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димас ад
добив на инертни материали, 

асфалтополагане и строителство
габрово, бул. „Трети март“ 53, тел. 066 801-430, 
тел./факс 066 801-443, e-mail: dimas_to@abv.bg

търси да назначи на работа 	.ШлаЙФисТ на плосък ШлаЙФ	.ТЕхнолог програМисТ 	.опЕраТори на МаШини с Цпу 	.опЕраТори на униВЕрсални МаШини	.зъБоФрЕзисТи
 ниЕ прЕдлагаМЕ: 
 1. Отлично заплащане, допълнителни финансови 
бонуси, ваучери за храна и транспорт. 
 2. Работа в екип от млади, амбициозни хора, 
доказани професионалисти. 
 3. Възможност за придобиване на квалификация 
и професионално израстване.

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

гаБроВо

сТЕФКа БУРмОВа

	 Вече	 са	 известни	 по-
бедителите	 в	 четиринаде-
сетото	 издание	 на	 конкур-
са	 „Ideal	 Standard	 Баня	
на	 годината“.	Той	 достигна	
своята	 кулминация	 с	 пищ-
на	церемония,	в	столичния	
хотел	 „Хилтън“,	 където	 ос-
вен	 проектанти,	 архитекти	
и	 строители	 се	 бяха	 съ-
брали	 и	 много	 граждани,	
чийто	 интерес	 е	 фокуси-
ран	върху	красотата	около	
всички	нас.	И	които	искаха	
да	 научат	 кои	 са	 най-но-
вите	 тенденции,	 свързани	
с	 продуктите	 за	 банята	 и	
кухнята.	Разбира	се,	 те	не	
останаха	 разочаровани.	
Организаторите	 на	 цере-
монията	 бяха	 осигурили	
информация	 за	 най-новите	
продукти	 на	 „Идеал	 Стан-
дарт-Видима“	 в	 Севлиево.	
А	 това	 са	 Ceraflex,	 които	
се	считат	за	умният	избор	
за	 надеждни	 смесители,	
Connect	 air,	 чиято	 изящна	

форма	 привлича	 и	 най-не-
предубеденият	 потребител,	
финеса	 на	 	 Ipalyss,	 както	
и	 най-добрите	 смесители,	

предназначени	 за	 систе-
мата	 на	 здравеопазването	
Cerapplus2.
	 Във	 фоайето	 на	 хотел	

„Хилтън“	 пред	 зала	 „Сре-
дец“,	 където	 се	 проведе	
церемонията	 на	 големи	
платна	бяха	показани	всич-

ки	 проекти,	 изпратени	 за	
участие	 в	 станалия	 вече	
традиция	 конкурс.	 Така	
всички	 участници	 и	 гости	
имаха	възможност	да	пре-
ценят	 цялостната	 палитра	
от	 представени	 проекти,	
всеки	от	които	беше	уника-
лен	по	своему.	И	не	само	
представяше	 визията	 на	
участниците	 за	 идеалната	
хотелска	баня,	но	и	даваше	
възможност	всеки	да	дора-
звие	 тяхната	 идея,	 според	
своето	 въображение.	 За-
щото	водеща	тема	на	кон-
курса	 „Ideal	 Standard	Баня	
на	 годината“	 тази	 година	
беше	 „Идеалната	 хотелска	
баня“,	 а	 участващите	 про-
екти	бяха	разделени	в	две	
основни	категории:	„Баня	в	
бизнес	 хотел“	 и	 „Баня	 във	
ваканционен	хотел“.
	 В	продължение	на	поч-
ти	4	месеца	десетки	дизай-
нери	и	архитекти	изпраща-
ха	своите	заявки,	под	фор-
мата	 на	 3D	 визуализации.	
Проектите	бяха	оценени	от	

13-членно	 жури,	 в	 чийто	
състав	 „блестяха“	 имена-
та	 на	 редица	 „светила“	 от	
света	 на	 архитектурата	 и	
интериорния	дизайн.	Оцен-
ките	 бяха	 базирани	 на	 4	
основни	 критерия:	 хармо-
ничен	и	цялостен	образ	на	
интериора;	 енергоефектив-
ни	 решения;	 организация	
на	 пространството	 и	 ерго-
номичност;	 и	 на	 последно	
място,	но	не	и	по	важност	
-	реализуемост.
	 Основната	 мотивация	
за	участниците	също	беше	
Ideal-на.	Авторите	на	проек-
тите	на	първо	място	в	две-
те	 основни	 категории	 ще	
вземат	участие	в	събитията	
на	 Ideal	 Standard	 в	 Milano	
Design	Week	2018.	Призове-
те	„Баня	на	годината“	бяха	
връчени	 на	 Ивана	 Янкова	
за	проекта	й	„Тяло“	(първо	
място	 в	 категория	 „Баня	
в	бизнес	хотел“)	и	Росица	
Радомирова	 за	 проекта	 й	
„Lenta“.	

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 Габровският	 Районен	
съд	 призна	 за	 виновна	
в	 „документна	 измама	 в	
големи	 размери“	 бивша	
служителка	 в	Адвокатска-
та	 колегия	 в	 Габрово	 –	
подсъдимата	Е.	К.	
	 Обвинителният	 акт	
срещу	 нея	 е	 изготвен	 от	
Районната	 прокуратура	 в	
Трявна,	тъй	като	прокуро-
рите	 от	 габровската	 Ра-
йонна	 прокуратура	 са	 си	

направили	отвод.			
	 Присъдата	 на	 Е.	 К.	
(по	 наказателното	 дело	
от	 общ	 характер	 №	 1375	
от	 2017	 г.)	 бе	 обявена	
в	 петък,	 16	 март	 2018	 г.	
Съставът	 на	 Районния	
съд	 бе	 председателстван	
от	 съдия	 Васил	 Ставрев.	
Подсъдимата	 габровка	 бе	
наказана	 с	 лишаване	 от	
свобода	–	 условно,	лиша-
ване	 от	 права	 и	 конфис-
кация	на	имущество.
	 Съдия	 Ставрев	 при-

зна	 Е.	 К.	 за	 виновна	 в	
това,	 че	 „през	 периода	
31	 януари	 2011	 г.	 –	 14	
май	2014	г.,	при	условията	
на	 продължавано	 престъ-
пление,	 чрез	 използване	
на	 неистински	 докумен-
ти	 –	 осем	 броя	 нарежда-
не-разписки,	 представени	
пред	 различни	 служители	
на	 обслужващата	 банка,	
получила	 без	 правно	 ос-
нование	 чуждо	 движимо	
имущество	 в	 големи	 раз-
мери	 -	 общо	28	 080	лева,	

собственост	 на	 Адвокат-
ска	колегия	–	Габрово.“
	 За	 извършеното	 пре-
стъпление	 	 подсъдимата	
Е.К.	 Получи	 три	 години	
лишаване	от	свобода	-	ус-
ловно,	с	пет	години	изпи-
тателен	 срок.	 Това	 озна-
чава,	 че	 ако	 през	 след-
ващите	пет	 години	подсъ-
димата	 бъде	 осъдена	 за	
друго	 престъпление,	 ще	
лежи	и	тези	три	години.
	 Със	 същата	 присъда	
съдия	Ставрев	наложи	на	

Е.	 К.	 	 лишаване	 от	 пра-
вото	 да	 заема	 държавна	
или	обществена	длъжност	
и	 от	 право	 да	 упражня-
ва	професия	или	дейност,	
свързани	 с	 пазене	 или	
управление	на	чуждо	иму-
щество,	 за	 срок	 от	 три	
години.
	 	 Съдът	 постанови	 и	
конфискация	 в	 полза	 на	
държавата	на	притежаван	
от	 подсъдимата	 поземлен	
имот	в	Габровска	община.
	 Изцяло	 бе	 уважен	 и	

предявеният	 от	 габров-
ската	 Адвокатска	 колегия	
граждански	 иск	 против	
подсъдимата	в	размер	на	
28	080	лева.
	 Това	 е	 присъдата	 на	
първа	 инстанция.	 Страни-
те	по	делото	–	Районната	
прокуратура	 в	 Трявна	 и	
подсъдимата	 имат	 право	
на	 обжалване	 или	 про-
тест	 пред	 Окръжен	 съд-
Габрово	в	15-дневен	срок,	
считано	 от	 16	 март	 тази	
година.

	 Тринайсетгодишната	
Антония	 Пенева,	 солистка	
на	ВФ	„Upstream	Voices“,	с	
вокален	 педагог	 Ценка	 Го-
ралова,	спечели	златен	ме-
дал,	 диплом	и	 тон-колонка	
от	националния	конкурс	„С	
песен	 да	 възродим	 добро-
то“	 във	 втора	 възрастова	
група	 при	 индивидуалните	
певци.	Шестото	издание	на	
Националния	 конкурс	 за	
забавна	 песен	 се	 проведе	
в	Казанлък,	а	негови	орга-
низатори	 са	 местната	 Об-
щина,	 НЧ	 „Възродена	 Ис-
кра-2000”	и	Военен	клуб,	на	
чиято	сцена	се	изявиха	над	
115	индивидуални	изпълни-
тели	и	вокални	състави	от	
страната,	 разпределени	 в	
три	възрастови	групи:	пър-
ва	до	11	г.,	втора	12-16	г.	и	
трета	17-30	години.
	 Изключително	 емо-
ционалното	 изпълнение	
на	Ани	 впечатли	 журито	 с	
председател	 композиторът	

Хайгашод	 Агасян,	 разпла-
ка	оперната	прима	Офелия	
Христова	 от	 Старозагор-
ската	опера	и	Дора	Коше-
ва	 -	 диригент	 на	 камерен	
хор	 в	 Казанлък.	 Малката	
севлиевка	 се	 представи	 с	
песните	 „Кажи	 ми	 докога“	
из	 репертоара	 на	 Марга-
рита	 Хранова	 и	 ,,Father”,	
популярен	хит	на	Деми	Ло-
вато.
	 Росен	Метев	 се	 състе-
зава	 в	 първа	 възрастова	
група	и	се	завърна	с	трета	
награда,	 бронзов	 медал	 и	
диплом.	 Деветгодишният	
чаровник	 от	 Габрово	 успя	
да	 забавлява	 публика	 и	
жури	 с	 купонжийското	 си	
излъчване	 на	 сцената.	Той	
изпълни	 с	 много	 настрое-
ние	песните	„О,	Джули”	на	
Васил	Найденов	и	„Ночной	
хулиган”,	из	репертоара	на	
Дима	Билан.	
	 В	 първа	 група	 участва	
и	 осемгодишната	 Кристи-

Антония Пенева ñ първа наãрада от 
„С пеñен да възродим доáрото”

на	 Неделчева	 от	 Габрово,	
която	 получи	 поощрителна	
награда.	 Много	 е	 трудно	
да	 се	 бориш	 с	 по-големи	
деца,	 но	 Криси	 изпълни	 с	
яркия	 си	 глас	 най-позна-
ваемата	 песен	 на	 Паша	
Христова	 „Повей	 ветре”	 и	
руския	хит	„Кукушка“.	

Във	втора	група	диплом	за	
участие	получи	и	Инес	Ме-
тева.	 Дванайсетгодишната	
талантлива	 габровка	 бе	
включила	в	репертоара	си	
песните	 „Трябва	 да	 знам”	
на	 Маги	 Джанаварова	 и	
„Нас	 бьют,	 мы	 летаем“	 на	
Наргиз	Закирова.			

Оñъдиха áивша ñекретарка на Адвокатñката колеãия

Извеñтни ñа поáедителите в конкурñа „Ideal Standard Баня на ãодината”

миГЛЕНа ВЪГЛЕНОВа

	 Проектът	 „Приеми	 ме	
на	 село“	 е	 кандидатура-
та	 на	 Община	 Габрово	 за	
Международната	 награда	
на	 обединените	 градове	 и	
местни	власти	 -	 град	Мек-
сико	-	„Култура	21“.
	 Инициативата	 ще	 се	
състезава	 в	 категория	
„Град“,	залагайки	на	мисия-
та	си	за	запазване	и	попу-
ляризиране	 на	 традицион-
ното	 културно	 наследство	
на	 габровския	 край.	 „При-
еми	 ме	 на	 село“	 <http://
priemimenaselo.eu/>	 стар-
тира	през	2013	 г.	и	досега	
повече	от	300	деца	и	мла-
дежи	от	страната	и	чужби-
на	 имаха	 възможност	 да	
живеят	в	домовете	на	баби	

„Приеми ме на ñело“- претендент за 
международната наãрада „Култура 21”

НадЕЖда ТиХОВа

	 Отборът	 по	 хандбал	
–	 девойки,	 на	 Природо-
математическата	 гимна-
зия	 „Акад.	 Ив.	 Гюзелев“	
представи	 България	 на	
Световните	 ученически	
игри	 в	 Катар.	 Национал-
ните	 шампионки,	 пове-
чето	 от	 които	 са	 състе-
зателки	 и	 на	 хандбален	
клуб	 „Бъки“,	 бяха	водени	
от	 преподавателите	 по	
физическо	 възпитание	 и	
спорт	 в	 гимназията	 Ан-
тоанета	Андреева	и	Ясен	
Симеонов.	

Отáорът по хандáал 
– девойки, на 
ПМГ предñтави 
Бълãария в Катар

Продължава на стр. 8

Продължава на стр. 2

Мъжкият	 отбор	 на	 „Чар-
дафон“	(Габрово)	спечели	
първите	 за	 клуба	 брон-
зови	 медали	 от	 турнира	
Купа	 България.	 Христо	
Данаилов	и	съотборници-
те	му	триумфираха	в	мал-
кия	финал,	надделявайки	
над	отбора	 на	 „Спартак“	
(Варна)	 с	 29:26.	 Двубоят	
в	 спортната	 зала	 в	 град	
Кубрат	премина	през	ня-
колко	 смени	 на	 водаче-
ството.

“Чардафон” ñтиãна 
до иñторичеñки áронз 
в Купа Бълãария

на стр. 8

	 Венера	 Константинова	
гостува	на	севлиевци	на	27	
март.	В	галерия	„Видима”тя	
ще	 представи	 творби,	 в	
които	 съчетава	 техниката	
на	 витража	 и	 живописта.	
Нейните	 пейзажи	 завла-
дяват	 публиката	 с	 нестан-
дартния	 и	 индивидуален	
стил.	 Венера	Константино-
ва	 е	 автор	 на	 множество	
монументални	 стенописи,	
мозайки,	 пейзажи,	 гобле-
ни	 и	 витражи.	 Вдъхновява	
се	 по	 време	 на	 пътувания	
както	 в	 страната,	 така	 и	
в	 чужбина.	 Тя	 пресъздава	
върху	платното	спомени	от	
България,	 Сърбия	 и	 Тур-
ция.	Не	веднъж	православ-
ни	 храмове	 и	 обществени	
сгради	намират	място	сред	
нейните	картини.

	 Прочутата	 майсторка	 на	
четката	 	 ще	 бъде	 на	 27	

март	от	17:30	часа	в	 гале-
рия	„Видима”.	

Õудожничката Венера Конñтантинова ще предñтави 
едни от най-интриãуващите ñи картини в Севлиево

Ярослав Дончев, изп.-директор и 
председател на Борда на директорите 
на „Идеал Стандарт-Видима“ връчи 
отличието на Ивана Янкова
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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 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

�    

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

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

пъТсТроЙ-гаБроВо ад

НадЕЖда ТиХОВа

	 Благотворителна	 кам-
пания	 за	 събирането	 на	
средства	 за	 направата	 на	
скулптурна	 фигура	 на	 из-
вестния	 габровски	 музи-
кант	 Александър	 Керков	
започва	 Женското	 бла-
готворително	 дружество	
„Майчина	 грижа“.	 Първата	
проява	 е	 благотворителен	
концерт	на	20	март	от	18,30	
часа	в	Художествената	 га-
лерия	„Христо	Цокев“.
	 Идеята	 за	 създаването	
на	 паметник	 на	 Керката,	
както	 габровци	 наричат	
Александър	Керков,	тръгна-
ла	от	публикация	на	начал-
ника	 на	 Държавния	 архив	
в	 Габрово	 Стефка	 Василе-
ва	в	„100	вести“	през	2016	
година,	 посветена	 на	 115	
години	 от	 рождението	 на	
бащата	 на	 „Джаз	 Керков“.	
Председателката	 на	 дру-
жество	 „Майчина	 грижа“	
Ганка	 Шиварова	 цитира	
финала	 на	 статията,	 коя-
то	 дава	 подтик	 на	 дамите	
от	 дружеството:	 „Не	 знам	
дали	 габровци	 ще	 вдигнат	
паметник	 на	 Керков	 като	
на	 Петьо	 Пандира	 в	 Бур-
гас,	 където	 много	 хора	 се	
снимат	 с	 усмивка,	 но	 със	
съхранения	 в	 Държавен	
архив	 –	 Габрово,	 личен	

фонд	 той	 никога	 няма	 да	
потъне	в	забрава“.
	 От	 „Майчина	 грижа“	
най-напред	 създават	 ини-
циативен	 комитет	 през	
декември	 2016	 година,	 от	
чието	 име	 тръгва	 идеята	
за	 извайване	 паметник	
на	 Керков,	 за	 да	 не	 по-
тъне	 в	 забрава	 името	 му.	
В	 комитета	 влизат	 Ганка	
Шиварова	 –	 председател	

на	ЖБД	 „Майчина	 грижа“,	
Стефка	 Василева	 –	 начал-
ник	на	отдел	Държавен	ар-
хив	 –	 Габрово,	 Маргарита	
Доровска	 –	 директор	 на	
Дома	 на	 хумора,	 Краси-
мира	Чолакова	–	директор	
на	 Регионалния	 историче-
ски	 музей,	 Светла	 Дими-
трова	 –	 директор	 на	 ЕМО	
„Етър“,	Мая	 Карагьозова	 –	
директор	 на	 Националния	

