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Продължава от бр. 113, 
Девета част

Към Аãуàñ Кàлиенòеñ
Тогава осъзнах, че непре-
къснато съм хапан от мал-
ки, колкото винени муши-
ци, но ненаситни комари. 
В раницата имах репилент 
против подобни атаки, но 
мислех, че ще ми потря-
бва едва на Мачу Пикчу. 
За тук не бях помислил, 
а струва ми се, че беше 
и късно – вече бях доста-
тъчно нахапан. Но доста-
тъчно не значи и ужасно 
много, защото до края на 
пътуването бях безобразно 
нахапан, но тогава не ми 
се и мислеше как да спи-
рам и да ровя в раницата 

за репилента, а после и да 
я вдигам на гърба си със 
скъсаната презрамка.
 Километрите се ниже-
ха бавно, по едно вре-
ме минах край някакъв 
импровизиран хан, по-
скоро сушина, където се 
предлагаха плодове и за 
кратко може да се отдъ-
хне. Неочаквано срещу 
мен се зададе синият влак 
на компанията PERURAIL. 
Продължих по линията, до-
като стигнах тунел. Надпис 
предупреждаваше, че вли-
зането е опасно и е по-
добре да се мине покрай 
него. 
 Пътеката край тунела 
се оказа доста дълга, но 
накрая имаше и добра но-
вина – като че ли навли-

Едно пъòувàне в Южнà Амеðикà ñ Геоðãи Тðендàфилов

Женина Денчева
 
 Виктория Гугова от Природо-
математическата гимназия "Акад. 
Иван Гюзелев" е фаворит  в Габров-
ска област по успех на държавните 
зрелостни изпити. Само 7 ученика 
в страната са постигнали нейните 
успехи.
 - Виктория, вярно ли е, че 
имате 3 шестици на държавни-
те зрелостни изпити, по какви 
предмети?
 - Да, изкарах три пълни 
шестици по български език и 

литература, по математика и по 
физика и астрономия.
 - Беше ли Ви трудно на из-
питите?
 - Чувствах се подготвена за 
изпитите и затова бях спокойна 
и сигурна в себе си. Трудът ви-
наги се възнаграждава.
  - Какво смятате да канди-
датствате?
 - Желанието ми е да про-
дължа обучението си в универ-
ситет по специалността „При-
ложна математика“.

продължава на стр. 3

Викòоðия оò Мàòемàòичеñкàòà 
ãимнàзия ñ 3 пълни шеñòици

зах в зона, където виждах 
други хора, като че ли 
настъпваше някакво ожив-
ление, като че ли навлизах 
в Агуас Калиентес. В край-
на сметка така се оказа, 

влязох в града.
Продължава на стр. 8

Женина Денчева

 С присъда по наказа-
телно дело от общ харак-
тер петчленен състав на 
габровския Окръжен съд 
осъди мъж от Габрово 
на доживотен затвор за 
убийството на малолетния 
му син.
 Съдът го призна за ви-
новен в това, че на 3 
юли 2019 г. около 4,00 ч. 
на околовръстния път край 
Габрово при условията на 
опасен рецидив умишле-
но умъртвил малолетния 
си син, който се намирал 
в безпомощно състояние, 
като извършил деянието 
предумишлено. Видно от 
доказателствата по дело-

то, момченцето е хвърлено 
от мост с височина 30,5 м, 
изграден над река Янтра в 
района на Пречиствателна 
станция за отпадни води.
 31-годишният Дилян 
Мариянов от Габрово при-
знал пред полицията и съ-
дия, че е хвърлил умиш-
лено детето си Дариел.  
Причината според него е, 
че жената, с която живеел 
на семейни начала, изчез-
нала на 20 юни, а той не 
можел да се грижи сам за 
момчето.
  Няма данни Дилян Ма-
риянов да страда от пси-
хично заболяване. След 
като хвърлил детето си от 
моста, се обадил в поли-
цията, че ще се самоубие.

   След сигнала към място-
то незабавно са насочени 
екипи на МВР и Спеш-
на помощ. Със самоуби-
еца работил психолог от 
Института по психология 
на МВР в Плевен. Баща-
та стоял на парапета, от 

външната страна и за-
плашвал, че ще скочи. 
След близо 3 часа пре-
говори той се отдръпнал 
от моста и бил задържан. 
Отначало казвал, че дете-
то се подхлъзнало и само 
паднало, но по-късно при-

знал, че той го е бутнал 
от моста. Той живеел на 
семейни начала с Поля 
Христова от 8 години, при-
познал е детето за свое и 
е негов биологичен баща. 
 Няма подадени сигна-
ли до социалните нито за 
домашно насилие, нито за 
дете в риск. Поля обясни-
ла, че Дилян често я мал-
третирал, но тя се страху-
вала да подаде сигнал в 
полицията, за да не бъде 
убита или да не й взе-
мат детето социалните. За-
плашвал е и че ще убие 
сина им. Той не работел, тя 
издържала семейството.
 Сега тя се обвинява, 
че не е подала сигнал, мо-
жело детето й да е живо. 

Последните 8 години били 
за нея ад. Иска доживотна 
присъда за мъжа си. 
 Тя избягала от вкъщи 
след поредния жесток 
побой от мъжа си и се 
скрила при приятелка, не 
искала никой да знае къде 
е. Искала да си отдъхне от 
тормоза. На 27 юни близ-
ките й подали искане да 
бъде обявена за общодър-
жавно издирване. 
 Съдът постанови още 
той да заплати на май-
ката на починалото дете, 
конституирана като граж-
дански ищец и частен об-
винител в процеса, обез-
щетение за причинени от 
деянието неимуществени 
вреди в размер на 200 000 

лв. Присъдата подлежи на 
обжалване или протести-
ране пред Апелативен съд 
– В. Търново. Производ-
ството пред Окръжен съд 
– Габрово протече по реда 
на съкратеното съдебно 
следствие по чл. 371, т. 1 
от НПК, като подсъдимият 
и неговият защитник, как-
то и процесуалният пред-
ставител на гражданската 
ищца и частен обвинител 
изразиха съгласие да не 
се провежда разпит на 
всички свидетели и вещи 
лица, а при постановяване 
на присъдата непосред-
ствено да се ползва съ-
държанието на съответни-
те протоколи и експертни 
заключения от досъдебно-
то производство.

Доживоòен зàòвоð зà áàщà, уáил деòе

Женина Денчева

 69-годишен мъж е дал 
положителна проба за ко-
ронавирус. Той е от мина-
лата седмица в габровска-
та болница с оплаквания 
и температура. Лекували 
го в инфекциозното отде-
ление на габровската бол-
ница, бил е контактен с 
останалите болни. Първият 
тест бил отрицателен, но 
имало съмнения. Затова 
повторили теста. 
 По данни на РЗИ – 
Габрово към 21 юни общо 
диагностицирани с коро-
навирус са 16 души в об-
ластта, от които 8 са из-
лекувани, 3 са на домашно 

лечение, 4 души са хоспи-
тализирани, 1 е починал. 
 Приключили са из-
следванията в домовете 
за социални услуги, къ-
дето няма положител-
но регистрирани случаи. 
 Към момента се про-
веждат изследвания на пе-
дагогическия и непедагоги-
чески персонал в детски 
градини и ясли на терито-
рията на областта.
 3872 са доказаните 
случаи на коронавирусна 
инфекция в България, съ-
общи вчера МЗ. Почина-
лите лица с доказана ко-
ронавирусна инфекция са 
199. Шест от случаите са 
от последното денонощие.

„Янòðà" зàпочнà ñ 
поáедà нàд Ловеч
 Отборът на „Янтра“ 
(Габрово) постигна изра-
зителна победа с 4:1 при 
гостуването си на „Литекс“ 
в Ловеч в първата кон-
тролна среща преди на-
чалото на първенството 
във Втора професионална 
лига. Двубоят беше дебют 
начело на тима за новия 
старши треньор Стоян Аца-
ров, както за новите по-
пълнения в състава Иван 
Гошев, Стоян Иванов, Или-
ян Попов и Емил Колев.
 Габровският отбор сто-
еше по-добре на градския 
стадион в Ловеч, реализи-
ра четири попадения, мо-
жеше да отбележи и още.  

продължава на стр. 4

Светозар Гатев

 19-годишният Емил Ко-
лев се завръща в Габрово 
и е четвъртото ново по-
пълнение в състава, който 
ще представи ОФК „Янтра“ 
(Габрово) във Втора про-
фесионална футболна лига.
 Емил стартира фут-
болния си път в „Янтра“. 
Преминал е през школите 
на „Берое“ (Стара Загора), 
„Септември“ (преди – ДИТ, 
София) и „Ботев“ (Плов-
див). Шампион на Бълга-
рия е с отбора U17 на „Бо-
тев“ за сезон 2017/2018. С 
жълто-черните има и спе-
челена Купа на БФС. 

продължава на стр. 4

Емил Колев е чеòвъðòо 
ново попълнение в 
ñъñòàвà нà „Янòðà"

69-годишен от Габрово с COVID-19, 
случаите в областта стават 16

Срещата с влака на PERURAIL

Привечер съм в Агуас Калиентес

Пðеди 50 ãодини 
„Чàðдàфон - 
Оðловец" òðъãвà 
ñкðомно по пъòя 
към "А" РФГ    4
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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 

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: Ихтиолог. Умелост. Вахта. Нападател. Патрон. 
Егер. Руси. Щрек. Ата. Каиш. Шаан. Клистен. Ара. Заптие. Евро. 
Безверие. Тате. Пи. Лало (Едуар). Лермонтов (Михаил). Амарела.  
"Реал". Ета. Етин. Плавт (Тит Макций). Стан. Уров. Усет. Измама. 
Овчи нос. Нино. Екс. Рада. "Поату". Класа. Щорм. Спа. Талант. 
Бартер. Ар. Кона. Хаваи. Олук. Ранг. Дете. "Тойота". Маруля. Бал. 
Теодора. Насип. Ло. Лиани. Кинология. Накрайник. Калоян.
 оТВЕсно: Схващане. Мерак. А капела. "Татра". Злато. 
Склон. ОИК. Вихрен. Вариво. Ланг. Дар. Оток. Зелен. Врана. 
Мона. План. Карол. Участ. Дарий. Алпи. Апсида. Хера. Угнетител. 
Лена. Бату. Ки. Агаси (Андре). Ерато. Щавелник. Купе. Тетрев. 
Спора. Я-ан. Марке. "Амати". Ортит. Сок. Мед. Анетол. Знаме. 
Очила. Лари. Вен. Смит (Уилям). Рой. Пол. Ботушар. Тетанус. 
Лоб. Го. Сес. Ропотамо. Пауталия. Отлика. Ивана. Цар Калоян.

