовката на 
постановката „Под игото 
– 1894-та“ на режисьора 
Петринел Гочев. С нея теа-
търът ще отбележи своята 
75-годишнина през октом-
ври 2020 г. „Първа репе-
тиция с публика“ ще се 
проведе на 28 юни 2020 
г. от 11.00 часа в лятната 
градина на хотел „Балкан“ 
в Габрово. Публиката ще 
има възможност да се за-
познае с творческия екип 

- актьори, сценограф, ре-
жисьор и автор на пиеса-
та, да присъства на пър-
вия прочит на текста и да 
участва в дискусията. По 
време на събитието ще 
бъдат представени сцено-
графският проект и скици-
те за бъдещите костюми. 
Желаещите да се включат 
могат да си закупят биле-
ти онлайн на https://bit.
ly/30oriqB. 
 Билети за двете пре-
миери могат да се закупят 
онлайн от https://epaygo.
bg, а след 15 юни и от ка-
сата на театъра. За улес-
нение на зрителите от те-
атъра предвиждат да раз-
положат шатра за билети 
на централната пешеходна 
улица в града, близо до 

църквата „Успение Богоро-
дично“.
 Работата по инициа-
тивата „Театър на маса“ 
започна през месец май 
тази година. Чрез нея ще 
бъдат представени поста-
новката „Норвегия днес“ 
на режисьорката Ана Ба-
тева и спектакъл по бъл-
гарски народни приказки 
на режисьора Васил Дуев. 
Предстои второ издание 
на „Руските вечери“, кое-
то ще бъде по комедията 
„Юбилей“ на Чехов и тек-
стове на Шукшин. Пред-
ставленията ще се про-
веждат през месеците юни 
и юли, като тенденцията е 
инициативата да продължи 
през есента на 2020 г.
 От началото на юни 
габровската трупа започна 
репетициите по пет нови 
театрални проекта: „Руски 
вечери с револвери“ и 
„Салиери“ на режисьора 
Петринел Гочев, „Мечтата 
на Наташа“ и „Норвегия 
днес“ на режисьорката Ана 
Батева, както и подготвя-
нето на спектакъл по бъл-
гарски народни приказки 
с режисьор Васил Дуев. 
През юли 2020 г. театърът 
ще представи премиерите 
на „Салиери“ и „Норвегия 
днес“. 
 От април тази година 
функционира YouTube про-
филът на театъра, който 
предлага актуално видео 
съдържание за дейността 
на ДТ „Рачо Стоянов“.

Гàáðовñкияò òеàòъð ñòàðòиðà ñ две пðемиеðи пðез юни

ТИхОМИР ЦъРОВ

 В музей „Етър“ се от-
белязва 13 юни – Све-
товният ден на плетенето 
на открито. Атрактивна ин-
сталация на поляната до 
Ножарската работилница 
привлича погледите на по-
сетителите. Шест големи 
кълбета и куки със съот-
ветстващ размер прово-
кират туристите да се сни-
мат. Оказва се, че точно 
тук повечето научават, че 
13 юни се отбелязва като 
Световен ден на плетенето 
на открито. Разбира се, 
децата са най-силно при-
влечени от инсталацията и 
изразяват по емоционален 
начин впечатленията си.
 Чардакът на Табахана-
та (къщата, разположена 
в непосредствена бли-
зост до музейната църк-
ва с училище) е място-
то, където всеки може да 
представи своите умения 
в плетенето. Ако няма та-
кива, му е гарантирана 
възможността да напра-
ви първите си опити или 
просто да наблюдава как 
другите сръчно прехвър-
лят бримка след бримка, 
за да се получат красиви 
ръчно създадени изделия. 
В миналото плетенето е 
женско домашно занятие. 
Днес се практикува най-
често като хоби и най-вече 
от жени. Вероятно има и 
мъже, които умеят да пле-
тат, но това са много ред-
ки случаи, каквито на този 

ден в музей „Етър“ не бяха 
забелязани.
 Братан Братанов от 
София нито може да пле-
те, нито му идва наум да 
се пробва. Прави го дъще-
ря му Арабела, а опитите 
на детето са наблюдава-
ни с интерес от майката 
Надя. Братан е българин, 
Надя – индонезийка. Сре-
щат се в Австралия. Плете-
нето с техниката макраме 
увлича не само Арабела, 
но и майка й, въпреки че 
в родната Индонезия не е 
позната. Братан не проя-
вява интерес към куки и 
кълбета, но точно той води 
семейството си в музей 
„Етър“, за да съчетае до-
бре прекарано свободно 
време с работа в региона.
 Луиза Тодорова също 
е от София, а пътуването 
на семейството й до музей 
„Етър“ е целенасочено и 
има образователна цел.
 „Тук сме, за да запоз-
наем дъщеря ни, която е 
на пет години, с обичаите, 
характерни немного далеч 
назад във времето. Иска-
ме да знае за занаятите, 
за това как хората са се 
препитавали. Сега е мно-
го по-различно и смятаме, 
че й е интересно. Идвали 
сме в музея преди тя да 
се роди. Време е да има 
своето преживяване тук.“
 Влизайки в „Етър“, 
семейство Тодорови по-
сещава Гайтанджийската 
одая. Плетенето на гай-
тан е един от занаятите, 

представени в музея на 
открито, а одаята – едно 
уникално съоръжение, е 
сред най-предпочитаните 
от посетителите обекти.
 С помощта на екскур-
зовода Елена Минковска 
Дея – дъщерята на Луиза 
Тодорова, успява да си 
направи гривна от гайтан. 
Семейството осигурява 
възможност на дъщеря си 

Дея да се забавлява, дока-
то учи традициите на своя 
народ.
 Виолета Янева от еки-
па на музей „Етър“ е много 
добра в техниката макра-
ме. Научава се от баба си, 
а на 13 юни – Световен 
ден на плетенето на от-
крито, показва на тури-
стите какво може. Стефа-
ни очевидно е впечатлена 