музей	 на	 образованието	
и	 музикантът	 Илко	 Илиев.	
Проведена	 е	 среща	 със	
зам.-кмета	 Нела	 Рачевиц	
и	 е	 внесено	 предложение	
до	 кмета	 на	 Габрово	Таня	
Христова	от	името	на	дру-
жество	„Майчина	грижа“	и	
инициативния	 комитет.	 От	
женското	 благотворител-
но	 дружество	 припомнят,	
че	 музикантът	 Александър	
Керков	е	създател	на	фан-
фарни	 училищни	 музики,	
наричани	 „украшение	 и	
гордост	на	Габрово“,	 той	е	
бащата	 на	 „Джаз	 Керков“,	
чиято	дейност	е	свързана	с	
благотворителните	 утра	 на	
женското	дружество	 „Май-
чина	 грижа“.	 Александър	
Керков	 е	 не	 само	 музи-
кант,	 а	 и	 композитор,	 му-
зикален	 педагог,	 посветил	
целия	си	живот	на	младото	
поколение.	Той	е	и	основен	
организатор	 на	 габровско-
то	 „Весело	 театро“,	 където	
заедно	 с	 неповторимите	
колоритни	 шегобийци	 Ми-
чито	 Момин,	 Георги	 Гюлев	
и	 Димитър	 Сливков	 са	
правили	 представления	 с	
невероятен	 успех.	 В	 една	
от	 емблемите	 на	 Габрово	
–	Домът	на	хумора	и	сати-
рата,	 на	 Александър	 Кер-
ков	 е	 отделено	 внимание	
с	негов	малък	бюст,	но	от	

„Майчина	грижа“	смятат,	че	
габровци	трябва	да	вдигнат	
паметник	 против	 забрава-
та	 на	 тази	 емблематична	
личност.	Според	предложе-
нието	 на	 „Майчина	 грижа“	
габровският	скулптор	Геор-
ги	Балабанов	има	отдавна	
скици	и	идеи	за	фигура	на	
Керков	 и	 те	 настояват	 в	
писмото	си	до	кмета	имен-
но	той	да	бъде	изпълнител	
на	 проекта,	 а	 паметникът	
да	намери	място	сред	кул-
турните	ценности	на	Габро-
во.	 Скулпторът	 Георги	 Ба-
лабанов	изработва	проекта	
и	го	подарява	на	„Майчина	
грижа“.	За	неговата	реали-
зация	обаче	ще	са	необхо-
дими	около	40	хиляди	лева,	
които	 дружеството	 смята	
да	събере	от	даренията	на	
габровци.
	 Предложението	 е	 одо-
брено	от	Общината	и	дори	
е	 определено	 мястото	 на	
скулптурната	 фигура	 –	 в	
градинката	 до	 сладкарни-
цата,	 популярна	 като	 „Гли-
нените	гърнета“.	Как	точно	
ще	 изглежда	 скулптурната	
фигура,	се	вижда	на	сним-
ката.
	 Дамите	 от	 „Майчина	
грижа“	 съвместно	 с	 Ини-
циативния	 комитет	 ще	 из-
ползват	 различни	 пътища	
за	 набирането	 на	 необхо-

димите	 средства.	 Те	 очак-
ват	съдействие	и	помощ	от	
Обществения	 дарителски	
фонд,	а	на	20	март		-	втор-
ник	 е	 първата	 благотвори-
телна	 изява	 за	 набиране	
на	средства	за	скулптурата	
на	 вечния	 музикант	 Алек-
сандър	Керков.	В	концерта	
ще	 участват	 възпитаници	
на	Музикалното	сдружение	
към	 читалище	 „Априлов-
Палаузов“,	 хорът	 на	 храм	
„Света	 Троица“	 с	 ръково-
дител	 Бистра	 Мамулева,	
стипендиантът	на	„Майчина	
грижа“	 -	цигуларят	Христо-
фор	 Михайлов,	 детската	
вокална	 група	 „Усмивките	
на	 Габрово“,танцов	 състав	
към	читалище	„Априлов-Па-
лаузов“	 и	 хорът	 на	 НАГ.	
Входът	 за	 концерта	 ще	 е	
безплатен,	 а	 в	 залата	 ще	
има	 каса	 за	 благотвори-
телните	 постъпления.	 От-
делно	 ще	 има	 изработени	
картички	 с	 изображение	
на	скулптурната	фигура	на	
Керков	 и	 надпис	 от	 него-
вите	шеговити	сентенции	 -	
„Бръкни,	колкото	извадиш“,	
които	 ще	 се	 продават.	
Шегобиецът	 Керков,	 кой-
то	раздаваше	листчета	със	
своите	 сентенции	 докато	
продаваше	билети	от	лота-
рията	 и	 балони,	 вероятно	
ще	 бъде	 герой	 в	 карна-

валната	 картина,	 която	 се	
канят	да	подготвят	от	дру-
жество	 „Майчина	 грижа“	
съвместно	 с	 доброволците	
на	 Българския	 младежки	
Червен	кръст.
	 Очаква	 се	 с	 благотво-
рителна	 насоченост	 към	
същата	цел	да	бъдат	орга-
низирани	и	други	културни	
събития	и	прояви.	Подготвя	
се	още	един	голям	концерт	
–	 също	 благотворителен,	
който	ще	се	проведе	на	15	
юни.	Тогава	ще	бъдат	пока-
зани	и	три	филма,	правени	
за	 Александър	 Керков	 –	
документалният	 филм	 „Ве-
чният	 музикант“	 на	 Оскар	
Кристанов,	 „Летете	 с	 Ро-
синант“	на	Джеки	Стоев	и	
игралният	 филм	 на	 Георги	
Стоев	 „Нашият	 Шошкани-
ни“,	 в	 който	 участва	 и	 са-
мият	Керков.	Има	идея	да	
се	 направи	 и	 подобие	 на	
габровското	 „Весело	 теат-
ро“	 в	миналото	 с	 участие-
то	на	местните	шегобийци,	
сред	които	е	и	Керката.
	 За	габровци,	които	биха	
дарили	 средства	 за	 изра-
ботването	 на	 скулптурата	
на	 Александър	 Керков,	 от	
„Майчина	 грижа“	 предла-
гат	 и	 банковата	 сметка	
02/0000000004960171,	 IBAN	
BG87STSA93000004960171,	
BIC	STSABGSF.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 24.03.2018г. се навършват 
пет години без

доц. д-р инж. ТОДОР ПЕТРОВ

Остава в нашите сърца със 
спомените за високия си 

професионализъм и 
огромна доброта!

Поклон пред светлата му памет!

Колегите му от катедра  „ОЕЕ”

Дарения за паметник на Алекñандър Керков ñъáира „Майчина ãрижа”,
кампанията започва ñ áлаãотворителен концерт на 20 

Извеñтни ñа поáедителите в конкурñа 
„Ideal Standard Баня на ãодината”
Той	 е	 на	 първо	 място	 в	
категория	 „Баня	 във	 ва-
канционен	 хотел“.	 Второ	 и	
трето	 място	 в	 категория	
„Баня	в	бизнес	хотел“	бяха	
връчени	 на	 Елена	 Младе-
нова	за	проекта	„Баня	1“	и	
Йоана	Станева	за	проекта	
„Ideal	 Steel“.	 Те	 ще	 имат	
удоволствието	 да	 участват	
в	„Мастър	клас	за	BIM	про-
ектиране	на	Ideal	Standard“.
В	 категория	 „Баня	 във	 ва-
канционен	 хотел“	 второто	
място	отиде	при	Ивана	Ян-
кова	за	проекта	„Бреза“,	а	
трети	 се	 класираха	 Боря-
на	 и	 Венелин	 от	 „КА	 Ди-
зайн	Студио“	с	проекта	си	
„Къща	 в	 стая“.	 Близо	 1500	
от	 посетителите	 на	 сай-
та	 гласуваха	 в	 подкрепа	
на	 своите	 любимци.	 Най-
много	зрителски	гласове	в	
категория	 „Баня	 в	 бизнес	

хотел“	получи	Стефани	Йо-
вева-Йорданова	за	проекта	
й	 „Softness“,	а	в	категория	
„Баня	във	ваканционен	хо-
тел“	 публиката	 избра	 Де-
сислава	Лазарова	и	Теодо-
ра	 Димовска	 за	 проекта	
им	„Simplicity“.
	 Много	 отличия	 бяха	
раздадени	 и	 от	 партньо-
рите	на	конкурса	като	все-
ки	от	тях	поощри	проекта,	
които	 смята	 за	 най-досто-
ен.	С	това	завърши	14-тото	
издание	на	 „Ideal	Standard	
Баня	на	годината“	и	отвори	
страницата	за	предстоящо-
то	 юбилейно	 издание	 на	
конкурса	 „Баня	 на	 годи-
ната	 2018“,	 който	 за	 15-ти	
път	 ще	 даде	 възможност	
за	 израз	 на	 таланта	 на	
архитекти	и	интериорни	ди-
зайнери	в	търсене	на	пер-
фектната	баня.
Още	на	thebathroom.bg.

НадЕЖда ТиХОВа

	 В	 присъствието	 на	
много	 гости,	 сред	 които	
и	 кметът	 Таня	 Христова,	
в	 детска	 градина	 „Явор“	
откриха	 нова	 придобивка	
–	 Интерактивна	 занимал-
ня.	 С	 песнички	 на	 тема	
„Интернет“	 дечица	 от	 гра-
дината	 създадоха	 	 много	
приповдигнато	 настроение	
в	украсеното	пролетно	фо-
айе,	 а	 след	 това	 гости	 от	
детски	градини	и	училища,	
от	РУО	и	Общината	седна-
ха	на	детските	столчета	в	
интерактивната	 занимал-
ня,	за	да	научат	как	тя	ще	
помага	 на	 деца	 и	 учители	

в	образователния	процес.
	 За	пръв	път	през	тази	
година	Министерството	на	
образованието	 и	 науката	
включва	 и	 детски	 гради-
ни	 за	 участие	 в	 проекта	
„Информационни	 и	 кому-
никационни	 технологии“.	
Детска	 градина	 „Явор“	
спечели	 финансиране	 по	
такъв	 проект,	 благодаре-
ние	 на	 който	 се	 сдоби	 с	
оборудване	за	иновативна	
занималня.	То	включва	ин-
терактивна	 дъска	 и	 съот-
ветната	 техника	 към	 нея,	
както	 и	 софтуер	 със	 сис-
тема	 с	 изключително	 го-
леми	 възможности.	 Учите-
лят	има	възможност	да	си	

създава	 уро-
ци	като	може	
да	 създава	
и	 игри	 за	
учебни	 цели.	
С и с т е м а т а	
има	 и	 богата	
библиотека,	
в	 която	 вли-
зат	анимации,	
изображения,	
3D	 модели	
във	 всякакви	
области	 на	
познанието	 –	
математика,	
природа,	 ана-
томия,	 живо-
тински	и	рас-
тителен	свят.	

	 „За	нас	ще	бъде	инте-
ресно	 да	 експерименти-
раме	 с	 децата,	 особено	 с	
тези	 от	 подготвителните	
групи	на	бъдещите	ученици	
–	коментира	директорът	на	
градината	Вера	Тихова.	-	В	
момента	 учителите	 преми-
нават	 през	 обучение,	 за-
щото	 има	 специфика	 на	
използването.	 Хубавото	 е,	
че	фирмата,	която	ни	ока-
за	 съдействие	 за	 проекта	
и	ни	обучава,	е	габровска.	
Децата	ще	се	обучават	по	
интересен	 за	 тях	 начин,	
защото	съвременните	деца	
са	 изключително	 възпри-
емчиви	в	тази	област.	Ние	
обаче	 ще	 дозираме	 не-

щата	 и	 няма	 да	 залита-
ме	 само	 в	 технологиите.	
Ще	има	полза	и	за	учите-
лите,	 които	 ще	 подобрят	
уменията	 си	 за	 работа	 с	
такава	 техника	 и	 ще	 раз-
виват	 възможностите	 си	
взаимно.	Техниката	 позво-
лява	да	се	правят	„споде-
лени	 тетрадки“	 в	 рамките	
на	 детската	 градина.	Това	
означава,	 че	 ако	 някой	 е	
започнал	 да	 разработва	
дадена	тема,	споделяйки	я	
с	колегите	си,	те	ще	могат	
да	я	обогатят.	Надявам	се	
интерактивната	 занималня	
да	е	интересна	и	за	роди-
телите,	да	имаме	и	тяхната	
подкрепа.“	

Интерактивна занималня откриха в детñка ãрадина „Явор”

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 Предстои	 комплексна	
планова	 проверка	 в	 ня-
колко	 окръжни	 съдилища	
в	 страната,	 сред	 които	 и	
Окръжен	 съд-Габрово,	 съ-
общиха	 от	 Инспектората	
към	Висшия	съдебен	съвет.	
Проверката	трябва	да	бъде	
извършена	 в	 рамките	 на	
настоящата	2018-та	 година.	
Тя	 ще	 обхване	 цялостната	
дейност	 на	 съда	 -	 органи-
зацията	на	административ-
ната	му	дейност,	образува-
нето	 и	 движението	 на	 де-
лата	и	приключването	им	в	
установените	срокове,	ана-
лиз	и	обобщаване	на	тези,	
които	 са	 приключени	 с	
влязъл	в	сила	съдебен	акт	
и	др.		По	закон,	Инспекто-
ратът	влиза	на	проверки	в	
органи	на	съдебната	власт,	
непроверени	през	предход-

ните	 четири	 години,	 и	 в	
такива,	 в	 които	 наскоро	
са	 били	 установени	 най-
голям	 брой	 и	 най-същест-
вени	по	тежест	нарушения.	
Проверяват	се	и	органи	на	
съдебната	власт,	които	при	
сравнение	 на	 статистиче-
ските	 данни	 за	 дейността	
им	 през	 2017	 г.	 показват	
отклонения	в	негативен	ас-
пект.
	 По	информация	Окръж-
ния	 съд-Габрово	 комплекс-
на	 проверка	 от	 Инспек-
тората	 на	 ВСС	 е	 имало	
и	 през	 миналата	 2017	 г.,	
но	 само	 по	 отношение	 на	
гражданските	 и	 търгов-
ските	 дела.	 Сега	 предстои	
анализ	на	наказателните.	
	 По	щат	габровският	Ок-
ръжен	съд	има	единадесет	
съдии	 и	 един	 младши	 съ-
дия.	И	през	2017-та	година	
е	 продължила	 тенденцията	

към	постъпване	на	все	по-
малко	 дела.	 През	 2017-та	
за	 разглеждане	 е	 имало	
981	 дела,	 спрямо	 1056	 за	
2016	 и	 1102	 за	 2015	 годи-
на.	Анализът	 на	 дейността	
на	 Окръжен	 съд-Габрово	
за	 2017-та	 показва,	 че	 от	
споменатите	981	дела,	при-
ключени	са	879.	От	тях	582	
граждански,	 търговски	 и	
фирмени	 и	 297	 наказател-
ни.	87%	от	тях	са	приклю-
чили	в	тримесечен	срок.
	 В	 края	 на	 2017	 г.	 са	
останали	 несвършени	 102	
дела,	 от	 които	 29	 нака-
зателни	 и	 73	 граждански	
дела,	т.	е.	10,4%.
	 По	 отношение	 на	 спе-
циалните	 разузнавателни	
средства	 –	 председателят	
на	 Окръжния	 съд	 и	 опра-
вомощеният	 от	 него	 зам-
председател	 са	 разпоре-
дили	издаването	на	29	раз-

решения	 за	 използването	
на	 такива.	Продължили	 са	
срока	 на	 още	 20	 разре-
шения.	 Има	 и	 един	 отказ	
за	продължаване	срока	на	
СРС.
	 „Оценката	 на	 тези	
данни	 води	 до	 извода	 за	
добро	 качество	 на	 право-
раздавателната	 дейност	
в	 Окръжния	 съд,	 както	
по	 първоинстанционни-
те	 граждански,	 търговски	
и	 наказателни	 дела,	 така	
също	 и	 по	 въззивните.	Та-
кава	 оценка	 се	 съдържа	
и	 в	 Акта	 за	 резултатите	
от	 извършената	 през	 от-
чената	 година	 (2017	 г.-	 б.	
а.)	 комплексна	 планова	
проверка	 от	 Инспектората	
към	Висшия	съдебен	съвет,	
обхващаща	 движението	 и	
приключването	в	установе-
ните	 срокове	 на	 първоин-
станционните	 граждански	

и	търговски	дела	и	на	въз-
зивните	 граждански	 дела,	
въпреки	че	касае	предход-
ните	2015	и	2016	години.“		
	 Добра	 оценка	 има	 и	
„в	Акта	за	резултатите	от	
извършената	 тематична	
проверка	от	ИВСС	относ-
но	 образуването,	 движе-
нието	 	 и	 приключването	
на	 делата	 по	 несъстоя-
телност	 за	 същия	 период	
от	време.	Положителна	е	
и	оценката	за	качеството	
и	 срочността	 на	 право-
раздавателната	 дейност	
на	 съдиите	 и	 от	 двете	
отделения	(наказателно	и	
гражданско	 –	 б.	 а.)	 съ-
държаща	се	в	доклада	от	
извършената	 в	 края	 на	
2017	г.	проверка	от	съдии	
от	Апелативен	съд-Велико	
Търново.“,	 се	 казва	 в	 го-
дишния	 анализ	 на	 Окръ-
жен	съд-Габрово.