отговори на сканди от петък

Вестник
“100 Вести” 

излиза
 Всеки ден 
без събота 

и неделя

ПОЧИВКИ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ
ЕКСКУРЗИИ от ГАБРоВо

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

АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
на WIZZ AIR и RYANAIR 

ГАБРОВО, ул. “1 мАй 1876” 1-В 

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

ОБЩИНА ГАБРОВО
 

ЗАПОВЕД № 1276/19.06.2020 г. 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО  ЗА  ПУБЛИЧЕН 

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ  ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ НА: 

 Част от общинска земя – ПОС, находяща се в 
южната част на Стадион „Априлов“ в ПИ с иденти-
фикатор 14218.501.794 по КККР на гр. Габрово. 
 Площ за разполагане по схема - 50,00 кв. м.
 За разполагане на преместваем обект (павилион) 
с предмет на дейност - ЗХР от типа Заведение за 
бързо обслужване.
 Дата и час на провеждане на търга: 02.07.2020 г. 
от 14,00 ч.
 Закупуване на тръжна документация: от 
22.06.2020 г. до 01.07.2020 г.
 Дата и час на повторно провеждане на търга: 
07.07.2020 г., 14,00 ч.
 Закупуване на тръжна документация: до 
06.07.2020 г.
 Тръжната документация се получава в счетовод-
ството на Общински спортни имоти – Спортна зала 
„Орловец“.
 
  За допълнителна информация: Община Габро-
во, телефон: 066/ 809 483.

рЕгионална БиБлиоТЕка „априлоВ - палаузоВ” - гаБроВо
ОБЯВЯВА

подБор по докуМЕнТи и съБЕсЕдВанЕ за длъжносТТа „БиБлиоТЕкар” 
В оТдЕл „коМплЕкТуВанЕ, БиБлиоТЕчна оБраБоТка и каТалогизация” 

 изисквания към кандидатите:
 Висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или 
„Бакалавър“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и ин-
формационни науки“; професионална квалификация, придобита във висше училище, 
обучението по която включва най-малко 50 на сто дисциплини на библиотечно-инфор-
мационния цикъл; средно образование с професионална квалификация „Библиотекар“.
 за контакти: 0877475808 Цветка Айвазова – по въпроси, свързани с документите 
за кандидатстване; 0878649772 Светла Лазарова - по въпроси, свързани с естеството 
на работата.
 документите се приемат в „деловодство”, ет. 1 на регионална библиотека 
„априлов – палаузов” всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч. в 
срок от 15 до 30 юни 2020 година. 

Женина Денчева

 Зрелостниците от об-
ластта са се представили 
много добре на държав-
ните зрелостни изпити. 
Областта е на пето мяс-
то по успех на матурите 
в страната, обяви Георги 
Маринов, началник на Ре-
гионалното управление на 
образованието.
 „Тази година резулта-
тите в област Габрово бе-
лежат ръст в сравнение 
с всички региони на стра-
ната. Пред нас са София- 
град, Пловдив, Смолян, 
Варна. В точки резултатът 
е  54.52.
   696 ученици са се яви-
ха на матурите по бъл-
гарски език и литература, 
на втория изпит - около 
600 човека, а 15 се яви-
ха по желание. Специални 
поздравления за Виктория 
Гугова от Природоматема-
тическата гимназия, която 
има 3 шестици на матури-
те - по български език и 
литература, по математика 
и на изпита по желание 
- физика. Най-висок резул-
тат в областта, в страната 
има още 7 ученици с три 
шестици и една ученичка - 

с четири.
 Най-висок резултат, 
както и миналата година, в 
областта има по английски 
език - 5.25. По математика, 
независимо че по-малко 
ученици се явиха - 60, ре-
зултатът е 5.17, по-немски 
език - 5.16, по химия и 
опазване на околната сре-
да - 4.95, по история - 4.48. 
Най-ниският резултат е по 
география и икономика. 
 Община Габрово е с 
най-висок резултат в об-
ластта, нейният резултат е 
4.69. 
 Броят на отличните 
оценки по български език 
и литература в областта 
е 116, броят на слабите 
оценки е 57. За втория 
изпит броят на отличните 
оценки е 168, 45 - сла-
би, преобладават оцен-
ките много добър, добър. 
Най-висок общ резултат 
са постигнали учениците 
от Природоматематическа-
та гимназия и Национална 
Априловска гимназия. Те 
имат най-голям брой от-
лични оценки. А също така 
СУ „Петко Рачев Славей-
ков“ и Националната гим-
назия по приложни изку-
ства - Трявна“, коментира 

Георги Маринов.
 По български език и 
литература водещи учили-
ща по успех са Национал-
ната Априловска гимназия 
- 5.29, Природоматемати-
ческата гимназия - с 5.16, 
следвани от СУ „Васил 
Левски“ - Севлиево.
 „Тази година успехът 
на зрелостниците по бъл-
гарски език и литература 
е по-висок от миналата го-
дина - 4.31 срещу 4.10 през 
2019 година. За страната 
успехът по български език 
и литература е 4.20, а в 

нашата област - 4.31, зна-
чи сме над средното ниво. 
Имаме и завишаване броя 
на слабите оценки, но про-
центът е незначителен, в 
сравнение с миналата го-
дина. Интерес представля-
ва наблюдението, че пре-
обладават оценките много 
добър и отличен. Отлич-
ните оценки тази година 
са почти два пъти повече 
от миналата година. Те са 
116 на брой, а през 2019 
г. - 61. Както вече ста-
на ясно, една ученичка е 
носител на максималния 

брой - 100. Понижава се 
броят на оценките среден 
и добър“, коментира Елена 
Григорова, старши експерт 
по български език и лите-
ратура в РУО - Габрово.
 Всички училища в об-
ластта, с изключение на 
три, бележат повишаване 
на успеха си, в сравне-
ние с миналата година, 
при някои от тях е доста 
чувствително. Например, 
двете средни училища в 
Габрово - „Отец Паисий“ 
(4.05, а през 2019 г. - 3.49 
и няма слаба оценка по  
български език и литерату-
ра) и „Райчо Каролев“. Ос-
таналите училища, в които 
няма оценка „слаб“, са На-
ционалната Априловска и 
Природоматематическата 
гимназии, СУ „Васил Лев-
ски“ - Севлиево и Нацио-
налната гимназия по при-
ложни изкуства - Трявна.
 Учениците със слаби 
оценки имат право да се 
явят на поправителен на 
27 и 28 август с начало 8 
часа. Заявления за явява-
не на тази сесия трябва 
да се подадат в съответ-
ните училища, където са 
учили. 
 Висшите учебни заве-

дения промениха своите 
графици, за да могат уче-
ниците да положат спокой-
но държавните зрелостни 
изпити. Дипломите ще се 
раздават до 26 юни. Всяко 
училище е заявило кога 
ще се раздават дипломи-
те, навсякъде това ще се 
извърши тържествено.
 Най-хубавото е, че 
тази учебна година завър-
ши, и то успешно, макар 
да имаше период, когато 
нейното осъществяване бе 
под въпрос заради панде-
мията. Изглежда дистан-
ционното обучение се ока-
за печелившото решение.
 „В момента тече дебат 
за плюсовете и минуси-
те на този вид обучение. 
Според мен всички учили-
ща, и директорите, и учи-
телите, и учениците, поло-
жиха усилия и се справиха 
чудесно. Да не забравяме 
голямата помощ на роди-
телите. Системата се пре-
настрои и нещата се слу-
чиха по правилния начин. 
Три месеца да са затво-
рени училищата, няма на-
чин да не се отрази и на 
учениците, и на учители-
те. През тези три месеца 
се осъществи комуника-

ция между всички, имаше 
консултации, имаше вир-
туални класни стаи, имаше 
онлайн уроци. През лятото 
до 120 часа са предвидени 
за всички ученици, които 
не успяха да се справят 
добре по време на дистан-
ционното обучение. Учите-
лите се справиха с децата, 
които нямаха телефони и 
компютри, като им носе-
ха материали на хартиен 
носител. В училищата са 
организирани дейности по 
интереси. 
 Поздравявам всички 
учители, които бързо се 
настроиха към новия на-
чин на обучение, услови-
ята през тези три месеца 
бяха необичайни, нетипич-
ни, непознати за голяма 
част от тях. Трябваше да 
учат паралелно работа с 
електронна платформа, да 
преподават на учениците. 
Общуването между учите-
ля и ученика беше лично, 
коментарът, оценката, ана-
лизът на изпълнение на 
задачата бе персонално 
между учителя и ученика. 
Това е едно от предим-
ствата на дистанционното 
обучение“, каза още Георги 
Маринов.

Стефка Бурмова

За по-малко от го-
дина живот Държавната 
агенция „Безопасност на 
движението по пътищата“ 
(ДАБДП) е струвала на 
данъкоплатците 2 096 944 
лв., заяви пред вестни-
ка депутатът от левицата 
Кристина Сидорова, която 
е задала на вицепреми-
ера своя въпрос. Такъв е 
размерът на разходите ѝ 
към 31 декември 2019 г. 
Това става ясно от писмен 
отговор на вицепремиера 
Томислав Дончев на въ-
прос на депутата Кристи-
на Сидорова колко излиза 
издръжката на агенцията.

