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Едно пътуване 
в Южна Амеðика с 
Геоðги Тðендафилов

2 сðеáъðни 
медала и 
седем 
нагðади за 
"Елиза Аðт" 
от гðад Евоðа, 
Поðтугалия2

	 Днес	 разказът	 на	 Ге-
орги	 Трендафилов	 ни	 от-
вежда	 в	 административ-
ната	 столица	 на	 Боливия	
-	Ла	Пас,	където	основни-
ят	 градски	 транспорт	 се	
осъществява	 чрез	 въжени	
линии	 (telefericos).	 С	 1400	
кабинки	 Боливия	 има	 ре-
кордно	дълга	и	най-високо	
разположената	въжена	ли-
ния	 в	 света	 (3600	 m	 над-
морска	височина).	
	 За	 южноамериканска-
та	 държава	проектът,	 кой-
то	се	нарича	„Mi-Teleférico”	
(Моят	лифт),	е	престиж,	за	
гражданите	 -	 удобство	 и	
бързина.	 Още	 за	 Ла	 Пас		
на страница 8

РЕМО "ЕТЪР"

	 Изработката	 на	 пред-
мети	 от	 растителни	 ма-
териали	 е	 широко	 раз-
пространена	 в	 миналото.	
Макар	 да	 се	 използват	
технически	пособия,	физи-
ческият	труд	и	творческите	
възможности	на	майстори-
те	имат	сериозна	роля	за	
крайния	резултат.	На	22	и	
23	 август	 в	 музей	 „Етър“	
бяха	 представени	 плетене	
на	 рогозки	 и	 други	 пред-
мети	 от	 беленица	 –	 царе-
вична	 шума;	 изработване	
на	кошници	и	на	въжета.
	 Участието	 на	 Вера	
Цанева,	 Тодор	 Иванов	 и	
Христо	 Маринов	 във	 въз-
становките	е	 част	от	про-
екта	 „Майсторе,	 покажи	
ни	своя	занаят“,	който	му-
зей	 „Етър“	 реализира	 с	
финансовата	 подкрепа	 на	

Национален	 фонд	 „Култу-
ра“.

Проектът	 започна	
през	 юли	 с	 теренно	 про-
учване,	по	време	на	което	
бяха	 посетени	 населени	

места	 от	 региона	 на	Цен-
трална	 Стара	 планина.	 В	
разговори	 с	 представите-
ли	 на	 местните	 общности	
бяха	 открити	 хора,	 запа-
зили	 знания	 и	 умения	 в	

създаването	 на	 предмети	
от	растителни	материали.	

Вера	Цанева	–	жената	
със	златни	ръце!	Очите	на	
Вера	говорят	много.	В	тях	
се	усеща	лека	меланхолия,	

но	не	и	тъга.	Жената	пази	
знание	 и	 практикува	 уме-
ния,	до	които	хората	в	да-
лечното	 минало	 достигат	
заради	труден	живот.	

Нека	 си	 представим	

България	 през	 войните	 от	
началото	 на	 ХХ	 век!	 Мъ-
жете	 са	 на	фронта,	 върху	
жените	 пада	 цялата	 отго-
ворност	за	издръжката	на	
семейството	 –	 най-често	

многобройно.	 По-голямата	
част	от	населението	живее	
в	 селата.	 Трудът	 е	 свър-
зан	 с	 обработването	 на	
земята	 и	 с	 отглеждането	
на	 животни.	 Големи	 бъл-
гарски	 писатели	 оставят	
незабравими	 описания	 на	
този	 труден	живот,	 а	 раз-
казаното	 в	 прекрасните	
им	 текстове	 е	 преживяно	
от	 майката	 на	 Вера.	 Ези-
кът,	 използван	 в	 разкази-
те,	е	красив.	Животът,	кой-
то	описват	–	много	труден.	

От	майка	си	Вера	нау-
чава,	че	когато	имаш	мал-
ко	 ресурси,	 всяко	 нещо	
влиза	в	употреба.	Но	бъл-
гарката	не	е	само	практич-
на,	тя	е	творец.	Предмети-
те,	които	създава	с	ръцете	
си,	 служат	 в	 бита,	 а	 в	
същото	време	са	украсата	
на	 оскъдно	 обзаведения	
дом.																 стр. 2

Майстоðе, покажи ни своя занаят

	 За	 четвърти	 път	 Дря-
ново	ще	бъде	домакин	на	
кръг	от	националния	шам-
пионат	по	автомобилизъм,	
съобщи	Община	Дряново.		
	 На	 29	 и	 30	 август	 в	
града	 ще	 се	 проведе	 ат-
рактивната	дисциплина	ра-
ли-спринт.	
	 Очаква	 се	 около	 30	
екипажа	да	преминат	три-
те	състезателни	етапа.
	 Състезанието	 беше	
планирано	 за	май,	 но	 по-
ради	 епидемична	 обста-
новка	се	наложи	неговото	

отлагане.	
	 Официалното	 открива-
не	 на	 Рали-спринт	 „Дря-
ново“	 2020	ще	 бъде	 на	 29	
август	 от	 18:30	 ч.	 Всички	
участници	 и	 официалните	
лица	ще	бъдат	приветства-
ни	 от	 домакините	 на	 пар-
кинга	 пред	 Спортен	 ком-
плекс	 „Локомотив“.	 След	
това	 състезателите	 ще	 се	
отправят	 към	 сервизния	
парк	пред	Спортната	зала.
	 Първият	автомобил	ще	
тръгне	по	трасето	в	9:49	ч.	
на	30	август.	

	 Стартът	на	първия	етап	
ще	бъде	на	изхода	на	Дря-
ново	в	посока	село	Царе-
ва	ливада.	Поради	 това	в	
часовете	от	09:00	до	14:00	
ще	 бъде	 спряно	 движе-
нието	на	МПС	по	следния	
маршрут:	 гр.	 Дряново	 (ул.	
„Димитър	 Крусев”	 №	 13-
15)	 –	 с.	 Гърня	 –	 с.	 Муця	
–	с.	Малки	Българени	–	с.	
Игнатовци	–	с.	Искра	–	с.	
Царева	ливада.
	 Класиралите	 се	 на	
призовите	места	ще	бъдат	
наградени	в	14:30	ч.

Дðяново съáиðа елита на автомоáилния 
споðт в Бългаðия на 29 и 30 август

	 План	за	действие,	чрез	
който	 ще	 се	 стимулира	
ресурсната	 ефективност	
и	 прилагането	 на	 зелени	
обществени	 поръчки,	 раз-
работи	Община	Габрово.
	 Документът	 е	 част	 от	
заложените	 дейности	 по	
проект	 GPP-STREAM	 „Зе-
лени	 обществени	 поръчки	
и	 устойчиви	 инструменти	
за	интегриране	на	ресурс-
ната	 ефективност“.	 Целта	
му	 е	 да	 се	 подобри	 из-
пълнението	 на	Общинския	
план	за	развитие	при	про-
веждането	 на	 политики,	
които	 включват	 еколого-
съобразни	подходи	 за	об-
ществени	поръчки.

	 Планът	акцентира	вър-
ху	нуждата	от	повишаване	
капацитета	 на	 местните	
възложители	 за	 изготвяне	
на	зелени	поръчки,	повече	
информираност	 на	 граж-
даните	за	ползите	от	кръ-
говата	 икономика,	 както	
и	 наблюдение	 на	 еколо-
гичните	 и	 икономическите	
ефекти.
	 Зелените	 обществе-
ни	 поръчки	 са	 процеду-
ра,	 чрез	 която	 публични-
те	 органи	 се	 стремят	 да	
получат	 продукти,	 услуги	
и	строителни	работи	с	на-
малено	въздействие	върху	
околната	 среда	 през	 це-
лия	им	жизнен	цикъл.

Разðаáотен е план за зелените 
оáществени поðъчки

	 По	 отношение	 на	 лицето	
са	 установени	 данни,	 че	
на	 8	 юни	 в	Трявна	 той	 е	
намерил	 изгубена	 вещ	 –	
мобилен	телефон,	но	не	я	
е	 предал	 на	 собственика,	
на	 властта	 или	 на	 този,	
който	я	е	загубил,	в	зако-
ноустановения	 срок.	 След	
окомплектоване	 матери-
алите	 по	 наказателното	
производство	ще	бъдат	из-
пратени	 по	 компетентност	
на	прокуратурата.	Вещта	е	
намерена	и	иззета.

	 Два	 месеца	 кино	 ще	
предложи	Община	Габрово	
на	 жителите	 и	 гостите	 на	
града	 от	 края	 на	 август	
до	 края	на	октомври	2020	
година.
	 Фестивалният	 старт	 е	
на	25	август	с	кино	под	от-
крито	 небе.	 Площад	 „Въз-
раждане“	ще	 се	 превърне	
в	 киносалон	 за	 пет	 дни,	
в	 които	 ще	 се	 наслажда-
ваме	 на	 достижения	 на	
българската	 филмова	 ин-
дустрия.	
	 Добрата	 новина	 е,	 че	

прожекциите	са	безплатни	
за	всички.
	 Втората	 половина	 на	
септември	 ще	 ни	 осигури	
висока	 класа	 европейско	
и	 световно	 кино	 с	 госту-
ването	 на	 „София	 филм	
фест“,	 а	 през	 октомври	
ще	 посрещнем	 другия	 ни	
любим	 фестивал	 –	 „Сине-
либри“.	
	 Шестото	 издание	 на	
Международния	 кино-ли-
тературен	 фестивал	 Сине-
либри	ще	бъде	под	мотото	
„Възпитание	на	чувствата“.	

Тðи филмови фестивала 
гостуват в Гаáðово в ðамките 
на по-малко от тðи месеца

Задъðжан е 
56-годишен от Гаáðово 
- намеðил телефон и 
не го въðнал

"Софийски солисти" ще 
откðие на 8 септемвðи Дни 
на камеðната музика    2
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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 

ЧЕСТИТ  93-ТИ РОЖДЕН ДЕН
НА АНГЕЛ ИЛИЕВ  

председател на комитет 
„Памет габровска“, 

изявен краевед, общественик, 
човек с апостолска мисия         

Г-н Илиев, 
пожелаваме ти все така да бъдеш извор на идеи, 

все така позитивен!
Ти си пример за обществото, уважаван и обичан!

Бъди такъв дълги години! 
 От комитет „Памет габровска“

уВЕдоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 

разпрЕдЕлиТЕлЕн  обслужВащ цЕнТър 
габроВо и горна оряхоВица 

уведомява своите клиенти, че:
 на 09.09.2020 г. от 08:15 до 09:00 ч. и от 16:00 
до 17:00 ч.	поради	извършване	на	оперативни	прев-
ключвания	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 елек-
троенергия	 са	 възможни	 смущения	 на	 електрозах-
ранването	в	района	на	община	Габрово,	с.	Яворец,	
с.	Драгановци,	с.	Драгиевци,	с.	Новаковци,	с.	Каме-
щица,	с.	Музга,	с.	Гъбене,	с.	Смиловци,	с.	Борското,	
с.	Дебел	дял	и	почивна	станция	„Люляци“.	