Инñпекторатът към ВСС ще проверява Окръжен ñъд-Гаáрово
Продължава от стр. 1
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 - Г-жо Цонева, с как-
во Историческият музей 
привлече вниманието 
към 140-годишнината от 
Освобождението? 
	 -	Разбира	се,	с	истори-
чески	 подход	 	 към	 140-го-
дишнината	 от	 подписва-
нето	 на	 Санстефанския	
мирен	договор	и	Освобож-
дението	на	България.	
	 Традиция	 е	 музеят	 да	
организира	 най-малко	 две	
изложби	в	годината,	свър-
зани	 със	 събития	 от	 Ру-
ско-турската	война	от	1877	
-	1878	г.,	руското	и	българ-
ско	участие	в	нея.	Обясни-
мо,	защото	Историческият	
музей	в	 Габрово	притежа-
ва	 много	 ценни	 материа-
ли	 и	 реликви,	 свързани	 с	
войната,	 габровските	 оп-
ълченци,	 многопосочната	
помощ	на	населението.	
	 Тематично	 Историче-
ският	 музей	 започна	 от-
белязване	 на	 събитието	
още	 миналата	 година	 с	
изложба	 „Габрово	 -	 сигур-
ният	тил	на	Шипка”	и	една	
театрализирана	възстанов-
ка	 -	 „Посрещане	 на	 ру-
ските	 войски	 в	 Габрово”,	
организирана	 съвместно	
с	 Община	 Габрово,	 ДФА	
„Габровче”,	 Духов	 оркес-
тър	–	Габрово,		артисти	от	
Драматичен	 театър	 „Рачо	
Стоянов”,	 Архиерейско-
то	 наместничество,	 дру-
жество	 „Традиция”	 -	 клон	
Габрово.	 Мястото	 на	 въз-
становката	не	бе	случайно	
-	 площад	 „10	 юли”,	 пред	
Дечковата	къща.	Денят	на	
освобождението	на	 Габро-
во.	 Проявен	 интерес	 от	
гражданите	 и	 гостите	 на	
града	беше	пресъздадени-
ят	момент	-	посрещане		на	
първите	руски	части,	влез-
ли	в	града	на	28	юни	/	10	
юли	1877	г.		
	 В	 настоящата	 излож-
ба	 „Освобождението”,	 ре-
ализирана	в	партньорство	
с	 НПМ	 „Шипка	 -	 Бузлу-
джа”,	 още	 в	 началото	 на	
експозицията	 е	 потърсен	
символ	 в	 руска	 военна	
униформа	 и	 опълченски	
шинел,	 които	 асоциират		
скулптурната	 композиция	
от	Паметника	на	свобода-
та	на	връх	Шипка.	Допъл-
ват	ги	портрети	на	опълче-
нци	 от	 Втора,	 Пета	 опъл-
ченски	 дружини,	 рисувани	
от	 габровския	 художник	
Стефан	 Ковачев,	 учител	
в	 Априловската	 гимназия,		
през	 периода	 1927	 -	 1929	
г.	 Днес	 една	 част	 от	 тях	
се	 намират	 в	 НПМ	 „Шип-
ка	-	Бузлуджа”	-		Казанлък	
и	 друга	 -	 в	 Националния		
военноисторически	 музей	
-	София.	
	 Преклонение	пред	под-
вига	 на	 героите	 	 са	 	 съх-
ранените	от	Историческия	
музей	в	Габрово	44	акваре-
ли	на	руския	 художник	от	
Санкт	Петербург	Вячеслав	

Бабияк,	 рисувани	 по	 слу-
чай	 110	 години	 от	 Руско-
турската	 освободителна	
война.	 В	 тях	 художникът	
представя	 Паметника	 на	
свободата	 (включен	 в	 из-
ложбата),	 многобройните	
руски	 надгробни	 паметни-
ци	в	Габрово	 (17),	 а	също	
и	 тези	 по	 пътя	 към	 връх	
Шипка,	 в	 Дряново	 и	 Се-
влиево.	 Всички	 Те,	 израз	
на	 почит	 пред	 загиналите	
руски	 и	 други	 офицери	 и	
войници,	сражавали	се	на	
Шипка,	 убити	 или	 ранени,	
починали	 от	 рани	 в	 га-
бровските	болници,		издиг-
нати	още	през	1878	година	
в	месеците	на	Временното	
руско	управление.	
 - Като дългогодишен 
изследовател държите да 
се открои историческата 
истина?
	 -	Да.	Тя	присъства	и	в	
цялата	 изложба	 чрез	 до-
кументалните,	 снимкови	
и	 веществени	 материали,	
откроили	поредната	руско-
турска	война,	отбелязвана	
в	 аналите	 на	 историята	
като	 най-голямото	 съби-
тие	 в	 българския	 XIX	 век,	
защото	донася	освобожде-
нието	 на	 България	 и	 въз-
становяване	на	българска-
та	държавност.	
	 В	същото	време	после-
диците	за	България	с	под-
писване	на	Санстефанския	
мирен	 договор	 и	 състоя-
лия	се	по-късно	Берлински	
конгрес	 са	 предпоставка	
за	 продължение	 на	 на-
ционалноосвободителните	
борби	в	откъснатите	тери-
тории	с	българско	населе-
ние.
	 Ако	 се	 върнем	 на	 на-
чалото	за	разрешаване	на	
Балканския	 въпрос	 -	 	 по-
литическото,	 икономиче-
ско	 и	 културно	 развитие	
на	 балканските	 народи,	
важно	място	имат	взаимо-
отношенията	 на	 европей-
ските	велики	сили	от	така	
наречения	 „Европейски	
концерт”	 -	 Англия,	 Фран-
ция,	 Италия,	 Германия,	
Австро-Унгария	и	Русия,	от	
които	 Англия	 единствена	
държи	 на	 статуквото	 за	
запазване	 на	 европейски-
те	владения	на	Турция.
	 Съпротивата	на	Англия	
срещу	 всяка	 намеса	 във	
„вътрешните	 работи”	 на	
Османската	 империя	 пра-
ви	 невъзможни	 за	 дълго	
време	 съгласувани	 акции	
пред	 Високата	 порта	 в	
полза	 на	 балканските	 на-
роди.
	 Без	 да	 се	 отказва	 от	
главната	 си	 задача	 -	 под-
готовка	 на	 условията	 за	
независимо	 развитие	 на	
балканските	 народи,	 ру-
ското	 правителство	 под-
чертава,	 че	 Източният	 въ-
прос	 е	 общоевропейски	
и	 трябва	 да	 се	 разреши	
чрез	 споразумение	между	
всички	велики	сили.
	 Събитията	 в	 България	

през	 пролетта	 на	 1876	
година	 насочват	 фокуса	
на	 Източния	 въпрос	 към	
следващите	 постъпки	 на	
великите	сили	спрямо	Ви-
соката	 порта.	 Априлското	
въстание	 изиграва	 важна	
роля	за	създаване	на	она-
зи	политическа	и	психоло-
гическа	 атмосфера,	 която	
доведе	 до	 обявяване	 на	
освободителната	война.
	 Свикването	 на	 Цари-
градската	 конференция	
през	 декември	 1876	 г.	 -		
януари	 1878	 г.,	 относно	
политическото	 устройство	
на	 българските	 земи	и	 на	
Босна	 и	 Херцеговина,	 е	
последният	 голям	 опит	 на	
Русия	 за	 разрешаване	 на	
Източната	криза	по	мирен	
път.	
 - Какви са новите 
действия на Русия?
	 -	 В	 началото	 на	 1877	
година	 руското	 правител-
ство	 все	 още	 се	 колебае	
дали	да	тръгне	по	пътя	на	
войната.	 Липсата	 на	 си-
гурни	 съюзници	 и	 страхът	
от	 изолация	 го	 заставят	
да	 търси	 нови,	 все	 още	
неизчерпани	 възможности	
за	 мирното	 разрешаване	
на	 кризата.	 Усилията	 на	
Русия	 да	 избегне	 войната	
се	 оказват	 напразни,	 тъй	
като	 Турция	 отхвърля	 по-
следния	апел	-	сключеният	
на	 31	 март	 1877	 г.	 в	 Лон-
дон	 протокол	 на	 великите	
сили,	 с	 който	 те	 нямат	
повече	 моралното	 пра-
во	 да	 пречат	 на	 военна-
та	 интервенция	 на	 Русия.	
Всъщност	 с	 подписването	
му	 сполучливо	 е	 решен	
важният	 въпрос	 -	 предо-
твратена	 е	 опасността	 от	
образуване	 на	 военна	 ко-
алиция	 на	 западните	 дър-
жави	против	Русия.
	 Въпреки	че	руското	ко-
мандване	 разчита	 преди	
всичко	 на	 възможности-
те	 на	 руската	 армия,	 то	
се	 надява,	 че	 сръбските	
и	 черногорски	 въоръжени	
сили	ще	приковат	част	от	
противниковите	войски,	за	
да	 облекчат	 главния	 удар	
срещу	 Турция	 на	 терито-
рията		на	България.	Черна	
гора	 се	 включва	 активно	
във	 военни	 действия,	 но	
Сърбия	 след	 сключване	
на	 мирния	 договор	 с	Тур-
ция	 през	 февруари	 1877	
г.	 (следствие	 на	 Сръбско-
турската	 война	 от	 1876	 г.)	
заема	позиция	 на	 	 изчак-
ване	 и	 се	 намесва	 във	
войната	 едва	 на	 1	 декем-
ври	1877	г.
	 На	 9	 май	 румънският	
парламент	 провъзгласява	
пълната	си	държавна	неза-
висимост	от	Турция,	а	през	
август	 части	на	румънска-
та	армия	се	включват	във	
войната	 на	 страната	 на	
Русия.	 Освободителната	
война	 за	 българите	 влиза	
в	румънската	история	като	
война	 за	 независимост	 и	
в	нея	участва	близо	59-хи-

лядна	румънска	войска.
 - Коя е основната цел 
на руското командване?
	 -	 Ликвидиране	 	 на	 ос-
манското	 господство	 на	
Балканите	 чрез	 разгром	
на	 турската	 армия	 или	
овладяване	 на	 турската	
столица.	 „Само	 на	 брего-
вете	 на	 Босфора	 -	 пише	
ген.	 Николай	 Н.	 Обручев,	
автор	 на	 стратегическия	
план	 за	 войната	 -	 може	
действително	 да	 се	 сло-
ми	 турското	 владичество	
и	да	се	получи	траен	мир,	
решаващ	веднъж	завинаги	
нашия	спор	за	балкански-
те	християни.”
 - Какви са подбудите 
за участие на различните 
армии във войната? 
	 -	Едни	се	включват	от	
съчувствие	към	съдбата	на	
християните	под	османско	
владичество,	 други	 -	 за	
да	 „окажат	 помощ	 на	мо-
гъщия	 си	 съюзник”,	 трети	
-	 за	 да	 утвърдят	 незави-
симостта	 на	 страната	 си.	
След	 Русия	 най-масово	 е	
участието	 на	 Румъния.	 Тя	
получава	 уверението,	 че	
в	случай	на	победа	на	ру-
ското	 оръжие	 нейната	 не-
зависимост	 (от	 9/21	 май)	
ще	 бъде	 официално	 при-
зната.
	 Финландското	 участие	
не	засяга	пряко	национал-
ните	интереси	на	страната	
и	 то	 е	 първата	 самостоя-
телна	изява	на	външната	й	
политика.	От	 1809	до	 1917	
г.	Финландия	е	федератив-
но	 княжество	 в	 рамките	
на	Руската	империя	с	пра-
во	 да	 поддържа	 автоном-
на	 войска.	 Финландската	
гвардия,	 повече	 от	 1000	
души	 с	 шест	 генерала,	
влиза	в	състава	на	Руска-
та	 императорска	 армия.	
Части	 от	 нея	 участват	 в	
сраженията	 през	 октом-
ври	1877	година	при	Горни	
Дъбник.	 Финландско	 фор-
мирование	 е	 включено	 в	
Западния	отряд	на	руските	
войски	 под	 командването	
на	генерал	Гурко	и	участва	
в	 освобождението	 на	 Со-
фия.	 Във	 войната	 загиват	
40	 финландски	 войници.	
Ранени	и	починали	от	ра-
ните	 си	 са	 280	 души,	 1/5	
от	числения	състав	на	Тре-
ти	 финландски	 стрелкови	
батальон.
	 Сърбия	 се	 намесва	
едва	в	 края	на	войната	с	
внушението	 да	 се	 ограни-
чи	с	отбрана	на	границите	
си,	 породено	 от	 тайните		
споразумения	 между	 Авс-
тро-Унгария	и	Русия.		
	 Първа	 от	 руските	 съ-
юзници	 военни	 действия	
започва	 Черна	 гора.	Тя	 е	
под	 заплаха	 от	 разгром	
от	 войските	 на	 Сюлейман	
паша,	 съсредоточени	 на	
нейна	 територия	 още	 от	
лятото	на	1876	година.
	 Гърция	е	принудена	да	
не	нарушава	мира.	Гръцки	
чети	действат	в	Македония	
съвместно	 с	 български.	 В	
Тесалия,	 Епир	 и	 остров	
Крит	 има	 въстанически	
прояви.	
 - Как се вписва  учас-
тието на поляци?
	 -	 От	 около	 30-35	 хиля-
ди,	 90	 процента	 от	 ново-
бранците,	 а	 впоследствие	
и	запасняците	са	били	се-
ляни.	Отиват	да	се	бият	с	
турците,	 защото	 така	 им	
е	 наредено,	 а	 службата	
си	 възприемат	 като	 по-
землена	 повинност.	 Царят	
е	 сила,	 а	 задължение	 на	
селянина	 е	 да	 се	 подчи-
нява	на	властта	–	отбеляз-
ва	 проф.	 Станислав	 Виех.	
Много	 наборници	 смятат,	
че	 военната	 служба,	 съ-
гласно	 разпространената	

пропаганда,	 е	 форма	 за	
погасяване	 на	 дълга	 към	
царя,	който	им	е	дал	земя.	
Войници	от	полското	крал-
ство	 участват	 във	 всички	
големи	 военни	 операции,	
провеждани	 от	 руската	
армия	 на	 придунавския	 и	
кавказкия	 фронт.	 По-голя-
ма	част	от	тях	са	зачисле-
ни	в	9-та	пехотна	дивизия,	
която	 под	 командването		
на	 генерал	 Святополк	 -	
Мирски,	 участва	 в	 сраже-
нията	 на	 прохода	 Шипка	
и	 зимното	 преминаване	
на	 Балкана,	 при	 обсадата	
на	 Плевен.	 Други	 под	 ко-
мандвате	на	генерал	Гурко	
участват	 в	 зимната	 опе-
рация	 по	 преминаване	 на	
Балкана	 и	 завземане	 на	
София.
	 Много	поляци	-	офице-
ри,	заемат	високи	команд-
ни	 постове	 в	 руската	 им-
ператорска	 армия,	 участ-
ват	 във	 военни	 събития	
и	 в	 нашия	 край.	 Начал-
ник-щабът	 на	 Дунавската	
руска	 армия	 е	 ген.	 Артур	
Непокойчицки.	 След	 ус-
пешната	 отбрана	 на	Шип-
ченската	позиция	през	ав-
густ	 1877	 година	 пристига	
във	 военния	 лагер	 в	 село	
Зелено	 дърво,	 Габровско,	
за	 да	 поздрави	 опълчен-
ците	 за	 проявения	 от	 тях	
героизъм.
	 Генерал	 Валериан	 Де-
рожински,	 командир	 на	
Габровския	отряд,	е	потом-
ствен	 дворянин	 от	 полски	
произход.	Пада	убит	на	13	
август	на	връх	Узункуш.	
	 В	 офицерския	 състав	
участва	 подполковник	 Ло-
гин	Павлович	Бенецки,	ко-

мандир	 на	 5-а	 батарея	 от	
9-а	 артилерийска	 брига-
да,		поляк	на	руска	военна	
служба,	 убит	 на	 11	 август	
при	 защитата	 на	 Шипка.	
Надгробната	 му	 паметна	

плоча	 е	 от	 южната	 стра-
на	 на	 църквата	 „Успение	
на	 Света	 Богородица”	 в	
Габрово.
	 В	едно	от	най-изявени-
те	 военни	 формирования	
-	Девета	пехотна	дивизия,	
една	 от	 бригадите	 се	 ко-
мандва	 от	 генерал	 Игна-
ций	 Борейша.	 Командири	
на	полкове	са	полковници-
те	Александър	Липински	и	
Едвард	Жижински.	Четвър-
та	стрелкова	бригада,	коя-
то	 играе	 ключова	 роля	 в	
овладяването	на	Шипка,	е	
командвана	 от	 полковник	
Адам	Квиечински.
 - Кои сили участват 
в августовските боеве на 
Шипка?
	 -	Това	са	руските	пол-
кове:	 Орловски,	 Брянски,	
Подолски,	 93-ти	 Иркутски,	
94-ти	 пехотен	 Енисейски,	
95-ти	пехотен	Красноярски	
и	 два	 украински:	 Жито-
мирски	 и	 Волински,	 един	
от	 Беларусия	 (Мински	
полк),	 също	 1-5	 опълчен-
ски		дружини.		
	 В	 Габрово	 е	 вторият	
етап	 на	 формиране	 на	
Българското	 опълчение.	
Това	са	9-та	и	10-та	опъл-
ченски	 дружини,	 които	 са	
най-многобройни.	 Над	 190	
са	 опълченците	 от	 Габро-
во,	 повече	 от	 220	 от	 Га-
бровска	община	и	над	600	
души	от	Габровска	област.	
Много	 от	 тях	 са	 носители	
на	 военни	 отличия.	 Пона-
чало	те	са	тил,	осигуряващ	
събитията	 на	 Шипка	 през	
лятото	 и	 есента.	 Най-ак-
тивно	 е	 участието	 им	 при	
зимното	 преминаване	 на	
Балкана.	Тогава	водачи	на	
колоната	 на	 генерал	 Ско-
белев	 по	 Химитлийската	
пътека	са	Новак	Димитров	
и	 Димитър	 Рачков.	 Все-
странна	е	помощта	на	на-
селението	 от	 Габровския	
край.
	 В	 първия	 етап	 от	 бое-
вете	 за	 Шипка,	 който	 за-
почва	 на	 17	 -	 19	 юли,	 от	
север	 идва	 Габровският	
отряд	 на	 генерал	 Деро-
жински,	а	от	юг	–	части	от	
Предния	отряд	на	генерал	
Гурко,	 около	 12	 000	 души,	
към	 които	 се	 причисля-
ват	 и	 шестте	 дружини	 на	
Българското	 опълчение	 с	
атака	на	старопланинските	
височини	 за	 овладяване	
на	 прохода.	 През	 втория	
етап	са	най-епичните	бое-
ве	от	9	-	11	август.	Още	на	
5	 август	 генерал	 Николай	
Г.	Столетов	поема	команд-
ването	 на	 смесения	 ру-
ско-български	 Шипченски	
отряд.	В	дневника	на	55-и	
Подолски	полк	е	отбеляза-
но:
	 „Целият	 град	 отправя-
ше	 към	 нас	 напътствия,	
жените	излизаха	да	ни	по-
срещат	с	вода,	хвърляха	в	
краката	 ни	 цветя,	 прекръ-