Тази административна 
структура е създадена от 
правителството на Бойко 
Борисов през февруари 
миналата година, за да 
„ръководи, координира и 
контролира изпълнението 

на държавната политика 
за повишаване безопас-
ността на движението по 
пътищата“. Неин предсе-
дател е Малина Крумова, 
която преди това е била 
зам.-министър в регионал-
ното министерство – пост, 
веднага зает от Николай 
Нанков. Той подаде остав-
ка като министър заради 
тежката катастрофа край 
Своге през 2018 г. Именно 

на тази своя позиция Кру-
мова попада под надзора 
на Томислав Дончев.

В своето писмо-от-
говор на питането на 
Кристина Сидорова ви-
цепремиерът заявява, че 
новата агенция „реали-
зира общия европейски 
опит за необходимостта 
от институция, отговорна 
за изготвянето на анали-
зи и дългосрочен план с 

конкретни действия, които 
да гарантират устойчиво 
намаление на пътния трав-
матизъм“. Като доказател-
ство за твърдението си 
той посочи пет страници, 
в които са описани всички 
възможни дейности, дори 
и най-дребните, с които се 
занимава агенцията. Което 
означава, че това е ад-
министративна работа с 
неясен ефект.

Ръководените от Кру-
мова хора са разработили 
обобщен доклад за със-
тоянието на безопасност-
та на движението по пъ-
тищата у нас, който бил 
първият подобен цялостен 
анализ, заявява Томислав 
Дончев. Според него са 
водени оперативни съве-
щания всяка седмица „на 
ръководно ниво“ с МВР, 
регионалното и транспорт-
ното министерства с цел 
своевременно планиране 

на съвместните действия“ 
- без да е посочено какви 
точно са те. Успоредно с 
това е била сформирана 
и междуведомствена ра-
ботна група, която създа-
ва още една структура, 
а именно Национален ко-
ординационен център за 
безопасно движение по 
пътищата. Той трябвало да 
„подобрява координацията 
между отделните служби 
при възникване на кри-
зисни ситуации на пътя“. 
Разработен бил и план за 
действие през 2020 г. „за 
намаляване на пътнотранс-
портния травматизъм“, а 
по самото изпълнение на 
този план вече се рабо-
тело. Списъкът на Дончев 
бил пълен с изреждане на 
проекти на стратегии, нор-
мативни актове, работа по 
сигнали, становища, пред-
ложения и т. н., уточни на-
края Кристина Сидорова.

Гàáðовñкà оáлàñò е нà пеòо мяñòо по уñпех нà мàòуðиòе
Отличните оценки по български език и литература тази година са почти два пъти повече от миналата година

Кðиñòинà Сидоðовà: „Зà по-мàлко оò ãодинà ДАБДП 
е ñòðувàлà нà дàнъкоплàòциòе 2 096 944 левà"

ДНЕС  стартират „Летни занимания 2020“ 
на Община Габрово. Родители-
те трябва да заведат децата в 

съответното училище, където са записани. Зани-
манията са от 8:00 до 17:00 часа. Необходимо е 
да се осигури храна за децата. Всичко останало 
(разходки, посещения на музеи, галерии и др) е 
безплатно. 
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 Една от най-старите 
къщи в региона на Габрово 
се намира в Ливадето – 
част от село Дебел дял. 
Хората от населеното мяс-
то казват, че е над 300-го-
дишна, но никой не се 
наема да бъде по-точен. 
Знае се, че повечето от 
живелите през последните 
столетия в това населено 
място са излезли от тази 
къща. Наблизо е разполо-
жена местността Средока, 
където са се настанили 
една част от тези хора. 
И днес дори ги наричат 
„ливадкалиите“. Къщата е 
обитавана, макар в нея да 
не живее постоянно човек. 
 Историята, свързана 
със старата къща, разказ-
ва Райко Лалев - кметски 
наместник на село Дебел 
дял, пред екип от музей 
„Етър“, който започна те-
ренни проучвания в на-
селени места от община 
Габрово. 
 Специалистите се за-
познаха с актуалното със-
тояние на различни архи-
тектурни обекти – най-вече 

къщи, и с историята им. 
Записани бяха разкази на 
местни хора, които ще бъ-
дат съхранени и включени 
в научната работа на му-
зейните специалисти. 
 Райко Лалев предва-

рително е провел разго-
вори със собствениците 
на обектите, провокиращи 
интерес от етнографска 
гледна точка.
 Особена забележител-
ност за района на Дебел 

дял е паметникът на Тодор 
Асенов – брат на Хаджи 
Димитър, участник в чета-
та и неин касиер. Ранен 
е в битката в Канлъдере 
и се оттегля с четата към 
Балкана. Оставен е в село 
Дебел дял, тъй като рана-
та не позволява да про-
дължи. Историята е позна-
та на мнозина. Четниците 
са посрещнати „като на 
сватба“, както пише Нико-
ла Обретенов, но малко 
след това е извършено 
предателство, заради кое-
то загива Тодор Асенов.
 Райко Лалев разказ-
ва, че предателството е 
направено от преселник, 
който се полакомява за 
парите от наградата. По 
думите му, не се знае кога 
този човек се настанява в 
селото. 
 „Петко Боронсузов се 
казва. Такава фамилия тук 
не се среща. Не го припо-
знаваме като наш човек. 
След предателството няма 
дете, кръстено с името Пе-
тко. Говори се, че хора-
та го принуждават да се 
махне от селото. Заселва 
се в Горна Росица, а ско-

ро след това го застига 
болест, вероятно проказа. 
Дори племенникът на за-
гиналите Тодор Асенов и 
Хаджи Димитър, който го 
открива години по-късно, 
решава да не отмъщава за 
предателството. Петко Бо-
ронсузов бил достатъчно 
наказан от съдбата.“
 След предателство-
то, въпреки заплахите на 
властта, друг местен жител 
– дядо Братован, погребва 
Тодор Асенов. Арестуван е, 
откаран в Търново, където 
престоява три години.  
 Съселяните му успяват 
да го освободят, като дори 
занасят меча кожа на 
влиятелен турски санов-
ник, който поставя това 
условие за пускането на 
дядо Братован. По-късно, 
въпреки здравословните 
последици от затворниче-
ството, той става опълче-
нец. 
 След освобождението 
край село Дебел дял е 
поставен малък паметник 
на Тодор Асенов. През пе-
риода на социализма е 
издигнат по-голям. Старият 

е реставриран в по-ново 
време. 
 Храм „Свети Лазар 
Български“, който е издиг-
нат в централната част 
на селото, носи името на 
местен човек, канонизи-
ран от православната цър-
ка.
 Ентусиазмът на насе-
лението е основен двига-
тел за издигането на све-
тата обител. Постепенно 
са привлечени много хора 
– дарители и доброволци в 
работата. На 29 юли 2018 
година става освещаване-
то от митрополит Григо-
рий. 
 Историята на Лазар 
е известна. Трудолюбив и 
възпитан младеж, той оти-
ва да работи на един от 
гръцките острови, а след 
това – някъде из Анадола. 
Грижи се за стадото на бо-
гат турчин, чиято дъщеря 
се влюбва в него. Лазар 
отказва да приеме исляма 
– условието да се ожени 
за нея. Девойката го обви-
нява несправедливо и той 
е убит. 
 Лазар от Дебел дял 

живее само 28 години – в 
края на XVIII и началото 
на XIX век. Житието му е 
популярно, написано е от 
монахиня Валентина Дру-
мева. 
 Няма как магазинът 
на Мара Иванова да не 
направи впечатление. На-
следствен е. Къщата, в 
която се намира, е по-
строена през 1939 година. 
След 1944 година е на-
ционализиран, след 1989 
година – възстановен на 
наследниците на старите 
собственици. 
 Мебелировката му е 
интересна, въпреки че 
само тесни специалисти 
биха я оценили. Тезгяхът е 
от времето, когато е съз-
даден този обект, както и 
рафтовете. 
 Историите на хора, 
сгради и местности са 
обект на етнографското 
проучване на специалисти-
те от музей „Етър“. Тяхното 
изследване, съхранение и 
популяризиране са една 
от важните посоки, в кои-
то се реализира дейността 
на институцията. 

Музей „Еòъð”зàпочнà òеðенни пðоучвàния в нàñелени 
меñòà оò оáщинà Гàáðово, пъðвоòо - ñело Деáел дял

продължава от стр. 1
 - Смятате ли, че Ма-
тематическата гимназия 
Ви даде достатъчно зна-
ния за успешен старт в 
живота?
 - Да, благодарение 
на обучението си там, 
получих много знания 
не само по различните 
предмети, но и за живо-
та.

 - Какво най-много Ви 
хареса през ученически-
те години в гимназията?
 - Най-много ми харе-
саха цялостната атмосфе-
ра в училището за стре-
меж към знания, загри-
жеността и отзивчивостта 
на учителите и приятните 
взаимоотношения със съ-
ученици.

Викòоðия оò Мàòемàòичеñкàòà 
ãимнàзия ñ 3 пълни шеñòици

Савина Цонева

Един месец след края 
на извънредното положе-
ние и отварянето на Реги-
онална библиотека „Апри-
лов – Палаузов” за читате-
ли при спазване на всички 
противоепидемиологични 
мерки за работа от 18 май 
до 18 юни Детският отдел 
и заемната бяха посетени 
3100 пъти, бяха регистри-
рани 135 нови читатели, 
върнати 5400 книги и за-
ети близо 10 000 библио-
течни единици. Срокът за 
връщане на заетите книги 
автоматично е удължен за 
периода на извънредното 
положение и няма да се 
налагат глоби за просро-
чие за този период. Удъл-
жен е и срокът на картите 
с два месеца.

