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РУЖа ЛЮБЕНОВа
 
	 Пет	 американски	 сту-
дента,	 които	 д-р	 Ана	 Бо-
рисова	 обучава	 в	 духа	
на	 българското	 народно	
пеене,	 изнесоха	 концерт	
в	 университетската	 зала	
Мийни	хол	в	град	Сиатъл.
	 Концертът	 се	 състоя	
в	 навечерието	 на	 24	 май	
и	 в	 богатата	 фолклорна	
програма	 позвуча	 песен-
та	 „Хубава	 си,	 моя	 горо”.	
Неофициалният	 химн	 на		
Копривщица	 и	 на	 Нацио-
налния	 събор	 на	 българ-
ското	народно	творчество[	
който	 не	 оставя	 равно-
душно	ни	едно	сърце,	бе	в		
изпълнение	 на	 смесения	
университетски	 хор,	 под	
палката	на	диригента		доц.	
д-р	Жизел	Уайърс.	
	 Ана	 Борисова	 Ганева	
е	 гл.	 ас.	 д-р	 в	 Катедра	

„Музика”	 на	 Педагогиче-
ския	факултет	към	Велико-
търновския	университет	от		
2009	 г.	 Успоредно	 с	 тази	
своя	дейност,	тя	е	и	пред-
седател	 на	 Сдружение	
„Анна-Фолкарт”-	 Дряново,	
което,	 заедно	 със	 свои	
поддръжници,	 учредява	
през	месец	януари	2013	г.	
	 Основната	 дейност	 на	
институцията	 е	 свързана	
с	 обучение	 по	 българско	
народно	 пеене,	 както	 и	
организация	 на	 събития,	
свързани	 със	 запазване	
на	българската	традицион-
на	култура,	чрез	активното	
участие	 на	 децата	 и	 ро-
дителите	 в	 тях.	 В	 момен-
та,	 Ана	 Борисова	 изпъл-
нява	 своята	 петмесечна	
мисия	 във	 Вашингтонския	
университет,	 град	 Сиатъл,	
САЩ,	 като	 учен,	 одобрен	
от	 Българо-американската	

комисия	 за	 образовате-
лен	 обмен	 Фулбрайт.	 Ос-
вен	многобройните	научни	
проекти,	 статии	 и	 изслед-
вания,	 които	 тя	 осъщест-
вява	във	времето	на	своя	
престой,	 Борисова	 обуча-
ва	 и	 петима	 студенти	 от	
различни	 университетски	
специалности,	 в	 духа	 на	
българското	 народно	 пее-
не.
	 Скоро	 Ана	 Борисова	
ще	 се	 завърне	 в	 Бълга-
рия	и	веднага	ще	започне	
организирането	 на	 друго	
важно	 събитие	 -	 летен	
фолклорен	 семинар	 край	
Дряновския	 манастир.	Той	
ще	 се	 проведе	 в	 периода	
15-19	 август	 като	 органи-
затор	е	Сдружение	„Анна-
Фолкарт”,	 което	дряновка-
та	оглавява.
	 Семинарът	-	тази	лятна	
фолклорна	 работилница,	

както	 я	 нарича	 Ана	 Бо-
рисова,	 е	 посветена	 на	
българското	 народно	 пе-
ене,	 танците	 и	 тъкането.	
Обучението	ще	се	проведе	
в	Хотелски	комплекс	„Поп	
Харитон”,	 близо	 до	 Дря-
новския	манастир.	„В	този	
формат	липсва	елемент	на	
конкуренция,	 всеки	 може	
да	участва,	защото	според	
мен,	няма	човек,	който	да	
не	може	да	пее	и	танцува	
-	сподели	г-жа	Борисова.	-	
Идеята	 на	 семинара	 е	 да	
възроди	някогашната	фор-
ма	на	детски	лагери,	но	с	
тази	разлика,	 че	 тук	деца	
и	 родители	 ще	 се	 учат	 и	
забавляват	заедно“.
	 Обособени	са	три		гру-
пи	 –	 от	 5	 до	 8,	 от	 8	 до	
12-годишна	възраст,	 а	 над	
13-годишните	 деца	 ще	 бъ-
дат	в	група	с	родителите.

„Õуáава ñи, моя ãоðо” пðозвуча в Сиаòъл
Американски възпитаници на д-р Ана Борисова от Дряново изнесоха концерт в университетската зала Мийни хол
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	 Делегация	 от	 Габрово	 посети	 френския	
град	Тиер	 за	 участие	 в	 срещата	 на	 светов-
ните	столици	на	ножарството,	част	от	която	
е	големия	фестивал	Coutellia.	Повече	от	200	
производители	 показаха	 своя	 продукция,	
която	по	мнението	на	специалисти	е	с	много	
високо	качество	и	има	както	битова,	така	и	
колекционерска	стойност.	
	 Андрей	Андреев	 –	 ножар	 в	 Регионалния	
етнографски	 музей	 на	 открито	 „Етър”,	 е	
единственият	български	майстор,	представил	
страната	в	Coutellia.

Майñòоð Андðей пðедñòави 
Бълãаðия в ñðещаòа на 
ñвеòовниòе ñòолици на 
ножаðñòвоòо във Фðанция

на стр. 8

 За първи път в историята на габровския баскетбол кадетките на 
БК “Чардафон-Орловец”, водени от Анита и Виктор Крушеви, се класираха за фина-
лите на държавно първенство. За финансовото осигуряване на участието им в над-
преварата между 8-те най-силни отбора в България са необходими около 4000 лева. 
 Желаещите да подпомогнат развитието на талантливите момичета, могат 

да се свържат с треньора Виктор Крушев - 0887 707 984.
Банкова сметка: IBAN: BG05BUIN95611000452599 

Алианц Банк България АД

 - Как се роди идеята 
за тази кампания?
	 -	Областният	управител	
Невена	 Петкова	 подходи	
далновидно.	 Видя	 пробле-
мите,	осъзна,	че	децата	от	
различните	 класове	 имат	
нужда	 да	 посещават	 фир-
ми,	за	да	добият	предста-

ва	какви	видове	работа	и	
специалности	 да	 избират	
за	в	бъдеще.	Много	често	
младите	хора	никак	не	са	
ориентирани	 в	 професио-
нално	 отношение.	 Хубаво	
е	 да	 се	 докоснат,	 да	 ви-
дят	реално	как	се	случват	
нещата	 в	 производството.	

За	 да	 могат	 осъзнато	 да	
решат	 какво	 и	 къде	 да	
кандидатстват.	 И	 да	 имат	
мотивация,	 защото	 непре-
къснато	 се	 говори,	 че	 в	
България	нищо	не	се	пра-
ви,	нищо	не	се	произвеж-
да.	Добре	е	с	очите	си	да	
се	 убедят,	 че	 Габровска	

област	 разполага	 с	 огро-
мен	 индустриален	 потен-
циал,	има	големи	фирми,	а	
също	така	и	средни	и	мал-
ки,	 където	 те	могат	 да	 се	
реализират.	С	тази	кампа-
ния	искаме	да	покажем	на	
учениците	 добрия	 пример	
на	 хора,	 които	 много	 до-
бре	са	се	реализирали,	те	
са	 успели,	 като	 първо	 са	
се	 обучили	 в	 подходящо	
учебно	 заведение,	 после	
работят	 в	 добра	 фирма.	
Сега	 те	 имат	 успешна	 ка-
риера,	отлично	заплащане	
и	живеят	един	достоен	жи-
вот.
  - Разкажете по-под-
робно за кампанията?
	 -	Учениците	от	средния	
курс	отиват	за	един	ден	в	
производствени	 фирми	 в	
цялата	област.	

Роñен Öвеòков: “Бъдещеòо на младоòо 
поколение е оòãовоðноñò на вñички”

 ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 Кампанията	 за	 кариерното	 ориентиране	 „Дой-
дох.	 Видях.	 Избрах“,	 която	 инициира	 областният	
управител	 Невена	 Петкова,	 получи	 много	 висока	
оценка	от	министъра	на	образованието	и	науката	
Красимир	Вълчев	при	посещението	му	 на	 18	май	в	
Габрово.	
	 Министърът	обеща	кампанията	да	се	превърне	
в	 национална,	 по-точно	 във	 всички	 области	 да	 се	
въведе	 тази	 форма	 на	 кариерно	 ориентиране	 на	
учениците	във	фирми,	социални	и	културни	инсти-
туции.	Какво	представлява	кампанията	и	какви	са	
ползите	от	нея,	коментира	зам.-областният	упра-
вител	Росен	Цветков.
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	 Около	 70	 автомобила	
от	 София,	 Монтана,	 Бо-
тевград,	 Плевен,	 Велико	
Търново,	 Исперих,	 Лозни-
ца,	 Търговище,	 Силистра,	
Русе,	Добрич,	Варна,	Ста-
ра	 Загора,	 Чирпан,	 Плов-
див,	 Благоевград	 и	 други	
градове,	 както	 и	 предста-
вители	 на	 Румънския	 тра-
бант	 клуб,	 се	 събраха	 на	
26	май	в	Трявна.

	 Най-старият	 участ-
ващ	 Трабант	 бе	 63-годи-
шен	 модел	 600,	 който	 е	
собственост	на	бащата	на	
попфолк	 певицата	 Прес-
лава	 –	 Кольо	 Тончев	 от	
Добрич.
	 Освен	 него	 пристигна	
и	един	от	рядко	срещани-
те	и	впечатляващ	със	своя	
удивителен	вид	и	дизайн	–	
Трабант	600	комби.

	 Присъстваха	 и	 някол-
ко	 автомобила	 с	 марка	
Вартбург,	 Кметът	 на	Тряв-
на	 Дончо	 Захариев	 също	
се	включи	със	своя	ретро	
ЗАЗ	–	965	от	1963	г.
	 Една	 от	 атракциите	
на	 събитието	 беше	прави-
телственият	 автомобил	 –	
Чайка	 от	 Велико	Търново,	
собственост	на	Иван	Алек-
сандров.

	 В	 местността	 Боаза	
край	 село	 Кръвеник	 за	
поредна	 година	 оживя	
славното	 минало	 на	 се-
влиевския	 край.	 Десетки	
участваха	в	историческата	
възстановка	 на	 сражени-
ята	 отпреди	 142	 години.	
Подвигът	на	героите	от	Ап-
рилското	 въстание	 събра	
стотици	 родолюбиви	 бъл-
гари,	 които	 взеха	 участие	

в	 поклонението	 и	 наблю-
даваха	зрелищната	битка.
	 Малки	и	големи	се	съ-
браха	 в	 	 Боаза,	 където	
през	 цялото	 време	 звуче-
ше	 патриотична	 музика,	
за	 да	 почетат	 паметта	 на	
загиналите	 за	 свободата	
на	 България.	 Сред	 офи-
циалните	 гости	 бяха	 кме-
тът	 на	 Община	 Севлиево	
д-р	 Иван	 Иванов,	 народ-

ният	 представител	 Борис	
Вангелов,	 зам.	 областният	
управител	 Росен	 Цветков,	
зам.-кметове	 на	 Община	
Севлиево,	 общински	 съ-
ветници,	 кметове	на	кмет-
ства,	 директории	 на	 учеб-
ни	заведения	и	др.
	 По	 време	 на	 покло-
нението	 бяха	 прочетени	
имената	 на	 загиналите	 от	
село	Кръвеник	и	околните	

махали,	 които	 с	 цената	
на	 живота	 си	 са	 бранили	
родната	 земя	 и	 домове,	
бранили	 бъдещето	 на	 де-
цата	си	и	потомците.	С	ми-
нутно	 мълчание	 и	 падане	
на	колене	бе	почетена	па-
метта	им,	след	което	бяха	
поднесени	 венци	 и	 цветя	
в	 знак	 на	 признателност	
пред	подвига	на	героите.

Иñòоðияòа за Апðилñкоòо въñòание оживя кðай Кðъвеник
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70 òðаáанòа на феñò в Тðявна
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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

�    

1991лв. 
без ДДС 

 на месец

соД услуга

габрово, ул. Цанко Дюстабанов 3, 0887101244

 включена алар-
мена система с 
до 3 датчика
 инсталационна 

такса 19.91 лв. 
без ДДС  имуществена 
отговорност до 1000 лв. 
 договор за 2 години

Дистрибутор 
на “Жити” аД

ограДна МрЕжа и ограДни пана: плетени и 
заварени, поцинковани и с PVC; колове, аксесо-
ари; рабица, кокошкарска мрежа; сита, подложни 
мрежи. гВозДЕи: 70 модела на склад, 15 размера 

стоманени; за пневматични пистолети. ТЕлоВЕ: 
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

   ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 28 май 2018 година	
се	навършват	20	години

без	нашата	
майка,	свекърва	и	баба

МАРИЯ 
БАХЧЕВАНОВА
дългогодишен директор 

на „аптечно управление“ 
- габрово

Нека всички, които я позна-
ваха, да си спомнят за нея! 
Да бъде вечна паметта й!