стваха	ни	и	благославяха”.
	 След	 неуспешния	 опит	
на	 турската	 армия	 за	
овладяване	 на	 Шипка	 в	
началото	на	септември	за-
почва	третият	етап	-	„зим-
ното	шипченско	стоене”.
 - Какво е успешната 
отбрана на Шипка във во-
енностратегическо отно-
шение?
	 -	 Според	 генерал	 Ра-
децки	Шипка	е	„заключена	
врата”,	 която	 за	 няколко	
месеца	 приковава	 40-хи-
лядната	 армия	 на	 Сюлей-
ман	паша.	
	 Опитал	 се	 да	 я	 „про-
бие,	 за	 да	 премине	 на	
север	 и	 да	 нанесе	 съкру-
шителен	 удар	 на	 руската	
армия	 като	 я	 раздели	 на	
две	 части”,	 той	 не	 успява		
да	 подпомогне	 обсадения	
в	Плевен	Осман	паша.
	 След	 успешното	 пре-
минаване	на	Балкана	през	
зимата	 и	 сражението	 при	
Шипка	 -	 Шейново,	 когато	
се	 предават	 войските	 на	
Вейсел	паша,	Шипка	е	„от-
ворена	 врата”	 за	 освобо-
дителния	поход	на	руската	
армия	и	българското	опъл-
чение	към	Цариград.
 - Съвременният по-
глед към войната?
	 -	В	резултат	на	Руско-
турската	 война	 през	 1877	
-	1878	г.	българският	народ	
постигна	 освобождението	
си.	 В	 нея	 участва	 българ-
ското	 опълчение	 -	 бъде-
щата	 българска	 армия,	
Румъния,	 Сърбия	 и	 Черна	
гора,	 доброволци	 от	 дру-
ги	 националности	 -	 фин-
ландци,	 поляци,	 белоруси,	
украинци,	които	са	част	от	
руската	армия.	
	 Във	 войната	 участват	
над	7	500	българи,	280	000	
руснаци,	 60	 000	 румънци,	
56	000	сърби,	30	000	черно-
горци	и	900	финландци.
	 Свободата	на	България	
бе	подготвяна,	отстоявана,	
заслужена.
	 Акт	 на	 признателност	
и	почит	са	многобройните	
възпоминателни	 паметни-
ци,	с	които	е	осеяна	бъл-
гарската	 земя.	 Откритият	
през	 1934	 година	 символ	
на	 Освобождението	 -	 Па-
метникът	 на	 свободата	 на	
връх	 Шипка,	 е	 по	 проект	
на	 габровеца	 арх.	 Атанас	
Донков.
	 Днешното	 поколение	
се	 възпитава	 в	 уважение	
към	 нашата	 история,	 ми-
нало,	140-годишнина	на	на-
шата	свобода.	Родолюбива	
е	 инициативата,	 подета	 в	
Габрово	преди	няколко	го-
дини	 -	 „Осинови	 памет-
ник”.	Всяко	училище,	всеки	
клас	 се	 грижи	 за	 изуча-
ване	 историята	 на	 памет-
ника,	 неговото	 опазване.	
Цветя	 на	 признателност	
ги	отрупват	на	празници	и	
годишнини.	

 140-та годишнина от възстановя-
ване на независимостта на българска-
та държава бе тържествено отбеляза-
на на 3 март - националния празник. 
 Събитията, довели до българска-

та свобода, и днес продължават да са 
обект на внимание от страна на исто-
рици, военни специалисти, политици, 
публицисти. 
 Разглеждан от различни страни, по-

редният военен конфликт между Русия 
и Турция, подписването на Санстефан-
ския  мирен договор от 3 март 1878 г. 
продължават да създават емоционално 
отношение, възможности за нови ис-

торически проучвания, преоценка, нес-
кончаеми интерпритации.
 По темата разговаряме с историка 
Даниела Цонева, уредник в Регионален 
исторически музей - Габрово. 

Даниела Цонева, историк, уредник в Регионален исторически музей - Габрово. 

Руñко-турñката война, отáелязвана в аналите на иñторията като 
най-ãолямото ñъáитие в áълãарñкия XIX век, донаñя оñвоáождението 
на Бълãария и възñтановяване на áълãарñката държавноñт

памет
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Център, 80 м2, ет. 2 68000 лв
Трендафил-2, 54 м2, ет. 1 32000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
Бичкиня, 74 м2, ет. 2, гараж 40000 eu
Колелото, 143 м2, ет. 3 82000 лв
Шив. мост, 100 м2, ет. 4 55000 лв
Бичкиня, 80 м2, ет.3, тухла, обз.62000 лв
Център, 83 м2, ет. 1, обз. 37000 eu
Младост, 75 м2, ет. 1 26500 eu
Еса, 120 м2, тухла, ет. 5 70000 eu
Дядо Дянко, 56 м2, тухла, с обз. дог.
КЪЩИ, ВИЛИ:
Янтра, стара къща, двор 1500м2 15000лв

Гергини,ЗП60м2,2-ет.двор 600м2 52000 лв
Михайловци,ЗП54м2, двор 1887м2 16000 лв
Г. могила, 57м2, двор 503м2 20000 eu
Стойчевци, 111 м2, двор 3 дка дог.
Лоза, 200 м2, двор 1,5 дка 40000 лв
Варовник, 2-ет,110м2, гараж 45000 eu
ПАРЦЕЛИ: 
Думници, УПИ, 1640м2 34000 лв
Царева ливада, УПИ, 1280м2 7500 eu
Раховци,УПИ,850м2  6000 лв
С/у Техномаркет, УПИ, 3900м2 дог.
Борики, УПИ 5580 м2 20 лв/м2

Боженци, УПИ 1220 м2 20000 eu
Шенини, УПИ 672 м2 10000 лв

Гергини, УПИ, 1 дка 13000 лв
Костенковци, УПИ, 4448 м2 7 eu/м2

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

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ:
Земеделска земя на главен път 
Габрово - Севлиево, 3700 м2 дог.
ДАВА ПОД НАЕМ:
„Брянска“, магазин/офис, 20м2 150 лв
Еса, 3-стаен апартамент, ново строи-
телство, обзаведен 400 лв
ИЦ, стаи за студенти 100 лв

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

0897/95 25 19

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

26/06

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

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Лъката 60 000 лв
Идеален център, тухлен, ет. 4, 90 кв. 
м 32 000€
Борово, ет. 3, 102м2 32 000€
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

ДВУС ТАЙ НИ:
Гарата, ет. 4, тухла 49 000 лв
Голо бърдо, с гараж договаряне
Автогара,ет. 1 жилищен 39 500 лв
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 38 000 лв
Лъката, ет. 5 21 500 €
Над Автогара, ет. 4 63 000 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€
ЕДНОС ТАЙ НИ:
Ид. център, 50м2, ет. 7 32 900 лв
КЪ ЩИ: 
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
Донино, с гараж 28 500 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, механа, 80м2 51 000 €
ул. “Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
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 €
ДА ВА ПОД НА ЕМ:
ИЦ, „П. Каравелов“ 4, магазин+ 
склад дог.
ИЦ,помещение (фр. салон), 2 вхо-
да и допълн. помещения 390 лв
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

02/05

УЛ. “С. ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1, 805-565, 80-30-56, 0899/31-21-00

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

АПАРТАМЕНТИ:
Лъката, тухла, 98м2 32 000  €
Трендафил-1, 2-ст., панел 16 000  €
Трендафил-2, 2-ст., панел 30 000 лв
Ш. мост, ново стр., 74м2 25 900  € 
Ш. мост, н. стр., 105м2, лукс договаряне 
Бичкиня,2-ст.,панел,след ремонт 16 000€
Топ център, 86м2 45 900  €
Баба Зара,105м2 + гараж договаряне
Център, тристаен 56 000 лв

КЪЩИ:
Поповци, 130 м2, 1100 м2 двор 33 000 лв
Лъката, втори етаж, 82м2, 294м2 двор + 
гараж договаряне
Здравковец, 120м2, 2000м2 двор 5 000 €
Сенник, 85 м2, 1.6 дка двор 17 000 лв 
Кметовци,възр.,188м2,1100м2 двор 5100€
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Златевци, УПИ, 2360м2 9 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Радичевец, УПИ, 534м2 7 500 лв

Златари, 777м2 15 000 лв
Драгановци,с проект,1080м2 20000лв
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Боженци, УПИ, 600 м2 21 500 €
Войново, 536м2 + проект 15 000 лв

ГАРАЖИ:
Еса, 20м2 12 500 лв
Младост, гаражна клетка  4 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Еса, гараж, 20м2 60 лв
Център, гарсониера 220 лв
Шиваров мост, гарсониера 220 лв
Център, склад+офис,120м2 400 лв
Център, 90м2, лукс, обзаведен 450 лв
„Брянска“,магазин, н. с., 90м2 600 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

22/01

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 
Русевци, 62 м2, ет. 3 24 500 eu
Падало, 47 м2, ет. 2 30 000 eu
Шиваров мост, 120м2, ет.3 120 000 лв
Радичевец, 45 м2, ет. 2, обз. 19 000 eu
ТРИС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:

Шести участък, 96м2, ет. 3            60 000 лв
Варовник, 104м2, ет. 5                81 000 лв
Падало, 78м2, ет. 6                    52 000 лв
Център, 78 м2, ет. 8                   49 500 лв
ул. „Радецка“, 86м2, ет. 3 90 000 лв
Варовник, 80м2, ет. 1 57 000 лв
Ид. център, 107м2, ет. 2   73 000 лв
Дядо Дянко, 86м2, ет. 3  41 000 лв
Боровото, 86 м2, ет. 4 46 500 лв
Бичкиня, 82 м2, ет. 4 58 000 лв
Младост, 83 м2, ет. 8 46 500 лв
ТРИС ТАЙ НИ ПАНЕЛНИ:

Сирмани, 62м2, ет. 6, обз. 45 000 лв
Трендафил-2, 78м2, ет. 4, обз. 55 000 лв
Трендафил-1, 74м2, ет. 2 35 500 лв

ДВУС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:
Дядо. Дянко, 69м2, ет. 3              35 000 лв
Падало, 65 м2, ет. 3                   43 000 лв
Падало, 63м2, ет. 5, ТЕЦ 42 000 лв
дВусТаЙни панЕлни:

Голо бърдо, 51м2, ет. 6               35 000 лв
Бичкиня, 71м2, ет. 8                    27 000 лв
Сирмани, 81м2, ет. 1                  26 000 лв
Трендафил-1, 57м2, ет. 3             30 000 лв
ЕДНОСТАЙНИ: 

Дядо Дянко, 44м2, ет. 1 42 000 лв
Падало, 47м2, ет. 5, обзаведен 21 000 eu

Ид. център, 41м2, ет. 2 44 000 лв
Маркотея, 45м2, ет. 2 25 000 лв
Трендафил-1, 40м2, ет. 1 22 500 лв
Трендафил-2, 40м2, ет. 4, ТЕЦ 39 000 лв
ЕТА ЖИ ОТ КЪ ЩИ: 

„Николаевска“, 65 м2, ет.2, обз.    41 200 лв
Дядо Дянко, РЗП 60м2, двор ид.ч.   36 000 лв
Баждар, РЗП 125м2, ет. 2,обзав.    45 000 eu
Варовник, 62м2, ет. 1 28 000 лв
Маркотея, РЗП 117м2, двор 384м2 29 000 eu
Д. Дянко, РЗП 120м2,с гараж 46 000 лв 
Лисец, РЗП 90м2, двор 541м2 35 000 лв
КЪ ЩИ В ГРА ДА: 

Ш. мост, РЗП 209м2, двор 490м2 45 000 лв 
Г.бърдо,РЗП 105м2,двор 322м2 64 000 лв
Варовник, РЗП 120м2, двор 220м2 45 000 лв
Бичкиня, РЗП 64м2, двор 96м2 45 000 лв
Д.Дянко,РЗП 138м2,двор 562м2 40 000 лв
къщи В и изВън града:

Борики, РЗП 58 м2,двор 500 м2          40 000 лв
Златевци, РЗП 120м2, двор 1680м2   22 000 лв
Източник, РЗП 210м2, двор 605м2   65 000 лв
Гарван, РЗП 99 м2, двор 980 м2    37 000 лв
ДА ВА ПОД НА ЕМ АПАРТАМЕНТИ, ЕТАЖИ:

Център, 2-ст., ет. 2, необзаведен 200 лв
Трендафил-2, 2-ст., ет. 4, необз. 150 лв
Център, н. с., 2-ст., ет. 2, обзав. 450 лв

Още над 2145 актуални оферти в нашия сайт www.regent.bg

www.regent.bg  

Габрово    066/800 810  0884/800 810
Севлиево 0675/35 566  0884/119 155

Габрово, ул. „Опълченска“ 13

ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ЕТАЖА ПО 67 КВ. М ВСЕКИ, 
СОБСТВЕНА ЗЕМЯ, УЛ. „НИКОЛАЕВСКА“. 70 000 ЛВ.

ЕКСКЛУЗИВНО ПРЕДЛАГАМЕ ВИЛА В КВАРТАЛ ОСТРЕЦ, 
ГРАД АПРИЛЦИ. АТРАКТИВЕН ИМОТ, В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ. 
60 000 ЕВРО

19/03

недвижими имоти; уроци; курсове 

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ В топ цен-
тър, ново строителство, 
100 кв. м, обзаведена 
баня и тоалетна, лами-
нат, се продава на тел. 
0897/871-822. [22, 17]
гараж на ул. „Свищов-
ска“ 70 се продава на тел. 
0899/121-095. [22, 17]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- 74 кв. м, тухлен, ренови-
ран квартал, предстоящо 
саниране, ул. „Антим I“ 
13, прилежащи помеще-
ния: таван - 15 кв. м, маза 
- 10 кв. м, се продава на 
тел. 0879/006-311. [23, 
14]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [12, 7]
къща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [22, 10]
ЕдносТаЕн апарТаМЕнТ 
на Колелото, 4 етаж, без 
асансьор, ТЕЦ, тухла, цена 
по договаряне, се прода-
ва на тел. 0899/226-175. 
[15, 10]
апарТаМЕнТ В центъра 
- 59 кв. м, се продава на 
тел. 0899/096-381. [11, 6]

къща на 10 км от Габро-
во - село Междене, се 
продава на тел. 0890/371-
977. [11, 5]
апарТаМЕнТ - ново 
строителство, в кв. Тлъч-
ници се продава на тел. 
0878/515-080 [8, 3]
апарТаМЕнТ - ет. 7 от 8, 
среден, южен, двустаен, 
отремонтиран, може с ме-
бели, се продава на тел. 
0877/050-310. [3, 1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
тухлен, 3 етаж, в кв. Дядо 
Дянко се продава на тел. 
0888/201-120. [5, 3]
апарТаМЕнТ - 54 кв. м, 
отремонтиран, обзаведен, 
кв. Дядо Дянко, бул. „Тре-
ти март“ 49, се продава 
на тел. 0896/550-052. [5, 
5]
апарТаМЕнТ сЕ продава 
на тел. 0894/23-24-25. [3, 
3]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [7, 2]

къща - 70 кв. м, полума-
сивна, обзаведена, с двор 
100 кв. м, в района на 
Шиваров мост се прода-
ва на тел. 0896/611-428. 
[3, 2]
Магазин сЕ продава на 
тел. 0894/23-24-25. [3, 3]
иМоТ - 500 кв. м, Вел-
чевци; Шенини - 800 кв. 
м; Златевци - 1250 кв. м, 
продава тел. 0899/943-
105. [11, 2]
упи, 10 дка, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“ се 
продава на тел. 0885/733-
225. [22, 2]
Вила на 3 км от града - 
обзаведена, ток, вода, се 
продава на тел. 066/80-
91-95. [3, 1]
ЕТаж оТ къща продава 
тел. 0889/212-244. [4, 2]
къща с гараж до „Ка-
уфланд“ се продава на 
тел. 0878/557-678. [5, 1]
дВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент, ет. 5, се про-
дава на тел. 0888/234-
179. [6, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [22, 17]
рпк „раЙпо“ дава под 
наем: магазин за храни-
телни стоки, магазин за 
промишлени стоки и скла-
дово помещение в призе-
мен етаж. Справки на тел. 
0877/653-000. [20, 12]
заВЕдЕниЕ и павили-
он за бързо хранене се 
дават под наем на тел. 
0884/005-537. [6, 4]
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [17, 6]
оБЕкТ на бул. „Могильов“ 
32 (Еса) се дава под наем 
на тел. 0878/709-487, 
след 19.00 часа. [11, 6]
гараж на „Стефан Кара-
джа“ се дава под наем на 
тел. 0895/151-064. [3, 3]
оБорудВано произ-
ВодсТВЕно помещение 
за сладкарски и тестени 
изделия се отдава под 
наем на тел. 0878/815-
817. [7, 2]
храниТЕлЕн Магазин, 
оборудван и зареден, се 
дава под наем. Информа-
ция на тел. 0896/489-512. 
[11, 3]
гараж на ул. „Студент-
ска“ 7 се отдава под наем 
на тел. 0888/995-531. 
[11, 1]

каФЕ-апЕриТиВ сЕ 
дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 3]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0888/866-
830. [5, 1]

иМоТи купуВа
произВодсТВЕно по-
МЕщЕниЕ се купува на 
тел. 0888/866-830. [6, 6]
поМЕщЕниЕ сЕ купува 
на тел. 0888/866-830. [5, 
1]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - 0887/547-499, 
0878/513-655.