Беше създадена орга-
низация за обслужване на 
едно гише, като заемането  
на литература става чрез 
предварителни заявки по 
препоръка на Министер-
ството на културата. По-
вечето от читателите спо-
делят, че са доволни от 
предварителните заявки, 
тъй като те ги улесняват 
и не губят време при по-
сещение. Разбира се, има 
и такива, които биха иска-
ли да избират от книгите 
на свободен достъп, което 
в момента не е възмож-
но. Засега не могат да 

се ползват компютърната 
зала и потребителските 
компютри. 

От 15 юни заработи и 
филиалът на библиотека-
та на ул. „Йосиф Сокол-
ски”.  Потребителите биха 
могли да ползват елек-
тронния каталог https://
ilib.libgabrovo.com/ за из-
бор на конкретни заглавия 
и онлайн услугата „Моята 
библиотека” за заявка на 
литература и презапис-
ване на заети документи. 
Същите услуги читатели-
те получават на телефон 

066 806210 – Заемна за 
възрастни, 0878649754 за 
филиала и 066 806327 за 
Детски отдел. По телефона 
и чрез имейл се приемат 
заявки, справки и запит-
вания и се извършва пре-
записване на вече заетата 
литература.

Всеки ден помещени-
ята се дезинфекцират, ре-
гистрират се, инвентират 
се и се обработват нови 
книги, подготвят се списъ-
ци с литература. Продъл-
жава работата си и атели-
ето за подвързия. 

Биáлиоòекàòà в уñловияòà нà 
извънðеднà епидемичнà оáñòàновкà

 Този път журито от 
Националния ученически 
конкурс „Не се гаси туй, 
що не гасне” класира на 
първо място двама души в 
раздел рисунки. Във въз-
растовата група 5-8 клас 
- Искрен Попов за ри-

сунката „Космонавти”, а 
при 9-12 клас – Павли-
на Шиндрова за творбата 
„Окото”. Двамата са уче-
ници от класа по изобра-
зително изкуство към Дет-
ската школа по изкуствата 
при НЧ „Развитие-1869”. 

Две пъðви нàãðàди оò “Не 
ñе ãàñи òуй, що не ãàñне”
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продължава от стр. 1
Искрен Писаров даде 
аванс на „Янтра“ в 33-
та минута. Пламен Кожу-
харов центрира от ъглов, 
Християн Кожухаров от-
клони топката с глава, а 
Писаров засече на да-
лечната греда. Три минути 
след почивката един от 
футболистите, които са на 
проби в габровския състав 
– Атанас Стоименов („Бо-
тев“ - Пд), се възползва 
от неразчетено излизане 
на вратаря на домакините 
и на празна врата удвои 
– 0:2. Стоименов беше за-
месен и в другите два гола 
на „Янтра“. В 68-та мину-
та 17-годишният футболист 
центрира чудесно отдясно 
и Християн Василев пока-
чи на 0:3. Три минути пре-
ди края Стоименов реали-

зира и четвъртото попа-
дение във вратата на „Ли-
текс“ с хубаво воле след 
изпълнение на корнер. 
Съставът на Живко Же-
лев отбеляза своя гол от 
дузпа в 77-та минута, ре-
ализирана от Асен Тончев. 
11-метровият наказателен 
удар беше отсъден за на-
рушение на Дани Куцилев. 
В 84-та минута домакините 
бяха близо и до втори гол, 
но Христо Христов прояви 
рефлекс и спаси удар от 
2-3 метра.
 „Янтра“ започна сре-
щата в състав: Николай Ге-
оргиев, Илиян Попов, Или-
ан Илиев, Мартин Ангелов, 
Христо Митев (на проби 
в тима), Петър Казаков, 
Стоян Иванов, Християн 
Кожухаров, Искрен Пи-
саров, Владислав Мисяк, 

Пламен Кожухаров. В 30-
та минута Николай Геор-
гиев отстъпи мястото си 
на вратата на Иван Гошев. 
За втората част излязо-
ха Христо Цонев, Иво Ге-
оргиев, Николай Георгиев 
(централен защитник, на 
проби), Мартин Паскалев 
(централен защитник, на 
проби), Стефан Иванов, 
Делян Дончев, Илиян То-
сунов, Християн Василев, 
Атанас Стоименов, Емил 
Колев. В последните 30 
минути на вратата застана 
Христо Христов, а в 75-та 
в игра влезе и Данаил Ку-
цилев. Заради травми сре-
щата пропуснаха Ивайло 
Иванов и Ивайло Тодоров.
 „В контролите резул-
татите са без значение, 
но като новак в групата 
е добре, че започнахме с 

успех. Важното беше, че 
момчетата се вложиха на 
100%. Бяха достатъчно аг-
ресивни и изпълниха това, 
което искахме от тях. На 
този етап е съвсем нор-
мално да има технически 
брак, да не сме готови 
нито физически, нито тех-
нически. Важното е да сме 
готови на 24 юли. За мом-
четата, които са на проби, 
тепърва ще решаваме. Ви-
дяхме от тях хубави неща. 
Ще преценим качествата 
им и в следващата кон-
трола, за да сме сигурни в 
решението си“, коментира 
след срещата треньорът 
Николай Василев.
 В сряда „Янтра“ ще 
приеме на стадион „Хрис-
то Ботев“ състава на „Лу-
догорец-2“. Мачът ще запо-
чне в 17 часа.

„Янòðà” зàпочнà конòðолиòе ñ кàòеãоðичнà поáедà нàд Ловеч

продължава от стр. 1
През последните месеци 
се подготвя с мъжкия от-
бор на „Ботев“, под ръ-
ководството на Ферарио 
Спасов. В „Янтра“ идва 
като преотстъпен.
 „Надявам се да по-
могна на родния си клуб. 
Харесва ми проектът в 
„Янтра“ и се радвам, че 
тук ще разчитат на по-
млади футболисти. Хубаво 
е, че има и по-опитни иг-
рачи, от които да се учим. 
Вярвам, че ще съумеем 
да изградим един добър 
колектив. За мен това е 
една чудесна възможност 
да трупам повече опит и 
игрови минути в професио-
налния футбол и да про-
дължа да се развивам“, 
сподели Емил.

Емил Колев е чеòвъðòо 
ново попълнение в 
ñъñòàвà нà „Янòðà"

Светозар Гатев
 ОФК „Янтра“ (Габрово) обяви привли-
чането на Ахмед Хикмет. Амбициозният 
млад специалист ще оглави треньорския 
щаб на детско-юношеската школа на клу-
ба.
 Хикмет има дълга футболна визитка. 
Играл е за отборите на „Волов“ (Шумен), 
„Спартак“ (Варна), „Берое“ (Стара Загора), 
„Монтана“, „Видима-Раковски“ (Севлиево), 
„Етър“ (Велико Търново), „Миньор“ (Пер-
ник), „Черноморец“ (Бургас), „Черноморец“ 
(Балчик) и „Хебър“ ((Пазарджик). Трупал е 
опит и в чужбина – в Кипър и Германия.
 Треньорския си път започва във фут-
болната академия за индивидуална под-
готовка на Бойко Величков. Бил е помощ-
ник-треньор на тима от Втора лига „Черно-
морец“ (Балчик), работил е и в школата на 
клуба. Има стаж и в академията на новия 
член на Първа лига – ЦСКА 1948.
 В момента Хикмет е студент във Фа-
култет „Спорт“ на НСА с профил „Треньор 
по футбол“.

Ахмед Õикмеò ще оãлàви òðеньоðñкия щàá 
нà Деòñко-юношеñкàòà школà нà „Янòðà”

влаДимир иванов

 Само месец, след като завършва 
на челното четвърто място в края на 
сезон 1968-1969, „Чардафон-Орловец“ 
започва лятната си подготовка за 
новата кампания. 
 Футболната общественост в 
Габрово не крие надеждите си, че 
голямата цел - влизане в „А“ група, 
най-сетне ще бъде постигната от 
играчите на ЧАО, особено имайки 
предвид, че „Етър“ от съседен Ве-
лико Търново току-що е влязъл за 
сефте в елита, а „Локомотив“ (Горна 
Оряховица) е сторил това още през 
1963 година.

„Започнахме да се готвим с една 
седмица по-рано. Ще бъдем в Трявна 
до 20 юли, след което ще играем три 
мача в Румъния - ще гостуваме на 
град Сибиу. Наш гост в Габрово ще 
бъде „Расинг“ от Бейрут, столицата 
на Ливан. 

Визитата на ливанските футболи-
сти ние ще върнем през октомври. 
До започването на първенството 
смятаме да изиграем 9-10 контролни 
срещи с наши и чужди съперници“, 
споделя старши треньорът Манол 
Николов пред спортния журналист 
от вестник „Балканско знаме“ Христо 
Минчев в разгара на лятото. 

„Съставът се запазва. При нас 

е и Иванов от „Септември“ (София). 
Заедно с отбора тренират и Далев 
(„Дунав“ - Русе, защитник), Вучев 
(вратар, войник в трудовото поде-
ление) и Христов („Червено знаме“ 
- Радомир, нападател), но поради 
една или друга причина тяхното по-

ложение още не е уредено“, допълва 
Николов.

И наистина, „Чардафон-Орловец“ 
има добре окомплектован отбор, в 
който стабилен на вратата е Христо 
Главанов, пред него спокойствие 
вдъхва двойката защитници Топу-
зов-Жеков, а в полузащитата дейст-
ват рутинираните Харалампиев и 
Христов, които трябва да създават 
головите положения в атака и неслу-
чайно са отличени от самия старши 
треньор Николов пред „Балканско 
знаме“. 

„От нападателите искам да изтък-
на Михайлов. След една слаба есен 
той се стегна и беше всеотдаен и ра-

ботлив“, казва в допълнение асистен-
тът Лазар Панчев. ЧАО ще разчита и 
на головия нюх на Вангел Стаматов, 
който в първите кръгове ще даде тон 
за победите над „Ангел Кънчев“ в 
Трявна и над „Кърпачев“ (Ловеч) на 
стадион „Христо Ботев“.