Син, снаха и внук

Професионална гимназия 
По трансПорт и машиностроене

АдРЕС: село	 Градница, община	 Севлиево,	 ул.	 „Ва-
сил	Левски“	58	ТЕлЕфОНИ ЗА ВРЪЗКА: Директор:	
06736/2239,	 зав.	 адм.	 служба:	 06736/2343	 e-mail: 
pgtm_gradnica@abv.bg

ПРИЕМ  2018/2019
НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ПРОфЕСИИ

специалност: „МаШини и сЪорЪжЕния за заВаряВа-
нЕ“
	 Професия:	„Машинен техник“
специалност: „ТЕХнология на МаШиносТроЕнЕТо“
	 Професия:	„Машинен техник“
специалност: „аВТоТранспорТна ТЕХника“
	 Професия:	„Техник по транспортна техника“

ОБЩИНА ГАБРОВО
ПРОдАВА СлЕдНИТЕ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

1.	 ОФИСИ,	 с	 идентификатор	 14218.504.459.1.21	 по	
КК	и	КР	на	гр.	Габрово,	със	застроена	площ	137	кв.м,	
разположени	 на	 втори	 (първи)	 надпартерен	 етаж	 от	
пететажна	 жилищна	 сграда,	 гр.Габрово,	 ул.	 „Брянска“	
58	(срещу	Дом	на	хумора	и	сатирата),	заедно	с	6.561%	
ид.части	 от	 общите	 части	 на	 сградата	 и	 правото	 на	
строеж	УПИ	І-жилищно	строителство	от	кв.	116	по	пла-
на	на	гр.	Габрово,	ІІ	етап,	І	част.

Имотът	 включва:	 преддверие,	 коридор,	 4	 броя	
офиси,	 санитарен	 възел	 с	 преддверие,	 баня-тоалетна	
и	склад.

Имотът	е	с	отлична	транспортна	достъпност	–	в	не-
посредствена	близост	(на	около	50	м)	се	намира	спир-
ка	на	градския	транспорт,	на	около	200	метра	е	Авто-
гара	Габрово,	намира	се	в	първа	зона	на	гр.	Габрово.

Дата	и	час	за	провеждане	на	търга		 ̶  12.06.2018	г.	
от	13.30	ч.	Изключително	изгодна	начална	тръжна	цена	
-	77	060	лева;	Дата	и	час	за	провеждане	на	повторен	
търг	-	18.06.2018	г.	от	13.30	ч.

2.	 Урегулиран	 поземлен	 имот	 с	 идентификатор	
14218.550.257	по	КК	и	КР	на	гр.	Габрово,	съответстващ	
на	УПИ	XVІІ	-	производствени	и	обслужващи	дейности,	
от	 кв.	 13	 по	 плана	 на	 гр.	 Габрово	 –	 50	 част	 (срещу	
ВиК),	с	площ	360	кв.	м.	Имотът	от	две	страни	граничи	
с	 улица	 с	 трайна	 асфалтова	 настилка	 и	 е	 подходящ	
за	строителство	на	сгради	с	обслужващ	и/или	произ-
водствен	 характер.	 Имотът	 е	 с	 отлична	 транспортна	
достъпност,	с	много	добре	развита	инженерна	инфра-
структура	 –	 изградени	 електроснабдителни,	 водос-
нобдителни	и	канализационни	мрежи.	

Дата	и	час	за	провеждане	на	търга	-	12.06.2018	г.	от	
14.30	ч.	Изключително	изгодна	начална	тръжна	цена	-	8	
930	лева	без	ДДС;	Дата	и	час	за	провеждане	на	повто-
рен	търг		-	18.06.2018	г.	от	14.30	ч.

Желаещите	 да	 участват	 в	 търговете	 могат	 да	 по-
лучат	 необходимите	 за	 това	 документи	 от	 Център	 за	
информация	 и	 услуги	 на	 гражданите	 в	 сградата	 на	
общинска	администрация	Габрово	до	11.06.2018	г.	вклю-
чително.

Оглед	 на	 обектите	 може	 да	 се	 извършва	 всеки	
работен	 ден	 до	 крайния	 срок	 за	 закупуване	 на	 до-
кументи,	 след	 предварително	 съгласуване	 с	 отдел	
“Общинска	собственост”.	Право	на	оглед	имат	лицата,	
закупили	тръжни	документи.

Тръжни	документи	за	участие	на	датите	за	повтор-
но	провеждане	на	търга,	при	неявяване	на	участници	
на	първата	обявена	дата,	ще	се	продават	до	15.06.2018	
г.	включително.
 За допълнителна информация – телефон: 066/ 
818 452 и 066/ 818 383; стая 218 и 220 в сградата на 
Община Габрово.

уроЦи, курсоВЕ
ЦЕнТЪр за ПРОФЕСИОНАЛНО ОбучЕНИЕ - ГАбРОВО, организира 
лицензирани курсове за: огняр, кранист,  мотокарист, машинист 
на пътно-строителни машини, готвач, барман-сервитьор, козме-
тик, фризьор, лечебен масаж, маникюр, педикюр, ноктопласти-
ка. Издава се държавен документ за правоспособност. Обучение 
с ваучер за безработни и работещи. Тел. 066/80-85-92, от 
10.30 до 12.30 ч., 0887/361-876.
спорТЕн клуБ „Алфа-Метал“ провежда курсове за безопасно 
боравене с огнестрелно оръжие - 066/80-69-62.

рЕклаМа

Там	 те	 получават	 инфор-
мация	 как	 се	 организи-
ра	 производството,	 как-
ви	 	 са	 производствените	
процеси,	 наблюдават	 ги.	
В	 края	 на	 деня	 учени-
ците	 разговарят	 с	 пред-
ставители	 на	 фирмата,	
споделят	 впечатленията	
си,	попълват	анкети	какво	
им	е	харесало,	къде	биха	
искали	или	не	искали	да	
работят.	 Някои	 деца	 из-
цяло	 пременят	 мнението	
си	 за	 дадена	 професия.	
Те	не	знаят	и	не	са	виж-
дали	какво	е	да	си	маши-
нен	 техник,	 компютърен	
специалист	 в	 производ-
ството.	 Не	 са	 попадали	
в	 реална	 работна	 сре-
да.	Смятам,	че	това	беше	
много	полезно	за	избора	
им	на	обучение	след	сед-
ми	клас	и	насочване	към	
професия.
 - Знае се, че младите 
хора не горят от желание 
да стават стругари или 
фрезисти?
		 -	Така	е,	причината	е,	
че	 тези	 специалности	 не	

са	достатъчно	добре	про-
мотирани.	 Всички	 вече	
искат	да	са	адвокати,	ме-
ниджъри	 и	 други	 модер-
ни	 специалности.	 Макар,	
че	 да	 работиш	 днес	 на	
машина	 с	 цифрово-про-
грамно	 управление	 не	
само	 голямо	 улеснение,	
а	и	получаваш	атрактивно	
заплащане,	 добър	 начин	
на	 живот.	 Тук	 е	 ролята	
на	бизнеса	да	запознава	
младите	с	положителните	
страни	 на	 работата	 на	
техническите	кадри,	да	ги	
популяризира.	
	 Знае	 се	 за	 нуждата	
на	икономиката	от	техни-
чески	 кадри,	 инженери,	
затова	 трябва	 да	 обуча-
ваме	и	подкрепяме	деца,	
които	са	се	насочили	към	
производството.	Няма	как	
да	 върви	 икономиката,	
ако	 младите	 се	 ориенти-
рат	към	едни	съвременни	
наименования	 на	 профе-
сии	 като	 „маркетолог	 по	
продажбите“.	
	 Много	 често	 хората	
с	 такива	 професии	 са	
следващите	 безработни.	

Трябва	 да	 обясняваме	
на	 младежите,	 че	 няма	
полза	от	сегашните	роди-
телски	 наставления	 „учи	
компютърни	 науки,	 за	 да	
станеш	топ	специалист“.	
	 Разбира	 се,	 има	 нуж-
да	и	от	такива	специално-
сти,	но	трябва	да	промо-
тираме	 професионалното	
образование,	 защото	 там	
работата	 е	 сигурна,	 вече	
се	 получава	 абсолютно	
достойно	възнаграждение	
и	 сигурност	 за	 семей-
ството.	 Докато	 професии	
с	 малко	 странни	 назва-
ния	 често	 създават	 без-
работни.		
 - Бизнесът как прие-
ма инициативата, прави 
ли необходимото да си 
осигури млади кадри?
	 -	 Бизнесът	 се	 събуж-
да,	вижда	голямата	нужда	
от	 кадри	 и	 разбира,	 че	
трябва	 да	 се	 свърже	 с	
техническите	 училища	 и	
да	 поиска	 млади	 хора	 с	
нужните	му	специалности.	
Не	става	само	с	желание,	
нужно	е	материално	под-
помагане	 с	машини,	 съо-

ръжения,	за	да	може	тех-
нически	 да	 е	 обезпечена	
съответната	паралелка.	
	 В	последните	10-15	го-
дини	 уклонът	 беше	 към	
компютърните	 специал-
ности,	 изчезнаха	 от	 учи-
лищата	 помещения	 със	
стругове,	 фрези,	 където	
са	 се	 обучават	 на	 прак-
тика	 учениците.	 Сега	 ще	
трябва	 да	 се	 създадат	
отново,	но	с	модерни	ма-
шини	с	цифрово	програм-
но	управление,	защото	се	
възражда	 индустрията	 в	
страната	и	има	нужда	от	
кадри.	Тези	 зали	 и	 каби-
нети	с	техника	в	училища-
та	няма	как	изцяло	да	се	
финансира	от	държавата,	
трябва	 да	 се	 поеме	 от	
бизнеса.	
	 Така	 както	 „Видима	
Идеал	 Стандарт“	 са	 обо-
рудвали	 кабинети	 в	 та-
мошната	 професионална	
гимназия.	 Младите	 хора	
могат	 да	 започнат	 рабо-
та	 във	фирмата,	 като	 съ-
ответно	 има	 изисквания	
за	определен	брой	кадри	
с	 нужната	 специалност.	

Това,	 разбира	 се,	 могат	
да	 го	 направят	 големите	
фирми,	но	така	или	иначе	
бизнесът	 трябва	 активно	
да	 участва	 с	 диалога,	 да	
иска,	 но	 и	 да	 дава	 на	
обучаващите	 се.	 Защото	
бъдещето	на	младото	по-
коление	е	отговорност	на	
всички	 нас.	 Ако	 не	 се	
погрижим	за	младите,	ако	
не	им	осигурим	добро	об-
разование,	 добро	 запла-
щане,	 добри	 условия	 на	
труд,	 те	 ще	 заминат	 за	
чужбина,	както	много	дру-
ги.
 - А Техническият уни-
верситет работи ли до-
бре с бизнеса?
	 -	 Бизнесът	 в	 региона	
има	 сериозни	 връзки	 с	
Техническия	 универси-
тет.	 Има	 добри	 отзиви	
за	 кадрите,	 излизащи	 от	
университета.	 Търсят	 се	
повече	хора	с	технически	
специалности,	 отколкото	
тези	със	стопанско	упра-
вление	 и	 други	 подобни.	
Но	няма	как	да	накараме	
студентите	 да	 кандидат-
стват	 само	 технически	

специалности.	 Сериозен	
остава	 въпросът	 за	 при-
ема	 във	 висшите	 учебни	
заведения,	 колко	 бройки	
да	се	субсидират	от	дър-
жавата.	За	жалост,	 нали-
чието	 на	 много	 ВУЗ-ове	
определя	ниското	качест-
во	 на	 обучението	 на	 за-
вършващите.	Всеки	може	
да	 е	 студент,	 влизат	 уче-
ници	с	много	нисък	успех	
и	 завършват	 наравно	 с	
другите,	 които	 заслужа-
ват.
	 Време	 е	 да	 се	 про-
мени	 порочната	 практи-
ка	 „Парите	 вървят	 след	
ученика“,	 трябва	 да	 се	
преосмисли	 държавната	
поръчка	 за	 различните	
специалности,	 според	
нуждите	на	индустрията.	
 - Тази кампания е 
различна от дуалното 
обучение, нали?
	 -	 Да,	 различна	 е.	 Ду-
ално	обучение	е	въведено	
в	професионално-техниче-
ските	гимназии	в	Габрово	
и	 в	 Севлиево.	 При	 дуал-
ното	 обучение	 учениците	
ходят	 заедно	 с	 препода-

ватели	 на	 практики	 във	
фирмите,	 където	 се	 обу-
чават	в	реален	производ-
ствен	процес.	За	това	те	
получават	 и	 съответното	
заплащане.	 Това	 е	 дос-
та	 стимулиращо.	 А	 също	
улеснение	 за	 родителите	
да	 изберат	 съответното	
училище	за	децата	си.
	 Такъв	 полезен	 модел	
се	 практикува	 в	Австрия,	
Швейцария.	 Вече	 се	 въ-
вежда	и	при	нас.	Хубаво	
е,	 че	младите	 хора	полу-
чават	 повече	 знания	 от	
реалната	работна	среда.	
	 Невъзможно	 засега	 е	
училищата	 да	 имат	 така-
ва	 материално	 техниче-
ска	 база,	 където	 да	 се	
обучават	 децата,	 такава	
каквато	 има	 в	 съвремен-
ните	предприятия.	Затова	
практиката	 във	 фирми	 е	
много	полезна,	отколкото	
да	 учат	 нещата	 само	 на	
теория.	 След	 завършва-
нето	на	учениците,	преми-
нали	 през	 дуалното	 обу-
чение,	 могат	 да	 останат	
на	работа	в	същите	фир-
ми.