зЕМи
ниВи и овощни гра-
дини се купуват на тел. 
0894/474-470. [11, 10]
зЕМЕдЕлска зЕМя се 
купува 0899/440-177. [11, 
9]

нощуВки
даВаМ сТаи за нощувки 
в Севлиево - 0887/671-
848 [33, 17]
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/771-078. 
[22, 19]
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 11]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [17, 6]

уроЦи, курсоВЕ
ЦЕнТър за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБучЕНИЕ 
- ГАБРОВО, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-
рист, машинист на път-
но-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 

козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 
Обучение с ваучер за 
безрабОтни и рабО-
тещи. Справки на тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 ч., 0887/361-
876.
спорТЕн клуБ „алФа-
МЕТал“ проВЕжда кур-
соВЕ за БЕзопасно Бо-
раВЕнЕ с огнЕсТрЕлно 
оръжиЕ - справки на 
тел. 066/80-69-62

	 Вашата	обява	ще	бъде	отпечатана	още	на	следва-
щия	ден,	ако	бъде	подадена	в	редакцията	на	„100	вести“	
до	 16.30	 часа.	 Цената	 на	 обявите	 е	 15	 стотинки	 на	
дума,	 без	 предлози	 и	 съюзи,	 за	 едно	 отпечатване.	Мо-
жете	да	използвате	специалните	отстъпки	за	годишни	
обяви,	ако	вашата	обява	излиза	през	цялата	2018	годи-
на.	При	текущите	обяви	всяка	11-та	е	безплатна.	

АПАРТАМЕНТ, Ид.	център,	90	м2      61 000 лв. 
АПАРТАМЕНТ, Еса,	двустаен,	тухла,	добро	със-
тояние																																					40 000 лв. 
АПАРТАМЕНТ, Борово,	двустаен,	лукс	+изба	 		
                                             55 000 лв. 
АПАРТАМЕНТ, Колелото,	 двустаен,	 след	 ре-
монт,	65	м2                                40 000 лв. 
ГАРСОНИЕРА, Еса,добро	състояние			28 000 лв.
КЪЩА, Център, двор	350м2             22 500 лв.
КЪЩА,	Ид.	център,	2-ри	ет.,	двор	1	дка        дог.
КЪЩА, Идилево,	75	м2	РЗП,	2-етажна,	с	допъл-
нителни	постройки	и	1,8	дка	двор						6 500 лв. 
КЪЩА, Ид.	център,	63м2,	двор	700м2  20 000 лв. 
къща, Шивара, 70 м2, тухла, 1 дка + гараж       58 000 лв. 
КЪЩА, Драгановци,	60	м2,	2-ет.,	с	1	дка		22 000 лв. 
ПАРЦЕл, Драгановци,	1500	м2         15 800 лв. 
под наЕМ	апартамент,	Трендафил,48м2 350 лв.

            Äèàìàíò
габрово, ул. „могильов“ 47, 0888/765-290

                                      агенция за недвижими имоти

   e-mail: bankov.stefan@abv.bg



519 март 2018 г. недвижими имоти; строителство; услуги; ремонти; компютри

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв

03/01

ноВо сТроиТЕлсТВо
ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ОФЕРТИ
продаВа гаражи

Русевци, 23м2 13 500 лв
Баждар, 21 м2 9 100 лв
продаВа апарТаМЕнТи

1-ст., Младост, 48 м2, ет. 11 23 700 лв
1-ст., Колелото, 40 м2, ет.7/8, ТЕЦ 30 000 лв
2-ст., Младост, 57 м2, ет.5, ПВЦ  35 000 лв
2-ст., Еса, 62 м2, ет.13/13, южен, тухлен, PVC 
REHAU, за дов. ремонт; блинд. врата 35 990 лв
2-ст., Колелото,74 м2, ет.3, ПВЦ+обз.  46 200 лв
2-ст., Лъката, 72 м2, ет. 3, обзаведен 86 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2,ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
2-ст., Трендафил 1, 6/6 ет., панел, за основен 
ремонт 22 200 лв

3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, 98 м2, ет.5/5 44 157 eu
3 ст., ИЦ, 2/5 ет.,116м2, ч.ремонт,PVC 84 400 лв
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3 ст., Колелото, 111 м2, ет.2/5 64 600 лв
3 ст., Колелото, 74 м2, ет.3/5 64 000 лв
3-ст.,Ш.мост, 88 м2,ет.2, за ремонт,газ 63 000 лв
3-ст., Център, 87 м2, ет. 4/4 54 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 26 500 eu
3-ст., Д. Дянко, 86м2, ет.5, за ремонт 43 000 лв
3-ст., ИЦ, 80 м2, ет. 1, за ремонт 56 600 лв
продаВа къщи, ЕТажи 

Колелото, 2-ет., 306м2 РЗП, 413м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв

Радичевец,2 къщи, 67м2 ЗП,двор 324м2 15 315 eu
Боженци, 140 м2 РЗП, двор 700 м2 56 000 eu
Боженци, стара с плочи, 2 спални, 2 бани, меха-
на, 590 м2 93 000 лв
Горни Бакойци, реновирана стара, с плочи, обла-
городен двор 1361 м2 65 000 eu
Драгановци,3 спални+бани, двор 920м2 91 000 лв
Козирог, с плочи, ст. постр., 1385 м2 16 000 eu
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шумели, 2 ет., 92 м2 ЗП, двор 829м2 22 200 лв
Кметовци, груб стр.,160 м2 ЗП, 1380м2 55 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв

продаВа къщи ноВо сТроиТЕлсТВо
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 142 000 eu
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 115 000 eu
Кметовци, 2-ет.на, двор 1007 м2  126 000 eu
Стойковци, лок. парно,190м2 РЗП, юг 160 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu

продаВа парЦЕли
Борово, 542м2, газ 7 617 eu
Тончевци, 1052м2 8 500 eu
Шенини, 480 м2, с подобрения 20 000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 27 200 лв
Гачевци, УПИ, 1033 м2, до река 16 200 лв
Войново, УПИ, 949м2, изглед -язовира 16 900 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Борово, УПИ, 503 м2, стар проект магазин и 
апартаменти 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Думници, 1011 м2 19 600 лв
Гайтани, 1176 м2, с проект 12 100 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново,до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг, бунгало, ток, 
вода 17 600 eu
Чехлевци, 1333 м2 + стара къща 11 000 лв
Чехлевци, 812 м2, трифазен ток 6 400 лв
Шести участък, УПИ, 286 м2 32 225 еu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Чехлевци, 2451 м2 + стара къща 32 000 лв
Чехлевци, 500 м2 + бунгало 5 500 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Драгановци, УПИ, 2085 м2, ъглов 17 600 лв
Зелено дърво, 857 м2  договаряне
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9 000 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu

Стефановци,1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

Славовци, 817 м2, стара постройка 22 000 лв
Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок 90 eu/м2

Тлъчници, УПИ 323 м2 6 900 лв

БизнЕс иМоТи
Дърводелска фабрика, Млечево 166 000 лв
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320 м2 дог.
Сграда, 13 ет., 6605 м2 РЗП, за реконструкция  
 1 160 000 лв
Сграда, склад и рампа, 587 м2 234 000 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 389 000 лв
Ид. център, търговски комплекс, ресторант и офи-
си, обзавеждане - 1200 м2 630 000 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, 164м2, ет. 4/4 59 600 eu
даВа под наЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 500 лв
Център, офис, 59 м2, след ремонт 380 лв
Адм. център, офис - 110 м2 550 лв
Адм. център, офис - 106 м2 600 лв
Търси под наЕМ

Център, 1-стаен, обзаведен до 100 лв
Център, 2-стаен, необзаведен до 150 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
ПАКЕТ уСЛуГИ уПРАВЛЕНИЕ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
 ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 

office@paragon-bg.com • http://paragon-bg.com

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5  066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240

EДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Градище, ет. 3, 40м2, монолит 21 000 лв
Бичкиня, тухла, 50 м2  26 000 лв

ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Автогара, 57м2, тухла, ет. 1 37 000 лв
Шиваров мост, 67м2, ет. 4, тухла 42 000 лв
Голо бърдо, 67м2, ет. 1, монолит 36 000 лв
Център, ет. 6, тухла 40 000 лв
Идеален център, 67м2, ет. 5, тухла 54 000 лв

ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Център, ет. 2, 80 м2, тухла 65 000 лв
Голо бърдо, ет. 3, 80 м2, тухла 52 000 лв
Еса, 80м2, ет. 3, тухла 52 000 лв
Център, ет. 1, 120 м2, тухла 30 000 €
Център, ет. 2, 120 м2, тухла 75 000 лв
Шиваров мост, ет. 2, 83м2 49 000 лв
Център, 89м2, монолит, ет. 7 63 000 лв
Трендафил-2, 76м2, ет. 4, панел 40 000 лв
Център, монолит, ет. 5 30 000 €
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 70 000 лв

КЪЩИ В ГРАДА:
Еса, двуетажна, полумасивна, с гараж, ЗП 75м2, 
двор 300м2 65 000 лв
Камъка, 2-ри етаж, 47м2 40 000 лв
Камъка, 1-ви етаж 20 000 €
Беленци, РЗП 110 м2, с 480 м2 двор 35 000 лв
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв

КЪЩИ В СЕЛАТА:
Поповци, 2-ет., полумасивна,1100м2 двор 35 000 лв
Поповци, триетажна, ЗП 96м2 договаряне
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 лв
Сенник, двуетажна, с дюкян, РЗП 130м2 45 000 лв
с. Съботковци, ЗП 80 м2, 2 дка двор 15 000 €
Жълтеш, 2 къщи, РЗП 140м2,830м2 двор 60 000 лв
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 5 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
Агатово, двуетажна, полумасивна 16 500 лв
Търхово, 2-ет., РЗП 140 м2, 3 дка двор 20 000 лв
Трапесковци, ЗП 70 м2, двор 500 м2 25 000 лв
Банковци, РЗП 74м2, масивна,1.3 дка двор 6 000 €
Яворец, двуетажна, 640 м2 двор 8 500 лв

ДРУГИ - ПАРЦЕЛИ, ПРОИЗВ. ПОМЕЩЕНИЯ:
Център, УПИ, 96м2 25 000 лв
Шиваров мост, УПИ, 600м2 27 000 €
Хаджицонев мост, УПИ, 700 м2 5 000 лв 
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
ул. „Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Велковци, УПИ, 2.5 дка 15 000 лв
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв
Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 5 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ГАРАЖИ:
Голо бърдо, 22 м2, тухла 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Младост, гарсониера, обзаведена 150 лв
Над Автогара, двустаен, обзаведен 200 лв
Борово, тристаен, обзаведен 200 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 20м2 150 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 24м2 180 лв
Баждар, тристаен, обзаведен 230 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  110 лв.

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

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

GSM 0878/227 225, www.gabrovski-imoti.com
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
(срещу старата часовникова кула)
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент, тухлен до 35 000 лв
Гарсониера - Младост, център
Двустаен апартамент в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Идеален център, 89м2, тристаен, ет. 2 62 000 лв
Сирмани, двустаен, панел 25 000 лв
Младост, двустаен, панел, ет. 5 30 000 лв
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Трендафил, гарсониера 21 000 лв
Младост, двустаен, панел 28 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, 86м2, тухла 40 000 лв
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2 25 000 €
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:

Радичевец, къща, 130 м2, до ключ 55 000 eu

Идеален център, 85м2, ет. 2 60 000 eu 
Център, 92м2, ет.2,завършен,до ключ 85 000 лв
Русевци,къща,230м2,двор 500м2,гараж 75 000 лв
Тлъчници, Русевци, Голо бърдо,от 44м2 до 110м2 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Младост, 43м2, ПВЦ, панел 28 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, ет. 3 41 000 лв
Шиваров мост, тристаен, ет. 3, тухла 45 000 лв
Център, двустаен, ет. 3 40 000 лв
Русевци, двустаен, ет. 3, ПВЦ 33 000 лв
Широк център, 65 м2, ет. 2, PVC 39 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Колелото, тристаен, тухла, обз., PVC 55 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв

Ш. мост, къща, 120м2, двор 1 дка 35 000 лв
Хаджицонев мост, етаж, 90м2, двор 20 000 лв
Голо бърдо, къща, 75 м2, гараж 68 000 лв
Широк център, 90 м2, етаж 2 45 000 лв
Център, 86 м2, етаж 2 20 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
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
Киевци, 660 м2, УПИ, 110 м2 ЗП 40 000 лв
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Враниловци, къща, 110м2,двор 1800м2 10 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Трънито,2-ет. къща,60м2 ЗП,1100м2 двор 15 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Гергини, 1500 м2, къща, плевня 19 000 лв
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Гарван, вила, 58 м2, 2 дка двор 20 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ
ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
услуги с багер и са-
мосвал - 0888/564-431
ЧисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка 0899/601-444
рЕМонТ на всякакви 
покриви, с плочи, улу-
ци - тел. 0878/86-88-31, 
0896/85-97-01.
ВънШни и вътрешни ре-
монти - тел. 0876/533-
200. [22, 21]
кърТя БЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [11, 9]
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [12, 7]

съБарянЕ на постройки 
и почистване на имоти - 
тел. 0893/390-253. [22, 
20]
Вик и всякакви ремонтни 
дейности - тел. 0895/713-
707. [12, 6]
изгражда ТЕраси, кърти 
панел, всички вътрешни и 
външни ремонти и алпини-
сти - тел. 0897/931-088. 
[15, 11]
ФирМа изВърШВа вся-
какви външни и вътреш-
ни ремонти, покриви, бе-
седки, бетониране - тел. 
0877/729-257. [5, 5]
съБарянЕ, поЧисТВанЕ 
и извозване на отпадък - 
тел. 0877/729-257. [5, 5]
гипсокарТон, Шпак-
лоВка, боядисване, лами-
нат - тел. 0899/520-038. 
[11, 4]

дрЕнаж ,  Т ЕнЕкЕ -
джиЙсТВо, покривни ре-
монти и др. - 0888/863-
001. [10, 8]
ФирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 5]
съБарянЕ, поЧисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
3]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпраШно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дЮШЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906

ШпаклоВка и боядис-
ване - справки на тел. 
0878/580-333.
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловка и боя, изола-
ция - 0895/728-668. [13, 
7]
ВъТрЕШни рЕМонТи - 
шпакловки, боядисване - 
справки на тел. 0898/569-
486. [22, 7]

изолаЦии
алпинисТи - справки на 
тел.0898/907-400
алпинисТи - справки на 
тел. 0899/321-190
ВънШни Топлоизола-
Ции - алпинисти, собстве-
но скеле - тел. 0898/569-
486.
ТоплоизолаЦия - 
справки на тел.0887/131-
311. [33, 6]

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - справки на тел. 
0885/943-808, 066/870-
546.
оградна МрЕжа произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени предлага 
066/80-85-39.

щори
ЕТ „ВЕдиМа-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

Ел. инсТалаЦии, рЕМонТи
Ел. инсТалаЦии - справ-
ки на тел.0877/367-852. 
[33, 10]
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - справки на 
тел. 0899/145-802. [33, 
18]

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛуМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

н и ко консТрукЦии 
оод произвежда и 
монтира прозорЕЧни 
сисТЕМи REHAU - 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 3]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
коМиноЧисТаЧ - тел. 
0889/177-737.
коМиноЧисТаЧ - 30 лв. 
- тел. 0894/525-258. [11, 10]
изМазВанЕ на комини и 
капаци, почистване на улу-
ци - тел. 0890/215-177. 

рЕМонТ на  ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 15]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]

поддръжка коМпЮТри
инсТалаЦия и ремонт на 
компютри. продажБа на 
коМпЮТри ВТора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [22, 8]

услуги
раБоТниЦи за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тава-
ни, изкопни работи, строи-
телно-ремонтни услуги. Ха-
малски работи, пренасяне 
на багаж. Тел. 0892/326-
344.
коВаЧ - тел. 0892/775-
774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета по алпий-
ски способ (АЛПИНИСТ). 
Ето и нашия интернет 
сайт: www.arborist-bg.
com. Телефон за връзка: 
0884/942-942. [22, 16]
ЦВЕТни МЕТали заваря-
ва - тел. 0885/72-46-71. 
[11, 6]
дърВодЕлски услуги - 
справки на тел. 0877/729-
257. [5, 5]

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА 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. ТЕло-
ВЕ: меки, твърди; поцинковани, помеднени; 
пчеларски, пломбажни; бодлива тел, тел с PVC, 

заваръчна тел, тел на пръти коВано жЕлязо. гаБиони

тел . 066/80 85 39, 0889/364 626  0886/650 175
гарата, хотел “янтра”, 1 етаж

всичко от тел 
на едно място

продаВа апарТаМЕнТи:  
Бойката, гарсониера, 47 м2, масив  
6000 eu
Младост, гарсониера, тухла    12000 eu
Трендафил, гарсониера, изолация, 
блиндирана врата, ПВЦ         11000 eu
Колелото, гарсониера, тухла   14000 eu

Голо бърдо, двустаен апартамент, мо-
нолит                           15000 eu
Колелото, двустаен, тухла    19000 eu
Голо бърдо, тухла, 90 м2      21000 eu

купуВа зЕМЕдЕлски зЕМи 
наЙ-доБри ЦЕни

къщи В града:  
Къща в града                договаряне
Недевци                          6000 eu
Сирмани, 1 дка двор          7000 eu
Борово, етаж                    9000 eu
Бакойци                         10000 eu
Болта, 2 етажа, 500м2 двор 12000 eu

къщи изВън града:  
Иванковци, след ремонт 4000 eu
Драгановци 4000 eu

парЦЕли, зЕМ. зЕМи:  
Русевци, парцел, път, ток, вода      
                   5eu/м2

Варовник,парцел, път,ток,вода 4eu/м2

Фърговци (Балани), път, ток,вода дог.