от уменията й. Момиче-
то работи в Лондон, като 
анализира информация, 
свързана със сгради, но е 
запазила спомените от се-
мейните традиции. Някои 
от тях са свързани точно с 
практикуване на домашни 
занятия, каквото е плете-
нето.
 Рени Иванова от 
Габрово е добра в плете-

нето с техниката макраме. 
Изработените на чарда-
ка на Табаханата в музей 
„Етър“ изделия не я за-
трудняват. Преди години 
се включва в плетене на 
гривни на приятелството. 
През този период усвоява, 
а с времето усъвършен-
ства уменията си. Да пле-
те я учат и майка й, и баба 
й. Рени харесва да плете 

и се надява тази традиция 
да не бъде забравена от 
новите поколения.
 Такива притеснения 
няма как да споходят ня-
кой, който наблюдава как 
плете Веселина Кънчева 
– екскурзовод в музей 
„Етър“. Тя представя и вече 
готови изделия, които пра-
вят впечатление с фина и 
майсторска изработка.
 Семейството на Краси 
Янева от София предприе-
ма обиколка на интересни 
места в България. Музеят 
на открито в Габрово е 
едно от тях. Тук научава, 
че 13 юни е Световен ден 
на плетенето на открито. 
Самата тя няма умения, но 
изразява своето уважение 
към хората, които практи-
куват, и купува техни изде-
лия.
 Александра Маринова 
е специалист по туризъм 
в Исторически музей – 
Горна Оряховица. Посе-
щението й в „Етър“ също 
е семейно. Споделя, че 
е впечатлена от новите 
инициативи, които вижда. 
Научава за отбелязването 
на Световния ден на пле-
тенето на открито около 
инсталацията с кълбета 
и куки край Ножарската 
работилница, докато се-
мейството й се снима за 
спомен с тях.
 Третото място в музея, 
където посетителите имат 
възможност да плетат на 
13 юни, е Музейният дет-
ски център.

Свеòовнияò ден нà плеòенеòо нà оòкðиòо в музей „Еòъð”

НЕлИ НЕДЕВА

 Историята на града е 
тясно свързана с пътища-
та, минаващи през Бал-
кана, и именно за това 
решихме да представим 
съвременната градска кул-
тура и дух чрез пътуваща 
изложба. 
 Поканихме за участие 
30 габровски художници 
от различни възрастови 
групи, всеки със собствен 

характер и ма-
ниер, използ-
ващ свой стил 
в живописта. 
На всеки ав-
тор галерията 
предостави по 
две платна с 
еднакъв раз-
мер - 50/60. 
Размерът не  
бе избран слу-
чайно - 50 са 
годините на 

галерията, а 60 са платна-
та в изложбата.
 Приемствеността меж-
ду поколенията и стило-
вете бе водеща при оп-
ределяне на участниците 
в изложбата. Сред тях са 
имена на доказани творци, 
носители на редица на-
ционални и международни 
награди, преподаватели в 
школи, средни и висши 
учебни заведения; млади, 
смели и амбициозни авто-

ри, показващи една нова 
гледна точка в живописта.
 Символика търсихме и 
в избора на име на из-
ложбата. Открихме я във 
факта, че в околностите на 
града се намира географ-
ският център на България.
 За нас е важно, че 
имаме възможност да 
представим чрез живопи-
ста характера на града, 
културата и духа на габро-
веца, съхранили се през 

дългата и не лека история.
 До момента изложбата 
е гостувала в Румъния – 
градовете Търгу Жиу, Кра-
йова и Куртя де Аржеш, 
а в България това са га-
лериите в Добрич, Ловеч, 
Плевен, Кюстендил, Русе, 
Севлиево и Габрово. 
 През 2016 година гос-
тувахме в БКИ - Варшава, 
Полша, където изложбата 
и екипът срещнаха един 
изключително радушен 

прием. През месец май 
същата година изложбата 
гостува във БКИ - Будапе-
ща, Унгария, а месец юли 
- в БКИ - Прага, Чехия.
 Пред габровската пуб-
лика изложбата предста-
вяме сега, по повод отбе-
лязването на 160 години 
Габрово град. 
 Официално откриване 
няма да има, изложбата 
ще продължи от 12 юни до 
3 юли 2020 г. 

Изложáàòà „Изкуñòво оò ценòъðà” е ñвъðзàнà ñ 50 ãодини ÕГ „Õðиñòо 
Öокев” и 155 ãодини Гàáðово ãðàд. Може дà áъде ðàзãледàнà до 3 юли



515 юни 2020 г. недвижими имоти - продава, купува, под наем, гори; земи; нощувки

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 
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

10/07

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ - об-
заведен, в кв. палаузово за 
45 000 лева се продава на 
тел. 0897/616-970. [12, 10]
кЪща В село Музга - 2-ет-
ажна, се продава на тел. 
0879/266-265. [24, 9]
апарТаМЕнТи ноВо стро-
ителство по себестойност и 
договаряне се продават на 
тел. 0888/44-70-96. [24, 9]
Магазин за хранителни сто-
ки - ново строителство, се 
продава на тел. 0888/44-70-
96. [24, 9]
парЦЕл В кв. златари - 4 
дка, от които 1.2 в регулация, 
ток, вода, се продава на тел. 