Каква обаче е прогнозата на Ма-
нол Николов преди старта на сезон 
1969/1970? 

„При известни успешни попълне-
ния на състава и при подкрепата на 
цялата габровска общественост ще 
направим опит да атакуваме челото. 
Основание за това ни дава доброто 
досегашно класиране. То ни и за-
дължава да направим нещо повече“, 

признава наставникът на габровския 
тим.

„Чардафон-Орловец“ потегля тро-
маво в шампионата с равенство у 
дома срещу „Доростол“ (Силистра) 
и загуба от основния претендент 
за първото място „ЖСК - Спартак“ 
във Варна, но до края на септември 
стабилизира играта си и през първа-
та половина на есенния полусезон 
записва четири победи, две ремита 
и две поражения. Междувременно 
на 7 септември тимът печели Купата 
на ОНС (Изпълнителния комитет на 
Окръжния народен съвет) след успех 
с 3:1 над „Ангел Кънчев“ (Трявна) в 
Габрово.

Пðеди 50 ãодини “Чàðдàфон-Оðловец” òðъãвà ñкðомно към „А” РФГ
Старши треньорът Манол Николов призовава цялата футболна общественост в Габрово към подкрепа в името на голямата цел

 Тази седмица се навършват 
50 години от историческото пър-
во влизане на габровския футбол 
в елитния ешелон на България. На 
27 юни 1970 г. тимът на „Чарда-
фон-Орловец“ по драматичен начин 
става първенец на Северната „Б“ 
група и печели промоция за „А“ РФГ.  
Ето защо „100 вести“ ще върне 
своите читатели половин век на-
зад и в няколко броя ще извървим 
заедно емоционалния път на мом-
четата на наставника Манол Ни-
колов и помощник-треньора Лазар 
Панчев към най-великия миг във 
футболната история на града ни.

Лятна подготовка 1969-1970:
Лагери: Трявна (до 20 юли; на стади-
он „Христо Ботев“ тече зачимяване)
Нови: Иванов (от „Септември“), Йо-
сиф Харалампиев („Левски-Спартак“, 
пристига септември или октомври)
Проби: Далев (защитник от „Дунав“ - 
Русе), Вучев (вратар - войник в трудо-
вото поделение), Христов (нападател 
от „Червено знаме“ - Радомир)
Контроли: „Чардафон-Орловец“ – 
„Черноморец“ (Бургас) 5:1 (в Трявна), 
„Чардафон-Орловец“ - „Расинг“ (Бей-
рут, Ливан) 2:0 (7.08.1969, 17:30 ч., в 
Габрово; във втора контрола „Расинг“ 
губи и от ДМЗ „Янтра“ - 1:2)
Турне - Сибиу, Румъния (края на 
юли): „Оцелул“ (Галац) – „Чардафон-
Орловец“ 2:1 (ЧК: Г. Димитров за 
оспорване; в Галац), „Политехника“ 
(Галац - студентски отбор) – „Чарда-
фон-Орловец“ 2:2 (1:0 П. Христов, 2:0 
М. Михалев; 2:2 след пристрастно съ-
дийство; в Галац), „Прогресул“ (Бра-
ила) – „Чардафон-Орловец“ 0:0

Северна „Б“ репуБЛиканСка 
футБоЛна група - Сезон 1969/1970

1 КРЪГ – 9.08.1969, 17:30
„ЧАРДАФОН - ОРЛОВЕЦ“ – „ДОРОС-
ТОЛ“ (СИЛИСТРА) 1:1 (0:0)
Голмайстори: 0:1 Ценов (65), 1:1 Ива-
нов (89 - при меле)

2 КРЪГ – 16.08.1969, 17:30
„ЖСК - СПАРТАК“ – „ЧАРДАФОН - ОР-
ЛОВЕЦ“ 2:1 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Топузов (1 п. - авт.), 
2:0 Гьонин (второ полувреме), 2:1 П. 
Христов (70)
Още: 2 смени в Ч-О заради контузии 
през първото полувреме след твърда 
игра на варненци; няколко пропусна-
ти шанса за изравняване в края

3 КРЪГ – 23.08.1969, 17:00
„ЧАРДАФОН - ОРЛОВЕЦ“ – „ЛОКО-
МОТИВ“ (МЕЗДРА) 1:0 (0:0)
Голмайстор: Иванов (88 – глава, про-
бив отляво и центриране Христов)  
Още: Ч-О (второ полувреме - три гре-
ди); Мучев (второ полувреме - с твър-
де силен пас проваля добра атака 
след двойни подавания); Мурин /Лок 
Мз/ (спасява няколко силни удара)

4 КРЪГ – 30.08.1969, 17:00
„ЛОКОМОТИВ“ (РУСЕ) – „ЧАРДАФОН 
- ОРЛОВЕЦ“ 0:0
Още: Мучев (1 п. - три пъти остава 
очи в очи с вратаря), Иванов (1 п. 
- два шанса да стреля), Михалев (1 
п. - добра възможност), Рашков (1 
п. - пропуска; второ полувреме - не-
отсъдена дузпа за грубо нарушение 
срещу него). Съдия: Хайгъров

5 кръг – 6.09.1969, 16:30
„ЧАРДАФОН - ОРЛОВЕЦ“ – „ЛУДОГО-

РЕЦ“ 5:0

6 КРЪГ – 13.09.1969, 16:30
„АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ (ТРЯВНА) – „ЧАРДА-
ФОН - ОРЛОВЕЦ“ 0:2 (0:2)
Ч-О (непълен): Главанов, Топузов, Же-
ков, Харалампиев, Христов, Иванов, 
Стаматов
Голмайстори: Стаматов (кап.) (10, 18)
Още: Томов (АК) (44 – пропуска дузпа 
след отличен плонж на Главанов)

7 КРЪГ – 20.09.1969, 16:30
„ЧАРДАФОН - ОРЛОВЕЦ“ – „КЪРПА-
ЧЕВ“ (ЛОВЕЧ) 3:0 (1:0)
Голмайстори: Стаматов (8 – дузпа за 
игра с ръка), Митов (50 – след кор-
нер), Тачев (второ полувреме - сам 
срещу вратаря след технична комби-
нация)

8 кръг – 27.09.1969, 16:00
„СВЕТКАВИЦА“ (ТЪРГОВИЩЕ) – „ЧАР-
ДАФОН - ОРЛОВЕЦ“ 2:0 (1:0)
Ч-О (непълен): Главанов, Харалампи-
ев, Христов, Михалев, Тачев, Стама-
тов (кап.) (второ полувреме – Рашков)
Голмайстори: Ст. Димитров (24 - меж-
ду трима защитници провира леко 
топката край колебливия Главанов), ?  
неизвестен голмайстор (50 - топовен 
шут от 35-40 м)

Забележка: Статистиката е от 
вестник „Балканско знаме“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
къща В с. Музга - 2-етажна, 
се продава на тел. 0879/266-
265. [24, 12]
апарТаМЕнТи ноВо строи-
телство по себестойност и до-
говаряне се продават на тел. 
0888/44-70-96. [24, 12]
Магазин за хранителни стоки 
- ново строителство, продава 
тел. 0888/44-70-96. [24, 12]
парцЕл В кв. Златари - 4 
дка, от които 1.2 в регулация, 
ток, вода, се продава на тел. 
0898/783-741. [12, 6]
апарТаМЕнТ на ул. „Варо-
вник“ - 75 кв. м, по договаряне 
се продава на тел. 0889/02-02-
98, 0887/141-422. [12, 6]
къща В село Дебел дял се 
продава. Оглед - събота и неде-

ля. Справки на тел. 0878/860-
411. [12, 6]
ЕТаж оТ къща в центъра, зад 
Мол Габрово, с двор 150 кв. м, 
се продава на тел. 0897/446-
428, 0878/356-150 [20, 6]
къща В село Козирог, с двор, 
продава 0895/166-612. [12, 6]
парцЕл - 600 кв. м, във вил-
на зона Гайдари, 400 метра 
над училището в село Поповци, 
южно изложение, път, вода и 
ток, красива панорама,  про-
дава тел. 0893/002-309. [5, 5]
спЕшно! гараж на ул. „Ва-
ровник“ се продава на тел. 
0887/954-989. [5, 3]
апарТаМЕнТ В село Буря за 
12 900 лева се продава на тел. 
0887/954-989. [5, 3]
апарТаМЕнТ до КАТ продава 
тел. 0885/366-689. [2, 2]
МясТо - 632 кв. м, УПИ, кв. 
Йонково, до Габрово хилс, про-
дава тел. 0897/047-452. [8, 3]
къща В квартал Чехлевци  
продава 0897/047-452. [5, 3]
апарТаМЕнТ В кв. Палаузово, 
на 6 етаж, за 32 000 лева се 
продава на тел. 0896/640-685. 
[3, 3]

урЕгулиран парцЕл - 1 дка, 
се продава в село Златевци, до 
центъра, до автобусна спирка, 
до магазин, вода, ел. ток. За 
справки: тел. 0889/197-495. 
[16, 4]
апарТаМЕнТ, 135 кв. м, цен-
тър на Габрово, втори етаж, се 
продава на тел. 0888/266-970 
[12, 2]
апарТаМЕнТ В идеален център 
се продава на тел. 0893/43-29-
92, 0879/326-955. [11, 2]
парцЕл В регулация - 1186 кв. 
м, в кв. Стефановци се продава 
на тел. 0887/130-346. [4, 1]
апарТаМЕнТи и гаражи - 
ново строителство, в центъра 
се продават на тел. 0897/87-
18-22. [30, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и полу-
съборена, се купува на тел. 
0895/752-838.
купуВа сТари къщи и по-
стройки по селата на ниски 
цени - тел. 0889/991-977.
купуВаМ къща, апартамент, 
гараж, склад и др. на дългосро-
чен лизинг. Тел. 0899/143-163.