      ул. “николаевска” 12
    (срещу дск), ет. 1

066/860-960, 0899/440-177

Everest_imoti@abv.bg

агенция за недвижими имоти

сМЕня прЕдназнаЧЕниЕТо 
на зЕМЕдЕлски зЕМи
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ТЪРСИ
ГОТВАЧ/КА с опит

Ако приятна и модерна работна обстановка,търсите

ако желаете да се в кулинарията -развивате
Вашето място е при нас!

Ние предлагаме:
- Работа в кухня с модерно оборудване;
- Възможност за обучение и
професионална реализация;

- Денна смяна на работа;
- Мотивиращо възнаграждение.

За контакти: Стефка Ботева, тел. 0894/453 939

работа предлага/търси; лекари; ветеринар; турагенции; дом. любимци

раБоТа прЕдлага

„ЕВрохиМ груп“ 
Еоод Търси: раБоТ-
ниЦи за пЕралноТо 
си сТопансТВо - оТ-
лиЧни услоВия на 
Труд, Високо Възна-
граждЕниЕ. Справки 
на тел. 0892/246-767. 
[10, 10]

ФирМа Търси шофьор-
дистрибутор. Справки на 
тел. 0887/875-652. [22, 
20]
МЕБЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да 
назначи мебелисти, шпри-
цьор, шлайфист. Справки 
на тел. 0886/332-968, гр. 
Габрово. [33, 22]
МЕхана „послЕдЕн 
грош“ търси сервитьо-
ри/ки, може и почасово. 
Справки на тел. 0884/551-
134. [11, 9]
МЕБЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи проектант. Справки 
на тел. 0886/332-968. [33, 
16]

заплаТа оТ 2000 лВ. 
до 3000 лВ. за гла-
ВЕн инжЕнЕр лЕяр-
но произВодсТВо. 
кандидаТъТ ТряБВа 
да иМа оБразоВа-
ниЕ МЕТалооБра-
БоТка. изисквания: 
Да може да научава 
и прилага технологични 
новости в производ-
ството. Да организира 
и ръководи работата в 
производствен участък 
с общо около 30 чове-
ка. За повече инфор-
мация: тел. 0887/788-
721, е-mail: si54380@
gmail.com. Месторабо-
та: гр. Габрово, Север-
на индустриална зона. 
[5, 5]

хоТЕл „БожЕнЦи“ тър-
си да назначи готвач/ка. 
Справки на тел. 0878/444-
752. [11, 9]
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вач/ка, кухненски работ-
ник, сервитьорка. Справки 
на тел. 0878/462-655. [22, 
7]
продаВаЧка на храни-
телни стоки се търси на 
тел. 0879/650-144. [11, 5]
каФЕ-апЕриТиВ „ли-
пиТЕ“ набира персонал. 
Справка на място - ул. 
„Априловска“ № 10, все-
ки ден от 09.00 до 12.00 
часа. [11, 10]

сЕрВиТьор/ка оТ 17.00 
до 23.00 часа, почивен ден 
- неделя, се търси на тел. 
0898/583-772. [7, 6]
МЕБЕлна ФаБрика 
„Бора“ търси дърводелец. 
Справки на тел. 0877/800-
313. [11, 10]
„МЕТал сЕкЮриТи ГРуП“ 
търси да назначи служи-
тели невъоръжена охрана. 
Документи (автобиография 
и снимка) се приемат на 
адрес: град Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 3 [9, 4]
пЕкарна „николоВи“ 
търси майстор сладкар. 
Справки на тел. 0897/920-
760. [11, 8]
МЕхана Търси да назна-
чи готвач/ка и помощник-
готвач/ка. Справки на тел. 
0888/310-981 и 0887/002-
030. [11, 8]
ФирМа Търси мебелист 
0898/626-781 [24, 8]

Миг „МирослаВ СТОЙ-
чЕВ“ Габрово търси да на-
значи на постоянен трудов 
договор ШОФЬОР/ ПЛА-
СЬОР на стоки. Изисквания 
към кандидатите: Средно 
образование, свидетелство 
за управление на МПС, 
умение за работа в екип, 
организираност, експеди-
тивност и отговорно отно-
шение към работния про-
цес. Необходими докумен-
ти: актуално CV, актуална 
снимка на кандидатства-
щия. Телефон за връзка: 
0893/383-621. [12, 4]
ФирМа Търси технически 
грамотен работник. Запла-
щане по договаряне - тел. 
0888/228-639. [11, 6]
БисТро „карТал“ тър-
си да назначи кухненски 
работник/готвач с опит 
в работата на барбекю и 
пещ. Вечерни смени. За 
повече информация: тел. 
0889/319-654. [11, 6]
Малка краВЕФЕрМа тър-
си работник. Справки на 
тел. 0876/415-480. [6, 6]
„ШопоВ Транс“ търси ка-
сиерка за град Габрово. 
Справки на тел. 0893/816-
262. [3, 3]
Търся жЕна, живееща в 
района на Колелото или 
Гарата, за почасово гледа-
не на възрастен мъж. Теле-
фон за връзка: 0894/352-
244. [6, 3]
БЕнзиносТанЦия Тър-
си барманка и момче за 
колонки. Справки на тел. 
0885/187-876. [11, 6]

„инФрасТроЕжи“ оод 
- гр. Севлиево търси да 
назначи: 1. гЕодЕзисТ с 
опиТ В пъТни оБЕкТи; 
2. спЕЦиалисТ оФЕрТЕн 
оТдЕл; 3. ТЕхниЧЕски 
съТрудник оФЕрТЕн оТ-
дЕл; 4. ТЕхниЧЕски ръ-
коВодиТЕл пъТно сТро-
иТЕлсТВо; 5. опЕраТор 
на пъТно-сТроиТЕлни 
МаШини; 6. опЕраТор 
асФалТоВа База. Фир-
мата предлага постоянен 
трудов договор, мотивира-
що заплащане и служебен 
транспорт. Кратка профе-
сионална автобиография и 
копия на квалификациите, 
които притежавате, може 
да изпратите на адрес: Се-
влиево 5400, ул. „Магис-
трална“ 2Д, „Инфрастро-
ежи“ ООД; e-mail: office@
infrastroezhi.com. Пове-
че информация на тел. 
0882/522-282. [22, 6]
заВЕдЕниЕ В центъра тър-
си миячка за втора смяна. 
Справки на тел. 0883/501-
986. [5, 5]
„ВЕгЕа“ оод търси служи-
тел за работа на подлепва-
ща преса по заместване. 
Справки на тел. 0885/611-
290. [9, 4]
пасТир сЕ търси на тел. 
0890/214-128. [4, 4]

аТЕна Търси да на-
знаЧи БолноглЕ-
даЧи за разлиЧни 
сТрани В ЕВро-
па. Справки на тел. 
0896/980-410. [4, 2]

ФирМа за производ-
ство на детски играчки от 
дърво търси шлайфистка 
(за предпочитане с опит). 
Справки на тел. 0888/675-
878. [4, 3]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [25, 4]
Търся жЕна с комуни-
кативни способности за 
развиване на бизнес в 
областта на козметиката. 
Справки на тел. 0885/577-
861. [2, 1]
пЕкарна „николоВи“ 
търси пекар. Справки на 
тел. 0897/920-760. [5, 4]
Търся продаВаЧ-кон-
сулТанТ в магазин за 
хранителни стоки. Отлич-
но заплащане. Справки на 
тел. 0897/954-247. [11, 3]
ТърсиМ жЕна до 65 го-
дини за гледане на двама 
стари хора с цел унасле-
дяване. Справки на тел. 
066/99-22-44. [6, 3]
ФирМа Търси шивачки. 
Справки на тел. 0896/750-
111. [9, 3]

„хлЕБозаВод гаБроВо“ 
ООД търси да назначи  шо-
фьор-пласьор кат. „В” или 
кат. „С”. Телефон за ин-
формация: 0878/535-094. 
[13, 1]
Магазин Търси прода-
вач-консултанти. Справки 
на тел. 0876/991-688. [1, 
1]
рЕсТоранТ „Магнолия“ 
набира готвачи за втора 
смяна. Добро заплащане. 
Справки на тел. 0894/701-
719. [9, 1]
пасТир на крави се тър-
си на тел. 0899/687-138. 
[11, 2]
оБщ раБоТник - пране 
на килими, се търси на 
тел. 0896/74-14-15. [5, 1]
Магазин „ТЕхноджър-
Мани“ търси продавач-
консултант. Добро възна-
граждение. Справки на тел. 
0878/151-239. [2, 2]

раБоТа Търси
Търся раБоТа като общ 
работник - тел. 0877/722-
663. [3, 1]

грижа за Болни 
и ВъзрасТни
грижа за възрастни и бо-
лни хора предлага лицен-
зирана фирма ДП „Супорт“ 
ООД - тел. 0877/493-060, 
066/800-718 [20, 10]

Търговска фирма ТЪРСИ

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Основни :изисквания

- Висше икономическо образование

(счетоводство и контрол)

- като счетоводителПрофесионален опит

минимум 2 години

- Познаване и прилагане на счетоводното

законодателство и счетоводни стандарти

- Шофьорска книжка кат. В

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- Работа в утвърдена българска компания;

- Възможност за професионално развитие;

- ;Много добро възнаграждение

За контакти: Надя Колева,
тел. 0899/960 581; e-mail: sales@marina.bg

Фирма СТОМАНА И МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ 
Габрово, ул. “Индустриална” 36 

търси работници за следните позиции:
ШлОСЕР-МОНТАжНИК	 на	 метални	
конструкции,	четящ	технически	чертежи	и	
практикуващ	точково	заваряване

 ОБЩ РАБОТНИК (РАБОТА С ЪГлОШ-
лАЙФ)

Фирмата предлага отлично запла-
щане, съвременни условия на труд, въз-
можност за постоянна работа и про-
фесионално развитие. 

За контакт: smg.berova@yahoo.com, 
тел. 0892 470 928 - Пепа Берова.

- КАРНАВАЛЪТ В НИЦА И МАНТОН – 
АВТОБУСНА ЕКСКУРЗИЯ; 01.03.2018; 6 
ДНИ/5 Н.;ЦЕНА ОТ 669 ЛВ.
- ВЕЛИКДЕН 2018 В ДУБРОВНИК С ПОЛЕТ 
ОТ СОФИЯ НА 06.04.2018; 4 ДНИ/3 Н.; 
ЦЕНА ОТ 286 €
- ВЕЛИКДЕН 2018 В АЛБАНИЯ С АВТОБУС 
НА 06.04.;4ДНИ/3Н.;ОТ 303 ЛВ.
- ВЕЛИКДЕН 2018 В ИСТАНБУЛ С АВТОБУС 
ОТ СОФИЯ НА 06.04.2018; 4ДНИ/3Н.; ОТ 
240 ЛВ. 3 Н-КИ;369 ЛВ.
- ВЕЛИКДЕН 2018 В АНТАЛИЯ - СИДЕ 
С АВТОБУС ОТ СОФИЯ НА 06.04.2018; 6 
ДНИ/4 Н.; ЦЕНА ОТ 268 ЛВ. 
- ВЕЛИКДЕН - ШЕДЬОВРИТЕ НА ИТАЛИЯ 
– АВТОБУСНА ЕКСКУРЗИЯ; 04.04.2018; 
6ДНИ/4Н.;ЦЕНА ОТ 539 ЛВ. 
- ВЕЛИКДЕН НА ФРЕНСКАТА РЕВИЕРА 
– АВТОБУСНА ЕКСКУРЗИЯ; 03.04.2018; 
7ДНИ/4Н.;ЦЕНА ОТ 589 ЛВ.
- ВЕЛИКДЕН В ЗАГРЕБ – АВТОБУСНА 
ЕКСКУРЗИЯ; 06.04.;4ДНИ/3Н.;ОТ 296 ЛВ.

- ВЕЛИКДЕН 2018 НА О-В САНТОРИНИ 
С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ НА 05.04.2018; 
5ДНИ/4Н.;ЦЕНА ОТ 346 €  
- МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ТОСКАНА С 
ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ НА 04.05.;25.05.2018 
4ДНИ/3Н.;ЦЕНА ОТ 669 ЛВ. 
- МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ-БАЛКАНСКА ПРОГРАМА 
- БЕЛГРАД, ЗАГРЕБ, ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА, ТРОГИР, 
СПЛИТ, МЕЖДУГОРИЕ, МОСТАР, САРАЕВО; 
ТРЪГВАНЕ ОТ СОФИЯ НА 03.05.;23.05.2018, 
5ДНИ/4Н.; ОТ 425 ЛВ.
- ПОЧИВКА В МАРМАРИС ЛЯТО 2018; 
АВТОБУСНИ ПРОГРАМИ,7 НОЩ.,ОТ 246 ЛВ.
- ПОЧИВКА В КУШАДАСЪ ЛЯТО 2018; 
АВТОБУСНИ ПРОГРАМИ, 7 НОЩ.,ОТ 366 ЛВ.
- ПОЧИВКА В ГЪРЦИЯ-КАСАНДРА 
ХАЛКИДИКИ ЛЯТО 2018; АВТОБУСНИ 
ПРОГРАМИ СЪС 7 НОЩУВКИ, ОТ 416 ЛВ.

габрово,  “Стефан караджа” 3,  0877/61 05 58, 066/800151

 оЩЕ МноГо оФЕрти на WWW.AGENCY-METAL.COM

03/01

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНуИл МАНОлОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ
ЕКСКУРЗИЯ ДО СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 27.07-
29.07 - 150 лв.
ВЕНЕЦИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ - всяка сряда от 21.03 до 
21.11 - от 399 лв.
СОФИЯ-ЛЮБЛЯНА-ВЕНЕЦИЯ-ВЕРОНА-ПАДУА-СОФИЯ - 
05.04; 26.10; 31.10 - 222 лв.
ВЕНЕЦИЯ-МУРАНО-БУРАНО-МИЛАНО-ЛАГО МАДЖОРЕ 
- 05.04; 03.05; 23.05; 20.09 - 322 лв.
ВЕЛИКДЕН НА РИЛСКИЯ МАНАСТИР - 06.04-08.04-
145 лв.
ЗАГРЕБ-ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА-ЗАМЪКА ПРЕ-
ДЯМА-ЛЮБЛЯНА - 06.04; 28.04; 04.05; 24.05; 19.07 
- 239 лв.
ЛИДО ДИ ЙЕЗЕЛО-ВЕРОНА-ПАДУА-ВЕНЕЦИЯ - 27.04; 
23.05; 05.09; 20.09 - 222 лв.
ЗАЛЦБУРГ-ЗАМЪКА ХЕРЕНХИМЗЕЕ-МЮНХЕН-ВИЕНА 
- 27.04; 23.05; 25.07; 05.09; 20.09; 17.10 - 259 лв.
ЕКСКУРЗИЯ ИТАЛИЯ С ФРЕНСКА РИВИЕРА - 30.04; 
15.07; 19.08; 03.09; 22.10 - 495 лв.

ЕКСКУРЗИЯ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА - 01.05; 23.05;17.07; 
21.08; 19.09 - 422 лв.
ДЕЛТАТА НА ДУНАВ - 05.05-07.05 - 181 лв.
УНИКАЛНИТЕ ИЗТОЧНИ РОДОПИ - 12.05-13.05/06.10-
07.10 - 89 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД И ЕКО-СЕЛИЩЕ ОМАЯ - 18-
20.05/14-16.09/12-14.10 - 129 лв.
ЗЛАТНО ПИВО В ЗЛАТНА ПРАГА - 22.05-27.05- 299 лв.
КРЪСТОВА ГОРА - 09.06-10.06/01.09-02.09/13.10-14.10-
79 лв.
БИРФЕСТ В БЕЛГРАД - 18.08-19.08 - 99 лв.

ПОЧИВКИ
ЛЯТНА ПОЧИВКА В ЧЕРНА ГОРА - 8 дни от 23.06; 
07.07; 04.08; 01.09; 08.09 - от 340 лв.
ПОЧИВКА В ЛИДО ДИ ЙЕЗОЛО - 7 дни от 24.06; 26.08; 
02.09; 16.09 - от 515 лв.
ЛЯТНА ПОЧИВКА В САРАНДА И КСАМИЛ - 7 дни от 
01.07; 02.09 - от 395 лв.
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

19/02

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

16/03

КРУИЗ ПО Р. ДУНАВ ИЛИ Р. РЕЙН ОТ БЪЛГАРИЯ 
- 26.10./05.11., от 1152 лв./1350 лв.
ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ за 1 ден, 19.05./02.06, 40 лв.
ОДРИН за 1 ден, 21.04/26.05, 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 06.04./ 05.05./01.06.,                                                             
2 нощувки със закуски, 143 лв.
РЪШНОВ-БРАШОВ-БРАН-СИНАЯ - 25.05., 163 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 3нощ.,зак.и веч.,23.05.,285лв.
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощ., от 144 лв.
КАПАДОКИЯ - 6 дни/5 нощ., 01.05., 540 лв.
ЕГЕЙСКА ТУРЦИЯ - 6 дни/5 нощ., 01.05., 440 лв.
АТИНА-ДЕЛФИ-МЕТЕОРА - 26.04, 4 нощ., 360 лв.
УРАНОПОЛИС-АТОН-ПОРТО ЛАГОС - 4 дни/                                                                  
3 нощ, 19.04./24.05., 295 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА-КАВАЛА-ОСТРОВ ТАСОС - 4 дни/                                                              
3 нощувки, 26.04., 269 лв.
О. КОРФУ - 23.05., 3 нощ., зак., вечери, 270 лв.
О. ЛЕФКАДА - 03.05.,3 нощ.,зак., вечери, 280 лв.