Роñен Öвеòков: “Бъдещеòо на младоòо поколение е оòãовоðноñò на вñички”
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6-годишната	 Нелина	 Бай-
чева	 от	 Севлиево	 реци-
тира	 „Възпоменание	 за	
Батак”	 от	 Иван	 Вазов,	 а	
песните	 „Жив	 е	 той,	 жив	
е”	и	„Хубава	си	моя	 горо”	
изпълниха	 Лъчезар	 Лъче-
заров	и	Тереза	Митева	от	
Музикална	 певческа	 шко-
ла	 при	 Детски	 комплекс	
–	Севлиево.
	 След	 това	 започна	
зрелищната	 възстановка	
на	 историческите	 събития	
от	преди	142	години.	Учас-
тие	взеха	Национално	дру-
жество	 „Традиция”	 и	Реги-
оналните	 клонове	 от	 Коп-
ривщица,	 Плевен,	 Шумен,	
Нова	 Загора,	 Стара	 Заго-
ра,	 Габрово,	 Ловеч,	 Тряв-
на,	 София,	 Сопот	 –	 Кар-
лово,	 Мирково,	 Казанлък,	
Русе,	Ямбол,	Бяла	Черква.	
Основен	 организатор	 на	
възстановката	 е	 Региона-
лен	 клон	 „34	 пехотен	 тро-
янски	 полк	 Априлци-Тро-
ян-Севлиево”.	 Кметът	 на	
Севлиево	д-р	Иван	Иванов	
връчи	 почетни	 грамоти	 за	
участие	на	ръководителите	
на	 регионалните	 клонове	
на	дружеството.
	 Програмата,	 посвете-
на	 на	 142-годишнината	 от	
Априлското	въстание	в	Се-

влиевския	край,	завърши	с	
музикални	 изпълнения	 на	
Севлиевска	 духова	 музи-
ка.

Иñòоðияòа за Апðилñкоòо 
въñòание оживя кðай Кðъвеник
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 - Габрово е член на 
Екоенергия и е пилот-
на община за енергийна 
ефективност. Кога стана 
това и защо? На практика 
какво означава да е пи-
лотна община?
	 -	Община	Габрово	вече	
има	 традиции	 в	 енергий-
на	ефективност.	Още	през	
1992	 година	 Габрово	 е	
избран	 за	 демонстрацио-
нен	 център	 за	 енергийна	
ефективност.	 През	 февру-
ари	 1997	 година	 в	 Габро-
во	е	основана	Eкоенергия,	
това	е	общинска	мрежа	за	
енергийна	ефективност.
	 Вече	 20	 години	 откак-
то	 функционира	 мрежата,	
създадена	да	се	направят	
първите	 крачки	 в	 енер-
гийна	 ефективност.	 Тога-
ва	още	законодателството	
не	 беше	 обхванало	 всич-
ки	 аспекти	 на	 енергийна	
ефективност.	 Общините,	
които	членуват	в	тази	мре-
жа	взаимно	си	помагаха	и	
обогатяваха	знанията	си	в	
тази	сфера.	
	 Енергийната	 ефектив-
ност	 има	 няколко	 аспе-
кта	-	намаляване	крайното	
потребление	 на	 енергия	 в	
сградния	 фонд	 и	 в	 улич-
ното	 осветление	 в	 града	
и	в	селата.	Другата	цел	е	
изготвяне	 на	 енергийните	
одити,	 които	 лицензира-
ни	 форми	 правят	 и	 в	 тях	
показват	 какъв	 потенциал	
има,	 за	 да	 бъдат	 напра-
вени	 енергийни	 спестява-
ния,	за	да	може	по-малко	
енергия	 да	 се	 ползва	 в	
сградата.	 Става	 дума	 за	

ел.	енергия	и	за	топлинна	
енергия.
	 Габрово	 е	 пилот-
на	 община	 за	 енергийна	
ефективност,	 това	 й	 дава	
възможност	 да	 участва	 в	
международни	 проекти,	
като	 партньори	 са	 Еко-
енергия	 	 и	 центърът	 за	
енергийна	 ефективност	
Енефект	 в	 София.	 Участ-
ваме	в	обучения,	в	между-
народни	проекти.	Така	на-
пример	 проектът	Covenant	
capa	 CITY	 за	 изгражда-
не	 капацитет	 на	 местните	
власти	в	областта	на	кли-
матичните	 промени	 чрез	
специализирано	 обучение	
за	общински	ръководители	
и	специалисти.
 - Какво точно пред-
ставлява енергийната 
ефективност и какъв е 
ефектът от нея?
	 -	 Енергийната	 ефек-
тивност	 има	 комплексно	
действие,	с	което	се	нама-
лява	 разхода	 на	 енергия.	
От	друга	страна,	екологич-
ният	 ефект	 е	 в	 това	 -	 по-
малко	електроенергия,	по-
малко	 въглеродни	 емисии	
в	атмосферата.	

ЕнЕрГийна ЕфЕктив-
ност означава Да 
прилоЖим всички 
мЕрки, за Да намалим 
потрЕблЕниЕто на 
ЕнЕрГиЯ. 

За	енергийна	ефективност	
в	транспорта	говорим,	ко-
гато	 избираме	 по-иконо-
мични	 автомобили,	 с	 по-
малко	въглероден	двуокис.	

Това	е	нашият	малък	при-
нос	 в	 глобалния	 проблем	
за	 опазване	 на	 околната	
среда.	
	 Друг	 момент	 е	 обу-
чение	 и	 квалификация	 в	
областта	 на	 енергийната	
ефективност,	 не	 само	 за	
общински	 служители,	 но	
и	 проектантите,	 които	 из-
готвят	 инвестиционните	
проекти.	Обследванията	за	
енергийна	 ефективност	 се	
извършват	 от	 лицензира-
ни	 фирми,	 те	 също	 пре-
минават	 обучение,	 което	
завършва	 с	 издаване	 на	
сертификат.	 Един	 от	 кри-
териите	 при	 издаване	 на	
строително	разрешение	на	
инвестиционни	 проекти	 е	
дали	 има	 изготвен	 проект	
за	енергийна	ефективност.	
Самите	енергийните	одити,	

на	 общински	 и	 държавни,	
а	също	и	на	частни	обекти,	
трябва	 да	 съблюдават	 за	
това.	Правим	проверка	за	
енергийна	 ефективност	 на	
отоплителните	инсталации.	
Доставчиците	 на	 енергия,	
било	 то	 ток,	 парно,	 газ,	
също	 трябва	 да	 прилагат	
енергоефективни	 услуги.	
Енергийната	 ефективност	
е	не	само	национален,	но	
и	световен	приоритет.
	 41	общински	обекти		в	
Габрово	 са	 обновени	 със	
средствата	 на	 енергийна-
та	 ефективност,	 от	 кои-
то	 10	 училища,	 13	 детски	
градини	 и	 3	 детски	 ясли.	
Положителен	 ефект	 има	
и	 газификацията.	 В	 тези	
обекти,	които	бяха	на	ТЕЦ,	
изградихме	 котелни	 на	
природен	газ,	заради	про-

блемите	 с	 парното,	 които	
имаше	 миналия	 отоплите-
лен	 сезон.	Става	 дума	 за	
детски	 градини	 „Младост“	
на	 Трендафила	 и	 „Явор“	
на	Колелото	и	детска	ясла	
„Славейче“.	ТЕЦ-ът	 остава	
като	 алтернативен	 източ-
ник	на	отопление.
	 37	 жилищни	 блокове	
до	 момента	 са	 санирани	
по	 Националната	 програ-
ма	 за	 енергийна	 ефектив-
ност.
 - Наскоро в Габрово 
бяха представители на 
Австрийска енергийна 
агенция, какви ще са пол-
зите от проведените раз-
говори с представители 
на Община Габрово?
	 -	 Ще	 се	 опитаме	 да	
кандидатстваме	 за	 награ-
дата,	 за	 която,	 както	 ни	
обясниха	австрийските	 ко-
леги,	 трябва	 да	 се	 постиг-
нат	 определени	 критерии.	
Става	 дума	 за	 реновира-
ния	 сграден	 фонд,	 транс-
порта,	 отпадъците,	 които	
също	 влияят	 върху	 енер-
гийна	 ефективност	 -	 т.нар.	
намален	 въглероден	 отпе-
чатък.	Предоставили	са	ни	
сериозен	 тестов	 материал	
с	различни	показатели,	по	
които	ще	бъдем	оценявани.
 - Преди време бе съз-
дадена пасивна сграда в 
една детска градина. Как-
ви са резултатите?
	 -	 Говорим	 за	 разши-
рение	 на	 Детска	 градина	
„Слънце“	 в	 Лъката,	 става	
дума	 за	 	 новопостроена	
сграда.	Там	 бяха	 прехвър-
лени	 децата	 от	 базата	 на	
Камъка,	която	не	отговаря-
ше	 на	 противопожарните	
изисквания.	 Със	 съдей-
ствието	 на	 Екоенергия	 бе	
взето	решение	 този	обект	
да	 го	 проектираме	 и	 из-
градим	като	пасивна	сгра-
да.	 При	 нея	 изолациите	
на	фасадата	са	по-големи,	

ако	 на	 другите	 детски	 за-
ведения	 топлинната	 изо-
лация	 е	 била	 10	 см.,	 то	
при	 пасивната	 сграда	 е	
20	см.	Дограмата	е	по-до-
бри	показатели,	на	покри-
ва	 изолацията	 е	 с	 30	 см	
минерална	 вата.	 За	 този	
тип	 сгради	 се	 изисква	
контролирана	 вентилация,	
необходимият	 пресен	 въз-
дух	се	подава	чрез	такава	
инсталация,	 на	 техниче-
ски	 език	 е	 въздухоплът-
ност.	Направен	бе	тест	за	
въздухоплътност,	 който	 бе	
решаващ	 да	 получим	 сер-
тификат,	 че	 сградата	отго-
варя	на	стандарта	„Пасив-
на	 сграда“.	 Там	 също	 се	
използват	 възобновяеми	
енергийни	източници.
	 Това	 се	 случи	 през	
2015	 година	и	поне	за	 то-
гава	единствената	пасивна	
сграда	 -	 детска	 ясла	 в	
страната	 бе	 нашата.	 Ста-
нахме	 пилотна	 община	
в	 региони	 на	 пасивните	
сгради.	 Разликата	 между	
показателите	 на	 сградата	
на	 тъй	 нар.	 старо	 „Слън-
це“,	 която	 бе	 санирана	 и	
новопосроената	 база	 на	
детската	 ясла	 е	 с	 почти	
два	 пъти	 по-малко	 енер-
гопотребление,	 в	 полза	
на	пасивната	сграда.	Въз-
можно	е	да	се	направи	и	
на	 съществуващи	 сгради,	
но	е	много	скъпо.	Много	е	
важен	начина	на	изпълне-
ние,	 строителите	 все	 още	
не	 са	 подготвени	 за	 този	
начин	на	строителство.	
 - Могат ли гражда-
ни сами да приложат в 
домовете си енергийна 
ефективност?
	 -	 Да,	 разбира	 се.	Тър-
сят	 се	 начини	 за	 намаля-
ване	 разхода	 на	 енергия.	
Всеки	 може	 	 да	 смени	
лампите	 с	 енергоспестя-
ващи.	 Купуват	 се	 дома-
кински	 уреди	 с	 клас	 А,	

които	по-малко	харчат	ток.	
Колкото	 по-малко	 ток	 на-
въртим,	 толкова	 по-малко	
ще	 платим.	 Смяната	 на	
дограмата	е	една	от	енер-
госпестяващите	мерки,	но-
вият	тип	дограма	пропуска	
по-малко	 топлина	 навън	
зимата	 и	 по-малко	 топли-
на	 навътре	 в	 жегите.	 Фа-
садната	 топлоизолация	 е	
много	 важна.	 Друга	 мяр-
ка	 е	 ремонт	 на	 покрива	
на	къщите,	като	там	също	
се	 направи	 топлоизола-
ция.	 Сега	 с	 националната	
програма	 за	 	 енергийна	
ефективност	 по	 сградите	
всичко	 това	 се	 прави	 на-
веднъж.	 Увеличава	 се	 то-
плинния	комфорт.
 - Какво предстои в 
общината по енергийната 
ефективност?
	 -	 Новото	 е,	 че	 искаме	
да	 създадем	 системи	 за	
автоматизация	и	контрол	в	
самите	сгради,	чрез	които	
се	следи	консумацията	на	
енергия,	там	на	място	и	в	
Общината.	Надявам	се,	да	
започнем	 поетапно	 про-
цеса	 в	 общинските	 сгра-
ди	 с	 енергийна	 ефектив-
ност.	По	 проекта,	 в	 който	
Габрово	 преди	 време	 бе	
демонстрационен	 център	
за	енергийна	ефективност,	
беше	 подменено	 уличното	
осветление	в	града,	с	цен-
трализирано	 управление	
в	 Общината.	 	 По	 селата	
през	 2015	 година	 бе	 под-
менено	 осветлението	 със	
средства	 от	 фонд	 „Козло-
дуй“.
	 Време	 е	 да	 се	 осъ-
времени	 уличното	 освет-
ление	и	да	бъде	подмене-
но	с	LED	осветители.	Това	
ще	 стане	 чрез	 проект	 за	
сключване	 на	 договор	 с	
гарантиран	 резултат.	 Вече	
е	 извършена	 тръжната	
процедура,	 преглеждат	 се	
офертите	на	кандидатите.
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	 За	 ползите	 от	 енергийната	 ефективност,	 за	
начините	на	финансирането	й	 в	 общински	обекти,	
как	да	я	приложим	в	дома,	за	да	плащаме	по-малко	за	
отопление,	разговаряме	с	инж.	Веселина	Султанова,	
гл.	 експерт	 в	 дирекция	 „Инфраструктура	 и	 еколо-
гия“	на	Община	Габрово.