апарТаМЕнТ - двустаен, трис-
таен, до 15 000 лв., се купува 
на тел. 0894/454-057. [12, 6]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ в кв. 
Младост до 30 000 лв. се ку-
пува на тел. 0886/16-40-34. 
[3, 2]
изкупуВа сТари, съборени, 
полусъборени къщи. Изгодни 
цени. Тел. 0877/51-33-94. [11, 
4]
гарсониЕра сЕ купува на тел. 
0898/935-164. [6, 2]
гарсониЕра до 17 000 лева 
се купува на тел. 0893/788-
505. [3, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
рЕноВирани и обзаведе-
ни офиси в сградата на ОББ 
се отдават под наем на тел. 
0888/907-666.
поМЕщЕниЕ В топ център, 50 
кв. м, за магазин, офис се дава 
под наем на тел. 0878/370-
640. [24, 14]
поМЕщЕниЕ на ул. „Орлов-
ска“ 18 се дава под наем на 
тел. 0886/870-587. [12, 11]
гарсониЕра на Еса се дава 
под наем на тел. 0896/640-

415. [5, 4]
изгодно! поМЕщЕниЕ за 
живеене се дава под наем на 
тел. 0899/106-016. [12, 12]
поМЕщЕниЕ - 45 кв. м, в 
идеален център (къщата сре-
щу банка ДСК), подходящо за 
офис, жилищна площ, фризьор-
ски, козметичен салон и др., 
се отдава под наем на тел. 
0886/06-44-95. [12, 6]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ до 
болницата, основен ремонт, об-
заведен, 250 лв. наем, се дава 
под наем на тел. 0898/939-
303. [5, 4]
ноВорЕМонТирана полуоБ-
заВЕдЕна боксониера срещу 
тих двор в широк център се 
отдава под наем дългосрочно 
на тел. 0879/57-35-60. [11, 5]
дВусТаЕн оБзаВЕдЕн апар-
тамент се отдава под наем на 
тел. 0889/86-86-01. [5, 3]
саМосТояТЕлна оБзаВЕдЕ-
на стая с тераса, баня и тоа-
летна между сграда Ректорат на 
ТУ и Баждар се дава под наем 
на тел. 0889/22-98-37. [6, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, след 
основен ремонт, се дава под 

наем на тел. 0897/64-57-46. 
[3, 3]
гараж на ул. „Морава“ се 
дава под наем на тел. 0894/52-
52-58. [6, 2]
апарТаМЕнТ В идеален цен-
тър се дава под наем на тел. 
0876/999-121. [16, 2]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ на 
Еса, полуобзаведен, се дава 
под наем на тел. 0899/070-
304. [13, 1]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 1]

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и гори се 
купуват на тел. 0899/44-01-77. 
[11, 6]
зЕМя В Габровска област се 
купува на тел. 0894/47-44-70. 
[11, 1]

нощуВки
къща за гости - Габрово, тел. 
0878/532-714, 0888/532-714.
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080
апарТаМЕнТ - самостоятелни 
нощувки -  тел. 0889/931-264. 
[22, 10]

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
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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  дър-
ва 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 тел. 0877/108-
825.
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
БукоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 

транспорт. Тел. 0877/191-
102.
дърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
дъБоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
сухи и сурови нацепени 

дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.

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 се про-
дават на тел. 0876/162-
172.
дърВа за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [24, 22]
сухи дърВа за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 22]
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени - 80 лв., се 
продават на тел. 0878/47-
22-37. [31, 19]
дърВа за огрев се про-
дават изгодно. Качество! 
Тел. 0898/24-93-36. [11, 
11]

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 продават на тел. 
0896/741-763, 0896/73-
58-59. [12, 9]
салкъМ, нарязан и на-
цепен - 70 лв./куб. м, бук 
и мише - 80 лв./куб. м - 
тел. 0879/56-27-33. [12, 
9]
дърВа за огрев - салкъм 
- 70 лв./куб. м, мише и 
бук - 80 лв./куб. м - тел. 
0897/765-901. [12, 9]

дърВа за огрев на метър 
и нарязани на склад - тел. 
0897/87-98-07. [24, 15]
дърВа за огрев - мет-
рови и нарязани - тел. 
0896/555-999. [24, 15]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 12]
рЕжа дърВа - 0894/220-
509. [24, 6]
гоТоВи, нарязани и на-
цепени дърва за огрев - 
бук, дъб, метрови дърва 
- 0896/80-76-88. [12, 8]
дъБоВи изрЕзки - 40 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0899/137-896. [24, 2]

сТроиТЕлсТВо

изгражда ТЕраси - 
0897/931-088.

кърТи и пробива - 
0897/832-363
ФирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
ФирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637.
кърТи, рЕжЕ, зида, 
ВиК, ел. фаянс  - тел. 
0878/943-895
съБаря сТари къщи и по-
стройки - тел. 0889/991-
977.
раБоТа с малък багер и 
самосвал. Тел. 0899/140-
258.
услуги с мини багер - 75 
см ширина - 0897/42-93-
74.
рЕМонТ на покриви 
- ВСЯКАКВИ, и с плочи, 
улуци - справки на тел. 
0896/859-701.
сТроиТЕлсТВо и ре-
монт на покриви - тел. 
0896/799-364.
Бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- 
и топлоизолации, дренаж, 
бояджийски и тенекеджий-
ски услуги - 0899/638-
875. [20, 20]

изВършВа рЕМонТ на 
покриви и нови, хидрои-
золация, саниране, улуци 
и др. - тел. 0895/810-504. 
[26, 22]
услуги с багер - 3.5 
тона, и бобкат - 3 тона - 
тел. 0898/421-281. [26, 
21]
каМЕнна оБлицоВка и 
настилки, камини, пещи, 
барбекю, чешми се изра-
ботват на тел. 0896/702-
367. [12, 12]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви, вътрешни 
ремонти - тел. 0897/390-
194. [24, 15]
рЕМонТ и направа на по-
криви, външна изолация, 
хидроизолация и др. - тел. 
0888/020-187. [24, 15]
изВършВанЕ на ремонт-
ни дейности на басейни 
и строителни обекти - 
0877/777-425, 0886/106-
033. [11, 6]
рЕМонТ на покриви, улу-
ци, хидроизолация - тел. 
0884/76-93-42, от Габро-
во. [22, 13]
кърТя БЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 6]
рЕМонТ на стари къщи 
- покриви, изолации, ла-
марини, бетони и др., 
извършва тел. 0882/279-
749. [24, 9]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
улуци, дренаж и др. - 
0882/279-749. [24, 9]
рЕМонТ на стари по-
криви и подмяна на улу-
ци. Варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [12, 1]
шпаклоВки, гипсокар-
Тон, мазилки, замазки и 
др. - тел. 0898/672-883. 
[5, 5]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 21]
ВароВи Мазилки, то-
плоизолация, шпаклов-
ка, боя - скеле - тел. 
0888/167-755. [24, 13]
Вик, Фаянс и теракота - 
справки на тел. 0884/228-
253. [22, 9]
Фаянс, ТЕракоТа - тел. 
0896/828-147. [22, 1]

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

израБоТВа

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

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

Вик
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737.

Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВанЕ на канали - 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи - 0894/22-
05-09. [23, 5]

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.

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.

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. инсТалации - тел. 
0877/36-78-52. [22, 17]
рЕМонТ на стари и из-
граждане на нови ел. ин-
сталации - 0878/116-850. 
[3, 1]

почисТВанЕ
чисТи ТаВани и мазета, 
къщи - тел. 0895/42-12-
77. [20, 10]

пранЕ на килими и чер-
ги. Вземане от адрес. Тел. 
0896/061-411. [23, 9]
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0893 893 754. [24, 
11]

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, 4]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313. [25, 22]
Ел. урЕди се поправят на 
тел. 0894/22-05-09. [23, 
10]

рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 11]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри се извършва на тел. 
0988/815-645, 0884/155-
075. [3, 2]

градини, БасЕйни

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

косЕнЕ
проФЕсионално ко-
сЕнЕ и поддръжка на 
дворове извършва тел. 
0899/140-254.
косЕнЕ и почистване - 
тел. 0893/20-49-09. [22, 
21]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини - 
тел. 0886/308-017. [24, 
15]
косЕнЕ с храсторез се 
извършва на тел. 0876/47-
99-10. [12, 9]
грижа за Вашия двор - 
косене на трева, поддръж-
ка на зелени площи, по-
чистване на дворове. Тел. 
0877/919-006. [22, 13]
косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[12, 12]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - 0894/602-701. 
[19, 10]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0878/881-
501. [12, 4]

озЕлЕняВанЕ
„дЕМЕТра -прогрЕс“ 
изВършВа: озеленява-
не, ландшафтни проекти, 
поддръжка зелени площи, 
плодни градини. Предлага 
декоративни цветя, храсти 
и дървета. Тел. 0877/343-
426. [11, 10]

хидроизолации
хидроизолация на по-
криви, измазване на ко-
мини, ламарини извършва 
тел. 0876/54-95-12. [24, 
15]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
рЕМонТ на стругове и 
фрези извършва тел. 
0898/359-222. [22, 16]
рязанЕ на опасни дър-
вета - 0894/602-701. [19, 
10]
калайдисВанЕ и ремонт 
на медни съдове, каза-
ни - тел. 0899/688-841, 
0888/280-357. [14, 4]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [12, 1]

продаВа Машини
ЕлЕкТричЕска пишЕща 
машина се продава на тел. 
0888/819-851. [6, 6]
косачка BCS 622 - 14 к. 
с., + резервни части, се 
продава на тел. 0886/796-
861. [6, 5]
дърВодЕлски Маши-
ни се продават на тел. 
0896/77-64-54. [5, 5]
ярМоМЕлка сЕ продава 
на тел. 0890/214-128. [4, 
2]

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, 
18]
циМЕнТоВи коло-
ВЕ се продават на тел. 
0888/390-082. [20, 20]
огнЕупорни Тухли, циг-
ли, турски керемиди втора 
ръка се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 22]
сТари цигли - двуканал-
ни, 0.20 лв., се продават 
на тел. 0877/29-84-89. 
[24, 18]
сухи чаМоВи греди и 
букови талпи се прода-
ват на тел. 0876/733-350. 
[22, 14]
паркЕТ - дъб, масив, се 
продава на тел. 0886/079-
119. [5, 5]
каМЕнни плочи от 
покрив - 15 лв./кв. м - 
0899/48-98-46. [4, 3]
огнЕупорни Тухли - 

218 бр., 25х12,5х6 см, 
400 лв., се продават на 
тел. 0878/709-703. [3, 2]
покриВна лаМарина - 
употребявана, се прода-
ва на тел. 0886/777-990. 
[14, 2]
кЕрЕМиди - двуканални, 
стари, се продават на тел. 
0878/917-833. [6, 1]
цигли - втора употре-
ба, се продават на тел. 
0887/214-591. [4, 1]

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, 9]

продаВа разни
цисТЕрни и бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [25, 20]
цисТЕрни и бидо-
ни се продават на тел. 