	 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	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

	 44-то	издание	на	Меж-
дународния	 фестивал	
Дни	 на	 камерната	 музика	
Габрово	 2020	 за	 пръв	 път	
ще	 се	 проведе	 в	 значи-
телно	 съкратен	 вид.	 От	
създаването	 му	 през	 1976	
г.	 повечето	 концерти	 за	
втори	 път	 ще	 се	 състоят	
в	зала	„Възраждане“,	а	не	
на	 традиционното	 място	
в	 Художествената	 галерия	
„Христо	Цокев“.	
	 Въпреки	 трудностите	
от	нормативен	и	финансов	
характер,	 организатори-
те	 от	 Община	 Габрово	 и	
Габровският	 камерен	 ор-
кестър	запазват	стремежа	
да	 обновяват	 афиша	 на	
фестивала	 с	 концерти,	 в	
които	 за	 пръв	 път	 в	 Бъл-
гария	ще	бъдат	изпълнени	
забравени	 автори	 и	 про-
изведения	 от	 епохата	 на	
Барока.	Друг	акцент	в	про-
грамата	са	представяне	на	
нови	 съвременни	 творби	
от	 български,	 руски,	 пол-
ски	 и	 френски	 компози-
тори.	 Новост	 е	 и	 концерт	

със	 соловото	 участие	 на	
цугтромбон	 –	 инструмент,	

който	 се	 свързва	 предим-
но	 с	 популярната	 музика	

и	 джаза.	 С	 тези	 събития	
е	 продължена	 традицията	

всяко	фестивално	издание	
да	 разчупва	 рутината	 и	

стереотипите	 при	 програ-
мирането.	
	 В	 предложените	 кон-
церти	 над	 90%	 от	 произ-
веденията	 ще	 прозвучат	
за	 пръв	 път	 в	 Габрово,	
което	ще	предостави	нова	
информация	на	постоянна-
та	публика.	За	пръв	път	в	
Габрово	ще	 гостуват	 цигу-
ларката	Ани	Фурнаджиева	
и	 цугтромбонистът	 Атанас	
Карафезлиев.	
	 Запазва	се	традицията	
да	има	концерт	на	открито	
градско	 пространство,	 да	
присъстват	изявени	имена	
в	българското	изпълнител-
ско	изкуство	и	да	се	пред-
ставят	 непознати	 млади	
таланти.
	 Концертите	 са	 само	 4	
на	 брой,	 но	 въпреки	 това	
афишът	 е	 разнообразен	 и	
застъпва	 широк	 жанров	
спектър,	 включително	 и	
джаз.	 Целта	 е	 да	 се	 за-
доволят	почти	всички	вку-
сове	 и	 желания	 на	 висо-
кообразованата	 габровска	
публика,	 която	 по	 време	

на	 фестивалните	 вечери	
попълва	 анкетни	 карти	 и	
по	този	начин	пряко	участ-
ва	както	в	програмирането	
на	 Дните	 на	 камерната	
музика,	 така	 и	 на	 сезона	
на	Габровския	камерен	ор-
кестър.
	 Някои	 от	 концертите	
имат	свое	мото,	което	ще	
помогне	 на	 всички,	 които	
за	 първи	 път	 ще	 прекра-
чат	прага	на	фестивалната	
зала,	 да	 се	 ориентират	
по-лесно	 в	 музикалните	
послания.	 По	 този	 начин	
организаторите	 от	 Общи-
на	 Габрово	 се	 надяват	 да	
провокират	любопитството	
на	 младите	 хора	 и	 те	 да	
станат	бъдеща	публика	на	
този	фестивал	 –	 запазена	
марка	за	висока	култура.	
	 Някои	 от	 авторите	 и	
част	 от	 изпълнителите,	
включени	в	Дни	на	камер-
ната	 музика	 Габрово	 2020	
ще	 гостуват	 по	 желания	
на	 габровската	 публика,	
отразени	в	анкетирането	й	
през	миналата	година.	

 водоРавно: Кърджали.	 Идиотка.	 Нерез.	 Народ-
ност.	 Колена.	 Грим.	Амин.	 Вела.	 Кох	 (Роберт).	 Исна.	
Инфо.	 Пазител.	 Нок.	 Булава.	Акад.	 Указател.	 "Кади".	
Ен.	 Гети.	Аптекарка.	 Окалина.	 Сити.	 Еол.	 Линк.	 Сва-
ко.	Хали.	Дюни.	Ефел	(Жан).	Слалом.	Казарма.	Илин	
(Лев).	Чао.	Сула.	Откос.	Петит.	Трир.	Тип.	Скелет.	Ва-
тман.	 Ми.	 Скир.	 Калао.	 Обор.	 Диан.	 "Пони".	 Куверт.	
Меласа.	Сто.	Чепкало.	Мливо.	Ем.	Маври.	Факсимиле.	
Кадастрон.	Очилар.	
 отвесно:	Съновник.	Клюка.	Ксилема.	Релеф.	Ага-
ин	(Минчо).	Опека.	Пад.	Ждрело.	Зелник.	Елин.	Ква.	
Жена.	Батик.	Астер	 (Фред).	Марс.	Ваза.	Путин	 (Вла-
димир).	Езуит.	Пелит.	Кале.	Асфалт.	Коло.	Бингозала.	
Вера.	 Вана.	 Фо	 (Дарио).	 Архив.	 Псалм.	 Талисман.	
Лири.	Тактик.	Аорта.	Алк.	Домие	(Оноре).	Аетос.	Тимок.	
Исо.	 Зид.	 Сладки.	 Ликра.	 Урвич.	 Онан.	 "КИА".	 Хало.	
Нов.	Оми.	Стомана.	Реалист.	Бес.	"Ил".	Кси.	Одеколон.	
Имортела.	Датник.	Налим.	Спиртомер.

отговори на сканди от петък

Камеðният ансамáъл "Софийски солисти" ще 
откðие на 8 септемвðи Дни на камеðната музика

продължава от стр. 1
Вера	израства	в	 така-

ва	среда.	Станът,	на	който	
се	 изработват	 рогозките	
–	килими	или	черги	от	ца-
ревична	шума,	е	вертика-
лен.	Същият	като	в	музей	
„Етър“,	казва	тя.	

Вера	 Цанева	 изучава	
история,	преподава	в	учи-
лище,	става	част	от	екипа	
на	Националния	музей	на	
образованието	в	Габрово.	
През	 тези	 години	 етно-
графията	 присъства	 по-
скоро	 теоретично	 в	 тези	
етапи	 от	 живота	 й.	 Чак	
когато	 се	 пенсионира,	 тя	
открива,	 че	 е	 съхранила	
видяното	 в	 своето	 дет-
ство.	Решава	да	се	опита	
да	 изработи	 предмет	 от	
царевична	 шума.	 Веднага	
й	става	ясно,	че	ръцете	й	
помнят	и	я	водят.	

Вера	Цанева	 не	 само	
демонстрира,	но	и	въвеж-
да	 посетителите	 в	 музей	
„Етър“	 в	 реалната	 ситуа-
ция,	която	добре	познава.	
Разказва	 за	 обработката	
на	земята,	за	засяването,	
отглеждането	и	обирането	
на	царевицата,	за	обелва-
нето	на	кочаните.	Тяхната	
шума	 служи	 за	 храна	 на	
животните,	 за	 изплитане	
и	 изтъкаване	 на	 рогозки	
и	други	предмети	от	дома-
кинството	на	хората.	

Шумата	 се	 изсушава	
на	 слънце,	 за	 да	 не	мух-
ляса	и	се	съхранява	в	чу-
вали	на	сухо	място.	Пре-
ди	да	се	започне	работа	с	
нея,	се	потапя	във	вода	с	
нормална	температура,	от	
което	 омеква.	 Дървените	
предмети	 с	 остри	 върхо-

ве,	 които	 Вера	 Цанева	
използва	 като	 помощни	
средства,	 предизвикват	
интереса	 на	 наблюдава-
щите	я.	Преди	време	чуж-
денка	иска	един	от	тях,	но	
настоява	не	за	нов,	 а	за	
използван.	

Вера	Цанева	 не	 само	
помни	наученото,	не	само	
иска	 да	 го	 предаде	 на	
по-младото	 поколение.	
Тя	 усъвършенства	 и	 над-
гражда	своите	практичес-
ки	 умения.	 Едно	 малко	
чукче	й	служи	да	омекоти	
формите,	 да	 накара	 вся-
ко	 нещо	 да	 си	 дойде	 на	
мястото,	 да	 бъде	 удобно,	
красиво	и	завършено.	

Вера	 Цанева	 плете	 и	
тъче	 с	 царевична	 шума.	
Прави	 рогозки,	 различни	
съдове,	 пана	 за	 украса.	
Ако	 практикуваното	 от	
нея	 бъде	 запазено	 и	 се	
намерят	 последователи,	
това	занятие	би	могло	да	
се	 практикува	 професио-
нално,	 тъй	 като	 същест-
вува	интерес	и	има	пазар	
за	реализация	на	продук-
цията.				

За	 да	 изплетеш	 кош-
ница	от	 растителни	мате-
риали,	 ръцете	 трябва	 да	
те	слушат!

Тодор Иванов
е	 треньор	 по	 спортна	

стрелба.	 Ръцете	 му	 умеят	
не	само	да	държат	здраво	
огнестрелното	 оръжие,	 но	
и	да	извършват	прецизни-
те	действия	по	изплитане-
то	 на	 кошници	 от	 естест-
вени	материали.	 Когато	 е	
малък	–	6-7-годишен,	Тодор	
наблюдава	дядо	Цвятко,	с	
когото	 заедно	 пасат	 кра-

ви.
„Когато	 намереше	 ня-

коя	 сянка,	 започваше	 да	
плете	 кошници.	 37	 годи-
ни	по-късно	реших	да	из-
пробвам	 помня	 ли	 науче-
ното.	Работех	като	охрана	
на	 един	 обект.	 Нямаше	
какво	толкова	да	се	прави	
и	тогава	опитах.	Оказа	се,	
че	съм	запомнил	всичко	и	
само	 го	 усъвършенствах”,	
разказва	Тодор	Иванов.

Леска,	повет	и	дрян	са	
растенията,	 които	 използ-
ва.	Изработката	на	кошни-
ците	 привлича	 погледите	
на	 посетителите	 в	 музей	
„Етър“,	 където	Тодор	 Ива-
нов	 демонстрира	 своето	
умение.	

„Най-добре	е	материа-
лът	 да	 се	 вземе	през	 ес-
ента,	необходимо	е	да	се	
избере	и	растение,	 расло	
на	 определен	 склон.	 Ле-
ската	 трябва	 да	 е	 на	 се-
верно	 изложение.	 От	 нея	
се	 прави	 слънцето,	 което	
държи	 ребрата	 на	 кошни-
цата.	Те	пък	са	от	дрянови	
клони,	които	се	свиват	на	
кръгове	 и	 се	 кръстосват.	
Повет	се	увива	около	тях,	
за	да	се	изработят	стени-
те.	Плете	 се	 и	 от	 едната,	
и	от	другата	страна,	за	да	
има	съразмерност.“

Плетенето	на	кошници	
е	 занятие,	 практикувано	
в	 миналото	 от	 немалко	
хора.	 Днес	 е	 слабо	 по-
знато,	 но	 изработените	
кошници	 определено	 пре-
дизвикват	 интерес.	 В	 тях	
се	 носи	 почти	 всичко,	 за	
което	 има	 място.	 Кората	
на	 растенията	 се	 бели	 и	
ако	не	се	мокри,	кошница-
та	може	да	издържи	и	100	

години.	
Въжарството	 е	 занаят,	

който	се	практикува	само	
с	помощник.

Някъде	 в	 началото	 на	
90-те	 години	 на	 миналия	
век	

муТафчИяТа ХрИсТо 
марИнов
започва	 да	 усвоява	

нов	 занаят	 –	 плетенето	
на	 въжета.	 Майсторът	 се	
нуждае	 от	 това	 умение,	
тъй	 като	 въжетата	 са	 ос-
новната	 двигателна	 сила	
в	мутафчийството	–	изра-
ботка	на	изделия	за	бита	
от	козина	на	кози.	

Христо	 Маринов	 Хри-
стов	е	роден	през	1955	го-
дина	 в	 горнооряховското	
село	 Добри	 дял.	 Повече	
от	40	години	се	занимава	
с	мутафчийство.	

„Някои	 от	 майсторите	
в	моя	 занаят	 в	миналото	
правят	и	въжета,	които	са	
основна	 теглителна	 сила	
при	 чакръка.	 На	 стана	 и	
на	 вулията	 също	 има	 въ-
жета.	

През	 XIX	 век	 въже-
тата	 се	 работят	 ръчно.	
Беше	 след	 1990	 година,	
макарата	за	въже	беше	в	
работилницата	 ми,	 мина	
човек,	 който	 имаше	 по-
знание	как	се	изработват	
и	ми	показа.	Мога	с	готов	
материал	да	плета	въжета	
от	 коноп,	 памучни	 също,	
пробвал	съм	и	от	козина“,	
разказва	 майстор	 Христо	
Маринов.

Някъде	след	Кримска-
та	 война	 конопът	 става	
основна	суровина	за	про-
изводство	на	чували	и	въ-

жета.	 В	 Германия	 дори	
правят	 корабни	 въжета,	
но	не	с	толкова	архаичен	
метод,	 както	 се	 правят	
въжетата	за	бита.

Стеблата	 на	 индус-
триалния	 коноп	 се	 обра-
ботват,	 правят	 се	 гръс-
ти	 –	 снопчета	 от	 самите	
стебла.	 Чрез	 начукване	
се	 маха	 твърдата	 част	 –	
пъздера.	 Фината	 част	 се	
омекотява	 с	 още	 удари,	
а	 разчесването	 става	 на	
чепкалото.	Това	е	най-ар-
хаичният	 начин	 за	 обра-
ботка.	 В	 зависимост	 от	
дебелината	 на	 въжето,	
която	 искаме	 да	 постиг-
нем,	е	и	броят	на	макари-
те	за	усукване.	

При	 демонстрацията	
си	в	музей	„Етър“	майстор	
Христо	Маринов	използва	
четири	макари.	Помощни-
те	инструменти	са	вирбел	
и	чук.	