Инж. Веселина Султанова, гл. експерт „Техническа инфраструктура, сгради и съоръжения“ - Община Габрово

През	 тази	 година	 101	
зъболекари	от	индивидуал-
ни	и	 групови	практики	ще	
обслужват	 здравноосигу-
рени	 пациенти	 от	 област	
Габрово	 по	 92	 сключени	
договора	с	РЗОК	Габрово.	
В	община	Габрово	зъболе-
карите,	 които	 ще	 работят	
с	 РЗОК	 са	 65	 ,	 в	 Севли-
ево	–	17,	в	Трявна	-		12	и	
в	 Дряново	 –	 7.	 Броят	 на	
лекарите	 по	 дентална	 ме-

дицина,	 които	 ще	 работят	
с	 РЗОК	 e	 с	 4	 по-малко	 в	
сравнение	с	2017	г..

На	 територията	 на	
областта	 няма	 подписан	
договор	 за	 оказване	 на	
специализирана	 дентална	
помощ,	 тъй	 като	 дентални	
специалисти	не	са	заявили	
желание	да	сключат	такъв.

Дейностите,	 включени	
в	пакета	 заплащан	напъл-
но	или	частично	от	НЗОК	

за	лица	над	18г.,	са	1	пре-
глед	 (+1	 за	 бременни)	 	 и	
три	 дейности	 (пломба	 и\
или	 изваждане	 на	 зъб,	
вкл.	 упойката).	 За	 прегле-
да	здравноосигурените	па-
циенти	доплащат	1,80лв.,	а	
за	другите	две		–	по	4	лв.	

Всички	 деца	 до	 18-го-
дишна	 възраст	 ползват	
през	 2018	 г	 по	 линия	 на	
касата	следните	дейности:	
обстоен	 преглед	 за	 уста-
новяване	 на	 зъбен	 ста-
тус;	 вадене	 на	 временен	
зъб:	 вадене	 на	 постоянен	
зъб;	 лечение	 на	 пулпит	
или	периодонтит	на	време-
нен	 зъб	 (включва	 всички	
дейности	 без	 пломбата);	
лечение	на	пулпит	или	пе-
риодонтит	 на	 постоянен	
зъб	 (без	 пломбата).	 Деца-
та	имат	право	да	ползват	
1	 обстоен	 преглед	 и	 4	 от	
изброените	 лечебни	 дей-
ности	 за	 2018-та	 г.,	 но	 не	
повече	 от	 2	 лечения	 на	
пулпит	или	периодонтит	на	
постоянен	 зъб.	 Пломбата	
и	 изваждането	 на	 време-
нен	или	постоянен	зъб	са	

безплатни	 за	 пациентите	
до	18	г.,за	останалите	дей-
ности	 има	 доплащане,	 съ-
ответно	–	1,80	лв.	 за	пре-
глед,	 4,70	 лв.	 за	 лечение	
на	пулпит	или	периодонтит	
на	 временен	 зъб	 и	 12,30	
за	 лечение	 на	 пулпит	 или	
периодонтит	на	постоянен.

През	тази	година	РЗОК	
Габрово	сключи	договор	с	
практика	в	гр.	Дряново	за	
секторна	 рентгенография	
на	зъби	и	ортопантомогра-
фия.	Тези	дейности	 се	 за-
плащат	от	НЗОК,	когато	са	
назначени	 с	 направление	
за	 медико-диагностична	
дейност	 от	 изпълнител	 на	
извънболнична	 дентална	
помощ	 и	 са	 извършени	 в	
лечебно	заведение,	подпи-
сало	договор	за	това.

Здравноосигурените	
лица	могат		да	се	обръщат	
към	 лекар	 по	 дентална	
медицина	 по	 свой	 избор	
за	 всяка	 от	 договорените	
дейности	 през	 срока	 на	
действие	 на	 НРД.	 За	 да	
ползват	договорената	ден-
тална	 помощ	 гражданите	

трябва	 да	 са	 с	 непрекъс-
нати	здравноосигурителни-
те	 права	 и	 да	 представят	
валидна	 здравноосигури-
телна	книжка	на	избрания	
лекар	 по	 дентална	 меди-
цина.

Новото	 в	 пакета	 ден-
тална	помощ		тази	година	
е,	че	от	първи	септември,	
НЗОК	 ще	 заплаща	 дей-
ността	 по	 възстановяване	
функцията	 на	 дъвкател-
ния	 апарат	 при	 цялостна	
обеззъбена	 горна	 челюст	
с	горна	цяла	плакова	зъб-
на	протеза	и	дейности	по	
възстановяване	 функцията	
на	дъвкателния	апарат	при	
цялостна	 обеззъбена	 до-
лна	 челюст	 с	 долна	 цяла	
плакова	 зъбна	 протеза,	 в	
т.ч.	 и	 контролни	 прегле-
ди	 за	 период	 от	 4	 години	
–	 при	 осигурени	 лица	 на	
възраст	от	65	до	69	г.	вкл..	
Цената	 на	 тази	 дентал-
на	 услуга,	 заплащана	 от	
НЗОК	 не	 включва	 мате-
риала	 за	 протезата	 и	 ме-
дико-техническата	дейност	
за	изработката	й.

	 Преди	 15-16	 години	 в	
кв.	 Шумели	 идва	 със	 съ-
пругата	си	от	село	Курто-
во	Конаре	дядо	Сашо	и	се	
цани	 овчар.	 Дълги	 години	
той	е	със	стадото	в	Балка-
на,	но	идва	и	лошото.	Съ-
пругата	му	умира,	стадото	
се	 разпръсва	 и	 той	 оста-
ва	 сам	 –	 без	 близки,	 без	
дом	(живее	в	една	колиба	
без	 вода,	 без	 баня,	 без	
тоалетна)	 и	 без	 всякак-
ви	средства.	Но	не	тръгва	
нито	 да	 проси,	 нито	 да	
краде.	Пословично	наивен,	
добродушен	и	трудолюбив,	
той	става	човек	за	всичко.	
Срещу	 скромно	 заплаща-
не	 цепи	 дърва,	 прекопа-
ва	 градини,	 прави	огради,	
зидове	 и	 др.	 Обслужва	
хората	 от	 Нова	 махала,	
Шумели,	 Ябълка.	 Най-по-
сле	 през	 есента	 	 на	 2017	
година	 получава	 и	 „голя-
мата“	 пенсия	 от	 200	 лева	
и	 е	 безкрайно	 щастлив	
до	 деня	 17	 април,	 когато	
пада	и	счупва	тазобедрена	
кост.	Постъпва	в	болница,	
налага	 се	 операция,	 но	
общото	 му	 здравословно	
състояние	 не	 позволява	
да	 бъде	 опериран.	 Хемо-
глобин	–	нисък,	бъбреците	
не	 функционират.	 Нужно	
е	 кръвопреливане,	 а	 той	
няма	 нито	 близки,	 нито	
средства.
	 В	 този	 изключително	
тежък	за	него	момент	като	
негов	 спасител	 се	 явява	
съседката	му	Радка	Дюлге-
рова,	която	организира	съ-

биране	на	пари	от	хората,	
търсене	на	кръводарители,	
контакти	с	лекарите	в	бол-
ницата.	 Носи	 му	 храна,	
дрехи,	 консумативи	 и	 то	
напълно	 доброволно,	 без	
някой	 да	 я	 моли	 или	 да	
се	 надява,	 че	 ще	 получи	
нещо	в	замяна.
	 Но	тя	не	остава	сама.	
Подкрепят	 я	 доста	 хора,	
главно	 болните	 и	 стари	
пенсионери,	които	отделят	
от	 оскъдните	 си	 средства	
и	 се	 включват	 в	 акция-
та	 за	 спасяване	 на	 дядо	
Сашо.	Част	от	тях	са:	Или-
ана	Ненова	–	дарила	кръв,	
Деля	 Казакова	 –	 осигури-
ла	 трима	 кръводарители,	
Ст.	 Аргирова	 –	 помогнала	
при	изготвяне	на	докумен-
ти	 за	 настаняване	 в	 хос-
пис,	 Росица	 Гатева,	 която	
дни	 наред	 го	 обслужва	 в	
болницата.
	 В	 резултат	 на	 всеоб-
щите	 грижи	 дядо	 Сашо	
вече	 е	 в	 хоспис,	 където	
се	 надяваме	 да	 намери	
добър	прием	и	да	възста-
нови	здравето	си.
	 Искам	 да	 изкажа	 бла-
годарност	 и	 на	 лекарите	
д-р	Лозанов	от	Ортопедич-
но	 отделение,	 д-р	 Йовчев	
от	Нефрология	и	на	меди-
цинския	персонал.
	 И	на	всички	вас,	добри	
хора,	благодаря!.	Благода-
ря	ви,	че	все	още	ви	има!	
Благодаря,	че	ми	върнахте	
вярата	в	доброто!
 Сл.	Панчева,	

квартал	Ябълка

	 Лечебните	 заведения	
от	 извънболничната	 меди-
цинска	 помощ	 в	 областта	
сключиха	 договори	 за	 ра-
бота	 през	 2018	 г.	 с	 РЗК.	
Медицинските	 грижи	 в	
първичната	 извънболнич-
на	 медицинска	 помощ	 на	
гражданите	 са	 осигурени	
от	 71	 общопрактикуващи	
лекари,	 които	 ще	 работят	
с	РЗОК	–	Габрово.	Подпи-
сани	 са	 64	 индивидуални	
договора	 с	 общопрактику-

ващи	 лекари	 от	 областта	
и	 2	 с	 групови	 	 практики	
за	 оказване	 на	 първич-
на	 извънболнична	 меди-
цинска	 помощ	 –	 по	 една	
в	 Габрово	 и	 Севлиево.	 В	
община	 Габрово	 здравно-
осигурените	 пациенти	 ще	
бъдат	 лекувани	 от	 39	 об-
щопрактикуващи	лекари,	в	
община	 Севлиево	 -	 от	 18,	
в	община	Трявна	и	община	
Дряново	–		по	7.	
	 Приключи	 договаряне-

то	 и	 с	 лечебните	 заве-
дения	 за	 специализирана	
извънболнична	 медицин-
ска	помощ.	Лекарите	 спе-
циалисти	 които	 се	 грижат	
за	 осигурените	 пациенти	
в	областта	през	2018	г.	са	
249	 от	 36	 различни	 спе-
циалности.	 Сключени	 са	
договори	с	32	индивидуал-
ни,	 2	 групови	практики	за	
специализирана	 медицин-
ска	 помощ,	 3	 диагностич-
но-консултативни	 центъра	

(един	 в	 Габрово	 и	 два	 в	
Севлиево)	 и	 11	 медицин-
ски	 центъра,	 разположе-
ни	 в	 Габрово,	 Севлиево,	
Трявна	 и	 Дряново.	 Най-
много	 са	 договорите	 със	
специалисти	по	детски	бо-
лести,	 вътрешни	 болести,	
неврология,	 кардиология,	
акушерство	и	гинекология,	
хирургия.	 През	 тази	 го-
дина	 РЗОК	 Габрово	 има	
договор	и	с	лекар	специа-
лист	по	детска	психиатрия.	

Сключен	 е	 и	 договор	 за	
диспансерно	 наблюдение	
на	 кожни	 заболявания	 с	
МБАЛ	 –	 Габрово.	 Самос-
тоятелните	 лаборатории	 в	
областта,	 които	 ще	 са	 на	
разположение	на	здравно-
осигурените	пациенти	са	4,	
като	 и	 лабораториите	 на	
болниците	 в	 Габрово,	 Се-
влиево	 и	Трявна	 също	ще	
извършват	изследвания	от	
извънболничната	медицин-
ска	помощ.	