0887/307-193. [25, 3]
МЕТална цисТЕрна - 10 
тона, се продава на тел. 
0888/975-692. [12, 10]
каруца, аМуниция за 
кон, цистерна, стоманено 
въже - 100 м, чукове, кан-
тар - 500 л, се продават 
на тел. 0890/214-128. [4, 
2]
цЕнТроФуга, кокоша 
мрежа - 50 метра, се про-
дават на тел. 0889/28-44-
56. [6, 2]
ТриФазна ярМоМЕлка 
и кантар до 500 кг се 
продават на тел. 0897/82-
80-88. [5, 4]
Фургон сЕ продава на 
тел. 0895/319-802. [5, 2]
каМина с водна риза 
„Прити“, 13 кВт, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0878/518-770, след 
17 часа [20, 2]
каМина с водна риза - 
24 kW, втора употреба, за 
200 лева се продава на 
тел. 0877/658-626. [6, 1]

продаВа клиМаТици
хипЕринВЕрТорЕн кли-
МаТик „Фуджицу Нок-
рия-18“ се продава на тел. 
0879/000-654. [6, 6]

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, 11]
орЕхи сЕ купуват на тел. 
0879/13-28-32. [3, 1]
ТЕнис Маса се купува на 
тел. 0988/824-771. [2, 1]

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

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

жиВоТни продаВа
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0888/975-692. [12, 
10]
пилЕТа сЕ продават на 
тел. 0889/88-06-06. [11, 
4]

жиВоТни купуВа
Малка ФЕрМа купува 
кон - тел. 0890/214-128. 
[4, 2]

доМашни лЮБиМци
подаряВаМ кучЕ - тел. 
0898/841-766. [5, 1]

пчЕли продаВа
пчЕлни сЕМЕйсТВа се 
продават на тел. 0889/28-
44-56. [6, 2]

храна за жиВоТни
Бали сЕно - малки - тел. 
0890/214-128. [4, 2]

 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. 

Регионалният 
всекидневник 

„100 ВеСТИ“ 
излиза всеки ден без 

събота и неделя.
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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, 20]

изгодно! прЕВоз с бус - тел. 
0896/076-279. [22, 19]
ТранспорТ с бус  - 0.45 лв./км 
- справки на тел. 0894/004-045. 
[16, 13]
ТранспорТ със самосвал до 3.5 
тона и работници - 0894/602-701. 
[15, 8]
ТранспорТни услуги до 2.5 тона 
- каросерия - тел. 0896/828-147. 
[22, 1]

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА
Регионалният 
всекидневник 

„100 ВеСТИ“ 
излиза всеки ден без 

събота и неделя.

лЕкари
психиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-А, 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски БолЕсТи, 

естетична дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
д-р иВайло дончЕВ - 
спЕциалисТ уролог В 
клиника по урология 
къМ униВЕрсиТЕТска 
Болница „лозЕнЕц“ 
(бивша Правителствена 
болница) - гр. София. Ам-
булаторни прегледи всяка 
събота и неделя в ка-
бинет в гр. Габрово, ул. 
„Николаевска“ 195 след 
уговорка на тел. 0898/74-
48-14.

аВТоМоБили продаВа
рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 21]
ФолксВагЕн поло, 1.6, 
2 врати, се продава на 
тел. 0899/421-079. [5, 5]
ТойоТа ТЕрсЕл 4х4 про-
дава 0876/799-923. [12, 8]
Волга-газ 24, в движе-
ние, се продава на тел. 
0889/28-44-56. [6, 2]
МЕрцЕдЕс 180 С - га-
зова уредба, цена: 1500 
лв., се продава на тел. 
0887/341-715. [5, 2]

МикроБуси, каМиони
газ 53 - бордови, про-
дава тел. 0878/353-532. 
[2, 2]

аВТоМоБили купуВа
МЕрцЕдЕс 190 D 124 ку-
пува тел. 0899/688-841, 
0888/280-357. [14, 4]

аВТочасТи/Магазини
рЕно ЕспЕйс, 2.2, TDI, 
113 к. с., на части или 
цяло се продава на тел. 
0899/359-114. [11, 2]

 под наЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-
томобили под наем, ул. 
„Емануил Манолов“ 28 - 
0999/009-008.
аВТоМоБили под наем 
- 0878/929-080.

сТари аВТоМоБили
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 

Вземане от място - 
0999/009-008.

МоТори/ВЕлосипЕди
сиМсони купуВа тел. 
0886/928-101. [12, 9]
сиМсон 50 продава тел. 
0887/265-095. [11, 10]
сиМсони купуВа тел. 
0889/88-06-06. [11, 4]
ВЕлосипЕд „спринТ“ - 
24 цола, за 220 лв. се 
продава на тел. 0894/52-
52-58. [3, 2]

рЕМаркЕТа
рЕМаркЕ за 350 лв. се 
продава на тел. 0894/52-
52-58. [6, 2]

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

раБоТа прЕдлага
хоТЕл на морето търси: рецеп-
ционист/ка, камериерки и ра-
ботник поддръжка. За контакти: 
тел. 0895/763-172. [15, 11]
МайсТор коФраж и арматура 
търси да назначи тел. 0898/421-
281. [26, 21]
агроапТЕка Търси служител 
с необходимата квалификация. 
Справки на тел. 0877/60-14-33. 
[22, 16]
сЕрВиТьорка с опит се тър-
си на тел. 0899/651-549, 

0895/672-652. [12, 9]
ТаксиМЕТроВи шоФьори се 
търсят на тел. 0887/587-354. 
[24, 9]
ФирМа Търси майстор на за-
куски и баничар - справки на 
тел. 0893/648-113. [12, 7]
раБоТник за екструдер и мел-
ница за пластмаса се търси на 
тел. 0887/396-371. [11, 6]
грил-паВилион прЕд мага-
зин „Кауфланд“ търси да назна-
чи продавач. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 10]
ФирМа „МЕТал груп - НБ“ 
ЕООД - гр. Севлиево търси 
да назначи заварчик с опит. 
Обхват на работата - изра-
ботка и  монтаж на метални 
врати,парапети,навеси. Добро 
заплащане. Справки на тел. 
0885/857-729. [12, 6]
Бинго зала - Габрово търси 
барманка. При добро заплаща-

не. Справки на тел. 0896/604-
999. [11, 8]
ТъргоВски прЕдсТаВиТЕл, 
владеещ румънски език, англий-
ският е предимство, се търси на 
тел. 0888/314-563. [12, 8]
за рЕсТоранТа на Комплекс 
Трендафила търсим готвач и пи-
цар. За връзка: тел. 0883/277-
770. [11, 5]
пасТир сЕ търси на тел. 
0897/80-22-51. [11, 4]
„озЕлЕняВанЕ и поддръжка“ 
търси работник. Справки на тел. 
0899/14-02-54. [26, 5]
зидаро-коФражисТи и общи 
работници се търсят на тел. 
0898/97-06-77. [5, 5]
ТърсиМ да назначим (на тру-
дов договор): ОЗЕЛЕНИТЕЛИ за 
поддържане на градини и деко-
ративни зелени площи, с шо-
фьорската книжка, с познания 

в работата с градински инстру-
менти и инвентар – косачка, 
тример, храсторез и др. Теле-
фон за контакт: 0884/939-212. 
[3, 3]
жЕна до 65 години за гледане 
на стари хора се търси на тел. 
0899/971-564. [5, 4]
ФирМа „ЕлТЕх-М“ ЕООД 
търси дърводелец, шлайфист 
и бояджия. Справки на тел. 
0888/675-878. [5, 3]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД търси 
оператор на ЦПУ - справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 3]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД търси 
шлосер-монтьор - справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 3]
ФирМа Търси работници - 
за автомивка и автомонтьор. 
Справки на тел. 0896/655-383. 
[11, 2]
ТаксиМЕТроВ шоФьор се 

търси на тел. 0893/302-002. 
[4, 2]

Ф и р М а  Т ъ р с и 
о Ф и с - М Е н и д ж ъ р , 
дърВодЕлЕц, МонТажник 
- МЕБЕлисТ, МашинЕн 
опЕраТор. Справки на тел. 
0895/40-45-42. [11, 4]

хоТЕл-рЕсТоранТ В Китен 
търси: готвачи, помощник-гот-
вачи, камериерки, сервитьори, 
поддръжка. Справки на тел. 
0888/20-63-25. [10, 1]
раБоТници за кравеферма се 
търсят на тел. 0896/690-300. 
[7, 1]
заВЕдЕниЕ Търси готвач. 
Справки на тел. 0889/406-906. 
[5, 1]
пицария „Мания“ търси 
сервитьори. Справки на тел. 
0878/44-55-19. [12, 1]

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

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

БилЕТи, 
пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТни БИЛЕТИ се предлагат на 
тел. 066/80-49-48, 0887/83-61-73.