„Някои	 майстори	 пра-
вят	 въжетата	 си	 на	 по-
ляна,	 за	 да	 имат	 прос-
транство	 и	 да	 увеличат	
дължината.	Аз	изработвам	
и	 въжета	 с	 по	 тридесет	
и	 шест	 нишки.	 В	 Италия,	
например,	 в	 миналото,	
правят	люлеещи	се	мосто-
ве,	 ползвайки	 снопчета	
от	 трева.	 Участва	 цялото	
село.“

Занаятчията	 разказва,	
че	въжета	могат	да	се	из-
работят	 от	 различен	 рас-
тителен	 материал,	 стига	
да	 е	 здрав.	 Необходимо	
е	 да	 бъде	 навлажнен,	 за	
да	 се	 постигне	 по-голяма	
здравина.	 Въже	 без	 по-
мощник	 няма	 как	 да	 се	
изработи.

Майстоðе, покажи ни своя занаят

2 сðеáъðни медала и 7 нагðади за 
"Елиза Аðт" от гðад Евоðа, Поðтугалия

продължава от стр. 1
	 Девет	 деца	 от	 школа	
"Елиза	 Арт"	 бяха	 отличе-
ни	 в	 21-ва	 Международна	
среща	 на	 младежкото	 из-
куство	–	гр.	Евора	(Порту-
галия),	2020	г.
	 Конкурсът	 се	 органи-
зира	 ежегодно	 от	 галерия	
„Теоартис“	 в	 гр.	 Евора	 в	
партньорство	 с	 Община	
Евора	 и	 с	 подкрепата	 на	
регионалната	 дирекция	
за	 културно	 наследство	
на	 Алентежу	 и	 Фондация	
„Eugénio	de	Almeida“.	През	
2020	 г.	 темата	 на	 21-то	

издание	 на	 конкурса	 бе	
„Есенни	 пейзажи“.	 В	 него	
участваха	деца	и	младежи	
на	 възраст	 от	 6	 до	 18	 го-
дини	от	целия	свят.	Рисун-
ките	 им	 бяха	 оценени	 от	
компетентно	 жури,	 което	
определи	победителите.
	 Вяра	Пенчева	и	Емили	
Цонева	 са	 наградени	 със	
сребърни	 медали,	 а	 Де-
ница	 Иларионова,	 Иглика	
Богданова,	 Камен	 Митов,	
Надежда	Маринова,	Росен	
Лазаров,	 Сияна	 Георгиева	
и	 Виктория	 Ганчева	 полу-
чават	 поощрителни	 награ-

ди.
	 Евора	 е	 един	 от	 най-
красивите	 градове	 на	
Португалия	 и	 главен	 град	
в	 района	 на	 Алентежо.	
Датирайки	 повече	 от	 пет	
хилядолетия,	 Евора	 има	
богата	 история.	 Вероятно	
основана	 от	 келтите,	 тя	
процъфтява	при	римляните	
и	 придобива	 лабиринт	 от	
алеи	при	маврите.	През	15	
век	кралете	на	Португалия	
пребивават	 тук	 и	 градът	
влиза	 в	 своя	 златен	 век.	
Построени	 са	 впечатлява-
щи	църкви	и	дворц.
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ПРОдРуМ диМОв

За	този	уникален	стро-
ителен	 гений	 на	 Българ-
ското	 възраждане	 в	 те-
чение	 на	 десетилетия	 са	
писали	 не	 един	 и	 двама	
изследователи,	 възхитени	
от	 неговия	 респектиращ	
принос	в	родната	ни	стро-
ителна	 практика.	 И	 този	
нестихващ	 интерес	 към	
неговото	изумително	даро-
вание	никак	не	е	случаен.	
И	днес	мнозина	съвремен-
ни	 строители	 и	 инженери	
не	 могат	 да	 си	 обяснят	
как	може	един	доморасъл	
„дюлгерин“,	 без	 да	 е	 учил	
строителни	школи,	универ-
ситет,	 да	 остави	 такова	
внушително	 културно-исто-
рическо	наследство.	А	още	
повече,	 че	 всичко	 това	 е	
сътворено	 в	 неблагопри-
ятните	 условия	 на	 осман-
ското	робство,	при	отсъст-
вието	 на	 каквато	 и	 да	 е	
българска	държавност.	

Дълбоко	 съм	 убеден,	
че	 подобни	мотиви	 вълну-
ват	 не	 от	 вчера	 и	 Мина	
Кръстева	от	Бургас,	 която	
реши	 да	 тръгне	 по	 него-
вия	 рядко	 креативен	 жи-
тейски	 и	 творчески	 път	 и	
да	 възкреси	 неговия	 ле-
гендарен	 образ	 в	 худо-
жествено-документалната	
си	 повест	 „Градежът“	 по	
повод	 220-годишнината	 от	
неговото	 рождение.	 Изда-
нието,	 дело	на	 бургаската	
издателска	 къща	 „Знаци“,	
отскоро	е	в	ръцете	на	чи-
тателите	 й.	 Причината	 да	
се	насочи	към	тази	толко-
ва	 примамлива	 тема,	 как-
то	ми	е	обяснявала	самата	
авторка,	идва	от	първото	й	

образование	в	строителен	
техникум,	 професионално-
то	 й	 боравене	 със	 специ-
фичната	 терминология	 и	
най-вече	от	преклонението	
й	 пред	 подвига	 на	 този	
рядко	надарен	съвременен	
строител.

Тази	 благородна	 за-
дача	 обаче	 я	 заставя	 да	
прехвърли	 доста	 литера-
тура	и	тя	се	рови	дълго	из	
всички	възможни	публика-
ции,	 отразяващи	 живота	
на	 някогашния	 невръстен	
чирак	 при	 дюлгерските	
„тайфи“,	 за	 да	 проследи	
неговото	 професионално	
израстване.	В	случая	осо-
бено	 полезни	 се	 оказват	
запознаването	 й	 с	 важни		
източници,	 трасиращи	
неговия	 път	 -	 „Бележити	
българи“,	 „Първомайстор	
Никола	Фичев	–	творец	на	
Възраждането“,	 „Брацигов-
ските	 майстори-строители“	
и	 много	 други	 потребни	
извори,	 които	 й	 дават	
възможност	 да	 разкрие	 в	
по-голяма	 широта	 и	 още	
по-релефно	 неговия	 дина-
мичен	портрет.	

Изключително	 ва -
жни	 за	 нея	 се	 оказват	
и	 предприетите	 обиколки	
из	 страната,	 докосването	
й	 до	 множество	 църкви,	
мостове,	 къщи,	 манастири	
–	внушителни	силни	следи,	
останали	 за	 поколенията	
като	 неповторим	 урок	 от	
вдъхновената	 ръка	 на	 го-
лемия	майстор.

И	 така,	 събрала	 ку-
раж,	 Мина	 Кръстева	 сяда	
развълнувана	 пред	 белия	
лист.	 Пред	 погледа	 ни	
оживява	 малкото	 осиро-
тяло,	 останало	 твърде	 не-

връстно	без	баща,	момче,	
което	 бедната	 му	 майчи-
ца	 изпраща	 да	 помага	 и	
се	 учи	 при	 дюлгерите	 на	
този	 нелек	 занаят.	 И	 за-
почна	 да	 бърка	 вар,	 мък-
не	 с	 немощните	 си	 ръце	
камъни,	 дървета	 отначало	
при	 дряновските	 дюлгери,	
по-късно	ще	го	видим	вече	
да	 усвоява	 тънкостите	 на	
дюлгерлъка	 и	 при	 браци-
говските	 майстори,	 прочу-
ти	с	невероятната	си	сръч-
ност	 и	 завиден	 майстор-
лък	 из	 цялото	 Българско.	
Където	и	да	отиде,	главата	
му	попива	ненаситно	всич-
ко,	което	му	е	потребно	за	
разширяване	на	практиче-
ските	му	знания	и	умения.	

Неговите	градивни	пох-
вати	 и	 находчивост	 скоро	
впечатляват	силно	дюлгер-
ските	 среди	 и	 започват	
настойчиво	 да	 го	 канят	
за	 техен	 съдружник.	 Той	
обаче	 усеща	 съзряването	
на	 майстора	 в	 себе	 си	 и	
скоро	 създава	 своя	 зи-
дарска	група,	която	поема	

изграждането	 на	 къщи	 и	
църкви.	Името	му	на	печен	
„уста“	 бързо	 нашумява	 в	
Търново,	Дряново	и	в	дру-
ги	съседни	селища.	

Това	 високо	 само-
чувствие,	 почиващо	 на	
солидни	 професионални	
възможности,	 съпътства	
поведението	му	 и	 в	 трите	
основни	части	на	произве-
дението.	 А	 с	 обявяването	
независимостта	на	Българ-
ската	православна	църква	
през	 1870	 г.	 народът	 ни	
сякаш	 се	 пробужда	 и	 на-
ред	 с	 бурното	 развитие	
на	занаятите	и	 търговията	
се	 подема	 изграждането	

и	на	по-високи,	невкопани	
дълбоко	 в	 земята,	 хрис-
тиянски	 духовни	 храмове	
–	 символ	 на	 възроденото	
национално	 самочувствие.	
За	 целта	 започват	 да	 се	
издирват	 най-прочутите	 и	
способни	майстори.	А	име-
то	 на	 Уста	 Колю	 Фичето	
е	 вече	нашумяло	 като	 из-
кусен	 майстор,	 с	 верен	
поглед	и	богато	творческо	
въображение.	 Неслучайно,	
както	 отбелязва	 и	 автор-
ката,	още	през	1849	година	
на	него	и	ръководената	от	
него	дюлгерска	„тайфа“	се	
възлага	строителството	на	
църквата	 „Св.	 Димитър“	 в	
Лясковец.

Извисяването	 на	 вну-
шителен	 православен	
храм	 в	 това	 село	 пови-
шава	 изведнъж	 христи-
янското	 самочувствие	 на	
местното	 население,	 а	 за	
неговия	 даровит	 майстор	
скоро	 се	 понасят	 леген-
ди	 из	 околните	 селища.	
За	 един	 къс	 период	 от	
време	 младият	 строител	

от	 Дряново	 се	 превръща	
в	 най-търсения	 майстор	
сред	 дюлгерите	 от	 род-
ния	 му	 край.	 Неговите	 и	
на	 другарите	 му	 градивни	
усилия	скоро	ще	зарадват	
сънародниците	им	с	горди	
православни	 храмове	 и	 в	
Горна	 Оряховица,	 Търно-
во...	да	не	говорим	за	мо-
нументалната	църква		„Св.	
Троица“	 в	 Свищов,	 която	
и	сега	извисява	господар-
ски	величествена	снага	на	
най-високото	място	 в	 гра-
да	на	Алеко	Константинов.	

Истинско	 великолепие	
лъха	 и	 днес	 от	 красивите	
фасади	 и	 незаглъхващите	

камбанарии	 на	 	 църквите	
„Св.	 Константин	 и	 Елена“,	
„Св.	Никола“	в	старопрес-
толната	 ни	 столица.	 Но	
във	 всеки	 градеж,	 както	
пише	и	авторката,	той	вла-
га	 нещо	 ново,	 придобито	
от	 практиката	 му	 у	 нас	
и	 в	 чужбина.	 В	 същото	
време	 навсякъде	 оставя	
градивна	 следа,	 подска-
зана	 от	 вродения	 му	 та-
лант	 и	 богато	 творческо	
въображение.	 Изваяните	
от	 неговите	 чудотворни	
ръце	 дървени	 и	 каменни	
компоненти	 в	 отделните	
градежи	 продължават	 да	
говорят	и	да	предизвикват	
възхищението	 на	 десетки	
поколения.	 Нестихващ	 е	
покоряващият	 строителен	
глас	 на	 ханове,	 чешми,	
къщи,	 мостове,	 рожби	 на	
неуморимия	 му	 благоро-
ден	 съзидателен	 устрем	 и	
плодоносно	вдъхновение.	А	
Конакът,	 където	 е	 разпит-
ван	през	1872	година	Лев-
ски	 и	 е	 заседавало	 през	
1879	година	Учредителното	
събрание,	и	сега	удивлява	
със	своите	мащаби	и	ори-
гинални	 архитектурни	 ре-
шения	 хиляди	 посетители	
на	Старопрестолния	град.	

На	всички	тези	проце-
си	 ни	 прави	 съпричастни	
авторката	 на	 „Градежът“.	
Своеобразна	 кулмина-
ция	 в	 повествованието	
на	 Мина	 Кръстева	 обаче	
представлява	 историята,	
свързана	 с	 построяване-
то	 на	 историческия	 мост,	
сътворен	 от	 амбициозния	
прочут	 майстор	 от	 Дря-
ново,	 на	 река	Янтра	 край	
гр.	 Бяла.	 Пред	 тогаваш-
ния	 изключително	 влияте-
лен	 пред	 Високата	 порта	
Русенски	 валия	 -	 Мидхат	
паша,	 полският	 инже-
нер	 Людмен	 Рола	 -	 негов	
служител,	 заявява,	 че	 за	
осъществяването	 на	 това	

нелесно	 мостово	 съоръ-
жение	 са	 потребни	 най-
малко	 три	милиона	 гроша	
и	три	години	срок.	