ДЕЛТАТА НА РЕКА ДУНАВ-КОНСТАНЦА-МАМАЯ-                                                                
ТУЛЧА - 2 дни/1 нощ., 30.06., 185 лв.
БУДАПЕЩА-ВИЕНА - 5 дни/2 нощ., 12.07.,325 лв.
ВЕЛИКДЕН ОТ ГАБРОВО/СЕВЛИЕВО/В. ТЪРНОВО
ИСТАНБУЛ - 06.04., 3 нощ., 245 лв., СОЛУН-                                                      
МЕТЕОРА - 06.04., 2 нощ., 249 лв., БУКУРЕЩ-
СИНАЯ-БРАШОВ - 06.04., 2 нощ., 169 лв.,                                                            
ДУБРОВНИК - 05.04., 370 лв., КОРФУ - 05.04., 3 
нощ., 305 лв., от Севлиево/Велико Търново
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГАБРОВО 
РИЛСКИ М-Р-БАНСКО- РОЖЕНСКИ М-Р-                                                              
МЕЛНИК-РУПИТЕ - 3 дни/2 нощ., 11.05., 140 лв.;                                                              
ВЕЛИНГРАД-БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА-                                                     
ДОБЪРСКО - 3 дни/2 нощ., 05.05., 135 лв.; БЕ-
ЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ-МАГУРАТА-ВИДИН-КРАЙОВА                                                    
- 3 дни/2 нощ., 27.04., 155 лв., КЪРДЖАЛИ- ЗЛА-
ТОГРАД-ПЕРПЕРИКОН - 3дни/2нощ.,05.05.,130лв.                                
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR 

sviat@mail.bg

 
        

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 4]

запознансТВа
казВаМ сЕ Румен Ен-
чев, работя в Кметство-
то в с. Царева ливада. 
Завършил съм СПТу по 
МВ „Димитър Крусев“ - 
Дряново. Търся добра 
домакиня, да се разби-
раме най-вече. Много 
съм лъган от момиче-
та използвачки. Тел. 
0887/867-426. [5, 5]
Търся жЕна, самотна 
или пенсионерка, която 
да живее в района на 
Хлебозавода - Баждар. 
Тел. 0899/016-144. [2, 
1]

лЕкари
д-р гЕорги ТаБакоВ 
- оЧЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи - 
понеделник до петък - от 
9 до 18 ч.; събота и неде-
ля - след уговорка на тел. 
066/80-32-37

д-р Марина санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, ес-
тетична дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
д-р БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
д-р ЙорджЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.

психиаТър и нЕВролог. 
д-р ТриФоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИчНИ уДОСТОВЕРЕНИЯ.

психологиЧни услуги
психологиЧни услуги.
консулТиранЕ: на деца 
и семейства. Превенция 
на рисково поведение. 
Психотерапия на кризисни 
състояния. Тел. 0899/590-
276.

ВЕТЕринар
д-р росЕн диМи-
ТроВ - ВЕТЕринар-
на аМБулаТория и 
зооМагазин - пре-
гледи, лечение, про-
филактика, изкуст-
вено осеменяване - 
Габрово, ул. „Стефан 
Караджа“ 19, срещу 
Автогарата, до уникс, 
тел. 066/806-140, 
GSM 0888/671-905, 
0897/897-822.

КухНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕлИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КлИЕНТА

козМЕТика, Масаж
лЕЧЕБни и класически 
масажи се предлагат на 
тел. 0876/735-596. [22, 
11]

доМаШни лЮБиМЦи
Малки нЕМски овчар-
ки се продават на тел. 
0898/717-083. [6, 2]
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 ВодораВно: Самодеец. Абатство. Запас. Етнос. Лоар. 
Апт. Роон (Албрехт). Тимпан. Рива (Еманюел). Насилие. Гех. 
част. Корем. Номади. Опарин (Александър). Дана. Шатри. 
Ескиз. Илона. „Анар“. Телец. Елак. Кабинет. Венец. Ику. Нок. 
Циник. Перм. „Б. Т. Р.“. Берач. черупка. Месар. Кения. Деникин 
(Антон). Галий. Ити. Алея. Галац. Евър. Бонар (Пиер). Лула. 
Алпари. Под. Реноме. Я-ан. Василев (Орлин). Аборт. Аса. Нан-
си. „унион“. Око. Сектор. Икра. Ада. Гиър (Ричард). „Раево“. 
Кресла. Ника. Лента. Комита. Основател. Канал. Тениска. Ени.  
 оТВЕсно: Разправа. Антре. Опашкарка. Матис (Анри). Та-
бор. Нанос. „Одеон“. Поп. Вторник. Миладин. Асма. Дара. Пиан. 
Бекер (Борис). „Лас“. Лил. Месо. „Ка“. Рецесия. Ренегат. Оноре 
(Филип). Тиран. „Левски“. Ат. Сценарист. Нар. Гун. Итън. Сенке-
вич (Хенрик). Галоа (Еварист). Орион. Сантим. Илек. Каламбур. 
Кси. Боил. Дзен. чела. „Еон“. Ранс. Пасмина. Цепеница. Рима. 
Ок. Пеони. Церий. Лято. Елва. Ясла. Мале. Руя. „ЕПА“. „Нивеа“. 
Тонга. Олимп. Ивана. Конте. Ева. Единак. Катър. Сър. Тен. Орехи. 
Акула. Ирина. Анали.

отговори на сканди от бр. 63, събота  

Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Ре пор те ри: На деж да Ти хо ва - 0887/633-112;  Стефка Бурмова - 088/666-7532. 
Ру жа Лю бе но ва - 0898/703-030; Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор материали и корекция на обяви: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 
0889/517-920. Прием обя ви: Ди ми тър Гос по ди нов - 066/810-415; Рек ла мен съ-
трудник: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. Сче то вод с т во: Светослав Константинов 
- 066/810-413, Юри д. съ вет ник: Ев ге ни По пов - 0888/339-070. 
Технически секретар: Димка Господинова - 066/810-416, 0889/227-805
Wеb ди зайн: Димитър Иванов Гос по ди нов. Печат: ПК ПО ЛИП РЕС - 066/810-920.

5300 Габ ро во, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info

Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

регионалният всекидневник „100 вести“ 
излиза всеки ден без неделя.

аВТоМоБили продаВа
рЕно сЦЕник - нов внос, 
2002 г., 200 000 км, цена: 

2000 лв., се продава на 
тел. 0896/737-586. [5, 5]
ФолксВагЕн поло 
TDI се продава на тел. 
0896/155-793, 0896/152-
589, след 17 часа. [5, 5]
рЕно сЦЕник - нов внос, 
200 хил. км, 2012 г., за 
2000 лв. се продава на 
тел. 0896/737-586. [4, 3]

ФолксВагЕн пасаТ - 
комби, дизел, се продава 
на тел. 0888/254-577. [5, 
1]

джипоВЕ
сузуки гранд Витара, 
2D, 4х4,  2004 г., много 
добро състояние, за 7200 
лева се продава на тел. 
0898/61-10-99 [6, 2]

ТракТори, МоТокари
ТракТор-косаЧка „Му-
раЙ“ - американска, се 
продава за 1900 лева на 
тел. 0878/952-426. [11, 5]

аВТоМоБили заМЕня
опЕл заФира  - 2002 г.,  
се заменя за Форд Тразит 
- къса база, товаро-път-
нически - тел. 0899/005-

208. [6, 5]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, камиони, 
трактори, ремаркета (може 
и дефектирали) от място 
на най-високи цени се из-
купуват на тел. 0897/429-
374
изкупуВанЕ на автомо-
били - справки на тел. 

0887/468-896, 0889/961-
133. [12, 5]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили 
- тел. 0882/407-493. [12, 
12]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-

добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [12, 7]

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [24, 14]

066/80 69 62 
       www.metalsod.com

метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

сЧЕТоВодсТВо
сЧЕТоВодна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни 
декларации - 066/804-
066

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
изгодно! прЕВози с 
бус се предлагат на тел. 
0887/744-110. [11, 5]

ЕВТин ТранспорТ с бус 
и самосвал се предла-
га на тел. 0893/511-154. 
[22, 8]
прЕВози на товари - 3.5 
т, дълга база; на хора - 
1.2 т, 7 места; 0.38 лв./
км, до 20 лв. в града, 
хамали. Тел. 0878/650-
456. [8, 3]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

продаВа МаШини
заТоЧна МаШина „Де-
кел“ се продава на тел. 
0889/619-337. [11, 11]

продаВа МаТЕриали
Цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 5]

Цигли сЕ продават на 
тел. 0887/004-396. [11, 3]
Цигли  „с Тражи -
Ца“ - 600/700 бр., 0.30 
лв., се продават на тел. 
0879/080-862. [3, 1]

продаВа оБзаВЕжданЕ
пЕралня, ФризЕр, печки 
- готварска и микровъл-
нова, съдомиялна, теле-
визор се продават на тел. 
0899/845-318. [11, 5]
диВан-спалня, ТаБу-
рЕТки, маса продава тел. 
0895/626-455. [1, 1]

продаВа разни
Фургони сЕ продават на 
тел. 0884/005-537. [6, 4]

доМаШна гроздоВа ра-
кия - 48 градуса, 7 лв., се 
продава на тел. 0896/858-
958. [3, 3]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [11, 1]
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 5]
каМина с водна риза 
- 17 kW, с пълно оборуд-
ване, се продава на тел. 
0882/353-179. [5, 5]

храна за жиВоТни
ЦарЕВиЦа, пШЕниЦа, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 5]

пЧЕли продаВа
25 пЧЕлни семейства се 
продават на тел. 0889/28-
44-56. [7, 4]

купуВа разни
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 5]
ЕлЕкТропасТир сЕ купу-
ва на тел. 0894/099-677. 
[11, 4]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични су-
ровини купува всякакви 
железа - тел. 0896/183-
637. [22, 5]

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.

дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
наЦЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
наЦЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани, наЦЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел.  0876/583-472

наЦЕпЕни дърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел.   
0899/508-564.
сухи дърВа и разпалки в 
чували - 5 лв. Незабавна 
доставка. Тел. 0876/437-
140.
дъБоВи и букови сухи 
дърва в чували - 5 лв., 
с безплатен транспорт, 
се продават на тел.  
0876/145-462.
гоТоВи наЦЕпЕни дърва 
в чували, безплатен транс-
порт, 80 лв., се продават 
на тел.  0877/157-944.

дърВа и разпалки в чува-
ли - 5 лв. Бърза доставка. 
Тел. 0877/108-825.
„Мг-лЕс“  прода-
Ва  дърва за огрев - тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.
гоТоВи дърВа за печки 
и камини и дърва в чу-
вали се продават на тел. 
0893/390-253. [33, 32]

разпалки сЕ продават 
на тел. 0886/393-726.
Еко БрикЕТи и пеле-
ти се продават на тел. 
0896/684-793. [33, 20]
донБаски Въглища - 
пресяти, брикети и еко-
брикети се продават на 
тел. 066/801-501. [12, 7]
рЕжа дърВа на 7 лв. Тел. 
0899/050-080. [12, 6]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/602-701. [24, 8]
сухи и сурови дърва, на-
цепени, 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 5]

нарязани, наЦЕпЕни 
дърва - 80 лв./куб., чу-
вал - 5 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [22, 8]
„ФлинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - 
донбаски пресяти въгли-
ща, брикети, разпалки. 
Осигурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-80-
53. [33, 5]
„горска канТора“ - по-
зволителни за сеч в част-
ни гори - 0889/632-740. 
рЕжа дърВа - тел. 
0894/220-509. [14, 2]

4000 ВСЕКИ 
ДЕН

100vesti@stovesti.info

БЕЗ  
НЕДЕлЯ

ул. “Отец Пайсий” 2, 066/810-410

крЕдиТи 
иМаТЕ голяМ брой 
бързи кредити и вноски-
те ви затрудняват - мо-
жем да помогнем. Тел. 
0894/547-397. [4, 3]

Отопление на цена и качеñтво áез алтернатива
ЦЕНИ за 2018 г. с ДДС.Пелетна камина	 GF10	 суха	 -	 промо	 цена: 
1450 лв..Пелетна камина	 GF18	 с	 помпа,	 разшири-
телен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1850 лева. GFN18 - 
1950 лв..Пелетна камина GF24	 с	 помпа,	 разширите-
лен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1950 
лева, GFN24 - 2050 лв..ПРОМО! GF 858 VIP пелетна 
горелка с	мощност	от	8	kw	до	
58	kw, керамична запалка,	два	
подаващи	шнека	и	автоматично	
механично	 самопочистване	 с	
нова	цена 1590 лева..Пакет „25 киловата“ 

Включва:	Пелетна	горелка	Gf	45	
+	Водогреен	 котел	Gf	 25	+	 три	

врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	за	210	
кг	пелети	-	цена: 2560 лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-
тел	Gf	35	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	
за	210	кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - 2980 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf52	+	Водо-

греен	котел	Gf48	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бун-
кер	за	210	кг	пелети..UPS ЗА ПЕлЕТНИ КАМИНИ И ГОРЕлКИ ОТ GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За	всички	клиенти,	закупили	наш	продукт,	промоцио-
нална	цена	от	375	лева. С две години пълна гаранция!

Отопление на цена и качеñтво áез алтернатива
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

ИК КОлОНЕл ООД
КОНСулТИРА, ДОСТАВЯ, МОНТИРА, 
ПуСКА, ПОДДЪРжА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

ВСИЧКИ ПРОДуКТИ се предлагат и на ИЗПлАЩАНЕ
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .Продуктите на GOLDEN FIRE се 

поръчват за изпълнение след по-
пълване на заявка, която се из-
пълнява за срок от две седмици. 
В цената на базисните модели не 
влиза транспорт, а на пелетните 
камини с помпи и разширителен 
съд и на водогрейните котли - мон-
тажът към вече изградена система 
за отопление. .Предлагаме проектиране 
и изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети. .Транспорт - 80 лв.; 
          Монтаж - 170 лв.

Само клиентите, закупили продукт 
на “Голдън файър” от ИК „Колонел”,  
получават ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРъжКА. Оñтаналите при нужда от 
ãаранционен ñервиз тряáва да направят 
заявка на телефоните на доñтавчика.

безплатен пуск в рамките на Габрово,
на територията на областта - 30 лева, 
извън Габровска област - 80 лева
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 - Какви са акцентите в 
дейността на Община Се-
влиево през 2018 година?
	 -	 Севлиево	 е	 едно	
много	 спокойно	 място	 за	
живеене.	 Тук	 няма	 такава	
престъпност,	каквато	има	в	
други	региони.	Това	е	мно-
го	важно	за	младите	хора,	
които	имат	малки	деца.	
	 В	Севлиево	има	систе-
ма	 за	 видеонаблюдение	 и	
всяка	година	я	надгражда-
ме.	 Поставени	 са	 над	 120	
камери,	най-вече	на	всички	
входни	и	изходни	точки	на	
града,	 на	 основни	 места,	
където	 се	 събират	 много	
хора.	Няма	как	в	града	да	
влезе	 автомобил,	 без	 да	
му	се	запише	номера.	Това	
подпомага	 работата	 на	
полицията,	 престъпността	
намаля.	 Миналата	 година	
успяхме	да	завършим	един	
координационен	 център	 с	
бюджетни	 средства,	 кой-
то	 се	 намира	 в	 сградата	
на	Общината	и	контролира	
системата	 за	 видеонаблю-
дение.	Осъществява	се	де-
нонощна	връзка	с	органите	
на	 полицията,	 пожарната.	
Успяхме	 да	 инсталираме	
такава	 система	 и	 в	 три	
села	 -	 Сеник,	 Душево	 и	
Горна	 Росица.	Тази	 година	
също	 са	 заложени	 сред-
ства	 в	 бюджета	 за	 над-
граждане	на	системата.
Освен,	 че	 е	 едно	 добро	
място	 за	 живеене,	 в	 Се-
влиево	 на	 практика	 няма	
безработица,	 има	 няколко	
процента,	но	това	са	хора,	
които	 никога	 не	 са	 рабо-
тили.	 Дневно	 с	 Севлиево	
идват	 на	 работа	 над	 2000	
човека	от	Габрово,	Велико	
Търново	и	Ловеч.	В	Севли-
ево	 има	 над	 1200	 фирми.	
„Идеал	Стандарт	-	Видима“	
е	 най-големият	 работода-
тел,	 а	 също	 и	 „Хамбергер	
България“,	 и	 „Паралел“,	 и	
АББ,	 и	 „Емка“.	 Фирмите	 в	
Севлиево	 работят	 добре	 и	
изпитват	 недостиг	 на	 ра-

ботна	ръка.
Хората	 имат	 по-висок	
стандарт	 на	 живот,	 те	 не	
мислят	 дали	 ще	 могат	 да	
напълнят	 хладилника,	 а	 се	
вълнуват	от	благоустроява-
нето	на	 града,	 от	 възмож-
ността	децата	им	да	спор-
туват,	 да	 посещават	 кул-
турни	 изяви.	 Тази	 година	
само	за	спортните	клубове	
сме	 предвидили	 в	 бюдже-
та	 180	 000	 лв.	 Имаме	 над	
20	 спортни	 клуба,	 които	
развиват	 активна	 дейност.	
Увеличени	 са	 и	 средства-
та	за	културната	програма,	
вече	 няколко	 национални	
фестивала	 в	 града	 стават	
традиция.	 Целта	 е	 да	 на-
правим	 Севлиево	 по-попу-
лярен.	 Искаме	 на	 Севли-
ево	 да	 не	 се	 гледа	 само	
като	на	индустриален,	но	и	
на	културен	център,	с	исто-
рически	забележителности,	
културно-историческо	 на-
следство.
 - Продължават ли во-
дните проблеми на града? 
През тази година какво 
ще се направи за решава-
не на този въпрос?
	 -	 Периодично	 имаме	
проблеми	 с	 водоснабдя-
ването	 на	 общината	 при	
засушаване	 през	 лятото	 и	
есента.	 В	 последните	 го-
дини	 целенасочено	 и	 по-
следователно	 предприе-
маме	 действия,	 за	 да	 ре-
шим	 тези	 проблеми.	 На	
територията	на	общинското	
ВиК	 се	 направи	 региона-
лен	 генерален	 план,	 който	
включва	всички	нужни	дей-
ности,	обхванати	в	кратка,	
средна	 и	 по-дългосрочна	
програма.	Още	през	мина-
лата	 година	 с	 отпуснатите		
средства	 в	 размер	 на	 400	
000	 лв.	 от	 Министерство-
то	 на	 регионалното	 раз-
витие	 и	 благоустройството	
успяхме	 да	 започнем	 ра-
бота	 по	 два	 от	 проектите.	
Единият	 е	 за	 довеждащия	
водопровод	от	Априлци	до	