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 5]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 3]

запознансТВа
70-годишЕн, подси-
гурЕн търси подходя-
ща жена или семейство 
без ангажименти за съ-
жителство до живот - 
0889/50-27-63. [5, 5]
сЕриозна прияТЕлка 
търси тел. 0988/795-
831. [24, 11]
29-годишЕн Търси съ-
жителство с жена до 35 
години - тел. 0892/033-
560. [7, 4]

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

раБоТа Търси
Търси раБоТа като 
мияч в заведение - тел. 
0878/555-841. [24, 17]
раБоТа каТо охранител 
търси тел. 0894/454-057. 
[11, 10]
ако иМаТЕ нужда от де-
тегледачка, позвънете на 
тел. 0892/327-020. [3, 3]
Търся раБоТа като ох-
ранител - 0897/555-244. 
[5, 5]

Търся раБоТа като шо-
фьор или мотокарист - 
тел. 0888/135-334. [5, 1]

грижа за Болни
и ВъзрасТни
глЕда Болни, възраст-
ни хора почасово - тел. 
0877/302-561.
глЕданЕ на възраст-
ни почасово - тел. 
0876/717-984. [4, 3]

066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание
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Продължава от стр. 1, 
част 10

Аãуàñ Кàлиенòеñ – Мàчу 
Пикчу – Аãуàñ Кàлиенòеñ
 Агуас Калиентес е ма-
лък град (с около 5000 
жители), разположен 
в Свещената долина на 
река Урубамба на висо-
чина малко над 2000 m. 
Недалеч от града един от 
притоците на тази река - 
Вилканота, събира водите 
и на по-малката река Агу-
ас Калиентес, разделяща 
града на две части, свър-
зани с няколко красиви 
моста. Градът е главният 
изходен пункт към Мачу 
Пикчу и винаги е препъл-
нен с туристи, които всеки 
ден надхвърлят броя на 
неговите собствени жите-
ли. Това определя облика 
му на туристически град 
с много хотели и ресто-
ранти, с много магазини и 
щандове за сувенири, кон-
центрирани преди всич-
ко в голям покрит пазар 
непосредствено до гара-
та. Притиснати от новите 
сгради, улиците са твърде 
тесни (а и стръмни) и по 
тях не се движат автомо-
били, но пък са изпъстре-
ни с много хора, а между 
тях тук-таме блуждаят без-
домни кучета.
 А аз блуждая, търсейки 
моя хотел. След кратко 
лутане това се случва. Ко-
гато влязох, на рецепцията 
нямаше никого. Поглеждам 
се в огледалото. Комарите 
са ме разкрасили с един 
хубав оток под лявото око, 
а и цялото ми лице е за-
червено. Наложи се да 
почакам, докато се появи 
млад мъж, който ми даде 
ключа от стаята и карта, 
върху която отбеляза от-
къде да си купя автобусни 
билети за Мачу Пикчу и 
билет за влака за Ойан-
тайтамбо (Ollantaytambo). 

Входен билет за Мачу Пик-
чу вече имах, купен отдав-
на по интернет за 84 $. 
 Разстоянието между 
Агуас Калиентес и Мачу 
Пикчу по пътя е около 9 
km, но цената за автобу-
са в двете посоки е 24 
$, които платих директно 
в долари. Разстоянието 
между Агуас Калиентес и 
Ойантайтамбо е едва 42 
km и на практика може да 
се пропътува само с влак. 
Отидох на гарата, за да 
си купя билет за следва-
щия ден, и посочих часа 
на влака, с който исках 
да пътувам. Служителят на 

гишето, иначе много сим-
патичен млад мъж, гово-
рещ добре английски, ми 
каза, че цената за този 
влак е 115 щатски дола-
ра, но преди още да види 
реакцията ми, побърза да 
каже, че за този ден це-
ната е промоционална и 
е „само“ 67 $. Последната 
цена ми се стори добра, 
защото очаквах да платя 

80-90 $. И независимо че 
беше официално гише на 
официалната железопътна 
компания PERURAIL, пла-
тих директно с долари и 
цената, посочена в билета, 
беше само в долари, без 
дори да е отбелязана рав-
ностойността в солес. Да 
не би да ви се е сторило 
скъпо? Според мен това 
е меко казано, защото аз 
останах с впечатлението, 
че в Перу третират тури-
стите като златни кокошки, 
дошли тук единствено с 
желанието да снасят. Дори 
и за влизането в много 
от църквите се заплаща, 

което вече ми изглежда 
безбожно, защото пове-
чето от тях са нормално 
функциониращи храмове, 
посещавани от богомолци. 
 Но признавам, че това, 
което наистина ме втрещи, 
бе при посещението на 
инка старините в Ойантай-
тамбо (тук ще наруша хро-
нологията на моя разказ). 
Това са останки от ка-
менни строежи, за входа 
към които чуждестранни-
ят турист трябва да плати 
140 солес (близо 45 $), а 
местният – само 60 солес 
(не, че и те са малко). Ако 
има някакво намаление за 
ученици, студенти или въз-
растни хора, то изобщо 
не важи за чужденци, или 
пък ако важи, то е само 
за  граждани на някои от 
съседните страни от ра-
йона на Андите (Колумбия, 
Еквадор, Боливия, Чили).
 На връщане хапнах по 
пътя и се прибрах в хо-
тела, където се захванах 
да шия раницата. Добре, 
че бях взел игла и здрави 
конци! 
 На следната сутрин се 
събуждам в Агуас Калиен-
тес, но това, което виж-
дам, никак не е радостно 
– облаци и мъгли, които се 
спускат от околните вър-
хове, но не само това. 
Вали и то силно. Това е 
положението и то не може 
да се промени! Билетът 
ми за Мачу Пикчу е точно 
за тази дата, купен още 
преди 6 месеца. Отидох на 
закуска, след което навля-
кох дъждобрана (добре, че 

синът ми се сети да ми го 
предложи още в София) и 
тръгнах към автобусната 
спирка. А там шарения от 
дъждобрани!
 От година на година 
режимът за посещение 
на Мачу Пикчу се затя-
га. От една страна цената 
се повишава, а от друга 
– времето за престой се 
намалява. Няма да про-
следявам как това се е из-
меняло с годините, но сега 
то е следното: Престоят е 
до 4 часа, пускат се (на 
определени часове) някол-
ко хиляди души дневно (по 

мои изчисления са 5600), а 
цената е 68 $. Ако искаш 
да се качиш и на съседния 
връх Уайна Пикчу, цената 
се увеличава с още 16 $, а 
времето – с още два часа. 
Достъпът дотам е ограни-
чен на 400 човека дневно, 
влизащи в определени ча-

сове. Качването на Уайна 
Пикчу дава още един до-
пълнителен, надявам се и 
чудесен поглед отвисоко 
към града на инките. Аз 
имам билет и за там, но 
съм разколебан. Струва 
ли си да катеря този връх 
(той е и много стръмен), 
а когато се кача горе, да 
видя само облаци и мъг-
ли, но не и това, заради 
което съм се качил – да 

погледна отвисоко града 
на инките!?
 За да се придвижиш от 
Агуас Калиентес до Мачу 
Пикчу, има два начина. 
Единият е пеша (около 5-6 
km) по стръмна и живо-
писна пътека, а другият – 
със споменатия вече авто-
бус, избран и от мен. Той 
се вие по серпантините 

на пътя, носещ името на 
Хирам Бингам - открива-
телят на изгубения град, 
за да превземе четирис-
тотинте метра разлика във 
височините между двете 
точки. Пътят е стръмен и 
изглежда опасен, но едва 
ли може да впечатли тези, 
които вече са пътували до 
Хидроелектрика. До Мачу 
Пикчу автобусът пътува не 
повече от 30 минути. Мал-
ко съм подранил за часа, 

в който исках да вляза, 
и се помотвам наоколо. 
Слагам тъмни очила, за да 
прикрия поне отока под 
окото. Пръскам репилент 
по ръцете си и го разтри-
вам по лицето и врата. 
Може би след вчерашните 
поражения действието е 
закъсняло. 
 Не зная, но от Мачу 

Пикчу не се върнах с нови 
нахапвания. Виждайки 
какво правя, възрастна 
потомка на индианците 
протяга ръце. Изпръсках 
значително количество в 
ръцете й, но не съм сигу-
рен, че тя имаше предста-
ва какво точно е това и 
за какво се използва. По-
скоро си изпроси нещо, 
виждайки, че другите го 
имат. Не съм прекалено 
критичен или некоректен 

като казвам това, защото 
имах достатъчно случаи да 
се убедя, че просията не е 
нещо чуждо за възрастни-
те перуанки от по-низшите 
слоеве на обществото.
 Дъждът продължава 
и навсякъде наоколо са 
мъгли и облаци, скрива-
щи околните планини. На-
реждам се на опашката 

от хора, влизащи в гра-
да на инките. Проверката 
е стриктна – изискват се 
паспорти и билетите, вър-
ху които удрят печат с 
датата на влизане.
 Озовал се вече вътре, 
бързам да се изкача по 
стръмната пътека, откъде-
то се откриват прекрасни 
гледки към този невероятен 
град и виждам ето това, 
показано на снимките.

Продължава в понеделник

Едно пъòувàне в Южнà Амеðикà

Това виждам на сутринта 
от хотела в Агуас Калиентес

Навсякъде наоколо са мъгли и облаци

Поглед към част от невероятните 
тераси, които инките са изградили

Ламите – сегашни постоянни 
обитатели на Мачу Пикчу

И още един заселник в Мачу Пикчу – тарантула

Градът, погледнат от високо