0898/783-741. [12, 4]
апарТаМЕнТ - 97 кв. м, в 
центъра на Габрово, за 52 
000 лв. се продава на тел. 
0877/589-023. [11, 8]
апарТаМЕнТ на ул. „варо-
вник“ - 75 кв. м, по дого-
варяне се продава на тел. 
0889/02-02-98, 0887/141-
422. [12, 4]
апарТаМЕнТ В кв. палаузово 
- тристаен, 6 етаж, цена 32 
000 лв., се продава на тел. 
0896/640-685. [3, 3]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
Севлиево до пазара, саниран, 
се продава на тел. 0895/319-
802. [5, 4]
кЪща В село дебел дял 
се продава. оглед - събота 
и неделя. Справки на тел. 
0878/860-411. [12, 3]
ЕТаЖ оТ къща в центъра, 
зад Мол Габрово, с двор 150 
кв. м, се продава на тел. 
0897/446-428, 0878/356-150 
[20, 3]
кЪща В село Козирог, с 

двор, се продава на тел. 
0895/166-612. [12, 3]
ЕТаЖ 2 от къща на бул. „тре-
ти март“ в кв. дядо дянко за 
22 000 лв. се продава на тел. 
0879/344-643. [3, 3]
разглоБяЕМа кЪща - 48 
кв. м, и навес - 48 кв. м, се 
продава на тел. 0879/01-91-
91. [6, 2]
парЦЕл - 600 кв. м, във 
вилна зона Гайдари, 400 ме-
тра над училището в село 
поповци, южно изложение, 
път, вода и ток, красива па-
норама, се продава на тел. 
0893/002-309. [5, 2]

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, апар-
тамент, гараж, склад и др. 
на дългосрочен лизинг. тел. 

0899/143-163.
апарТаМЕнТ - двустаен, 
тристаен, до 15 000 лв., купу-
ва тел. 0894/454-057. [12, 4]

иМоТи даВа под наЕМ
рЕноВирани и обзаведе-
ни офиси в сградата на оББ 
се отдават под наем на тел. 
0888/907-666.
апарТаМЕнТ В София 
се дава под наем на тел. 
0888/254-625. [12, 12]
поМЕщЕниЕ В топ център, 
50 кв. м, за магазин, офис 
се дава под наем на тел. 
0878/370-640. [24, 11]
поМЕщЕниЕ на ул. „орлов-
ска“ 18 се дава под наем на 
тел. 0886/870-587. [12, 8]
гарсониЕра В района на 
автогарата се дава под наем 
на тел. 0897/806-326. [5, 4]
гарсониЕра на еса се дава 
под наем на тел. 0896/640-
415. [5, 3]
изгодно! поМЕщЕниЕ за 
живеене се дава под наем на 

тел. 0899/106-016. [12, 7]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ до 
болницата, основен ремонт, 
240 лв. наем, се дава под 
наем на тел. 0898/939-303. 
[5, 4]
кЪща В центъра се дава под 
наем на тел. 0878/771-213. 
[3, 3]
поМЕщЕниЕ - 45 кв. м, в 
идеален център (къщата сре-
щу банка дСК), подходящо за 
офис, жилищна площ, фри-
зьорски, козметичен салон и 
др., се отдава под наем на 
тел. 0886/06-44-95. [12, 3]
гараЖ В центъра се дава под 
наем на тел. 066/80-00-65. 
[4, 2]
оБзаВЕдЕн ЕТаЖ от къща в 
центъра се дава под наем на 
тел. 0885/373-413. [3, 1]

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и гори 
се купуват на тел. 0899/44-
01-77. [11, 4]

нощуВки
кЪща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощуВки В идеален център - 
0876/731-419. [22, 19]
апарТаМЕнТ - самостоятел-
ни нощувки -  тел. 0889/931-
264. [22, 5]

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

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

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

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

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

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

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

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

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

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

29/05

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

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТОП ЦЕНТЪР  
   550 €/м2

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

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

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

ПАРЦЕЛИ:
Яворец, ъглов, 619м2 6 000 лв 

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

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

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

04/11

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ
ДАВА ПОД НАЕМ

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

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

ГР. СЕВЛИЕВО
тел. 0885/666 636

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Младост, двустаен, след ремонт  24 000 eu
Голо бърдо, 90м2, тухла   договаряне
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

Вашата	 обяВа ще 
бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена в редакцията на 
„100 вести“ до 16.30 ч. 
Цените на обявите 
са: 15 ст./дума, без 
предлози и съюзи, за 
едно отпечатване; 
30 ст./дума в каре; 
40 ст./дума в каре 
със сива подложка. 
Можете да използ-
вате специалните 
отстъпки за го-
дишни обяви. При 
текущите обяви 
всяка 11-та е без-
платна. 
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оТоплЕниЕ
дЪрВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ продаВа дърва 
за огрев - 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 нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на 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, се продават на 
тел. 0877/471-466.
наЦЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
наЦЕпЕни дЪрВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
незабавна доставка. тел. 
0895/252-686.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.

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

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

дЪрВа за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [24, 17]
суХи дЪрВа за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 17]
дЪрВа за огрев - наряза-
ни и нацепени - 80 лв., се 
продават на тел. 0878/47-
22-37. [31, 14]
дЪрВа за огрев се про-
дават изгодно. Качество! 
тел. 0898/24-93-36. [11, 
8]
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, се 
продава на тел. 0896/741-
763, 0896/73-58-59. [12, 
6]
салкЪМ, нарязан и на-
цепен - 70 лв./куб. м, бук 
и мише - 80 лв./куб. м - 
тел. 0879/56-27-33. [12, 
6]
дЪрВа за огрев - сал-
към - 70 лв./куб. м, 
мише и бук - 80 лв./куб. 
м, се продават на тел. 
0897/765-901. [12, 6]
дЪрВа за огрев на метър 

и нарязани на склад - тел. 
0897/87-98-07. [24, 10]
дЪрВа за огрев - мет-
рови и нарязани - тел. 
0896/555-999. [24, 10]
сМЕсЕни МЕТроВи дър-
ва - 50 лв., се продават на 
тел. 0897/828-088. [12, 9]
рЕЖа дЪрВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 7]
рЕЖа дЪрВа - 0894/220-
509. [24, 4]
гоТоВи, нарязани и 
нацепени дърва за огрев 
- бук, дъб, метрови дър-
ва - тел. 0896/80-76-88. 
[12, 3]

сТроиТЕлсТВо

изграЖда ТЕраси - 
0897/931-088.