Лекаðиòе по денòална медицина в оáлаñò Гаáðово 
подпиñаха индивидуалниòе ñи доãовоðи ñ РЗОК
Безплатни зъбни протези за възрастни от септември. Зъботехническа работа, материали ще доплаща пациентът

Одиñеяòа на един ñамоòник и 
áлаãодаðноñò към лекаðиòе 

Вече има ñпециалиñò по деòñка пñихиаòðия, подпиñал ñ Каñаòа
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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:
Трендафил-2,84м2, след ремонт 30 000€
Трендафил-1, 2-ст., панел 16 000  €
Бичкиня,2-ст.,панел,след ремонт 16 000€
Топ център, 86м2 45 900  €
Баба Зара,105м2 + гараж договаряне
Център, тристаен 56 000 лв

КЪЩИ:
Славовци, 250м2, 539м2 двор 33 000 лв
Бичкиня, 64м2, 96м2 двор 48 000 лв

Поповци, 130 м2, 1100 м2 двор 33 000 лв
Здравковец, 120м2, 2000м2 двор 5 000 €
Кметовци,възр.,188м2,1100м2 двор 5100€
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Шенини, 488м2 3 000 €
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:
Център, магазин, 40м2 500 лв
Варовник, ап., 90м2 + гараж 500 лв
Младост, ресторант, 140м2 1500 лв
Ид. център, двустаен, обзав. 350 лв
Младост, магазин, 96м2 300 лв
Шиваров мост, магазин, 60м2 300 лв
Център, склад+офис, 120м2 400 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

21/05

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
Радичевец, 45 м2, ет. 2, обз. 18 900 eu
ТРИС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:

Шести участък, 89м2, ет. 1            65 000 лв
Варовник, 81м2, ет. 1, гараж        120 000 лв
Падало, 99м2, ет. 5                    55 000 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, 91м2, ет. 5   65 000 лв
Дядо Дянко, 89м2, ет. 3  34 000 лв
боровото, 86 м2, ет. 4 46 500 лв
бичкиня, 82 м2, ет. 4 58 000 лв
Младост, 88 м2, ет. 12 53 000 лв
ТРИС ТАЙ НИ ПАНЕЛНИ:

Трендафил-2, 76м2, ет. 3 39 000 лв
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:
Падало, 58 м2, ет. 5                   40 000 лв
Падало, 68м2, ет. 3, ТЕЦ 42 000 лв
ДВусТайни панЕлни:

Младост, 60м2, ет. 8, ТЕЦ              31 000 лв
Сирмани, 81м2, ет. 1                  26 000 лв
Сирмани, 62м2, ет. 3                  38 000 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
Трендафил-1, 40м2, ет. 1 22 500 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 2037 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

23/04

недвижими имоти; строителство, ремонти, изолации, услуги

сТроиТЕлсТВо
ЧисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извърш-
вам всякакви строителни 
работи 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.
кЪрТи и пробива - 
0897/832-363
кЪрТи  - 0878/943-895
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕДлага всички видо-
ве строителни материали  
склад бул. „Трети март“ 87 
и магазин на ул. „К. Д. Ни-
кола“ 65, без почивен ден 
от 7.30 до 19 ч., 066/801-
501. [12, 11]
ЦялосТни и довър-
шителни ремонти - тел. 
0884/662-261. [12, 12]
кЪрТя БЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [11, 11]
ноВо сТроиТЕлсТВо и 
ремонт на покриви - тел. 
0899/821-488. [11, 9]
израВняВащи Мазил-
ки и ламинат - 0898/710-
568 [33, 17]
сЪБарянЕ, поЧисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
14]

БригаДа изВЪрШВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, тенеке-
джийски и бояджийски ус-
луги - тел. 0895/295-654. 
[22, 17]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [12, 12]
рЕМонТ и направа на по-
криви, хидроизолация, са-
ниране и др. - 0888/020-
187. [16, 11]
поДпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви - тел. 
0897/390-194. [16, 11]
ФирМа сЪБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 11]
рЕсТаВриранЕ и санира-
не на стари и нови къщи, 
бетон, арматура, зидария, 
кофраж, всички видове 
мазилки с бои, топлоизо-
лации, ремонт на покри-
ви - Т. Пехливанов, тел. 
0894/893-001. [6, 2]
сЪБарянЕ, поЧисТВанЕ 
и извозване на отпадък - 
тел. 0877/729-257. [5, 3]

рЕМонТ на покриви и на-
веси - тел. 0889/506-272. 
[22, 1]

ВЪТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮШЕМЕ - реде-
не, бЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпраШно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, ДЮШЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
ШпаклоВка, БояДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
напраВа на гипсокартон, 
изолация, шпакловка, боя 
- тел. 0879/46-66-15. [11, 
9]
БояДисВанЕ на жилища 
- вътрешно, и огради и в 
селата - тел. 0878/40-83-
83. [7, 4]
ФирМа изВЪрШВа вся-
какви външни и вътрешни 
ремонти, покриви, бесед-
ки, бетониране и др. - тел. 
0877/72-92-57. [5, 3]

МонТаж на гипсокартон, 
шпакловки и боя - справ-
ки на тел. 0895/728-668. 
[12, 6]

изолаЦии
алпинисТи - 0898/907-
400
алпинисТи - 0899/321-
190
изолаЦии, скЕлЕ - 
0878/943-895
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 16]

ХиДроизолаЦии
ХиДроизолаЦии - 
hydrocolors.com, тел. 
0888/555-695.
соФи - хидроизолации, 
13-15 лв/кв.м; Разсро-
чено плащане. Гаран-
ционен срок 10 години - 
0888/314-533.
ХиДроизолаЦия на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [15, 12]

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 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
Ел. инсТалаЦии - тел. 
0877/367-852. [33, 2]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
коМиноЧисТаЧ  - 
0889/177-737.
изМазВанЕ на комини и 
капаци, почистване на улу-
ци - тел. 0890/215-177. 
[22, 22]
коМиноЧисТаЧ - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58. [11, 
4]

ТЪрсЕнЕ на ВоДа
оТкриВанЕ на ПОДЗЕМ-
НА ВОДА С бАГЕТИ. Опре-
деляне на дълбочината и 
дебита на водната жила! 
100% гаранция! За контак-
ти: 0897/548-928. [31, 12]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДЪр ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛуМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

н и Ко Конструкции 
ООД произвежда и 
монтира прозоре-
чни системи REHAU - 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 
19]

Al и PVC дограма. Качест-
во на добри цени! Тел. 
0898/871-220. [13, 10]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [24, 
20]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]

граДини, БасЕйни

ланДШаФТЕн Ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални кътове, 
барбекюта.  0888/942-
335.

поЧисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДЪр ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими, 
дивани - 0896/741-416, 
0896/741-415.

косЕнЕ
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[22, 8]
косЕнЕ и почистване 
на трева и къпини - тел. 
0877/729-257. [5, 3]
косЕнЕ и поддръжка с 
професионална техника - 
тел. 0899/140-254. [14, 4]

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 - 0892/775-774.
рЕжа и кастря труднодо-
стъпни и опасни дървета 
над жици и покриви - тел. 
0889/980-112. [22, 18]
Ел. и ВиК услуги по до-
мовете на тел. 0888/049-
378. [33, 27]
поЧисТВанЕ на дворове, 
събаряне и строителство 
- тел. 0892/088-932. [33, 
11]
МЕТални консТрукЦии 
и цветни метали се зава-
ряват на тел. 0885/724-
671. [11, 11]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942. 
[22, 17]
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[16, 16]
ДЪрВоДЕлски услуги - 
тел. 0899/390-031. [22, 4]
сТругоВи и фрезови ус-
луги - тел. 0888/940-484. 
[11, 6]
косЕнЕ и поддържане на 
дворни места - 0898/424-
917 [6, 1]

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

УПИ, Широк център, 760 м2             16 000 лв. 
ВИЛА,5 км от Габрово,40м2,двор 2дка 20 000 лв. 
ВИЛА, Богданчовци, 30м2,двор 1 дка    6 900 лв. 
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, тухла                           48 000 лв. 
ГАРСОНИЕРА, Еса,добро състояние   28 000 лв.
КЪЩА, Център, двор 350м2             20 000 лв.
КЪЩА, Ш. център, 2-ет., двор 1 дка  34 000 лв
КЪЩА, Идилево, 75 м2 РЗП, 2-етажна, с допъл-
нителни постройки и 1,8 дка двор      6 500 лв. 
КЪЩА, Шивара, 70 м2, тухла, 1 дка + гараж       58 000 лв. 
КЪЩА, Драгановци, 60 м2, 2-ет., с 1 дка  22 000 лв. 

       Äèàìàíò
Габрово, ул. „Могильов“ 47, 0888/765-290

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

   e-mail: bankov.stefan@abv.bg



528	май	2018	г. недвижими имоти - продава, купува, под наем; нощувки; заеми; счетоводство; компютри

ÍÀØÈ ÊËÈÅÍÒÈ ÒÚÐÑßÒ: 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

19/03

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

проДаВа апарТаМЕнТи:  
Дядо Дянко, боксониера 11000 eu
бойката, гарсониера, 47 м2, масив   
  6000 eu
Младост, гарсониера, отл.    13000 eu
Трендафил, гарсониера, изолация, 
блиндирана врата, ПВЦ         11000 eu

Колелото, гарсониера, тухла, ПВЦ, об-
заведена    16000 eu
Г. бърдо, двустаен, монолит  15000 eu
Сирмани, 81м2    14000 eu
Русевци, тристаен      17000 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, зЕМЕДЕлски зЕМи:  
До Зоопарка,парцел, 360м2 дог.
Русевци, парцел, път, ток,вода 5 eu/м2

      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

26/03

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТ - ново стро-
ителство, 58 кв. м, в цен-
търа се продава на тел. 
0879/212-325. [24, 17]
кЪща В кв. Русевци - 
недостроена, с 1 декар 
двор се продава на тел. 
0876/260-258. [22, 16]
ЕТаж оТ кооперация на 
Шиваров мост се прода-
ва на тел. 0896/711-161. 
[4, 4]
голяМа кЪща на два 
етажа в центъра се прода-
ва на тел. 0887/214-591. 
[8, 8]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци - 0897/922-482. 
[12, 11]
апарТаМЕнТ В коопе-
рация в идеален център, 
120 кв. м, за ремонт, без 
посредник се продава на 
тел. 0885/653-251. [11, 
11]

апарТаМЕнТ срЕщу 
„Странноприемницата“ се 
продава на тел. 0886/503-
951. [25, 17]
апарТаМЕнТ - 130 кв. м, 
в супер център се прода-
ва на тел. 0888/813-710. 
[11, 6]
апарТаМЕнТ - 64 кв. м, 
до Тера мол, без посред-
ник се продава на тел. 
0887/278-095. [3, 3]
кЪща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [13, 12]
парЦЕл В кв. Войново 
- 3400 кв. м, продава 
0894/52-52-58. [4, 4]
кЪща, МасиВна, 60 
кв. м, маза, гараж , сто-
панска постройки, 1 дка 
двор в село брънеци за 
20 000 лева продава тел. 
066/810-415 от 8.00 до 
16.00 часа), 066/87-96-02 
- 18.00-20.00 часа. [12, 
12]
Магазин с тавански 
етаж и дворно място до 
Общината се продава на 
тел. 0896/266-311. [7, 4]
парЦЕл В кв. Шенини, 1 
дка, с бунгало и трифазен 
ток, се продава на тел. 
0876/394-347, след 18 
часа. [6, 5]

апарТаМЕнТи, оФис и 
други части за общест-
вено ползване в идеален 
център на Габрово при 
изгодни условия продава 
0888/447-096 [11, 5]
ЕТаж оТ къща в кв. Етъра, 
цена по договаряне, се 
продава или заменя за 
апартамент. Справки на 
тел. 0888/317-413. [11, 5]
гараж - 25 кв. м, на ул. 
„Мир“ за 10 500 лв. се 
продава на тел. 0887/22-
63-07. [11, 5]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ 
в Севлиево продава 
0898/55-90-48, 0894/46-
65-32. [10, 7]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, в кв. Младост, 
срещу „Лидл“, спешно се 
продава на тел. 0898/561-
777. [6, 4]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
обзаведен, отремонтиран, 
югозападен, среден, ТЕЦ, 
Младост, панорама, кому-
никативен, ет. 7/8, за 50 
000 лева се продава на 
тел. 0877/051-310. [6, 3]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ - 
110 кв. м, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0896/672-888. [22, 8]

Магазин В топ цен-
тър - 215 кв. м, продава 
0888/419-838. [22, 9]
апарТаМЕнТ на Колелото 
за 45 000 лева се прода-
ва на тел. 0887/954-989. 
[5, 4]
апарТаМЕнТ - н. стро-
ителство, кв. Тлъчници - 
0878/515-080 [5, 4]
нЕзаВЪрШЕна Вила в 
борики за 20 000 евро се 
продава на тел. 0884/743-
754. [11, 6]
апарТаМЕнТ - 67 кв. м, 
в кв. Дядо Дянко, тухла, 
южен, цена по договаряне, 
се продава - справки на 
тел. 0893/793-376. [11, 6]
гараж 0898/980-984 [22, 
2]
кЪща с гараж се про-
дава - спарвки на тел. 
0899/717-118 [2, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ

склаДоВЕ и произ-
водствени помещения 
под наем или продава 
0888/684-429

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса - обзаведен, се 
дава под наем на - справ-
ки на тел. 0897/952-519. 
[11, 8]

ноВи и реновирани офи-
си в сградата на Обб се 
отдават под наем - справ-
ки на тел. 0888/907-666. 
[33, 16]
аВТосЕрВиз поД наем 
се дава на тел. 0878/929-
080. [22, 19]
оБоруДВан рЕсТоранТ 
с голяма лятна градина 
се дава под наем на тел. 
0887/777-789. [12, 11]
апарТаМЕнТ на Крушата, 
обзаведен, се дава под 
наем на тел. 0898/419-
342. [11, 10]
ТрисТаЕн оБзаВЕДЕн 
апартамент на Еса - 250 
лева, се дава под наем 
на тел. 0898/983-767. [5, 
4]
склаД В Търговска база 
се дава под наем на тел. 
0899/142-844. [5, 4]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
топ център 0878/924-690 
[5, 1]
иЦ Магазин/оФис, се 
дава под наем по догова-
ряне на тел. 0888/378-
193 [6, 1]
Магазин 17 кв. м, център 
се дава под наем ная тел. 
066/800-503, 0877/800-
204 [3, 2]

иМоТи купуВа
купуВаМ кЪща, апарта-
мент, гараж и др. на дъл-
госрочен лизинг. Справки 
на тел. 0899/143-163

купуВаМ БоксониЕ-
ра в бл.“Рачо Ковача“, 
тел. 0876/805-665 [30, 
28]

гарсониЕра купуВа тел. 
0878/865-485. [11, 6]

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

зЕМи
зЕМЕДЕлска зЕМя 
в страната се купува - 
справки на тел. 0896/875-
917. [22, 15]
зЕМЕДЕлски зЕМи в зе-
млище Кметовци се купу-
ват на тел. 0886/331-415. 
[22, 10]
ниВи сЕ купуват - спра-
вик на тел. 0894/474-470. 
[11, 3]

нощуВки
нощуВки, ЦЕнТЪр - 
справки на тел. 0878/515-
080. [22, 19]

поДДрЪжка коМпЮТри
инсТалаЦия и ремонт 
на компютри. проДаж-
Ба на коМпЮТри ВТо-
ра рЪка. Справки на 
тел. 0888/410-117.