Валията	 в	 Русчук	 за-
гърбва	 предложението	 на	
своя	 служител	 и	 търси	
друг	 изпълнител.	 Така	 по-
пада	 на	 най-известния	 за	
времето	майстор.

В	 този	 момент	 Мина	
Кръстева	 проявява	 даро-
ванието	 си	 на	 зрял	 по-
вествовател	 и	 с	 много	
подходящ	 диалог	 ни	 пре-
нася	 в	 света	 на	 своите	
герои.	 Мидхат	 паша	 при-
ема	 с	 немалко	 предубеж-
дения	своя	събеседник,	не	
крие	 недоверието	 си	 и	 е	
смутен	 от	 прекомерната	
увереност	 на	 своя	 гост	 в	
потури.	От	своя	страна,	и	
дряновският	 майстор	 си	
знае	цената,	усеща	резер-
вите,	 с	 които	 го	 посреща	

високомерният	 му	 дома-
кин,	и	 твърдо	му	заявява:	
„Паша	 ефенди,	 ако	 аз	 не	
направя	 моста	 при	 Бяла	
по	 теркя	 си	 за	 седемсто-
тин	 гроша,	 вземи	 ми	 гла-

вата!“.	Тези	думи	изумяват	
високомерния	 властелин	
и	 го	 заставят	 да	 отстъ-
пи,	 макар	 че	 не	 може	 да	
се	 освободи	 и	 от	 потис-
кащата	 го	 самоувереност	
на	 дряновския	 дюлгерин.	
Речено-сторено.	Прочутият	
Уста	 събира	 най-способ-
ните	 си	 колеги	 от	 Браци-
гово,	 Дряново,	 Търново	 и	
защитава	 достойно	 честта	
на	 българския	 строителен	
гений.	

Славата	 му	 се	 носи	
из	 цялата	 империя,	 даже	
и	 далече	 в	 чужбина.	 За	
него,	 разказва	 писателка-
та	Мина	Кръстева,	научава	
и	 известният	 австрийски	
учен,	 пътешественик	 Фе-
ликс	 Каниц,	 открива	 го	
в	 родния	 му	 край,	 въз-
хищава	 се	 от	 триумфира-
щото	 му	 присъствие	 сред	
най-изявените	 и	 прочути	
майстори	 в	 някогашната	
Османска	империя.	

И	 така	 с	 нескрит	 пи-
етет	 Мина	 Кръстева	 раз-
вежда	 читателите	 по	 все-
отдайния	 градивен	 път	 на	
този	своеобразен	връх	на	
Българското	 възраждане,	
от	бедното	му	нерадостно	
детство,	 по	 стръмните	 пъ-
теки	 на	 неговия	 майстор-
лък,	 обречен	 на	 Отечест-
вото,	 до	 земния	му	 залез	
на	15	ноември	1881	година.	

В	 процеса	 на	 доку-
ментално-художественото	
изграждане	 на	 образа	 и	
личността	 на	 тази	 ембле-
матична	 фигура	 на	 Въз-
раждането	Мина	Кръстева	

безспорно	показва	качест-
ва	на	надарен	повествова-
тел.	Авторката	ни	пренася	
умело	 в	 атмосферата	 на	
самобитния	ни	Ренесанс	и	
впечатлява	 с	 умението	 си	
да	ползва	не	само	диалога	
при	 разкриването	 на	 от-
делните	 образи,	 но	 и	 със	
завиден	 похват	 оцветява	
своите	 типажи	 с	 естест-
вения	 народен	 език,	 на-
родопсихология	 и	 колорит	
на	 епохата.	 Всичко	 това	

прави	 образите	 й	 реалис-
тични	 и	 въздействащи.	 В	
страниците	й	усещаме,	че	
се	 докосваме	 и	 поемаме	
от	 живителното	 примам-
ливо	 дихание	 на	 епохата	
на	 най-българското	 вре-
ме.

С	 това	 си	 успешно	
заглавие	 Мина	 Кръстева	
ни	убеждава,	че	може	да	
плува	 като	 художник	 не	
само	 в	 творческите	 води	
на	поезията	и	белетристи-
ката,	но	и	да	оре	със	са-
мочувствие	в	територията	
и	 на	 художествено-доку-
менталната	 литература.	
Изданието	 е	 обогатено	
и	 с	 ценен	 снимков	 ма-
териал,	 който	 допринася	
съществено	 за	 по-цялост-
ното	 изясняване	 на	 уни-
калния	 образ	 на	 една	 от	
най-ярките	 личности	 на	
Българското	възраждане.

Колю Фичето - Пъðвомайстоðът на áългаðския XIX век

Мина	Кръстева	от	Бургас

По повод книгата на  Мина Кръстева „Градежът“ - романизирана биография на Уста Колю Фичето

 Беленският мост се намира в североизточния край на град Бяла, община Русе. Построен е на река Янтра през 1865-1867 
г. Колю Фичето се наел да го построи за 700000 гроша, като заложил честта и живота си. Първо майсторът направил макет 
от восък, за да изчисли сумата, необходима за построяването на моста. Това е единственият строителен обект, на който 
майсторът е правил макет. Носещите стълбове са украсени със символни скулптури: грифон, лъв, нимфа, лебед.

 Бургаската поетеса и писателка Мина Кръстева е завър-
шила Строителния техникум в Бургас, живяла е във Велико 
Тръново и е била впечатлена от живота и делото на строи-
теля, оставил след себе си много църкви, мостове, камбана-
рии, сгради.

 Мостът на Колю Фичето над река Дряновска. Построен от Колю Фичето в средата 
на ХІХ век. Съоръжението е от ранните хидротехнически постройки на майстора, в което 
развива своите идеи за традиционен възрожденски тип “гърбат” (римски) мост. Неговата 
дължина е 38.50 метра, а широчината на платното и тротоарчетата е 5 метра.
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аВТоМобили продаВа
опЕл ВЕкТра 2.0 - дизел, 
2000 г., се продава на 
тел. 0897/913-713. [11, 
8]
рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 11]
рЕно лагуна се прода-
ва на тел. 0877/991-036. 
[5, 3]
опЕл зафира, 2.2, бен-
зин/газ, се продава на 
тел. 0889/229-860. [12, 
2]

Микробуси, каМиони
газ 53 се продава - 
справки на тел. 0878/353-
532. [2, 2]

аВТочасТи/Магазини
опЕл зафира на части 
- 1500 лв., се продава на 
тел. 0896/640-293. [10, 
8]

рЕМаркЕТа
ТурисТичЕско рЕМар-
кЕ с регистрация за 850 
лева се продава на тел. 
0894/525-258. [5, 5]

гуМи
джанТи, алуМиниЕВи, 
с летни гуми - 14 цола, 
продава тел. 0886/062-
351. [2, 1]

пъТна поМощ
пъТна поМощ (лицензи-

рана  - 0999/009-008.

коли под наЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-
томобили под наем, ул. 
„Емануил Манолов“ 28 - 
0999/009-008.
аВТоМобили под 
наем - справки на тел. 
0878/929-080. [19, 14]

скрап, сТари
аВТоМобили
фирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 
Вземане от място - 
0999/009-008.
коли за скрап купува 
тел. 0895/401-969. [21, 
10]
изкупуВаМ коли за 
скрап от място. 0899/092-
510 [22, 4]

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

www.spaholiday.bg

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

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

31/07

в Габрово и региона 
с представител 
инж. Иван Господинов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прЕВози
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-

керски услуги - изнася-
не,  пренасяне, изхвър-
ляне на мебели, пре-
насяне на строителни 
и други тежки товари, 
извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметището 

- справки на 0898/780-
448

услуги със самосвал 
- 25 лв., и багер - 50 
лв./час - справки на тел. 
0893/511-154.
изгодно! прЕВоз с бус 
- тел. 0896/076-279. [22, 
22]
ТранспорТ с бус  - 0.45 
лв./км -  0894/004-045. 
[22, 12]

лЕкари
психиаТър и нЕВролог. 
д-р ТрифоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 0885/251-655. 
ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р Марина санкЕВа, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 11, 
понеделник, вторник, сря-
да и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
д-р иВайло дончЕВ - 
спЕциалисТ уролог в 
Клиника по урология към 
Университетска болница 
„Лозенец“ (бивша Пра-
вителствена болница) - 
гр. София. Амбулаторни 
прегледи всяка събота и 
неделя в кабинет в гр. 
Габрово, ул. „Николаев-
ска“ 195 след уговорка на 
тел. 0898/74-48-14.
д-р пЕйо МиШЕВ, сър-
дечна хирургия, съдова 
хирургия, доплерова со-

нография, Клиника по сър-
дечно-съдова хирургия към 
УБ „Лозенец” - София (би-
вша Правителствена бол-
ница) ще преглежда на 25 
август 2020 г. от 8.00 часа 
в „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-
1-СЕВЛИЕВО”. Прегледите 
се извършват задължи-
телно след предварително 
записване - с направление 
от личен лекар или срещу 
заплащане! Съвременно 
лечение на венозни, ар-
териални и лимфни за-
болявания на крайниците, 
ултразвуково доплерово 
изследване. Минимални 
инванзивни, ендоваску-
ларни и хибридни методи 
за лечение на съдовите 
заболявания. Всички па-
циенти посещават каби-
нет с предпазни средства! 
Допълнителна информа-
ция и записване - на тел. 
0675/3-42-15. [5, 5]

МЕдицински МаТЕриали
орТопЕдично МЕха-
нично ръчно болнично 
легло с подматрачна рам-
ка и дюшек продава тел. 
0893/956-391. [18, 2]
ноВа сгъВаЕМа инва-
лидна количка продава 
тел. 0899/005-208. [6, 3]

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за профЕсио-
нално обучЕниЕ - 
габроВо, организира 
лицЕнзирани курсоВЕ 
за: огняр, кранист,  мо-
токарист, машинист на 
пътно-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, масажист, маникюр, педикюр, нок-
топластика, строител, заварчик, ВиК, електромонтьор. 
Издава се държавен документ за правоспособност. Тел. 
0889/900-000, от 10.00 до 14.00 часа.

рабоТа прЕдлага
почисТВач за Централен 
пазар се търси. Телефон 
за връзка: 0879/530-405 - 
Петър Тъпов. [10, 8]

фирМа Търси шофьор 
категория „С+Е“ за прави 
курсове до Европа. Справ-
ки на тел. 0885/162-870. 
[11, 9]
пицария „Мания“ търси 
сервитьори - справки на 
тел.  0878/445-519. [11, 
7]
фирМа Търси монта-
жник - справки на тел. 
0888/255-318. [11, 5]

хоТЕлски коМплЕкс 
търси да назначи серви-
тьори/ки, камериерки, 
готвачи, рецепционист/
ки - справки на тел.  
0888/343-434. [11, 7]
гоТВачка за обедно меню 
в Габрово се търси на тел. 
0896/648-604, 0897/447-
071. [11, 6]
пасТир сЕ търси на тел. 
0897/802-251. [11, 5]

пицария „гладници“ 
търси пицари, сервитьори - 
справки на тел. 0899/319-
114. [11, 5]
пицария „Мания“ търси 
готвачи - справки на тел. 
0878/445-519. [11, 5]
МЕхана „фЕнЕриТЕ“ 
търси готвач топла кухня. 
Смени - 2 на 2. Отлич-
но заплащане. Справки на 
тел. 0896/606-870. [8, 4]

Шофьор на самосвал с 
категория „С“ се търси - 

справки на тел. 0899/808-
700. [5, 3]
МЕбЕлна фабрика „Фа-
цио“ търси да назначи 
дърводелец-мебелист и 
монтажник на мебели от 
масив. Опит е предимство. 
Справки на тел. 0888/419-
838. [22, 3]
заВЕдЕниЕ В Младост 
търси работник кухня 2-3 
дни седмично от 16.00 до 

22.30 часа, може и пен-
сионерка. Справки на тел. 
0894/325-005. [4, 2]
Магазин за хранител-
ни стоки търси помощен 
персонал. Справки на тел. 
0897/833-853. [5, 1]

рабоТа Търси
чис Т я  по ч а со Во 
къщи - справки на тел. 
0889/668-067. [3, 3]

бинго зала 
„габроВо“ 

ТЪРСИ 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници
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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

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
апарТаМЕнТи и гаражи - 
ново строителство, в центъра 
се продават на тел. 0897/87-
18-22. [30, 19]
къща-близнак, на два ета-
жа, 52 кв. м, 2 гаража, стопан-
ска пристройка, кв. Голо бърдо 
- 0898/501-304 [11, 11]
апарТаМЕнТ, 135 кв. м, топ 
център на Габрово, Шести учас-
тък, втори етаж - 0888/266-
970. [12, 8]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, Трен-
дафил 1, втори етаж, 70% ре-
монт - 0886/744-200 [11, 11]
апарТаМЕнТ на бул. „Ап-
рилов“ се продава на тел. 
0877/265-104, 0886/353-859. 
[4, 4]