кЪрТи и пробива - 
0897/832-363
ФирМа изграЖда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. тел. 0895/752-
838.
ФирМа сЪБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637.
кЪрТи, рЕЖЕ, зида, виК, 
ел., фаянс  - 0878/943-
895
сЪБаря сТари къщи и 
постройки - 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 по-
криви и подмяна на улу-
ци. варови мазилки. тел. 
0876/416-716. [24, 20]
Бригада изВЪрШВа ре-
монт на покриви, хидро- 
и топлоизолации, дренаж, 

бояджийски и тенекеджий-
ски услуги - 0899/638-
875. [20, 15]
изВЪрШВа рЕМонТ на 
покриви и нови, хидрои-
золация, саниране, улуци 
и др. - тел. 0895/810-504. 
[26, 17]
услуги с багер - 3.5 
тона, и бобкат - 3 тона - 
0898/421-281. [26, 16]
каМЕнна оБлиЦоВка и 
настилки, камини, пещи, 
барбекю, чешми се изра-
ботват на тел. 0896/702-
367. [12, 9]
сТроиТЕлно-рЕМонТ-
ни дЕйносТи - топло-
изолация на въже и ске-
ле, фаянс, гипсокартон и 
др., се извършват на тел. 
0894/068-786. [6, 6]
каМЕнни оБлиЦоВки, 
цокли, барбекюта, плоч-
ници - тел. 0885/015-666. 
[12, 12]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви, вътрешни 
ремонти - тел. 0897/390-
194. [24, 10]
рЕМонТ и направа на по-
криви, външна изолация, 
хидроизолация и др. - тел. 
0888/020-187. [24, 10]
сТроиТЕлни и ремонт-
ни дейности от а до Я 
на достъпни цени - тел. 
0879/377-566. [5, 4]
изВЪрШВанЕ на ремонт-
ни дейности на басейни 
и строителни обекти - 
0877/777-425, 0886/106-
033. [11, 4]
рЕМонТ на покриви, улу-
ци, хидроизолация - тел. 
0884/76-93-42, от Габро-
во. [22, 8]
кЪрТя БЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 3]

рЕМонТ на стари къщи 
- покриви, изолации, ла-
марини, бетони и др., 
извършва тел. 0882/279-
749. [24, 4]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, улу-
ци, дренаж и др. - тел. 
0882/279-749. [24, 4]
ШпаклоВки, гипсокар-
Тон, мазилки, замазки и 
др. - тел. 0898/672-883. 
[5, 1]

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 - тел. 0886/249-
906.
ШпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 18]
МонТаЖ на гипсокартон, 
шпакловка и боя. тел. 
0895/72-86-68. [14, 13]
ВароВи Мазилки, то-
плоизолация, шпаклов-
ка, боя - скеле - тел. 
0888/167-755. [24, 10]
Вик, Фаянс и теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 4]
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, тера-
кота, монтаж ламинат - 
0885/015-666. [12, 12]

изолаЦии
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - 0899/321-
190.

изолаЦии, скЕлЕ - 
0878/943-895

израБоТВа

оградна МрЕЖа 
произВЕЖда, гВоз-
дЕи и ТЕлоВЕ на 
заВодски ЦЕни 
се предлагат на тел. 
0886/650-175.

израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

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.

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. по вСЯКо 
вреМе. тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

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

Вик
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - тел. 0887/680-034.

оТпуШВанЕ на канали - 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/22-05-09. [25, 25]

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, 3]

Ел. инсТалаЦии, 
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. инсТалаЦии - тел. 
0877/36-78-52. [22, 14]
ЕлЕкТроТЕХник - тел. 
0879/377-566. [6, 6]
рЕМонТ на стари и из-
граждане на нови ел. ин-
сталации - 0878/116-850. 
[3, 1]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313. [25, 17]
Ел. урЕди поправя 
0894/22-05-09. [23, 5]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 6]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]

градини, БасЕйни

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

почисТВанЕ
чисТи ТаВани и мазета, 
къщи - тел. 0895/42-12-
77. [20, 9]
пранЕ на килими и чер-
ги. вземане от адрес. тел. 
0896/061-411. [23, 7]
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0893 893 754. [24, 6]

косЕнЕ
проФЕсионално косЕ-
нЕ и поддръжка на дво-
рове - тел. 0899/140-254.
косЕнЕ и почистване - 
0893/20-49-09. [22, 18]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0878/881-
501. [12, 11]
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0876/47-99-10. [12, 6]

косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини - 
0886/308-017. [24, 10]
гриЖа за вашия двор 
- косене на трева, под-
дръжка на зелени площи, 
почистване на дворове. 
тел. 0877/919-006. [22, 8]
косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[12, 7]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - 0894/602-701. 
[19, 5]

озЕлЕняВанЕ
„дЕМЕТра -прогрЕс“ 
изВЪрШВа: озеленява-
не, ландшафтни проекти, 
поддръжка зелени площи, 
плодни градини. предлага 
декоративни цветя, храсти 
и дървета. тел. 0877/343-
426. [11, 7]

ХидроизолаЦии
ХидроизолаЦия на 
покриви, измазване на 
комини, ламарини - тел. 
0876/54-95-12. [24, 10]

услуги
кЪрТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (алпи-
ниСт) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
заВарЪчни услуги - 
0885/72-46-71. [12, 10]
рЕМонТ на стругове и 
фрези извършва тел. 
0898/359-222. [22, 11]
рязанЕ на опасни дърве-
та - 0894/602-701. [19, 5]
калайдисВанЕ и ремонт 
на медни съдове, каза-
ни - тел. 0899/688-841, 
0888/280-357. [14, 2]