ДаВа заЕМ
крЕДиТи -  тел . 
0897/219-833. [22, 21]
БЪрз заЕМ - тел. 
0898/970-820. [11, 7]
крЕДиТ До заплата - 
тел. 0897/924-204. [6, 
3]
крЕДиТ за един месец 
с минимално оскъпява-
не - тел. 0894/547-397. 
[5, 5]

сЧЕТоВоДсТВо
сЧЕТоВоДна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни 
декларации - 066/804-
066
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раБоТа прЕДлага

„ЕВроХиМ груп“ооД 
набира почистващ пер-
сонал с опит за мо-
билни групи. Отлич-
но възнаграждение! 
Тел.0892/246-767. [10, 
10]

ФирМа „ФорЕсТа Ме-
бел“ търси да назначи 
ШлайФисТ с опиТ. Гр. 
Габрово, 0886/332-968 
[33, 26]
„ХлЕБозаВоД гаБроВо“ 
ООД, търси да назначи 
раБоТник произВоД-
сТВо, за предпочитане 
мъже, средното обра-
зование е предимство, 
работи се на двусменен 
режим на работа, добро 
възнаграждение и пълно 
осигуряване. Телефон за 
информация: 0878/535-
094. [13, 12]

“ДиМас“ аД търси 
да назначи на трудов 
договор на длъжнос-
ти: 1.  рЪкоВоДиТЕл 
„ТранспорТ“, 2. МЕ-
Ханик гараж Транс-
порТни срЕДсТВа.. 
Изисквания - необхо-
димо За длъжността 
образование.  Пред-
лагаме: 1. Постоянна 
работа; 2. Мотивиращо 
възнаграждение; Пози-
цията е подходяща За 
хора с опит. За ин-
формация: Мариела 
Глушкова – 0879/946-
801; office@dimas.bg 
<mailto:office@dimas.
bg>. [11, 6]

„МЕТал сЕкЮриТи ГРуП“ 
търси да назначи служи-
тели невъоръжена охрана. 
Документи (автобиография 
и снимка) се приемат на 
адрес: град Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 3. [23, 
20]
ХоТЕл „БожЕнЦи“ тър-
си готвач/ка. Осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0878/444-752. [11, 8]

„ЕВроХиМ груп“ 
ООД търси: работници 
за пералното си сто-
панство - отлични ус-
ловия на труд, високо 
възнаграждение.Тел. 
0892/246-767. [10, 7]

МЕХана „послЕДЕн 
грош“ търси миячка и 
работник студена кухня, 
може и почасово. Отлич-
но заплащане! Справки на 
тел. 0884/551-134. [11, 8]
БоДилукс МЕБЕл спеш-
но търси разкройчик на 
циркуляр. Висока заплата! 
0898/574-848. [12, 11]
„озЕкс” ТЪрси гладачи/
чки и шивачи/чки. Може 
и без опит. Тел.066/804-
421. [7, 6]

“ВЕгЕа“ наБира ши-
вачки за работа на 
прав шев и илична ма-
шина - 0885/611-290. 
[17, 14]

рЕсТоранТ В Китен търси 
сервитьори/ки и барман. 
Сервитьор/ка - 800 лв., 
барман - 1000 лв. Осигу-
рени са храна и квартира. 
Справки на тел. 0884/310-
180. [11, 9]
ФирМа „аЕМЕс“ ЕООД 
набира шивачки и гла-
дачки. Справки на тел. 
0895/442-887. [11, 11]

БисТро „созопол“ 
търси да назначи за 
летния сезон: серви-
тьори, основно запла-
щане - 1200 лева,  и 
кухненски персонал. 
0888/912-629 [10, 6]

пЕрсонал за заведения 
се търси на тел. 0878/966-
222. [11, 11]

ХоТЕл на морето набира  
мияч/ка, поддръжка хотел, 
нощен пазач, администра-
тор -  0895/763-172. [10, 6]
ФирМа наБира шивачки. 
Договор, ваучери, постоян-
на работа. Справки на тел. 
0888/998-001. [11, 10]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи чистачка и 
работник помощник-кухня 
за 4 часа (вечер). Справки 
на тел. 0887/907-032. [12, 
10]
поМощник В къща - бъл-
гарка, 2-3 пъти седмично, 
почасово, се търси на тел. 
066/80-00-65. [4, 3]
ХоТЕл „орлоВЕЦ“ тър-
си камериерка с опит - 
0888/31-45-33. [27, 9]

„каТя колЕВа“ ЕООД тър-
си да назначи квалифици-
рани шивачки. Справки на 
тел. 0894/504-843. [22, 9]
ТаксиМЕТроВ ШоФьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 8]
МЕХана „ЕТЪр“, намира-
ща се срещу централния 
вход на ЕМО „Етър“, тър-
си да назначи сервитьор/
ка. Само дневна смяна. 
Справки на тел. 0879/851-
462. [9, 3]
за ХоТЕл в КК „Свети 
Влас“ се търсят готвач, по-
мощник-готвач, сервитьор/
ка, камериерка. Много до-
бри условия. Справки на 
тел. 0888/201-120. [5, 3]
ФирМа ТЪрси работник 
за сглобяване на стъкло-
пакети. Справки на тел. 
066/80-76-63. [11, 6]
сТроиТЕлЕн раБоТник 
на ненормирано работно 
време, може и пенсионер, 
се търси на тел. 0898/839-
305. [5, 3]

грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи работник 
скара. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 6]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси продавач на топли 
закуски, кафе и безалко-
холно - 0888/359-088. [11, 6]
ХраниТЕлЕн Мага-
зин търси продавачка 
- 0897/889-001. [11, 6]
Автомонтьори за годишен 
технически преглед, може 
и жена, се търсят на тел. 
0888/415-311. [12, 5]
БисТро „карТал“ търси 
сервитьори/ки на повик-
ване за петък и събота ве-
чер. Също и за постоянна 
работа. Справки на тел. 
0889/319-654. [11, 5]
ХоТЕл „БожЕнЦи“ тър-
си да назначи сервитьор/
ка. Осигурен транспорт. 
Справки на тел. 0878/444-
753. [11, 3]
ДВЕ жЕни пенсионерки за 
бране на малини се търсят 
на тел. 0898/801-542. [4, 
2]
ФирМа за колбаси тър-
си пласьори за Габровски 
регион. Справки на тел. 
0894/955-407. [4, 2]
гоТВаЧка за обедно меню 
се търси на тел. 0878/309-
446, след  16 часа [10, 4]

ШоФьор на каомион - 
10 тона, се търси на тел. 
0888/988-997. [1, 1]
раБоТник за склад за 
плодове и зеленчуци с ка-
тегория „В“ или „С“ се 
търси на тел. 0894/422-
623. [6, 2]
МЕБЕли пЕТроВ търси да 
назначи общи работници 
и продавач консултантка 
0897/974-791 [10, 2]
прЕДложЕниЕ за лятото 
за Вас, студенти! Хотелски 
комплекс търси да назна-
чи сервитьор/ка и помощ-
ник-кухня. Справки на тел. 
0887/002-030, 0888/310-
981. [15, 2]
ХоТЕлски коМплЕкс с 
механа ТЪрси поМощ-
ник-гоТВаЧ. Атрактив-
но заплащане! Справки 
на тел. 0888/310-981, 
0887/002-030. [15, 2]
проДаВаЧ консулнанТ 
за хранителни стоки търси 
0878/167-724 [6, 1]
оБщ раБоТник търси - 
справки на тел. 0896/640-
415 [3, 1]
проДаВаЧ-консулнТанТ 
за магазин за кафе и за-
харни изделия - работа 
на 2 смени. 0882/151-516 
[5, 1]

за поръчки: габрово, „полипрес“ 
ооД, централа: 066/810900 

до 810939, 0885502501, 
0884501503, вътр. 10, 20

красимир Мирчев 

ТЪРСИШ РАБОТА? 
НИЕ ТЪРСИМ ТОЧНО ТЕБ! :)

Ресторанти GODZila  
в гр. Варна предлагат	работа	
за:	ГОТВАЧИ, ПИЦАРИ, 

БАРБЕКЮРИСТИ, СЕРВИТЬОРИ
Получаваш: ОТЛИчНО възнаграждение; ОСИГуРЕНА 
квартира; бЕЗПЛАТНО работно облекло; МНОГО допъл-
нителни придобивки; Въвеждащо ОбучЕНИЕ; ПРИЯТНА 
атмосфера на работа! 
МорЕТо ТЕ оЧакВа!!!  Tел.:  0888 427 087. 

karieri@godzila.bg, петя Димитрова

БИНГО ЗАлА 
„ГАБРОВО“ 

ТЪРСИ 
КРуПИЕТА

0896 604 999 

МОжЕ И  
СТудЕНТИ ЗАдОЧНИЦИ

ФИРМА МАРИНА ООД ТЪРСИ ШОФЬОР

Основни отговорности:
� Превоз на стоки до клиенти на фирмата и товаро-

разтоварна дейност.
� Отговорност и грижа за доброто техническото състояние на

повереното му МПС.

Изисквания:
� Шофьорска книжка категория С.
� Професионален опит на подобна позиция - минимум 1

година.
� Добри комуникативни умения.

Ние предлагаме:

� Динамична работа в утвърдена българска фирма!
� Много добро заплащане!

За контакти: Надя Колева,

тел. 0899/960 581;
e-mail: sales@marina.bg

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

аВТоМоБили проДаВа
ФолксВагЕн пасаТ, 1.9, 
TDI, комби, сив металик, 
2000 г., се продава на 
тел. 0879/475-408 - Ма-
риян. [6, 5]
ФолксВагЕн поло из-
годно се продава на тел. 
0897/492-532. [7, 4]
опЕл заФира - 2002 г., 
газ-бензин, се продава на 
тел. 0889/22-98-60. [11, 
6]
роВЪр 211-1.1, в до-
бро състояние продава 
08798090920 [5, 1]
БМВ3.2 ТЪМно син ме-
талик, годс. 2005, цена 

7000 евро се продава на 
тел. 0878/503-982 [3, 2]

гуМи
изгоДно, лЕТни гуми с 
джанти, за Ауди 80, 195 х 
65 R91H - 0898/620-441 
[10, 6]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, ками-
они, трактори, ремаркета 
(може и дефектирали) от 
място на най-високи цени 
изкупува  - справки на 
тел. 0897/429-374
гаражни аВТоМоБили 
до 1995 година се изкупу-
ват на тел. 0898/426-663. 
[11, 2]
изкупуВанЕ на автомо-
били - справки на тел. 
0887/468-896, 0889/961-
133 [6, 1]

аВТоуслуги
кЪрпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [12, 3]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. прЕДлага 
сЕрВизна ДЕйносТ и 
ДЕнонощна пЪТна по-
Мощ. Справки на тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [12, 11]

аВТоМоБили 
поД наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
Автомобили под наем, 
ул. „Емануил Манолов“ 
28, справки на тел. 
0999/009-008.