къща В Нова махала - много 
екстри гараж, цена: 17 000 
евро, продава тел. 0890/341-
247. [3, 3]
къща В село Козирог, с двор, 
се продава на тел. 0895/166-
612. [12, 6]
къща на Недевци изгодно 
продава тел. 0890/94-51-31. 
[11, 6]
парцЕл ВъВ Варчевци, главен 
път, продава тел. 0888/49-15-
24. [11, 6]
ЕТаж оТ къща в кв. Бички-
ня продава тел. 0894/766-844, 
0898/760-970. [11, 6]
апарТаМЕнТ - 90 кв. м, до 
училище „Христо Ботев“, Пала-
узово, продава тел. 0892/94-
95-34. [12, 9]
ЕТаж оТ къща в кв. Недевци - 
50 кв. м, тухлен, продава тел. 
0887/203-639, след 17.00 ч. 
[11, 5]
апарТаМЕнТ В град Севлиево, 
в центъра, 100 кв. м, след ос-
новен ремонт, газ, климатик, 
теракота, гранитогрес, саниран, 
дограма, изложение изток-юг, 
хидрофор, се продава на тел. 
0888/650-690. [22, 6]

МясТо - 2780 кв. м, в новия 
квартал на Киевци, с южно из-
ложение, 20 лв./кв. м, продава 
тел. 0876/322-119. [11, 8]
къща В Габрово се продава на 
тел. 0899/438-935. [11, 5]
ЕдносТаЕн апарТаМЕнТ - 
46.06 кв. м, в кв. Младост се 
продава на тел. 0885/44-76-06. 
[6, 3]
апарТаМЕнТ В кв. Недевци 
- 82 кв. м. За информация: 
0886/43-61-62. [5, 3]
къща близо до Габрово, на 
5 км от центъра, продава тел. 
0897/56-90-27. [11, 3]
къща В Чехлевци, до обхо-
да, продава тел. 0897/047-452. 
[14, 1]
МясТо, 632 кв. м, кв. Йонко-
во, до Габрово хилс, се про-
дава на тел. 0897/047-452. 
[14, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
кВарТира за студентки и уче-
нички в центъра - 0889/68-66-
05. [15, 5]
поМЕщЕниЕ на ул. „Орлов-
ска“ 18 отдава под наем тел. 
0886/87-05-87. [12, 4]

поМЕщЕниЕ - 80 кв. м, под-
ходящо за козметичен са-
лон, се дава под наем на тел. 
0889/353-138. [5, 3]
кафЕ-сладкарница сЕ дава 
под наем на тел. 0889/353-
138. [5, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, вто-
ри етаж, в идеален център за 
офис се дава под наем на тел. 
0898/460-609. [5, 3]
поМЕщЕниЕ В центъ-
ра се дава под наем на тел. 
0888/914-554. [5, 3]
гараж - тухлен, в ЖК „Стефан 
Караджа“, зад Риска, дава под 
наем тел. 066/800-065. [7, 1]
кВарТира за сам - 0988/350-
241. [6, 4]
гараж на ул. „Лазурна“ под 
наем се дава на тел. 0879/43-
52-72. [3, 3]
кВарТира за задочници дава 
тел. 0878/204-299. [11, 2]
уюТно жилищЕ за трима 
студенти, работници и др., 90 
лв. на човек, с един депозит, 
от 1 септември се дава под 
наем на тел. 0876/969-015 - 
Елена. [3, 2]

цЕнТър, ТрисТаЕн, лукс, об-
заведен, дава под наем тел. 
0878/640-993. [4, 1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ из-
годно се дава под наем на тел. 
0899/169-255. [5, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и полу-
съборена, се купува на тел. 
0895/752-838.
купуВа сТари къщи и по-
стройки по селата на ниски 
цени - тел. 0889/991-977.
купуВаМ къща, апартамент, 
гараж, склад и др. на дългосро-
чен лизинг. Тел. 0899/143-163.
боксониЕра/гарсониЕра/
ЕдносТаЕн В района на зала 
„Орловец“ купува тел. 0897/36-
84-56. [5, 4]

апарТаМЕнТ или къща в цен-
търа купува на нормална цена, 
без посредник - тел. 0878/270-
430. [12, 10]
апарТаМЕнТ оТ собственик 
купува 0878/595-553. [4, 2]

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и гори 
купува 0899/440-177. [11, 1]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080 [19, 14]
саМосТояТЕлни сТаи в топ 
център - тел. 0876/73-14-19. 
[22, 10]
нощуВки В топ център - тел. 
0878/469-911. [22, 10]
нощуВки - тел. 0879/272-
528, 0888/254-625. [33, 8]

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

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

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

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

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

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

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

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

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

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

29/05

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

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТОП ЦЕНТЪР  
   550 €/м2

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

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

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

ПАРЦЕЛИ:
Яворец, ъглов, 619м2 6 000 лв 

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

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

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

04/11

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ
ДАВА ПОД НАЕМ

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

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

ГР. СЕВЛИЕВО
тел. 0885/666 636

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

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

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

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

Агенция за 
недвижими имоти

24/08

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

даВа  заЕМ
крЕдиТи - справки на тел. 
0897/219-833. [22, 22]

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

Реклами и оáяви в “100 вести”
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев продава 
066/823-712, 0887/620-
535, 0876/162-172.
„Мг-лЕс“  продаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, дър-
ва. Ниски цени, безплатен 
транспорт - 066/805-642, 
0897/892-903.
рЕжа дърВа - тел. 
0879/850-554.

нарязани и нацепени 
букови и дъбови дърва. 
РАЗПАЛКИ - 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. 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.
рЕжа дърВа - 0894/220-
509. [23, 14]

нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
дърВа за огрев - метро-
ви, за печка и камина, га-
рантирано качество и ко-
личество - тел. 0879/988-
131, 0879/988-047.
МЕТроВи и нацепени 
дърва за огрев (бук) про-
дава тел. 0879/808-888.
дърВа за огрев - наце-
пени и метрови. Реална 
кубатура. Тел. 0883/553-
304.

нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв., пелети 
клас А - 390 лв./тон - 
0893/511-154.
сухи дърВа за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439.
рЕжа дърВа - 0894/220-
509. [24, 24]
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв., дъб, бук - 0886/652-
152. [33, 30]
дърВа за огрев - дъб, 
бук, габър и акация - тел. 
0895/474-222. [22, 14]
дърВа за огрев продава 
тел. 0898/865-008. [22, 
22]
дърВа за огрев - тел. 
0876/327-207. [11, 10]
рязанЕ на метрови дър-
ва - тел. 0877/919-006. 
[7, 3]

сух и суров дъб продава 
тел. 0878/159-361. [5, 4]
дърВа за огрев, бук - 
метрови - 75 лв., нацепе-
ни - 95 лв.; ДЪБ - метрови 
- 75 лв.; нацепени - 85 
лв.; АКАЦИЯ - метрови 
- 65 лв., нацепени - 75 
лв., гарантирано качест-
во!, се продават на тел. 
0894/265-380. [11, 5]
дърВа - нацепени, сурови 
и сухи, всякакъв вид - 80 
лв./куб., се продават на 
тел. 0896/183-637 [11, 5]
салкъМ за огрев - на-
цепен и нарязан, с вклю-
чен транспорт - тел. 
0896/741-763. [13, 3]
цЕпя, прЕхВърляМ, пре-
насям и подреждам дърва 
за огрев - тел. 0988/38-
15-44. [3, 2]

сТроиТЕлсТВо

изгражда ТЕраси - 
0897/931-088.

кърТи и пробиВа - 
справки на тел. 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 - справки на тел. 
0896/183-637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - справки на 
тел. 0878/943-895
събаря сТари къщи и по-
стройки - тел. 0889/991-
977.
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.
груб сТроЕж - кофраж, 
бетон, тухлена и камен-
на зидария, покриви - 
0899/15-45-46. [12, 10]

фирМа с ниска оферта. 
Чисти от А до Я къщи, 
мази, дворове. Извършва 
и строителни работи. Тел. 
0899/601-444, по всяко 
време. [33, 20]
рЕМонТ на покриви с га-
ранция - тел. 0896/741-
763. [13, 11]
кърТя бЕТон, камък - 
справки на тел. 0888/544-
438. [12, 9]
сТроиТЕлни рЕМонТи 
от А до Я - 0897/215-513. 
[22, 3]
хидроизолация на по-
криви, гаражи и други СМР 
- тел. 0876/54-95-12. [22, 
11]
рЕМонТ и направа на 
покриви, улуци, комини, 
хидроизолации, саниране, 
вътрешни и външни СМР 
- тел. 0888/020-187. [22, 
11]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, топло- и хидроизо-
лация, покривни ремонти 
- тел. 0897/390-194. [22, 
11]
събаря, кърТи и почист-
ва със собствен транспорт  
- тел. 0895/401-969. [21, 
10]
рЕМонТ на сТари по-
криВи, подмяна на улуци 
и варови мазилки - справ-
ки на тел. 0876/416-716. 
[14, 4]
подМазВанЕ на капа-
ци и ремонт на покри-
ви се предлага на тел. 
0897/067-146. [12, 5]
събарянЕ на стари къщи, 
плевни. Тел. 0899/935-
213. [5, 3]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпраШно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дюШЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906.
ШпаклоВка, боядисВа-
нЕ - тел. 0895/38-66-50.
ШпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/994-992. 
[12, 11]

изолации
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
алпинисТи - тел. 
0887/13-13-81. [24, 9]

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

оТпуШВанЕ на канали - 
справки на тел. 0889/177-
737.
Вик рЕМонТи - 0894/22-
05-09. [24, 19]
Вик - 0899/359-114. [11, 
6]

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.

дограМа
ЕТ „алЕксандър йор-
даноВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
фирМа „Тд пласТ“ пред-
лага изработка и поставя-
не на алуминиева и PVC 
дограма и щори на  изгод-
ни цени - 0878/676-161 
[33, 17]

произВодсТВо и мон-
таж на Al и PVC дограма, 
щори и комарници. Тел. 
0899/74-90-24. [22, 20]

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.
Ел. урЕди поправя 
0894/22-05-09. [24, 19]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [23, 8]
рЕМонТ пЕрални, съдо-
миялни, печки, бойлери - 
0988/815-645, 0884/155-
075 [3, 2]

Ел. рЕМонТи
Ел. рЕМонТи - 0899/359-
114. [11, 6]

почисТВанЕ
чисТи ТаВани и мазета, 
къщи - тел. 0895/42-12-
77. [20, 19]
почисТВанЕ на входо-
ве - тел. 0889/242-826. 
[22, 11]
почисТВанЕ на дворове, 
къщи и апартаменти - тел. 
0895/401-969. [21, 10]
почисТВанЕ на помеще-
ния се предлага на тел. 
0897/067-146. [11, 5]

почисТВанЕ на мази, 
апартаменти, дворове. Из-
пиране на меки мебели на 
място. Тел. 0899/935-213. 
[5, 3]

косЕнЕ
профЕсионално косЕ-
нЕ и поддръжка на дво-
рове - тел. 0899/140-254.
грижа за Вашия двор - 
косене на трева, поддръж-
ка на зелени площи, по-
чистване на дворове. Тел. 
0877/919-006. [25, 22]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
изоставени места - тел. 
0886/308-017. [12, 4]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
справки на тел. 0889/177-
737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел. 
0884/942-942.
фирМа „ШаМпиони“. 
Работници за всичко, из-
вършват събаряне, почист-
ване на мази и тавани, из-
копни работи, строително-
ремонтни услуги. Хамалски 
работи, пренасяне на ба-
гаж.  Работим на достъпни 
цени. Тел. 0892/326-344. 
[33, 17]
почисТВанЕ на изоста-
вени места - тел. 0886/30-
80-17. [11, 11]
заВаръчни услуги - 
справки на тел. 0885/724-
671 [12, 4]
дърВодЕлски услуги 
извършва тел. 0896/078-
555. [6, 2]

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, огра-
ди, парапЕТи - справ-
ки на тел. 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.