продаВа МаШини
ЕлЕкТричЕска пиШЕща 
машина се продава на 
тел. 0888/819-851. [6, 3]
косачка BCS 622 - 14 
к. с., + резервни час-
ти, се продава на тел. 
0886/796-861. [6, 2]
дЪрВодЕлски МаШи-
ни се продават на тел. 
0896/77-64-54. [5, 2]
БанЦиг - правен, трифа-
зен, абрихт-циркуляр про-
дава тел. 0885/749-373. 
[3, 1]
ярМоМЕлка сЕ продава 
на тел. 0890/214-128. [4, 

1]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
Цигли - втора употреба, 
15 ст./бр., се продават на 
тел. 0887/321-999. [22, 
15]
ЦиМЕнТоВи коло-
ВЕ се продават на тел. 
0888/390-082. [20, 17]
огнЕупорни ТуХли, циг-
ли, турски керемиди втора 
ръка се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 17]
сТари Цигли - двуканал-
ни, 0.20 лв., се продават 
на тел. 0877/29-84-89. 
[24, 13]
суХи чаМоВи греди и 
букови талпи се прода-
ват на тел. 0876/733-350. 
[22, 9]
дВулиЦЕВ каМЪк се 
продава на тел. 0897/828-

088. [12, 9]
каМЪни подаряВа тел. 
0888/128-797. [6, 4]
паркЕТ - дъб, масив, се 
продава на тел. 0886/079-
119. [5, 2]

продаВа
оБзаВЕЖданЕ
изгодно! запазЕни хо-
лова секция - двумодулна, 
3 м х 2.40, табуретки - 2 
броя, мека мебел, телеви-
зор „Грундиг“ се прода-
ват на тел. 0888/819-851. 
[10, 6]
сЕкЦия за спалня с ра-
клите се продава на тел. 
0896/27-22-14 - трявна. 
[3, 2]

продаВа разни
ЦисТЕрни и бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [25, 18]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [12, 11]

МасиВна чаМоВа врата 
и прозорец - неползва-
ни, се продават на тел. 
0878/504-337. [6, 6]
ЦисТЕрни и бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [25, 1]
ФоТоВолТаични Моду-
ли за добив на електрое-
нергия за вкъщи и произ-
водствени помещения - 1 
брой - 100 лв., се прода-
ват на тел. 0888/972-311. 
[7, 7]
МЕТална ЦисТЕрна - 10 
тона, се продава на тел. 
0888/975-692. [12, 5]
доМаШна гроздоВа ра-
кия се продава на тел. 
0896/92-91-07. [3, 2]
Фургон сЕ продава на 
тел. 0895/319-802. [3, 2]
каруЦа, аМуниЦия за 
кон, цистерна, стоманено 
въже - 100 м, чукове, 
кантар - 500 л, се прода-
ват на тел. 0890/214-128. 
[4, 1]

продаВа клиМаТиЦи
ХипЕринВЕрТорЕн кли-
МаТик „Фуджицу нок-
рия-18“ се продава на 
тел. 0879/000-654. [6, 3]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
изкупуВа Буркани сре-
щу „Капитан дядо нико-
ла“ - тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497.
Буркани БЕз винт се из-
купуват на тел. 0879/850-
554.
сТари ЖЕлЕза всякакви 
изкупува - тел. 0893/893-
754 [22, 6]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТаро ЖЕлязо изкупува 
тел. 0897/828-088. [12, 
9]

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

ЖиВоТни продаВа
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0888/975-692. [12, 
5]

ЖиВоТни купуВа
Малка ФЕрМа купува 
кон - тел. 0890/214-128. 
[4, 1]

Храна за ЖиВоТни
Бали сЕно - малки - тел. 
0890/214-128. [4, 1]

продаВа Тор
угнил оБорски тор 
се продава. Собствен 

транспорт със самос-
вал. Справки на тел. 
0899/414-153. [30, 30]
БиоТор оТ калифор-
нийски червей за гради-
ни и овощни насажде-
ния се продава на тел. 
0898/630-249. [24, 22]

продаВа Мляко,
сирЕнЕ
прясно и кисело овче 
мляко, прясно сирене без 
сол - с доставка, се про-
дават на тел. 0896/544-
474. [26, 23]
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прЕВози
услуги сЪс самосвал - 25 лв., и 
багер - 50 лв./час - 0893/511-154.
ТранспорТ с камион до два тона, 

самосвал, докерски услуги - изна-
сяне,  пренасяне, изхвърляне на 
мебели, пренасяне на строителни 
и други тежки товари, извозване 
на ненужна покъщнина, строителни 
отпадъци до сметището - справки на 
тел. 0898/780-448.
ТранспорТни и хамалски услуги 
за града - 15-20 лв. тел. 0878/650-
456. [26, 17]
изгодно! прЕВоз с бус - тел. 

0896/076-279. [22, 16]
ТранспорТ с бус - 0.45 лв./км - 
тел. 0894/004-045. [16, 10]
ТранспорТ сЪс самосвал - 4 тона, 
се извършва на тел. 0876/522-774. 
[10, 8]
ТранспорТни услуги изгодно из-
вършва тел. 0897/828-088. [12, 9]
ТранспорТ сЪс самосвал до 3.5 
тона и работници - 0894/602-701. 
[15, 3]

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

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, 3]

аВТоМоБили продаВа
рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 16]
МЕрЦЕдЕс 180 С се про-
дава на тел. 0895/319-
802, 0887/341-715. [5, 4]
ВолВо 440 - аГу, клима-
тик, за 990 лв. се продава 
на тел. 0889/505-595. [5, 
3]