пречиствателната	 станция	
в	 Стоките,	 където	 загуби-
те	 на	 вода	 са	 над	 70	 на	
сто.	По	другият	проект		за	
увеличаване	капацитета	на	
бункерните	 помпени	 стан-
ции	 финансирането	 от	 ре-
гионалното	министерство	е	
за	240	000	лв.	и	120	000	лв.	
от	местния	бюджет.	Очаква	
се	 40-50	 литра	 в	 секунда	
допълнително	са	се	вкарат	
в	 системата.	 Освен	 това	
миналата	 година	 успяхме	
да	 завършим	 един	 проект,	
по	 който	 подменихме	 над	
1	 километър	 водопроводи	
в	Севлиево.	В	края	на	2017	
година	с	постановление	на	
Министерски	съвет	ни	бяха	
отпуснати	 	 3	 милиона	 лв.,	
с	 които	 започват	 работи	
по	 довеждащия	 водопро-
вод	 за	 подмяна	 на	 стари-
те	 етернитови	 тръби.	 Като	
завършим	 тези	 два	 обек-
та	ще	 се	 добави	 допълни-
телно	 количество	 вода	 в	
системата	 и	 се	 надяваме	
вече	 да	 няма	 режим	 по	
време	на	засушаване.	Част	
от	 проектите,	 разписани	
в	 генералния	 план,	 са	 за	
малките	 населени	 места.	
Очакваме	да	се	реши	про-
блемът	 с	 Източния	 водо-
проводен	 клон,който	 водо-
снабдява	 селата	 на	 изток	
от	Севлиево	по	посока	на	
Велико	 Търново,	 където	 6	
села	имат	най-тежък	воден	

режим,	дори	се	е	налагало	
с	 водоноски	 да	 ги	 снаб-
дяваме	 с	 вода.	 	 Някъде	
частично	с	местни	водоиз-
точници	може	да	се	решат	
проблемите.	 Важно	 е,	 че	
вече	 имам	 план	 за	 дейст-
вие	и	проекти,	поетапно	с	
наши	пари	и	помощ	от	дър-
жавата,	 решаваме	 водния	
проблем.	 Предвидили	 сме	
и	 бъдещо	 кандидатстване	
по	 Оперативна	 програма	
“Околна	 среда”,	 като	 ус-
ловието	е	областта	да	има	
единен	ВиК	оператор.
 - Докъде стигна при-
съединяването на ВиК 
„Бяла“Севлиево към ВиК 
асоциацията, не се ли за-
бави  твърде много?
	 .-	Има	решение	на	Об-
щинския	съвет	от	миналата	
година	 ВиК	 „Бяла“	 да	 се	
присъедини	 към	 водната	
асоциация,	заедно	с	други-
те	три	общини	в	областта.	
Община	 Севлиево	 е	 при-
ета	в	асоциацията	на	общо	
събрание,	 ние	 сме	 пълно-
правен	 член.	 В	 момента	
са	 предприети	 	 действия	
да	функционира	само	един	
оператор,	 решено	 е	 това	
да	бъде	ВиК	Габрово	ООД.	
От	Министерството	 на	 ре-
гионалното	 развитие	 са	
избрали	 процедура	 „кон-
султант“,	който	идва	тук	на	
място,	запозна	се	с	цялата	
документация	 и	 ще	 пред-

ложи	 варианти	 как	 точно	
това	да	се	случи.	Активите,	
които	 са	 държавна	 и	 об-
щинска	 собственост	 вече	
са	 уточнени,	 съставени	 са	
протоколи	 за	 това	 и	 са	
разписани	от	нас	и	от	ре-
гионалното	 министерство.	
Според	 консултанта	 този	
процес	 ще	 приключи	 до	
края	 на	 годината.	 Вариан-
тите	ще	бъдат	предложени	
на	Общинския	съвет	и	той	
ще	вземе	конкретно	реше-
ние.	За	да	може	от	догоди-
на	ВиК	Габрово	реално	да	
оперира.	 За	 нас	 е	 важно,	
че	 тогава	 ще	 можем	 да	
кандидатстваме	 по	 Опера-
тивна	 програма	 „Околна	
среда“.	В	най-скоро	време	
ще	 се	 възложи	 изработ-
ването	 на	 прединвести-
ционни	проучвания	по	про-
грамата	 за	 цялата	 област.	
След	това	ВиК	операторът	
ще	кандидатства	за	финан-
сиране	пред	Оперативната	
програма.	Затова	имам	ку-
ража	 да	 заявя,	 че	 скоро	
в	 Севлиево	 няма	 да	 има	
воден	режим.
 - Какво ще се случи с 
ВиК „Бяла“?
	 -	Фирмата	вероятно	ще	
запази	 дейност,	 но	 няма	
да	се	занимава	с	ВиК	дей-
ност.	 Има	 техника,	 има	
достатъчно	други	дейности,	
които	 може	 да	 развива.	
ВиК	 Габрово	 вероятно	 ще	
ползва	 под	 наем	 нейната	
техника	 за	 отстраняване	
на	аварии.	Няма	да	е	рен-
табилно	 примерно,	 един	
трактор	да	тръгне	от	Габро-
во	до	Крамолин,	за	да	от-
страни	авария.
 - Какви важни за града 
инфраструктурни и други 
проекти се реализират в 
момента, или предстои да 
започнат?
	 -	 Работим	 по	 доста	
проекти.	 Приоритетни	 са	
ни,	както	вече	казах,	тези,	
свързани	 с	 водоснабдява-

нето	 на	 Севлиево.	 Става	
дума	 за	 довеждащия	 во-
допровод	 и	 завършване	
на	 проекта	 за	 помпените	
станции.	
	 Започваме	 процеду-
ри	 по	 един	 вече	 одобрен	
проект	 по	 програмата	 за	
селските	 райони	 за	 ре-
хабилитация	 на	 пътя	 Се-
влиево	 -	 село	 Крушево	 и	
село	 Младен.	 Скоро	 ще	
приключим	 с	 проекта	 за	
саниране	 на	 23	 многофа-
милни	жилищни	сгради	по	
Оперативна	програма	„Ре-
гиони	в	растеж“.	Миналата	
година	успяхме	да	санира-
ме	сградите	на	3	училища	
и	6	детски	градини	по	тази	
програма.	 По	 програмата	
за	селските	райони	започ-
ваме	 с	 ремонт,	 въвежда-
не	на	мерки	за	енергийна	
ефективност	и	оборудване	
на	 училището	 в	 село	 Шу-
мата.	Имаме	и	още	проек-
ти	в	социалната	сфера,	за	
хора	с	увреждания.
 - Доволен ли сте от 
бюджета, който ви гла-
сува Общинския съвет? 
Какви възможности за 
допълнително финанси-
ране има? 
	 -	Общата	рамка	на	бю-
джет	2018	година	е	над	29	
млн.	 лв.	 Това	 е	 най-голе-
мият	бюджет,	който	е	има-
ла	 Община	 Севлиево	 до	
момента.	Благодарение	на	
това,	 че	 имаме	 по-големи	
трансфери	 от	 републикан-
ски	 бюджет,	 най-вече	 за	
образование	 и	 в	 резул-
тат	 на	 проектите,	 с	 които	
допълнително	 привличаме	
средства.	 Парите	 никога	
не	достигат,	но	това	което	
сме	 планирали	 през	 тази	
година	 е	 в	 доста	 голям	
обем.	Важно	е	и	да	обез-
печим	работата	на	всички	
второстепенни	 разпореди-
тели	с	бюджета	-	детските	
градини	и	училищата.	Пре-
доставяме	всички	възмож-

ни	социални	услуги.	Стана	
вече	 тенденция	 с	 всеки	
бюджет	 за	 увеличаваме	
средствата	 за	 спорт	 и	 за	
култура.
 -  Най-голям дял от 
бюджета е предвиден за 
образование - 34.30%, в 
какво се изразява под-
крепата на Общината за 
образованието?
	 -	 Това	 са	 средствата,	
с	 които	 се	 обезпечава	
дейността	на	 училищата	и	
детските	 градини,	 като	 за	
градините	 дофинансираме	
дейността.	 За	 училищата	
се	 увеличиха	 средствата	
от	 републиканския	 бю-
джет.	 Всички	 училища	 	 и	
детски	 градини	 вече	 са	
санирани	и	обновени.	Така	
ще	 се	 намалят	 харчовете	
за	отопление	през	зимата.
 - В последните годи-
ни в Севлиево се работи 
много за туризма, какво 
ново в тази област?
	 -	 Националният	 фести-
вал	„Семе	българско“	при-
влича	 доста	 туристи.	Тази	
година	ще	бъде	на	12	и	13	
май	 в	 парк	 „Казармите“.	
В	 Хоталич	 миналата	 годи-
на	 за	 пръв	 път	 организи-
рахме	 рок	 фестивал,	 тази	
година	 също	ще	 има.	Пак	
в	 Хоталич	 ще	 проведем	
втори	 фестивал	 на	 исто-
рическото	наследство.	Хо-
талич	 е	 много	 интересен	
обект,	 който	 не	 случайно	
преди	 година	 получи	 на-
града	за	най-добра	 турис-
тическа	 дестинация	 в	 ис-
торически	 обект.	 Хоталич	
е	 една	 от	 най-големите	
средновековни	крепости	в	
България,	 освен	 истори-
чески	 обект	 той	 е	 един	
прекрасен	 парк,	 с	 много	
алеи,	осветление,	места	за	
отдих	и	почивка.		
	 Сега	 подготвяме	 нов	
проект	 да	 кандидатстваме	
по	регионалната	програма	
да	го	доразвием.	

Д-р Иван Иванов: “Севлиево не е ñамо индуñтриален, а вече и културен център”
ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 Какви са приоритетите на Община севлиево, какви най-
големи инфраструктурни проекти предстоят, ще се реши 
ли най-сетне водният проблем на града и как севлиево от 
индустриален се превръща и в културен и туристически цен-
тър, коментира кметът на града д-р иван иванов.

През	 миналата	 година	 те	
станаха	първи	на	учениче-
ското	първенство	в	Бълга-
рия	 и	 заслужиха	 правото	
да	 участват	 в	Световните	
ученически	игри,	които	се	
проведоха	от	21	февруари	
до	1	март	в	Катар.
	 В	тях	участвали	18	от-
бора	момчета	и		18	отбо-
ра	 на	 девойки	 от	 целия	
свят.	 Отборите	 били	 раз-
пределени	в	четири	групи	
–	две	групи	по	четири	от-
бора	и	две	по	пет.	Габров-
ските	 момичета	 се	 пад-
нали	 в	 група	 с	 пет	 отбо-
ра	 –	 България,	 Германия,	
Турция,	Румъния	и	Израел.	
В	 тази	 група	 постигнали	
една	победа	–	над	отбора	
на	Израел.	След	мачовете	
в	 тази	 група,	 се	 играли	
по	 още	 три	 мача	 за	 кла-
сиране	 за	 място.	 Габро-
вки	 постигнали	 още	 една	
победа	 –	 над	 Грузия	 и	
равен	мач	с	изключително	

силния	отбор	на	Чехия.	В	
цялостното	 класиране	 на-
шият	отбор	заел	петнаде-
сето	място.	Според	Антоа-
нета	Андреева	това	е	едно	
много	 добро	 представяне	
за	българския	хандбал.	На	
първо	 място	 сред	 девой-
ките	 се	 класирал	отборът	
на	 Унгария,	 втори	 са	 от	
Германия	и	трети	–	от	Да-
ния.	Момичетата	на	побе-
дителите	 превъзхождали	
нашите	физически	 –	 били	
много	 едри	 и	 здрави,	 а	
системата	 им	 на	 подго-
товка	 -	 много	 по-различ-
на	от	българската.	Всички	
те	 учат	 в	 едно	 училище	
и	 тренират	 заедно	 и	 из-
граждат	отбора	си	още	от	
първи	клас.	
	 Дванадесетте	 българ-
ски	 момичета,	 както	 и	
двамата	 им	 ръководители	
получили	 сертификати	 за	
участие	 в	 първенството.	
В	 катарски	 вестник	 били	
публикувани	 снимки	 на	

българския	 отбор	 по	 вре-
ме	на	игра.	Двата	българ-
ски	отбора		-	габровските	
момичета	 и	 момчета	 от	
Горна	Оряховица	изпъква-
ли	 с	 доброто	 си	 възпита-
ние.	 Габровските	 девойки	
успели	да	видят	и	центъра	
на	 града	 с	 невероятните	
небостъргачи,	 Музея	 на	
ислямското	 изкуство	 и	
други	 забележителности.	
Единият	 от	 дните	 в	 пър-
венството	бил	отделен	за	
представяне	 на	 културите	
на	 всички	 участвали	 дър-
жави.	
	 Българската	маса	била	
най-богата	 и	 край	 нея	 се	
събрали	 най-много	 зрите-
ли.	Нашите	представители	
занесли	 различни	 суве-
нири,	 много	 мартеници	
и	 храни	 -	 баница,	 питка,	
кебапчета,	 мед.	 Българ-
ските	 момчета	 и	 момиче-
та,	 част	 от	 които	 били	 в	
народни	 носии,	 предста-
вили	държавата	си	и	като	

изиграли	 българско	 хоро.	
Състезателите	 успели	 да	
се	качат	на	камила	–	сим-
волът	на	Катар,	да	държат	
на	 ръката	 си	 сокол,	 а	 в	
края	 на	 вечерта	 опитали	
местните	арабски	ястия.
	 Участието	 в	 световно-
то	спортно	събитие	обаче	
щеше	 да	 е	 невъзможно	
без	 помощта	 на	 спонсо-
рите.	 Това	 са	 „Импулс“,	
„Подем	 Габрово“,	 „Мак“,	
„Идеал	Стандарт	Видима“,	
фирма	 „Велпа“	 -	 Стражи-
ца,	 магазин	 ТМТ,	 „Дочев	
Инженеринг“,	 г-жа	 Нико-
линка	Хинкова.	
	 Според	 Антоанета	 Ан-
дреева	 държавата	 тряб-
ва	 да	 намира	 средства	
за	спокойното	участие	на	
своите	 талантливи	 деца	
в	 международни	 и	 све-
товни	 състезания,	 а	 не	
ръководителите	 им	 да	 се	
превръщат	 в	 притеснени	
просяци,	 за	 да	 събират	
пари	за	скъпото	пътуване.

Отáорът по хандáал – девойки, на ПМГ предñтави Бълãария...

Варненци	 поведоха	 с	 1:4,	
но	 „Чардафон“	 обърна	 ре-
зултата	 със	 серия	 от	 пет	
безответни	 попадения	 и	
излезе	напред	с	10:8	в	20-
та	 минута.	 Последва	 още	
една	 смяна	 на	 лидерство-
то,	 но	 с	 по-добра	 игра	 в	
заключителната	част	на	по-
лувремето	габровският	тим	
си	 осигури	 аванс	 от	 два	
гола	 на	 почивката	 –	 16:14.	
През	 вторите	 30	 минути	

„Чардафон“	 държеше	 ре-
зултата	 под	 контрол	 и	 не	
повтори	 фаталната	 грешка	
от	 полуфиналния	 двубой	
срещу	„Добруджа“,	в	който	
допусна	 изравняване	 пет	
секунди	 преди	 края.	 Със	
силна	 игра	 в	 нападение	
на	 Марио	 Янчев,	 Димитър	
Петков	 и	 младата	 надеж-
да	Петко	Петков,	и	отново	
блестящ	 Николай	 Цветков	
на	 вратата,	 „Чардафон“	 си	
осигури	победата	с	29:26.

	 Янчев	реализира	8	гола	
за	 успеха,	 Петков	 завър-
ши	 със	 7,	 а	 по	 4	 пъти	 се	
разписаха	 Петков	 и	 Ми-
рослав	 Денчев.	 С	 по	 три	
гола	 се	 отчетоха	 Христо	
Данаилов	 и	 Евлоги	 Вълче-
нов.	 За	 „Спартак“	 	 7	 гола	
отбеляза	 Здравко	 Славов,	
по	 5	 добавиха	 Георги	Сто-
янов	 и	 Мартин	 Тодоров.	
Традиционно	 силни	 изяви	
демонстрира	 вратарят	 на	
варненци	Ивайло	Костов.

 Бронзови медали от 
турнира Купа България 
завоюваха:	 Слав	 Костов,	
Георги	 Николов,	 Мирослав	
Денчев,	 Денислав	 Тренда-
филов,	 Христо	 Данаилов,	
Цветелин	 Христов,	 Дими-
тър	 Петков,	 Евлоги	 Въл-
чанов,	 Павел	 Симеонов,	
Петко	 Петков,	 Марио	 Ян-
чев,	Пенчо	Пенчев,	Никола	
Николов,	 Христо	 Христов,	
Николай	 Цветков,	 Цвето-
мир	Цвятков.

“Чардафон” ñтиãна до иñторичеñки áронз в Купа Бълãария
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