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
огнЕупорни Тухли, циг-
ли, турски керемиди втора 
ръка се продават на тел. 
0887/031-439.
МраМор плочи продава 
тел. 0893/200-978. [12, 
11]

циМЕнТоВи колоВЕ 
продава тел. 0888/390-
082. [19, 7]
Тухли - 0.35 лв., мрамор, 
гланц 40/40/2, палети - 
пластмасови, продава тел. 
0898/660-596. [12, 8]
цигли - двуканални, 
1500 бр., 0.25 лв./бр., 
продава тел. 0899/21-37-
67. [16, 10]

продаВа обзаВЕжданЕ
гоТВарска пЕчка на 
дърва с три котлона и 
фурна с пет кюнеца „Тер-
ма“ за 120 лв. продава 
тел. 0884/407-903. [2, 2]
хладилник - малък, с 
камера се продава на тел. 
0893/956-391. [18, 2]
чЕТирикрилЕн гардЕ-
роб с надстройка, разме-
ри 200/240/60, в отлично 
състояние, за 40 лв. про-
дава тел. 0896/08-44-32. 
[4, 2]

продаВа разни
цисТЕрни и бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [25, 21]
казан за ракия прода-
ва тел. 0886/744-200 [11, 
11]
МаркоВи ролкоВи кън-
ки „Но феар“, бели, № 38, 
за 70 лева се продават на 
тел. 0884/407-903. [2, 2]
палаТка - 40 лева, гу-
мена лодка, единична - 
80 лева, двойна - 100 
лева, се продават на тел. 
0884/407-903. [2, 2]
казан за ракия се про-
дава на тел. 0887/214-
591. [3, 3]
каМина „приТи“ - 15 
kW + 5, с водна риза, 
помпа, раз. съд и кюнци, 
продава тел. 0888/507-
625. [3, 2]

продаВа сини слиВи
сини слиВи продава 
0885/590-463. [8, 4]

жиВоТни продаВа
дВЕ дойни кози продава 
тел. 0897/527-493. [3, 3]
кози продаВа тел. 
0898/569-486. [5, 2]

храна за жиВоТни
карТофи за животни 
продава тел. 0878/84-39-
86. [12, 10]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
изкупуВа буркани сре-
щу „Капитан Дядо Нико-
ла“ - тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497.
буркани бЕз винт изку-
пува 0879/850-554.
сТара нафТа купува тел. 
0895/401-969. [21, 10]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637.

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

Дистрибутор 
на “Жити” аД

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

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

всичко от тел 
на едно място

профЕсионалЕн доМоупраВиТЕл
профЕсионалЕн доМоупраВиТЕл - поддръжка и 
управление на етажна собственост. Тел. 0876/543-
241. [22, 11]

ГАБРОВО, УЛ. “1 МАЙ 1876” 1-В 

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

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ СВЯТ
ТЕЛ. 066804948 /0887836173 /0899883724 

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

24/08

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

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

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.
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Блогът
на Илия 
Михайлов

 През август 1932 
г., след повече от де-
сетгодишно мълчание, 
България се връща на 
страниците на National 
Geographic в целия си 
блясък. Защото в този 
голям пътепис нашата 
страна за първи път е 
представена с цветни 
снимки. Автор на „Бъл-
гария - земя без ферми“ 
е Мейнард Оуен Уилямс, 
първият задграничен 
кореспондент и щатен 
автор на списанието. За 
себе си той казва, че е 
„фотограф черноработ-
ник и хулиган“. Днес на 
негово име има награда 
за документална проза.

	 „Между	 Дунава	 и	 пла-
нините	на	Македония	едва	
ли	съм	видял	и	една	фер-
ма.	Но	въпреки	това	„бъл-
гарин“	 означава	 човек	 с	
рало	 и	 от	 всеки	 петима	
четирима	 са	 земеделци.	
София,	 която	 е	 основа-
на	 от	 Траян,	 за	 малко	 е	
пропуснала	 да	 стане	Кон-
стантинопол,	тъй	като	Кон-
стантин	 сериозно	 имал	
намерение	 да	 я	 превърне	
в	столица.	Все	още	малък	
град	 през	 1880	 г.,	 днес	
тя	 е	 процъфтяващ	 център	
с	 четвърт	 милион	 жители.	
Тази	 кръстопътна	 страна	
още	е	далеч	от	утъпканите	
маршрути	 -	 поне	 от	 наша	
гледна	точка.
	 И	все	пак	„Ориент	екс-
прес“	 минава	 през	 София	
всеки	 ден,	 а	 с	 полетите	
на	 „Стрелата	 на	Ориента“	
тя	е	само	на	един	ден	от	
Париж,	на	чийто	стил	вече	
започва	 да	 подражава.	
Преди	съмнало	нахлузвате	
крилатите	 ботуши,	 които	
ви	чакат	на	парижкото	ле-
тище	 „Бурже“;	 кацате	 за	
малко	 в	Страсбург,	 Нюрн-
берг,	 Прага,	 Виена,	 Буда-
пеща	и	Белград	и	завърш-
вате	 деня	 в	 шестата	 си	
европейска	столица.
	 Вечерта	 на	 моето	
пристигане	 политическо	
събрание	 се	 тълпеше	 в	
българската	 метрополия,	
където	 -	 въпреки	 усилия-
та	на	много	водещи	жени	
-	 тежките	 и	 издути	 от	
твърде	 непарижки	 фусти	
надиплени	 поли,	 както	 и	
покритите	 с	 гъсти	 златни	
и	 сребърни	 бродерии	 ръ-
кави	 отстъпват	 място	 на	
не	толкова	забележителни	
облекла.	 Въпреки	 тълпите	
граждани,	които	търсят	да	
си	 купят	 забавления	 на	
свободния	 пазар	 и	 раз-
глеждат	филмовите	афиши	
и	 снимките	 на	 лъскавите	
кабаретни	 момичета,	 Бъл-
гария	 е	 земеделска	 стра-
на,	 изпълнена	 със	 селски	
консерватизъм	 и	 пестели-

вост.
	 Българите	обичат	пара-
дите.	Един	ден	ще	са	фай-
тонджиите,	 които	 честват	
светеца	 на	 конете.	 Шо-
фьорите	 пък	 без	 съмне-
ние	шестват	в	чест	на	Св.	
Христофор,	покровител	на	
колите.	 В	 слънчевата	 не-
делна	 утрин	 след	 прис-
тигането	 ми	 имаше	 два	
парада.
	 Единият	 се	 състоеше	
от	политически	представи-
тели	и	техните	съпруги	-	с	
ярки	шарфове	и	забрадки,	
домашно	 шити	 костюми	 и	
сандали	 от	 необработена	
кожа.	Някои,	които	носеха	
знамена,	 бяха	 въодушеве-
ни;	другите,	които	послуш-
но	ги	следваха,	изпълнява-
ха	 дълга	 си.	 Съвсем	 наб-
лизо	крачеше	друг	свят.	В	

сенчестия	 парк	 се	 крие-
ха	 изкуствената	 коприна,	
фалшивите	 перли,	 синте-
тичните	 гримове	 и	 накъд-
рените	 коси,	 сред	 които	
гиздави	 млади	 офицери,	
наконтени	 с	 червените	 си	
шапки	 и	 позлатените	 си	
саби,	 правеха	 мирновре-
менни	завоевания.
	 Навън,	 под	 топлите	
слънчеви	лъчи	марширува-
ше	безкрайна	процесия	от	
флегматични	селяни.	Сред	
стегнатите	 им	 редици	 се	
промъкваха	 яркооранже-
ва	 блуза,	 зелен	 кадифен	
жакет,	 шикозна	 спортна	
дреха	или	бяла	детска	ръ-
кавица,	стиснала	дръжката	
на	сабя	-	градско	влияние	
сред	 убито	 кафявата	 чо-
вешка	вълна.
	 По-рано	 Варна	 е	 била	

важно	 пристанище	 за	 из-
нос	 на	 зърно,	 но	 градът	
загуби	търговското	си	зна-
чение,	 когато	 създателите	
на	 новите	 граници	 дадоха	
богатата	 житница	 на	 Доб-
руджа	на	Румъния.	Когато	
житото	 се	 провали,	 кап-
чиците	вода	и	малките	пе-
съчинки	 свършиха	 своето.	
На	 прекрасния	 бряг	 бяха	
построени	просторни	бани	
и	крайморски	вили	и	сега	
летовници	 от	 цяла	 Цен-
трална	 Европа	 се	 тълпят,	
за	да	се	насладят	на	море-
то	и	слънцето.	За	известно	
време	властите	се	опитва-
ли	 да	 запазят	 централния	
плаж	 за	 семейни	 двойки.	
Те	 обаче	 упорито	 забра-
вяли	да	си	носят	брачните	
свидетелства	 и	 сега	 вече	
окончателно	 се	 е	 устано-

вило	смесеното	къпане.	В	
двата	 края	има	заградени	
секции,	 където	 мъжете	 и	
жените	 са	 изолирани	 и	
могат	 да	 се	 освободят	 от	
банските	 костюми,	 да	 се	
изтегнат	 на	 горещия	 пя-
сък	 и	 да	 оставят	 старото	
слънце	 да	 влива	 здраве	
през	всяка	пора	на	телата	
им.	 Лишена	 от	 хляба	 на	
Добруджа,	Варна	реши	да	
яде	 торти	 и	 летовниците	
все	 повече	 и	 повече	 спо-
делят	и	създават	забавле-
нията.	Хотелите	се	хвалят,	
че	 предлагат	 българска,	
унгарска,	бохемска	и	нем-
ска	 кухня,	 но	 френските	
навици	все	още	не	са	по-
знати.	 След	 като	 на	 три	
различни	 езика	 обясних,	
че	искам	шоколад	в	7	часа	
сутринта,	 най-накрая	 един	
келнер	 ме	 събуди,	 за	 да	
ме	попита	 колко	блокчета	
искам.	 Така	 научих,	 че	 в	
България	 се	 яде	 шоколад	
и	се	пие	какао.
	 Въпреки	 че	 зърното,	
тютюнът,	 яйцата	 и	 пилета-
та	са	сред	основните	сто-
ки	 за	 износ,	 най-извест-
ният	 български	 продукт	 е	
розовото	 масло,	 от	 което	
страната	 произвежда	 три	
четвърти	от	световното	ко-
личество.
	 Розата	като	символ	на	
красотата,	 невинността	 и	
скромността	е	вдъхновила	
безброй	 много	 легенди	 и	
песни	 -	 още	 от	 момента,	
в	който	се	родила	заедно	
с	 Афродита	 от	 морската	
пяна	или	изникнала	от	ра-
ната,	 която	 целомъдрена-
та,	но	нетолерантна	Диана	
нанесла	 на	 Розалия.	 Но	
човек	 не	 използва	 пар-

фюм,	за	да	доказва	невин-
ността	 си,	 а	 розата	 ухае	
дори	по-сладко	под	много	
странни	 имена.	 Розовото	
масло	 се	 използва	 като	
основа	 и	 фиксатор,	 а	 не	
толкова	заради	миризмата	
си.	 Добрият	 парфюмерист	
определя	 дали	 този,	 про-
изведен	 на	 село	 продукт,	
трябва	да	намеква	за	ши-
рокополи	 шапки,	 шифон	
на	 цветя,	 гладка	 коприна	
и	екзотични	обеци.	Пищно	
облечените	 местни	 жени	
прекарват	 часовете	 точ-
но	 преди	 и	 след	 съмване	
в	 бране	 на	 окъпаните	 в	
роса	 розови	 пъпки,	 а	 се-
ляните	карат	от	градините	
до	 дестилационната,	 сед-
нали	 сред	 повече	 розов	
цвят,	 отколкото	Клеопатра	
е	пръснала	за	нерешител-
ните,	но	своенравни	крака	
на	Марк	Антоний.
	 Смесеният	 с	 вода	 ро-
зов	цвят	бива	запечатан	в	
голям	 меден	 аламбик,	 по-
дгряван	 с	 дърва.	 По	 вре-
ме	на	първата	дестилация	
концентрираната	 розова	
вода	капе	през	охладените	
намотки	 и	 в	 съда,	 през	
който	 течността	 протича	
към	 резервоарите,	 подоб-
но	 на	 сметана	 се	 издига	
зелено	масло.
	 Един-единствен	 алам-
бик	 би	 могъл	 да	 събере	
половин	 тон	 цвят.	 Той	
може	 да	 бъде	 зареждан	
пет	 или	 шест	 пъти	 от	 из-
грев	 слънце	 до	 следобе-
да,	когато	започва	втората	
дестилация.	 Въпреки	 това	
една	 батарея	 от	 дванай-
сет	 аламбика,	 които	 ра-
ботят	24	часа	на	ден	през	
25-дневния	 сезон,	 про-
извежда	 само	 200	 фунта	
(около	91	кг)	масло.
	 Ако	росният	цвят	бъде	
държан	 твърде	 дълго,	 той	
започва	 да	 ферментира	 и	
маслото	е	загубено.	Около	
4	часа	следобед	последна-
та	смесица	от	цвят	и	вода	
се	 изхвърля	 в	 подходящ	
за	 целта	 поток,	 а	 дести-
лираната	 розова	 вода,	 от	
която	вече	е	отнето	плува-
щото	масло,	се	подлага	на	
втора	дестилация.	От	този	
процес	 се	 получава	 жъл-
теникаво	масло.	Ако	 няма	
прегаряне,	 ферментация	
или	 подправяне,	 смесва-
нето	 на	 тези	 две	 масла	
предоставя	най-фината	ос-
нова	 за	 най-добрите	 пар-
фюми	 в	 света.	 Розовото	
масло	 има	 изключително	
трайна,	 но	 не	 силна	 ми-
ризма,	не	се	изпарява	или	
разваля	 лесно	 и	 се	 пре-
нася	 в	 тройно	 запечатани	
медни	 бутилки,	 оформени	
като	плоски	манерки.
	 Когато	розовото	масло	
най-накрая	 стигне	 до	 по-
требителя	на	парфюма,	то	
вече	не	само	е	разредено	
с	алкохол,	който	да	позво-
ли	на	миризмата	по-лесно	
да	 стимулира	 обонянието,	
но	 освен	 това	 е	 смесено	
в	 голяма	 степен	 с	 мас	
от	 руски	 бобри,	 цибет	 от	
абисински	котки,	амбра	от	
кашалот,	 мускус	 от	 тибет-
ски	 мускусен	 елен,	 тамян	
от	горите	на	Сиам	и	смола	
от	Тавърските	планини.
	 За	 да	 събере	 суровия	
материал	 за	 една	 бутилка	
парфюм,	 младият	 кавалер	
трябва	 да	 изследва	 земи	
и	 морета	 и	 неговият	 дар	
ще	включва	не	само	цветя	
и	дървета	от	далечни	кра-
ища	 на	 света,	 но	 също	 и	
доста	 голяма	 менажерия.	
Един	 флакон	 парфюм	 е	
дестилат	 от	 приключения,	
търговия,	 химия	 и	 геогра-