ФолксВагЕн поло, 1.6, 
две врати, се продава на 
тел. 0899/421-079. [5, 2]
ТойоТа ТЕрсЕл 4х4 се 
продава на тел. 0876/799-
923. [12, 3]
ВолВо 440 - газ, 1992 
година, за 500 лева се 
продава на тел. 0899/683-
346. [2, 1]

аВТоМоБили купуВа
МЕрЦЕдЕс 190 D 124 ку-
пува тел. 0899/688-841, 
0888/280-357. [14, 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, 20]
коли за скрап от място 
изкупува тел. 0897/828-
088. [12, 9]

МоТори/ВЕлосипЕди
сиМсон 50 се прода-
ва на тел. 0887/265-095. 
[11, 7]

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

раБоТа прЕдлага
салон за красота търси ма-
никюристка. Справки на тел. 
0899/987-535. [24, 24]
ХоТЕл на морето търси: ре-
цепционист/ка, камериерки и 
работник поддръжка. за кон-
такти: тел. 0895/763-172. [15, 
9]
МайсТор коФраЖ и арма-
тура търси да назначи тел. 
0898/421-281. [26, 16]

продаВачка за хранителен 
магазин, закуски, кафе се тър-
си на тел. 0897/889-009. [11, 
10]
агроапТЕка ТЪрси служител 
с необходимата квалификация. 
Справки на тел. 0877/60-14-
33. [22, 11]
касиЕр за склад за отпа-
дъци с работно време 08.00 
- 17.00 часа се търси на тел. 
0885/815-556. [12, 10]
сЕрВиТьорка с опит се 
търси на тел. 0899/651-549, 
0895/672-652. [12, 6]
ШоФьор на самосвал се тър-
си на тел. 0899/808-700. [5, 
4]
МЕХана ТЪрси да назна-
чи помощник-кухня. Справ-
ки на тел. 0887/002-030 и 
0888/310-981. [12, 8]

МЕХана ТЪрси да назначи 
сервитьор/ка. Стартова запла-
та 750 лв. Справки на тел. 
0887/002-030 и 0888/310-
981. [12, 8]
раБоТник за екструдер и 
мелница за пластмаса се тър-
си на тел. 0887/396-371. [11, 
4]
грил-паВилион прЕд мага-
зин „Кауфланд“ търси да на-
значи продавач. Справки на 
тел. 0887/907-032. [11, 5]
ФирМа „МЕТал груп - нБ“ 
еоод - гр. Севлиево търси да 
назначи заварчик с опит. об-
хват на работата - изработка 
и  монтаж на метални вра-
ти, парапети, навеси. добро 
заплащане. Справки на тел. 
0885/857-729. [12, 3]

Бинго зала - Габрово търси 
барманка. при добро заплаща-
не. Справки на тел. 0896/604-
999. [11, 3]
ТаксиМЕТроВи ШоФьори 
се търсят на тел. 0887/587-
354. [24, 4]
ТЪргоВски прЕдсТаВиТЕл, 
владеещ румънски език, ан-
глийският е предимство, се 
търси на тел. 0888/314-563. 
[12, 3]
оБщ раБоТник се търси на 
тел. 0877/666-142. [2, 1]
сТроиТЕл сЕ търси на тел. 
0896/734-704. [1, 1]

раБоТа ТЪрси
ТЪрси раБоТа като мияч в 
заведение - тел. 0878/555-
841. [24, 14]

раБоТа каТо охранител търси 
тел. 0894/454-057. [11, 7]
раБоТа ТЪрси шофьор 
категория „в“ и „С“ - тел. 
0896/99-37-69. [3, 3]
ако иМаТЕ нужда от дете-
гледачка, позвънете на тел. 
0892/327-020. [3, 1]

гриЖа за дЕЦа, 
Болни и ВЪзрасТни
прЕдлага поМощ при от-
глеждане на дете - тел. 
0899/495-330. [5, 4]
глЕдаМ Болни - тел. 
0876/581-549. [5, 4]
глЕданЕ на възрастни по-
часово - тел. 0876/717-984. 
[4, 2]
почасоВо глЕдаМ болен 
около еса - тел. 0882/098-
270. [3, 2]

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

почиВки, кВарТири
Бунгала В киТЕн - собствен санитарен възел, TV, 
хладилник - справки на тел. 0888/813-925. [12, 
10]

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

запознансТВа
70-годиШЕн, подси-
гурЕн търси подходя-
ща жена или семейство 
без ангажименти за 
съжителство до живот 
- тел. 0889/50-27-63. 
[5, 4]
сЕриозна прияТЕлка 
търси тел. 0988/795-
831. [24, 8]
пЕнсионЕр Миньор 
търси жена за съжител-
ство - тел. 0882/36-25-
48. [5, 4]
ЖЕлая запознансТВо 
със сериозен мъж до 
60 години. осигурена 
и работеща дама. тел. 
0892/94-72-76. [3, 3]

нЕВалидни докуМЕнТи
зк лЕВ инс ад - агЕнЦия гаБроВо 3, обявява 
следните документи зК за невалидни, както след-
ва: 07431517, 07431477, 07431446, 07431364, 
07607922, 06573513, 07424424, 07431405. [1, 1]

уроЦи, курсоВЕ
ЦЕнТЪр за проФЕсио-
нално оБучЕниЕ - 
гаБроВо, организира 
лиЦЕнзирани курсо-
ВЕ за: огняр, кранист,  

мотокарист, машинист 
на пътно-строителни ма-
шини, готвач, барман-
сервитьор, козметик, 
фризьор, лечебен ма-
саж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. издава 
се държавен документ 
за правоспособност. 
обучение с ваучер за 
безработни и работещи. 
Справки на тел. 066/80-
85-92, от 10.30 до 12.30 
часа, 0887/361-876.

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. 