аВТоМоБили поД 
наем - справки на тел. 
0896/644-577. [11, 8]

ФирМа „ХЕлиос“ търси ШоФьори за раБоТа 
В ЕВропа. ИЗИСКВАНИЯ: Всички необходими доку-
менти и карти; Отговорно отношение, опит и позна-
ване на документите; Спазване на разпоредбите за 
работното време на шофьорите. Ние предлагаме: 
Начална заплата 1900 евро; бонус за пробег и 
за икономия на гориво; Транспортни средства 
MERCEDES, Euro-6. Оборудване с GPS-система и 
навигация, телевизор + булсат, мобилен телефон с 
включен интернет. Фирма „Хелиос“ търси шофьо-
ри за курсове до Русия и обратно. ИЗИСКВАНИЯ: 
Всички необходими документи и карти; Отговорно 
отношение, опит и познаване на документите; 
Спазване на разпоредбите за работното време на 
шофьорите. Ние предлагаме: Коректно и навремен-
но заплащане; Добри условия на труд; Транспортни 
средства MERCEDES и VOLVO, Euro-5. За повече 
информация: гр. Севлиево, ул. „Зона Изток“ 1, тел. 
0675/31-251, 0888/203-336 [4, 2]

„ЦЕРАТИЦИТ България“ Ад – Габрово 
търси да назначи:

Машинен оператор, вакуумапаратчик  
(инсталация за PVD покритие)

Основни задачи:.управлява дейностите в PVD инсталация за по-
критие, свързани със зареждането и разтоварване-
то и след покритието на обработваните продукти. .Осъществява контрол на входящите продукти съ-
гласно регламентирания стандарт..Организира контрола на покритието (дебелина, 
тест за прах, решетъчен тест, тест за драскотини/
пукнатини, тест за въглероден двуокис и т.н.)..Необходимо е кандидатите да имат минимум 
средно образование и да бъдат отговорни работни-
ци с отлична работна дисциплина.
Компанията предлага: Много добри условия на 
работа, Обучение в Австрия, Допълнителни трудови 
възнаграждения, Ваучери за храна,  Транспорт, 
Специализирано работно облекло и ЛПС и др
 В случай, че предложението представлява ин-
терес за вас, моля изпратете професионална авто-
биография на адрес: ЦЕРАТИЦИТ българия АД, гр. 
Габрово, бул. Столетов 157, отдел човешки ресур-
си, на Info.Bulgaria@ceratizit.com или ни се обадете 
на телефон 066/812 266.“

КОНКуРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ВАКАНТНИ 
длЪжНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ 

в 68-ма бригада „Специални сили“ 
 (МЗ ОХ-374/02.05.2018г.) 

ЗА лИЦА ИЗПЪлНЯВАлИ ВОЕННА СлужБА  
За военно формирование 32990 - Пловдив:

-	Химик-разузнавач	–	1	бр.
-	Шофьор	във	взвод	за	съхранение	на	ма-
териални	средства	–	1бр.
за	военно	формирование	54120-	Пловдив:
-	Младши	специалист	по	спец.	операции	–	
санитар	–	1бр.

За военно формирование 52630 - Пловдив:
-	 Специалист	 по	 специални	 операции	 –	
разузнавач	–	1бр.

За военно формирование 48650 - Пловдив:
-	Младши	специалист	по	спец.	операции	–	
санитар	-1	бр.
 ДОКуМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 30 МАЙ 2018 г. 
ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАбРОВО, ул. „Софроний 
Врачански” 1А.
 Кандидатите	за	вакантните	длъжности	е	необходимо	да	
отговарят	на	изискванията	на	чл.	141,	ал.	6	от	ЗОВСРБ:
-	да	не	са	освобождавани	от	военна	служба	по	дисципли-
нарен	ред;
-	да	не	са	минали	повече	от	10	години	от	датата	на	осво-
бождаването	им	от	 военна	служба	 (кадрова	военна	служ-
ба);
-	към	датата	на	приемане	на	военна	служба	им	остават	не	
по-малко	от	5	г.	до	навършване	на	пределна	възраст	по	чл.	
160	за	военно	звание.
 подробна информация на тел. 0888/210-283; 
066/805531; 066/800257. справка: www.comd.bg.

уроЦи, курсоВЕ
ЦЕнТЪр за проФЕсио-
нално оБуЧЕниЕ - 
гаБроВо, организира 
лиЦЕнзирани курсоВЕ 
за: огняр, кранист,  мо-
токарист, машинист на 
пътно-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
изДаВа сЕ ДЪржаВЕн 
ДокуМЕнТ за праВос-
посоБносТ. оБуЧЕниЕ 
с ВауЧЕр за БЕзра-
БоТни и раБоТЕщи. 
066/80-85-92, от 10.30 

до 12.30 ч., 0887/361-
876.
спорТЕн клуБ „ал-
Фа-МЕТал“ проВЕжДа 
курсоВЕ за безопасно 
боравене с огнестрелно 
оръжие - справки на тел. 
066/80-69-62
МЦспос „алФа – МЕ-
Тал” ЕооД  организи-
ра опрЕсниТЕлЕн курс 
по Наредба 8121з-1100 
„Поддържане и обслужва-
не на пожарогасителни и 
пожароизвестителни сис-
теми, системи за управле-
ние на дим и топлина и 
пожарни кранове. Курсът 
ще се проведе от 29.05-
01.06.2018г.вкл. Цена - 
450 лв. (с включена такса 
изпит). За информация: 
гр. Габрово, ул. „Стефан 
Караджа” 3, тел.066/83-
0000. [23, 20]



066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

728	май	2018	г. отопление; автопазар; превози; продава-купува; лекари; турагенции

 ВоДораВно: Лапавица. Револвер. Яре. Кобра. Ареола. Ата-
нас. Кант. Кадис. Егер. Камара. Такт. Клаксон. Отава. чар. Енев 
(Георги). Актив. Та. Организъм. Торище. Оазис. Запор. Шаси. 
Изток. Огняр. бав. Еет. Полен. Кенеди (Джон). „б. Т. Р.“. Вале. 
Анатолия. Кулидж (Калвин). Илов (Никола). Паритет. Аршин. 
Кът. Олет. бриан (Аристид). „Нора“. Ламе. „Агатон“. Цар. Тарз. 
„Арис“. Гекони. Кон. Мелие (Жан). Вализа. Кила. Риал. Пика. чи-
провци. „Днес“. Яир. „Сиера“. Ларинкс. „Ти“. Отток. Вокил. Луб. 
Колаген. Синоптик. бани. Авария. Наска.   
 оТВЕсно: Ваятел. Розетка. Атомистка. Прага. Гатер. Роман. 
Питон. Лаенек (Рене). Азот. Килер. Креоли. Арсеник. Вуте. Зми-
орка. Хикс. Онис. Палета. Елва. Га. Цо. Кнез. Оолит. Галац. Вев. 
Жабка. Възглед. бари. Илона. Рамо. Мане (Едуар). Жартиер. 
„АК“. Граната. Пяна. Риос (Марсело). Идриси (Абу Абдалах). 
Трактор. Нишан. Ванилия. Ева. Автор. Калин. Гален. Орк. Аир. 
бетон. Цел. Склон. Елеат. Вишанов (Тома). Накип. Супа. Водач. 
Щавел. Корозия. бТС. Деликатес. Дилър. Накит. Ик. Растра. 
Илия. Тапи. Арийка.

отговори на сканди от бр. 119, 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.

066/80 69 62 
       www.metalsod.com

метал секюрити груП

силните избират 
силни Партньори!

оБяВиТЕ онлайн
Новият сайт на вестник „100 вести“ 
- www.100vesti.info, Ви дава възможност 
да подадете своята обява и реклама по 
електронен път като използвате опци-
ята МАГАЗИН на първия ред в онлайн 
платформата на вестника. От падащото 
меню избирате параметрите на своята 
заявка и по електронен път се разплаща-
те за услугата. 

	 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,	 30	 стотинки	 на	 дума	
-	в	рамка,	40	ст.	на	дума	-	в	
рамка	със	сива	подложка,	без	
предлози	 и	 съюзи,	 за	 едно	
отпечатване.	Специални	от-
стъпки	 за	 годишни	 обяви,	
ако	 вашата	 обява	 излиза	
през	цялата	година.	При	те-
кущите	обяви	всяка	11-та	е	
безплатна.	

проДаВа МаШини

ЦкБ аД продава на 
цени по договаря-
не следните ДМА: 
ЕКСТРуДЕРНА ЛИ-
НИЯ 45; МЕЛНИЦА ЗА 
ПЛАСТМАСА – 4 бр. 
Справка в офиса на 
ЦКб АД в гр. Габрово, 
ул. „брянска“ 54 или 
на телефони: 066/817-
010; 817-017. [11, 10]

ФуражоМЕлка - чукова, 
трифазна, се продава на 
тел. 0886/548-214. [11, 7]
ДВуЦилинДроВ коМ-
прЕсор - голям, се про-
дава на тел. 0887/214-
591. [3, 2]
ярМоМЕлка, пригоДЕ-
на за трева и зърно про-
дава 066/821-088 [3, 1]

проДаВа МаТЕриали
ноВ склаД за дървен 
материал - бул. „Столе-
тов“ 168 (болтата), тел. 
0889/506-272. [22, 1]
Цигли, ДВуканални, 
бели - 30 ст. - 0897/952-
511 [10, 1]

проДаВа оБзаВЕжДанЕ
куХнЕнско ДиВан-
ЧЕ продава изгодно - 
0898/620-441 [10, 6]
оФис-оБоруДВанЕ по 
договаряне се продава на 
тел. 0888/974-845. [11, 1]

ДиВани и гардероби 
0899/717-118 [2, 1]

проДаВа разни
казани за ракия и ка-
лайдисване се продават 
на тел. 0899/688-841, 
0888/280-357. [15, 11]
ТрЪБи, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 11]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [6, 5]

проДаВа клиМаТиЦи
проДажБа и ремонт на 
климатици. Справки на 
тел. 0899/143-163

жиВоТни проДаВа
голЕМи прасЕТа за кла-
не се продават - справ-
ки на тел. 0878/150-697. 
[11, 10]
агнЕТа и оВЧЕ Мля-
ко се продават на тел. 
0877/200-290. [11, 6]

Храна за жиВоТни
ЦарЕВиЦа, пШЕниЦа 
продава тел. 0886/640-
101. [11, 9]

сЕлскосТопански
Био Тор от калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249, 0898/630-251. [15, 
4]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на бройка и килограм - 
справки на тел. 066/88-
21-13, 0884/156-497, 
срещу „Капитан Дядо Ни-
кола“.
Буркани изкупуВа 
066/88-21-13, 0884/156-
497, с/у КДН
ВсякакЪВ ВиД желязо, 
хладилници, печки, перал-
ни, стара нафта се изкупу-
ва на тел. 0894/921-663. 
[16, 14]
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 11]
БойлЕр на дърва се ку-
пува на тел. 0895/894-
630. [12, 7]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [22, 11]

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, бЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ - 0898/450-
946, 0887/105-729.
рЕжа ДЪрВа - тел. 
0894/220-509. [24, 16]

прЕсяТи ВЪглища дон-
бас и разпалки. безплатен 
транспорт. 0887/031-439, 
0889/991-977, 066/88-21-
13, срещу „Капитан Дядо 
Никола“.
наЦЕпЕни ДЪрВа - 80 
лв. безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. 
0895/252-686.
наЦЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка - 0884/709-
093

ДЪрВа за огрев - 
066/823-712, 0887/620-
535, 0885/152-803.
нарязани, наЦЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт - 0876/583-
472
наЦЕпЕни ДЪрВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка  -  0899/508-564.
гоТоВи наЦЕпЕни дърва 
, безплатен транспорт, 80 
лв. - 0877/157-944.
наЦЕпЕни ДЪрВа прода-
ва тел. 0886/652-152

„Мг-лЕс“  проДаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„пЕХлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
наЦЕпЕни ДЪрВа се про-
дават на тел. 0876/607-
699.
ДЪрВа наЦЕпЕни. Неза-
бавна доставка. 0876/437-
140.

ДЪрВа за печки и ка-
мини. бърза доставка. 
0877/108-825.
ДЪБоВи и букови дърва 
80 лв.с  безплатен транс-
порт - 0876/145-462.
нарязани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
гоТоВи ДЪрВа за печки 
и камини се продават на 
тел. 0893/390-253. [22, 
21]

ДЪрВа: МЕТроВи - 70 
лв., нарязани, нацепени - 
80 лв., разпалки - 4 лв., 
се продават - справки на 
тел. 0893/511-154. [33, 
23]
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 11]
ДЪрВа нарязани, наце-
пени и метрови, незабавна 
доставка - 0898/519-077. 
[33, 1]

ЕроТика
прЕДлагаМ ЕроТиЧни 
масажи на мой терен. 
Само за сериозни хора. 
Габриела, 0895/039-942. 
[6, 6]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 3]

- МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ТОСКАНА с полет от 
София на 04.05.;25.05., 4 дни/3 н.; 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, 5 дни/4 н.; цена от 425 лв.
- КРУИЗ - 3 ДНИ, ПЕРЛИТЕ НА ЕГЕЙСКО МОРЕ/
от Атина (Пирея);04-11.05.;от 289€
- КРУИЗ - 7 ДНИ, СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА, 
с включени полет и водач; 21.10.; от 1069 €
- КРУИЗ - 7 ДНИ, ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО 
ЯМАЙКА; Начална точка - Хавана/Куба; 
26.05.2018; цена от 459 € 
- 11 ДНИ КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ 
И МАДЕЙРА с тръгване от Рим; 27.10.2018; 
цена от 699 € 
- ПОЧИВКА В МАРМАРИС ЛЯТО 2018; 
автобусни програми със 7 нощувки, от 246 лв.