фия	 и	 историята	му	може	
да	запълни	цяла	книга.
	 Ако	 самата	 розова	
есенция	 беше	 парфюм,	
цветът,	 необходим	 за	 съз-
даването	 само	 на	 една	
унция	 от	 него,	 би	 тежал	
двеста	фунта.	Къде	е	този	
Ромео,	 който	 ще	 подне-
се	 такъв	 цветен	 дар	 на	
своята	Жулиета?	Може	би	
някоя	видна	красавица	би	
трябвало	да	има	по-добър	
вкус	 от	 това	 да	 използ-
ва	 значителни	 количества	
парфюм,	 пудра,	 соли	 за	
вана,	тоалетна	вода	и	руж,	
в	които	има	само	по	една	
капка	 розово	 масло;	 но	
ако	носеше	равностойнос-
тта	 им	 в	 малки	 пъпки	 от	
роза	дамаскиня,	тя	би	из-
глеждала	 още	 по-недели-
катно.
	 По	десет	долара	унци-
ята,	 една	 капка	 парфюм	
има	същата	цена	като	фунт	
розов	цвят	в	Казанлък	или	
Баня,	 но	 ще	 трябват	 два-
десет	 такива	капки,	за	да	
се	събере	една-единствена	
капка	чисто	розово	масло.
Десет	 килограма	 рози	ще	
направят	 някоя	 дебютант-
ка	 да	 изглежда	 като	 кар-
навална	кола	в	Кан.
	 Както	 е	 при	 виното	
и	 тютюна,	 при	 розовото	
масло	също	има	добри	го-
дини,	и	то	по	същите	при-
чини	 -	 равновесието	меж-
ду	 слънцето	 и	 дъжда.	 Но	
любителите	на	благоухани-
ята	не	са	толкова	придир-
чиви	 като	 ценителите	 на	
виното	и	както	ароматните	
тютюни,	така	и	ароматните	
масла	се	смесват.	Тъй	като	
дестилационните	 работят	
денонощно,	 по-кратък	 се-
зон	 на	 цъфтеж	 означава	
и	 по-лошо	 масло.	 Най-до-
бър	 е	 влажният	 сезон	 с	
много	 дъжд,	 тъй	 като	 ако	
слънцето	 грее	 много	 сил-
но,	 розите	 цъфтят	 по-бър-
зо,	отколкото	берачките	и	
дестилаторите	могат	да	се	
погрижат	за	тях.	Ако	Доли-
ната	 на	 розите	 продължи	
да	се	радва	на	същия	кли-
мат,	който	аз	заварих	там	
по	времето,	което	обикно-
вено	 се	 разглежда	 като	
разгар	на	сезона,	това	ще	
бъде	знаменателна	година.
	 Заджапахме	 на	 юг	
през	Хисар,	който	е	толко-
ва	 богат	 на	 горещи	 и	ми-
нерални	 води,	 че	 са	 били	
използвани	още	от	време-
то	 на	 траките.	 Само	 че	 в	
този	порой	дори	„девичата	
баня“,	 която	 се	 препоръч-
ва	 за	 уморени	 нерви,	 не	
успя	да	ни	примами.	Кога-
то	 стигнахме	 до	 Пловдив	
(Филипопол),	 някогашното	
обиталище	на	Орфей,	дори	
и	 този	 лиричен	магьосник	
щеше	 да	 види	 голям	 зор	
да	ме	очарова.
	 След	 1800	 километра	
път	 из	 селските	 райони	
София	 ми	 се	 видя	 по-ур-
банизирана	 от	 когато	 и	
да	 било;	 но	 беше	 паза-
рен	 ден	 и	 улиците	 гъмжа-
ха	 от	 посетители	 от	 село.	
Драгоманският	 булевард	
беше	 блокиран	 от	 всякак-
ви	 неща	 -	 от	 крайпътни	
русалки	 през	 прасета	 су-
калчета	и	сурова	вълна	до	
издаващи	 силни	 миризми	
сирена	 и	 сапун.	 Сред	 об-
лечените	в	поли	български	
жени	имаше	и	мургави	ци-
ганки	 в	 ярки	 панталони.	
И	все	пак	тази	колоритна	
България	 се	 намира	 само	
на	един	ден	щастлив	полет	
от	 Париж	 или	 Берлин	 -	 в	
края	 на	 ивица	 изменчи-
ва	красота,	която	свързва	
две	цивилизации.

Бългаðия пðез 1932 година, пðедставена от списание National Geographic

На пазар в София, 1932 г.
Снимка: https://www.nationalgeographic.com

Бубарница на български копринени буби, 1932 г.
Снимка: https://www.nationalgeographic.com

Селско момче, 1932 г.
Снимка: https://www.nationalgeographic.com

София, 1932 г.
Снимка: https://www.nationalgeographic.com

Оригиналната анотация гласи „Сурови материали 
за домашнотъкани дрехи: България“, 1932 г.
Снимка: https://www.nationalgeographic.com

„По жътва селяните се преселват 
на полето: България“, 1932 г.
Снимка: https://www.nationalgeographic.com

National Geographic, август 1932 г.
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	 Омбре	 решава,	 че	
всички	 формалности	 вече	
са	изпълнени	и	е	време	да	
пробвам	 отново.	 Попитах	
го	дали	не	иска	да	дойде	с	
мен.	„По-добре	не	-	отвър-
на	ми	той,	-	там	не	ме	оби-
чат.“	 Ясно	 ми	 беше	 защо.	
Покрай	другите	си	дейнос-
ти	 той	 явно	 упражнява	 и	
този	занаят	–	да	подготвя	
документи	 за	 визи.	 И	 си-
гурно	 неслучайно	 жената,	
която	 ме	 доведе	 тук,	 ме	
свърза	точно	с	него.	Тряб-
ва	 обаче	 да	 призная,	 че	
се	справя	добре.	На	фона	
на	 хората,	 които	 виждам	
тук,	 Омбре	 е	 бяла	 овца,	
не	 само	 заради	 цвета	 на	
кожата,	но	и	заради	инте-
лекта	си.	Освен	английски	
(естествено	 и	 испански),	
той	 ми	 каза,	 че	 говори	 и	
китайски	–	живял	е	седем	
години	 в	 Китай,	 а	 Хон-
гконг	е	любимият	му	град!	
Към	мен	се	обръщаше	със	
„сър“.
	 Отново	 отидох	 в	 бо-
ливийския	 миграционен	
пункт.	 Този	 път	 нямаше	
никакви	 хора	 и	 аз	 заста-
нах	 на	 гише,	 зад	 което	
стоеше	 жена.	Тя	 прегледа	
документите	 ми	 и	 започ-
на	 да	 рови	 в	 чантата	 си.	
Вече	 знаех	 какво	 ще	 из-
вади	 –	 познатото	 ми	 до	
болка	 листче.	 Така	 беше	
и	 служителката,	 гледайки	
списъка	 в	 листчето,	 ми	
каза,	 че	 нямам	 докумен-
ти	 за	 ваксинация	 против	
жълта	треска	и	за	парична	
наличност.	Опитах	се	да	й	
обясня,	 че	 ще	 бъда	 само	
един	ден	в	Ла	Пас,	закъде-
то	 ваксинация	 не	 трябва,	
и	че	имам	кредитни	карти	
и	 значителна	 сума	 пари	
в	 брой.	 „Документите	 са	
задължителни,	 трябва	 да	
се	 представят“,	 отряза	 ме	
тя.	 В	 този	 момент	 благо-
славях	 всички,	 написали	
в	Интернет,	че	нямало	ни-
какъв	проблем	боливийска	
виза	да	се	получи	на	кой-
то	 и	 да	 е	 граничен	 пункт	
без	 всякакви	 формално-
сти!	
	 На	 ръба	 на	 отчаяние-
то	 се	 връщам	 при	 Омбре	
и	 тържествено	 му	 обявя-
вам	 печалния	 резултат.	
Той	 обаче	 запазва	 пълно	
спокойствие	 и	 казва,	 че	
има	още	една	възможност	
–	 да	 извадим	 извлечение	
за	 паричната	 наличност	 в	
една	от	картите	ми.	Казах	
му,	 че	аз	вече	бях	напра-
вил	 такова	 предложение.	
Той	 ми	 отговори,	 че	 се	
е	 надявал	 да	 мине	 и	 без	
него	и	за	да	го	направим,	
трябва	да	отидем	в	банка	
в	Перу,	не	в	Боливия.	Тръг-
ваме,	 отново	 пресичаме	
границата,	 която	 е	 едва	
на	 50-60	 метра	 от	 офиса	
на	 Омбре,	 но	 повървяхме	
доста	 в	 перуанската	 част	
на	 града.	 По	 пътя	 Омбре	
се	поздравява,	а	понякога	
и	разговаря	с	разни	хора,	
явно	 е	 известна	 личност	
тук.	Накрая	 спираме	пред	
една	 банка.	 Вече	 е	 доста	
късно	и	тя	е	затворена,	но	
има	малка	стаичка	с	бан-
комат,	 където	 е	 отворено.	
Добре,	 че	 нямаше	 никой,	
защото	 едва	 третият	 ни	
опит	да	изкараме	печатно	
извлечение	 се	 увенча	 с	
успех.	
	 Тръгнахме	 обратно.	
Омбре	 е	 отново	 много	
спокоен,	 спира	 се	 при	
свой	 приятел,	 който	 про-
дава	 храна	 на	 улицата	 и	
ме	 пита	 какво	 искам	 да	
ям.	 „Нищо,	 сега	 не	 съм	 в	
състояние	 да	 ям“,	 отгова-
рям	 му	 аз.	 Връщаме	 се	
в	 офиса,	 вече	 е	 тъмно,	
а	 аз	 за	 трети	 път	 се	 от-
правям	 към	 боливийската	
миграционна	служба.	Сега	
попадам	на	мъж.	И	чудото	
е	на	път	да	стане.	Той	не	
изважда	 онова	 отврати-
телно	листче.	Изглежда,	че	
според	 него	 всичко	 е	 на-
ред.	Изпраща	ме	при	друг	
колега,	 на	 когото	 плащам	
100$	 за	 визата.	 Той	 пък	