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

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

www.spaholiday.bg

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

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

15/06

сЕМЕЕн ХоТЕл „МилЕния“ предлага релаксираща морска 
почивка в тихо, спокойно и уютно кътче, съчетание на морски 
бриз с планинска свежест, спокойствие, чистота и домашен 
уют. Хотелът е разположен във вилна зона „зора“ в КК Слънчев 
бряг, на 5 минути от плажа, разполага с външен басейн, отдел-
ни кътове за отдих в красива градина, със закрит и открит лоби 
бар, както и бар до басейна, безплатен Wi-Fi интернет в целия 
хотел, сейфове, бaрбекю, детски кът и голяма градина. Хотелът 
разполага с 12 апартамента, всеки от тях се състои от спалня и 
хол с две разтегателни легла, телевизори, климатик, обзаведен 
кухненски бокс, кабелна телевизия, сешоар и др. възползвайте 
се от промоционални цени, започващи от 40 лв. на вечер през 
месец юни. семеен хотел „Миления“, ул. „сатурн“ № 3, 
вилна зона „зора“, 8240 слънчев бряг. Телефон за контакти:  
+359 882 515161, сайт за резервации http://milennia.site. 

Семеен хоòел "Миления" -  Слънчев áðяã

Възползвайте	се	от	
промоционални	цени,	започващи	

от	40	лв.	на	вечер	през	месец	юни
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Продължава от бр. 108, 
част 9

Към Аãуàñ Кàлиенòеñ
 Ставам рано и излизам 
от стаята още преди да 
настъпи часът за закуска. 
„Няма ли да закусите?“, ме 
пита момиче, служителка в 
хотела. „Нямам време“, от-
говарям аз, оставям клю-
ча от стаята и напускам 
хотела. Отправям се към 
Plaza de Armas, откъдето в 
07:15 ч., както е записано 
в билета ми, трябва да се 
кача на микробус, с който 
да отпътувам към Хидрое-
лектрика.
 Бях решил да пътувам 
до Мачу Пикчу, легендар-
ния град на инките, по 
начин, за който бях научил 
от интернет. Тук следва да 
поясня, че изходният пункт 
за посещение на този 
тайнствен град е Агуас 
Калиентес, малко градче 
на около 5 km от Мачу 
Пикчу. На испански име-
то му буквално означава 
„топли води“, може би за-
щото над него има топли 
извори, даващи началото 
и на реката Агуас Калиен-
тес, разделяща града на 
две. Но съвсем случайно 
научих, че такова е било 
името и на някакво инди-
анско племе някъде в Аме-
рика. Така или иначе, за 
да стигне до Мачу Пикчу, 
човек някак си трябва да 
се придвижи от Куско до 
Агуас Калиентес. И начи-
ните за това са главно два 
(изключвам планинските 
туристически маршрути). 
Първият е директен влак 
между тях, който пътува 
около четири часа, но е 
ненормално скъп – над 100 
щатски долара в едната 

посока (110 km). Влаковете 
са от различна класа, с 
различни имена и различ-
ни цени, но и най-евтините 
са прекалено скъпи. За 
тези, които не могат или 
пък не искат да платят та-
кива цени, има втора въз-
можност. Тя е да се пътува 
с микробус около 6-7 часа 
до едно място, наречено 
Хидроелектрика, което е 
относително евтино – 10-
15 щатски долара в една-
та посока. Оттам до Агуас 
Калиентес човек може да 
се придвижи единствено 
пеша, следвайки железо-
пътна линия, минаваща 
през тропическа гора – 
около 10 km, което отнема 
2,5-3 часа в зависимост 
от физическата форма и 
багажа на пешеходеца. Аз 
бях вече избрал вариант, 
който представляваше ня-
каква комбинация от тези 
две възможности. И пър-
вата част от него беше да 
стигна до Агуас Калиентес 
по втория начин, описан 
по-горе. Затова още през 
първата ми вечер в Куско 
посетих един от офисите, 
където продават билети за 
пътуването Куско – Хидро-
електрика. Първата цена, 
която ми предложиха там, 
беше 50 солес. Казах, че е 
много и следващото пред-
ложение беше за 40 солес. 
Приех, въпреки че можех 
да включа още нещо в 
тази цена – обяд по време 
на пътуването.
 Стоя и чакам на пло-
щада, а виждайки ме с ра-
ницата на гърба, досадни-
те шофьори на таксита (и 
други коли) не пропускат 
да ми отправят звукови 
призиви да ги ползвам. 
Но аз нямам никаква нуж-
да нито от тях, нито от 

туристическите услуги, с 
които младо момче на ня-
колко пъти се опитваше 
да привлече вниманието 
ми. Накрая не издържах и 
почти му изкрещях „Какво 
искаш, не разбра ли, че 
нямам нужда от нищо!“.
 Момчето се стъписа и 
повече не го видях. Но не 
виждам и микробус, който 
да спира пред този офис, 
не виждам и хора, кои-
то да се присъединят към 
мен в чакането, а 07:30 
ч. отдавна минава. Започ-
ват да ме гризат някакви 
съмнения. Минават още 
15 минути. Забелязва се 
някакво раздвижване, по-
явяват се и служители от 
околните офиси, извикват 
някакви имена, но нищо, 
което да се отнася до 
мен. Някъде след 8 часа 
към мен се приближава 
една дама и въпросително 
произнася името ми. По-
твърждавам. Казва ми да 
чакам, загуби се за малко 

и се върна с още 3-4 души. 
Каза ни да вървим след 
нея и ни поведе. Отидохме 
до място, където към нас 
се присъединиха още хора 
и групата ни набъбна на 
десетина човека. Накрая 
спряхме, за да чакаме 
буса, който изненадващо 
пристигна почти веднага. 
Бързо се натоварихме, 
нахвърляхме багажа който 
където намери, защото ба-
гажник нямаше, и някъде 
към 08:20 ч. потеглихме. 
Аз седнах на първата се-
далка зад шофьора. До 
мен е мъж, по-млад от 
мен, но това едва ли тряб-
ва да споменавам, защото 
при пътуването ми почти 
не виждам хора на моята 
възраст. По едно време 
шофьорът пусна някакъв 
лист, за да направим спи-
сък с имената на пътува-
щите, от коя държава сме, 
на каква възраст и т. н. 
Не зная защо това беше 
необходимо. Мисля си, че 