имаше	 някакви	 претенции	
към	 едната	 от	 банкнотите	
и	 аз	 я	 смених	 с	 друга.	
Последваха	 доста	 мудни	
действия,	 но	 най-накрая	
визата	 беше	 залепена	 в	
паспорта	 (макар	 и	 мал-
ко	 накриво).	 Отново	 ме	
изпрати	 при	 първия	 слу-
жител,	 който	 пък	 постави	
печат,	че	съм	влязъл	в	Бо-
ливия.	Най-сетне,	но	с	це-
ната	на	един	загубен	ден	и	
всичко,	с	което	мислех	да	
го	запълня.
	 Върнах	 се	 при	 Омбре	
с	 добра	 новина	 и	 благо-
дарности,	а	той	си	получи	
договорените	50$.	Вечерта	
е	настъпила	и	аз	трябваше	
да	 потърся	 хотел.	 Оказа	
се,	че	многостранният	биз-
нес	 на	 Омбре	 включва	 и	
такава	 услуга.	 За	 стаята,	
която	ми	предложи,	платих	
15$.	 „Сутринта	 оттук	 ще	
видиш	 Титикака“,	 ми	 каза	
той	 и	 тръгвайки,	 добави:	
„Утре	ще	се	видим“.	В	този	
момент	ми	беше	абсолют-
но	безразлично	къде	и	за	
колко	ще	спя	и	не	обърнах	
никакво	внимание	на	стая-
та.	Оказа	се,	 че	е	 твърде	
неуютна	 и	 студена,	 а	 и	
нямаше	 нито	 кърпи,	 нито	
сапуни,	нито	тоалетна	хар-
тия.	 Наложи	 се	 да	 сляза	
и	 да	 си	 поискам.	Топлата	
вода	 се	 осигуряваше	 от	
проточен	 бойлер,	 който	
така	 и	 не	 успя	 да	 я	 сто-
пли	достатъчно.	Добре,	че	
имаше	топли	одеяла.
	 Легнах	 и	 преди	 да	
попадна	 в	 плен	 на	 съня,	
направих	 кратка	 равно-
сметка	 на	 случилото	 се,	
а	 тя	 беше	 един	 загубен	
ден,	 приблизително	 200$	
допълнителен	 разход,	 не-
използвана	 резервация	
на	 хотела	 в	 Копакабана,	
неизползван	автобусен	би-
лет	 Копакабана	 –	 Ла	 Пас	
и	 се	 разминах	 с	 всичко,	
което	 исках	 да	 направя	 в	
Копакабана:	да	посетя	че-
тиривековната	катедрала	-	
едно	от	най-важните	места	
за	 поклонение	 на	 южно-
американските	 католици,	
където	 се	 съхранява	 Ин-
дианската	 Дева,	 Черната	
Мадона,	любима	светица	и	
покровителка	 на	 Боливия,	
да	 отида	 на	 островите	 на	
Слънцето	 (Isla	 del	 Sol)	 и	
на	Луната	(Isla	de	la	Luna)	
и	пр.	А	ако	досега	не	съм	
го	отбелязал,	това	е	ориги-
налната	 Копакабана,	 пла-
жът	 в	 Рио	 де	Жанейро	 е	
само	 едно	 повторение	 на	
името.	
	 Но	 имаше	 още	 нещо,	
което	 човъркаше	 съзна-
нието	 ми.	 Омбре	 имаше	
абсолютно	 всички	 данни	
за	 едната	 ми	 кредитна	
карта	 и	 ако	 пожелаеше,	
можеше	 безпроблемно	
да	 я	 източи	 по	 Интернет.	
Единствено	 можех	 да	
се	 надявам	 на	 неговата	
почтеност.	 Пишейки	 тези	
редове	 месеци	 след	 пъ-
туването,	 се	 чувствам	 за-
дължен	 да	 отбележа,	 че	
оттогава	и	досега	няма	ни-
какво	 посегателство	 вър-
ху	 паричната	 наличност	 в	
картата.

Нов ден, нови надежди 
– Ла Пас
	 На	 другия	 ден	 грее-
ше	 ярко	 слънце.	 Дръпнах	
завесите	 от	 прозореца	 и	
пред	мен	наистина	блесна-
ха	сините	води	на	Титика-
ка.	 Но	 какво	 представля-
ваше	ивицата	земя	между	
хотела	 и	 езерото?	 Едно	
голямо	 бунище,	 в	 което	
на	 свобода	 ровеха	 поне	
десет	прасета.	Облякох	се	
набързо,	стегнах	багажа	и	
слязох	долу.	
	 В	 офиса	 не	 намерих	
нито	 Омбре,	 нито	 съпру-
гата	му,	която	вчера	беше	
неизменно	 там.	 Заварих	
някакъв	млад	мъж.	Не	 го-
вореше	 английски,	 моят	
испански	 е	 съвсем	 слаб,	
пък	 и	 не	 виждах	 какво	
мога	да	разговарям	с	него.	
Все	 пак	 го	 попитах	 откъ-

де	 тръгват	 автобусите	 на	
Colectivo	 за	 Ла	 Пас.	 Же-
лаещи	 да	 пътуват	 имаше	
много	 и	 микробусите	 бър-
зо	се	пълнеха	и	потегляха.	
Върнах	 се	 в	 офиса	 и	 ре-
ших,	че	не	бива	повече	да	
чакам,	а	да	се	присъединя	
към	пътуващите	за	Ла	Пас.	
В	 това	 време	 мъжът	 от	
офиса	 говореше	 с	 някого	
и	 след	 малко	 ми	 показа	
смартфона	 си	 със	 след-
ния	 текст	 на	 български:	
„След	 половин	 час	 тръг-
вам	 с	 моята	 кола	 за	 Ла	
Пас.	Ако	 искате,	 може	 да	
пътувате	с	мен“.	Зарадвах	
се	 на	 това	 продължение	
и	 отговорих	 утвърдително.	
А	докато	 чакам,	реших	да	
поразгледам	 този	 странен	
град	на	две	държави.
	 Измина	 определеният	
половин	 час,	 след	 него	
час	 -	 час	 и	 половина.	
Омбре	 така	 и	 не	 идваше.	
Явно	 обичаше	 да	 си	 по-
спива,	 а	 аз	 се	 досетих,	
че	 и	 вчера	 дойде	 късно.	
Накрая	се	появи	и	спокой-
но,	без	да	бърза,	започна	
да	подготвя	пътуването	си.	
Натовари	 някакъв	 голям	
телевизор	 на	 покрива	 на	
колата,	 след	 това	 пона-
пълни	 и	 багажника	 отзад.	
Влязохме	 в	 колата.	 Омб-
ре	 ще	 шофира,	 до	 него	
съпругата	 му,	 аз	 -	 отзад.	
Потеглихме,	но	още	преди	
да	 напуснем	 града,	 той	
свърши	още	една	работа	–	
остави	 част	 от	 багажа	 на	
някакъв	 човек.	 Пътувахме	
известно	 време,	 когато	
Омбре	 обяви,	 че	 от	 дяс-
ната	ни	страна	е	Тиуанаку	
или	 Тиванаку	 (Tiwanaku).	
Предишната	 вечер,	 след	
като	вече	имах	визата,	той	
ми	 каза,	 че	 този	 древен	
град	 се	 намира	 наблизо,	
по	пътя	за	Ла	Пас,	и	доба-
ви,	че	е	нещо,	което	човек	
трябва	да	види,	че	било	не	
по-малко	 важно	 от	 Мачу	
Пикчу.	 Донесе	 ми	 и	 една	
туристическа	 брошура	
за	 него.	 Признавам,	 че	
до	 този	 момент	 не	 знаех	
нищо	 за	 това	 място	 и	 не	
проявих	 интерес,	 защото	
вече	бях	загубил	един	ден	
и	не	исках	да	се	впускам	
в	 още	 непредвидими	 при-
ключения.	Целта	ми	бе	да	
се	добера	до	Ла	Пас,	откъ-
дето	 зависеше	 цялата	 ми	
по-нататъшна	 програма.	
За	Тиуанаку	се	знае	много	

малко,	 а	 неговото	 значе-
ние	се	смята	за	съизмери-
мо	 с	 това	 на	 пирамидите	
в	 Египет,	 Стоунхендж	 във	
Великобритания	или	Петра	
в	Йордания.	Според	някои	
изследователи	Тиуанако	 е	
най-старият	 град	 в	 света.	
Смята	 се	 още,	 че	 е	 бил	
свещен	 град	 на	 племето	
Аймара,	което	е	достигна-
ло	своя	връх	в	развитието	
си	 много	 преди	 идването	
на	 инките.	 Има	 и	 такива,	
които	твърдят,	че	градът	е	
построен	 от	 гости	 от	 дру-
га	планета,	дело	на	които	
са	 и	 фигурите	 в	 близка-
та	 пустиня	 Наска	 в	 Перу.	
За	подхранването	на	тези	
твърдения	 допринася	 съ-
вършеното	 строителство	
със	„заключване“	на	камъ-
ните	 един	 към	 друг,	 както	
в	 Саксайуаман,	 Куско	 и	
другаде,	 с	 транспортира-
нето	 и	 повдигането	 им,	
защото	някои	от	тях	тежат	
около	100	тона.	Това,	което	
се	знае,	е,	че	когато	инки-
те	 идват,	 хората,	 създали	
тази	 цивилизация,	 изчез-
ват.	Защо,	къде	и	как,	ос-
тава	загадка.
	 По	 едно	 време	 спира-
ме	 и	 съпругата	 на	 Омбре	
купува	от	жена	на	пътя	три	
тесни	найлонови	торбички,	
пълни	 с	 някакви	 сокчета.	
Поднасяш	 торбичката	 до	
устата	 си,	 правейки	 със	
зъби	малка	дупчица,	и	от-
там	 изсмукваш	 сока.	 Той	
беше	 вкусен,	 а	 на	 дъното	
на	 торбичката	 имаше	 и	
някакво	 непознато	 плод-
че.	 Омбре	 ме	 пита	 дали	
зная,	 че	 в	 Ла	Пас	 основ-
ният	градски	транспорт	се	
осъществява	 чрез	 въжени	
линии	 (telefericos).	 Знаех.	
След	това	ме	попита	зная	
ли	къде	се	намира	хотелът	
ми.	 И	 това	 знаех	 и	 му	
казах	 три	 доста	 известни	
места	 в	 Ла	Пас,	 откъдето	
можех	 лесно	 да	 намеря	
хотела	 си.	Той	 ми	 отгово-
ри,	че	няма	път	натам,	но	
ще	 ме	 остави	 на	 спирка	
на	една	от	въжените	линии	
и	ще	ми	обясни	как	да	пъ-
тувам	по-нататък.
	 Пристигнахме	 в	 Ла	

Пас.	 Спряхме	 пред	 стан-
ция	на	един	от	лифтовете.	
Аз	 се	 сбогувах	 със	 съ-
пругата	 му,	 а	 ние	 с	 него	
влязохме	в	станцията	–	го-
ляма	просторна	сграда,	от	
двете	 страни	 на	 която	 се	
виждаха	 въжетата	 с	 дви-
жещите	се	под	 тях	 кабин-
ки.	Изкачвайки	се	към	вто-
рия	 етаж,	 Омбре	 ме	 пита	
имам	ли	боливийски	пари.	
Имах.	Тогава	ми	обяснява,	
че	ползването	на	една	ли-
ния	 струва	 3	 боливианос,	
а	на	две	–	5	боливианос.	
	 Целият	 Ла	 Пас	 се	
кръстосва	 от	 въжени	 ли-
нии	 –	 няколко	 на	 брой,	
името	 им	 се	 определя	 от	
цвета	 на	 кабинките	 (чер-
вена,	 синя,	 оранжева	 и	
т.	 н.).	 Те	 се	 пресичат	 на	
различни	 места	 и	 можеш	
да	се	прехвърлиш	от	една	
линия	на	друга,	така	както	
сменяш	линиите	на	метро-
то	под	земята.	
	 Купувам	 билет	 за	 две	
линии	и	Омбре	ме	завеж-
да	 пред	 една	 карта	 на	
всички	 лифтове	 в	 Ла	 Пас	
и	ми	казва	на	коя	спирка	
на	 синята	 линия	 да	 сляза	
(ние	 сме	 на	 нейна	 стан-
ция),	 за	 да	 взема	 оттам	
червената,	и	на	коя	нейна	
спирка	 да	 сляза.	 Виждам	
на	 картата	 къде	 е	 това	
и	 казвам	 на	 Омбре,	 че	
оттам	 пътят	 до	 хотела	 ми	
е	ясен.	„Не,	по-добре	взе-
мете	такси“,	казва	ми	той.	
„Защо,	 опасно	 ли	 е?“,	 пи-
там	 аз.	 „Да,	 малко“,	 отго-
варя	 той.	 Обещавам	 му,	
че	ще	взема	такси.	Не	ни	
остава	 нищо	 друго,	 освен	
да	се	разделим.	Благодаря	
му	 от	 цялото	 си	 сърце,	
казвайки	му:	„Без	теб	бях	
загубен“.	И	беше	истина.	
	 Пътуването	по	 въздуха	
е	 интересно	 и	 приятно,	
никак	не	се	чака,	кабинки-
те	 идват	 една	 след	 друга	
на	 интервал	 от	 няколко	
секунди	и	пътниците	в	тях	
са	 малко.	 Понякога	 дори	
оставах	сам	и	това	ми	да-
ваше	 удобна	 възможност	
да	 правя	 снимки	 на	 Ла	
Пас	отвисоко.	
Продължава в понеделник

Дезагадеро. Зад тази арка е Перу

Едно пътуване в Южна Амеðика

Титикака, видяна от прозореца 
на хотела ми в Дезагадеро

В боливийската част на Дезагадеро

Дезагадеро. Сградата вляво (с дългия 
навес) е боливийският миграционен офис

Първи срещи с Ла Пас от въздуха

Ла Пас