за да помогне на властите 
за идентифициране на пъ-
туващите, в случай, че не 
дай си Боже, бусът поле-
ти в някоя от пропастите, 
край които предстои да 
пътуваме. Поглеждам кра-
дешком какво пише стоя-
щият до мен. Първото име 
е Иван, второто – руска 
фамилия. Заговаряме се и 
мога да отбележа, че той 
беше първият и последни-
ят руснак, който срещнах 
през цялото ми пътува-
не. Не само това, никакъв 
друг славянин не чух и не 
видях, а това ми се случва 
за първи път.
 Пътят, по който поте-
глихме, е широк и хубав, 
но времето е мрачно – 
мъгла и облаци, а от вре-
ме на време и преросява. 
Андите са с непостоянен 
характер – пейзажите 
се редят един след друг.  
След няколко часа спи-
раме за почивка до край-
пътно заведение. Говорим 

с руснака и между друго-
то, стана дума и за Па-
риж. Споменавам, че при 
един от престоите си там 
съм бил за един месец 
в политехниката в Сержи 
Понтоаз - едно от хубави-
те предградия на Париж. 
„Сержи Понтоаз?“, чух въ-
прос зад мен. Обърнах се, 
беше млад чернокож мъж 
(но и със смесени, ев-
ропейски черти). „Знаете 
Сержи Понтоаз?“, на свой 
ред попитах аз. „Та аз ра-
ботя там“, беше отговорът. 
Все пак светът не е чак 
толкова голям!
 Пътят става все по-
лош, все по-тесен и все 
по-опасен. На места път 
почти няма, само нещо, по 
което бусът все пак може 
да се движи, отдясно е 
стръмна планина, отляво 
– стръмна пропаст. Ако на-
среща се зададе друго во-
зило, търсят се по-широки 
места, за да се разминат, 
иначе е невъзможно. По-
следната спирка е в сел-
це (Santa Maria или Santa 
Teresa), където спираме за 
обяд. За някои той е вклю-
чен в цената на билета, 
за мен не е, но срещу 10 
солес и аз мога да го по-
луча. Менюто е „комплекс-
но“. На огъня се топлят 6-7 
дълбоки пръстени гърнета 
(по-скоро делви), жената 
бърка във всяко от тях и 
изсипва лъжицата в една 
единствена чиния, в която 
се оказват боб, царевица 
и други варива, различни 
зеленчуци и месо, което 
ми се струва, че ям за 
първи път – по-жилаво е 
от свинско или телешко. 
Може би от лама или ал-
пака, или от нещо друго. 
Казва ли ти някой? Пък 
и никой не пита! Тук няма 
глезотии, щом си избрал 
този начин за пътуване до 
Агуас Калиентес, значи не 
трябва да бъдеш особено 
придирчив, значи си поел 
и някои рискове! Така или 
иначе, всичко беше вкусно 
и аз, както и всички, стру-
ва ми се, ометохме чинии-
те до дъно.
 Пътувахме още около 

час-час и половина покрай 
стръмни скатове и хенде-
ци, докато накрая всич-
ките (десетки) микробуси, 
пристигнали кой по-рано, 
кой по-късно, изсипаха 
своите пасажери край 
железопътната линия на 
мястото, наречено Хидрое-
лектрика. Стотици хора на 
малки или по-големи групи 
тръгнаха покрай линията 
към крайната цел – Агуас 
Калиентес, на около 10 km 
оттук. Тръгнах и аз. Часът 
минаваше три следобед, 
а в 6 часа вечерта е вече 
тъмно. Не можех, неза-
висимо от багажа, който 
мъкнех, да си позволя ба-
вен ход. Не исках да зам-
ръквам в гората, макар и 
край линията.

 След около километър 
видях, че групичките пред 
мен напускаха линията и 
тръгваха вдясно нагоре 
по много стръмен горист 
склон. Последвах ги и тук 
осъзнах, че не бях обмис-
лил добре това предизви-
кателство. Раницата (14-15 
kg) ме дърпаше надолу, а 
през рамото ми висеше 
и друга по-малка чанта, 
която неизменно нося със 

себе си. Тогава обърнах 
внимание, че повечето от 
хората пред мен бяха с 
малък или почти без ба-
гаж. И горчиво съжалих, но 
твърде късно, че можех да 
помоля да оставя раницата 
си в хотела в Куско и да я 
взема след два дни, а сега 
да съм само с чантата. Не 
стига това, но пъплейки 
нагоре, чух коварен звук от 
дясната страна на раница-
та – някакъв шев се пропу-
ка. Не без усилия превзех 
стръмнината, за да се ока-
же, че отново излизаме на 
железопътна линия, но на 
друго, по-високо ниво.
 Продължих по линията, 
но скоро раницата съвсем 
ме предаде – дясната през-
рамка се отдели от нея и 

отсега нататък едната ми 
ръка трябваше здраво да я 
държи, за да не се свлече 
надолу. Положението беше 
твърде неприятно, защото 
трябваше да измина така 
поне още 7-8 km. Бях само 
по тениска и започнах да 
чувствам болезнени сър-
бежи по ръцете, врата и 
лицето. А под лявото ми 
око започна да пари.
Продължава в понеделник

 

Това е Хидроелектрика, откъдето 
поемаме пеша към Агуас Калиентес

Край  железопътната  линия

Привечер съм в Агуас Калиентес

Едно пъòувàне в Южнà Амеðикà

Ето къде пътуват микробусите
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