- ПОЧИВКА В КУШАДАСЪ ЛЯТО 2018; 
автобусни програми със 7 нощувки на цена 
от 366 лв.
- ПОЧИВКА В ГЪРЦИЯ - КАСАНДРА 
ХАЛКИДИКИ ЛЯТО 2018; автобусни програми 
със 7 нощувки на цена от 416 лв.  
- 11 ДНИ КРАСИВИТЕ МЕСТА НА СЕВЕРНА 
ЕВРОПА  с тръгване от Саут Хемптън; 
24.05.2018; цена от 689 € 
- 17 ДНИ ОТ ИТАЛИЯ ДО КУБА с тръгване от 
Генуа; 03.11.2018; от 989 €
- 13 ДНИ ЕКЗОТИКА В ЯПОНИЯ И ЮЖНА 
КОРЕЯ с тръгване от Токио; 23.09.2018; цена 
от 973 €
- 25 ДНИ ПЪТУВАНЕ ДО АФРИКА с тръгване 
от Савона; 30.09.2018; цена от 1269 €
- 24 ДНИ ВЕЛИКОЛЕПИЕТО НА АФРИКА с 
тръгване от Венеция, 14.10.2018; 1549 €

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/830251

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
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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 
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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 - 02.06/07.07, 40 лв.
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 26.05/23.06., 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 01.06./22.06., 2 нощувки 
със закуски, от 129 лв.
РЪШНОВ-БРАШОВ-БРАН-СИНАЯ - 25.05.,163 лв.
ДЕЛТАТА НА Р. ДУНАВ-КОНСТАНЦА-МАМАЯ-                                                                 
ТУЛЧА - 2 дни/1 нощ.+зак., 30.06., 165 лв.
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощувки, от 144 лв., всяка 
седмица
КАПАДОКИЯ - 19.06. - 455 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИТЕ-РОЖЕН-
СКИ МАНАСТИР - 22.06., 2 нощувки със закуски, 
140 лв.

МЕТЕОРА-СОЛУН-ВЕРГИНА-ЕДЕСА-РИЛСКИ МА-
НАСТИР - 11.07., 3 нощувки със закуски, 275 лв.
БАНСКО - ПОЧИВКА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАС-
ТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ - 
04.08, 4 нощувки, закуски, вечери, 270 лв.
АЛБАНИЯ И МАКЕДОНИЯ - 12.09., 3 нощувки, 
300 лв.
О. КОРФУ - 04.10., 3 нощ.,зак. и вечери, 270 лв.
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ С ТРАНСПОРТ ОТ 
ГАБРОВО - 16.07./23.07./6.08./13.08./20.08/27.0
8./03.09. - 5 нощувки, закуски, вечери, 245 лв.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГАБРОВО 
ВЕЛИНГРАД-БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИ-                                                         
ЦА-ДОБЪРСКО - 3 дни/2 нощ.,18.05., 135 лв.
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 13.07/17.08/07.09, 
155 лв.                                     
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR 

sviat@mail.bg

 
        

лЕкари
Д-р гЕорги ТАбАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твърди 

контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37
Д-р Марина Санкева, 
спец. кожни и венери-
чески болести, естетична 
дерматология, гр. Габро-
во, ул. „брянска“ 11, по-
неделник, вторник, сряда 
и петък от 10.. до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140

ВЕТЕринар
Д-р росЕн ДиМи-
ТроВ - ВЕТЕринарна 
аМБулаТория и зо-
оМагазин - прегледи, 
лечение, профилакти-
ка, изкуствено осеме-
няване - Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 19, 
срещу Автогарата, до 
уникс, тел. 066/806-
140, GSM 0888/671-
905, 0897/897-822.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
саМосВал До 2 тона - 
тел. 0886/604-711.

прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с бус и са-
мосвал - тел. 0893/511-
154. [33, 23]
прЕВози за хора и това-
ри с бусове, 3.5 тона, 7 
места, 0.40 лв./км - тел. 
0878/650-456. [11, 8]
аВТоВоз До 2 тона 
за българия и чужбина. 
Най-ниски цени! Тел. 
0896/303-766, 0896/217-
117. [9, 7]
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- ОДРИН – всеки месец, 1 ден, 
23.06. и 28.07. – 35 лв.
- СВИЩОВ, НОВЕ, ОРЕЛ на 
ДУНАВА -1 ден, 09.06. – 24 лв.
- БАЛЧИК-НОС КАЛИАКРА-
ОНГЪЛА-ТЮЛЕНОВО-ПОБИТИ 
КАМЪНИ-ОВЕЧ - 3 дни / 2 
нощувки, 22.06 - 134 лв.
- КРУШУНСКИ ВОДОПАДИ – 
ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА – 1 ден, 
07.07. – 15 лв.
- СКОПИЕ-ОХРИД-СТРУГА-
ПОГРАДЕЦ - 4 дни / 3 нощув-
ки, 19.07 – 259 лв.
- ПРОХОДНА ПЕЩЕРА (ОЧИТЕ 
на БОГА) - ТРОЯНСКИ МАНА-
СТИР – 1 ден, 18.08. – 23 лв.

- СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА-
ВОДОПАД СКАКАВИЦА-РИЛСКИ 
МАНАСТИР –  3 дни / 2 нощув-
ки, 24.08 – 142 лв.
- ВЕЛИНГРАД-ЛЕЩЕН-ОГ-
НЯНОВО-КАВАЛА (ГЪРЦИЯ) 
- БАНСКО - 3 дни/2 нощувки, 
06.09. – 123 лв.
- ДЕВИН-ДЯВОЛСКОТО ГЪР-
ЛО-ЯГОДИНСКА ПЕЩЕРА-ОР-
ЛОВО ОКО –  2 дни / 1 нощув-
ки, 13.10. - 77 лв.
- КЪРДЖАЛИ-ПЕРПЕРИКОН-
ТАТУЛ –  2 дни / 1 нощувка, 
20.10. – 79 лв.

 
        

„АЛЕКС“  ЕООД
Лиценз за туроператорска дейност № РК-01-6973
Лиценз за международен автобусен превоз № 10093

АВТОГАРА ТРЯВНА: 0677 634 13
GSM 0897 915 602, 0898 418 007

               HTTP://ALEKS.TRYAVNA.BIZ  �  FACEBOOK:  АЛЕКС ТУРС   

АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНСКИ СТРАНИ ПРЕЗ 2018 Г.:

запознансТВа
49-гоДиШЕн, раБоТЕщ, же-
лае запознанство с добро мо-
миче, да има уважение между 
двама ни - тел. 0887/867-
426. [22, 18]
72-гоДиШЕн, 183 см, 
75 кг, необвързан тър-
си подобна за сериозна 
връзка. Справки на тел. 
0895/370-127. [11, 6]

ПлВК-ГРОЗд 
- СЕлО КАРАЙСЕН 

ПРОдАВА 
МАТЕРИАл 
(КАлЕНКА), 

САМО В ИЗБАТА. 
НАд 300 лИТРА - 
10% БОНуС - тел. 

0888/520-053,   
061/322-459

БилЕТи, пЪТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни бИЛЕТИ се предлагат 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

Оòопление на цена и качеñòво áез алòеðнаòива
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,	 разшири-
телен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1950 лева, GFN24 
- 2050 лв..ПРОМО! GF 858 ViP пе-
летна горелка с	 мощност	 от	
8	 kw	 до	 58	 kw, керамична 
запалка,	 два	 подаващи	шне-
ка	 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	 +	 Водогреен	 котел	
Gf48	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	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!

Оòопление на цена и качеñòво áез алòеðнаòива
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 
попълване 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 - 
монтажът към вече изградена 
система за отопление. .Предлагаме проектира-
не и изграждане на цялостна 
система за отопление на пе-
лети. .Транспорт - 80 лв.; 

Само клиенòиòе, закупили пðодукò 
на “Голдън файъð” оò ИК „Колонел”,  
получаваò ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРъжКА. Оñòаналиòе пðи нужда оò 
ãаðанционен ñеðвиз òðяáва да напðавяò 
заявка на òелефониòе на доñòавчика.

безплатен пуск в рамките на Габрово,
на територията на областта - 30 лева, 
извън Габровска област - 80 лева
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 За десета поредна година в столичния спортен комплекс 
„Царско село“ ще се проведе камп на английската футболна 
академия „Брук Хаус Колидж“ (Brooke House College). 
 Кастингът за талантливи млади футболисти е от 3 до 8 
юни под ръководството на треньори от Академията.
 Представител на „Брук Хаус Колидж“ за България и Гър-
ция е габровският треньор Маргарит Георгиев, с когото 
разговаряме за предстоящото събитие.

 - Каква е Вашата зада-
ча като представител на 
България? Какви деца ще 
се явят на кастинга след-
ващата седмица? 
 -	Подбор	на	млади	та-
ланти	 от	 13	 до	 17	 годи-
ни,	 като	 отличените	 ще	
бъдат	 пълни	 стипендианти	
в	 „Брук	 Хаус	 Колидж“	 от	
есента	на	2018	година.
	 Стипендиите	 са	 три	 -	
пълна,	 50	 процента	 и	 30	
процента.
	 Годишната	 стопроцен-
това	стипендия	е	в	размер	
на	36000	паунда.
	 През	 пролетта	 бяха	
проведени	 4	 предварител-
ни	 кастинга	 във	 Враца,	
Карлово,	 Благоевград	 и	
Пловдив.
	 Бяха	 селектирани	 50	
деца	 за	 официалния	 кас-
тинг	 в	 „Царско	 село“.	 За	
финалната	 селекция	 прис-
тигат	и	деца,	които	живеят	
учат	в	чужбина.

	 Академията	 има	 пред-
ставителства	 във	 всички	
континенти	 и	 в	 колежа	
учат	 момчета	 от	 всички	
националности.	 В	 колежа	
те	 получават	 подготовка	
за	 влизане	 в	 най-добрите	
университети	 на	 Обедине-
ното	Кралство.
 - Как протича самият 
кастинг?
 -	От	3	до	8	юни	предва-
рително	 селектираните	 50	
състезатели	 ще	 изпълня-
ват	 футболни	 упражнения,	
поставени	 от	 треньорите	
на	 английската	 академия,	
двустранни	 игри,	 контрол-
ни	 срещи,	 в	 които	 ще	 се	
наблюдават	спортно-техни-
ческите	и	волеви	качества	
на	състезателите	в	двура-
зови	тренировки.		
	 Преди	 практическата	
част	 селектираните	 ще	
имат	 персонална	 среща	
интервю	 с	 директора	 на	
колежа	 Джайлса	 Уилямс.	

Те	 ще	 изложат	 пред	 него	
своите	 мотиви	 за	 участие	
и	 визия	 за	 бъдещото	 си	
развитие.	
	 Има	 и	 изпити	 по	 ан-
глийски	език	 (есе	с	мини-
мум	 500	 думи)	 и	 по	 мате-
матика.
	 Защото	 ако	 тези	 мом-
чета	 нямат	 късмет	 да	 се	
реализират	 като	 профе-
сионални	футболисти,	още	
по-важно	е	те	да	израснат	
като	 добри	 и	 образовани	
млади	хора.
 - Имало ли е досега 

деца от Габрово, дости-
гнали до кастинг?
 -	 Досега	 в	 Габрово	 не	
е	 провеждан	 и	 деца	 от	
Габрово	не	са	участвали.
	 В	този	контекст	бих	ка-
зал	само	няколко	думи	за	
идеята	да	се	изгради	Дет-
ски	 тренировъчен	спортен	
комплекс	 в	 кв.	Трендафил	
2	е	одобрен	от	Министер-
ството	 на	 спорта	 и	 чака	
финансиране.	Едно	такова	
съоръжение	щеше	да	даде	
шанс	 на	 града	 да	 бъде	
домакин	 на	 кастингите	 на	

„Брук	Хаус	Колидж“.
	 Повече	 информация	
ще	 мога	 да	 споделя	 след	
срещата	 между	 	 г-н	 Уи-
лямс	 и	 Славчо	 Атанасов,	
председател	на	Комисията	
по	 въпросите	 на	 децата,	
младежта	и	спорта.
 - Може ли да цити-
рате имена на български 
футболисти, завършили 
англиийската академия?
	 -	Миналата	година	пъл-
ната	 стипендия	 спечели	
ученикът	 от	 Математиче-
ската	гимназия	в	Благоев-
град	Мартин	Байов,	 който	
от	 7-годишен	 тренира	 в		
ФК	 „Пирин“.	 През	 2016-та	
за	 36000	 паунда	 	 се	 пре-
бори	 17-годишният	 тогава	
Теодор	 Николов	 от	 Горна	
Оряховица.
 Въпросите	зададе	

Стефан	Енчев

 * * *
 Първият стипендиант на 
английската футболна ака-
демия (преди 10 години), е 
нашият съгражданин Марга-
рит Георгиев. От 25 юни 
24-годишният футболист се 
връща в Англия, където ще 
бъде част от екипите на 
международни тренировъчни 
лагери на BHCFA.

Маðãаðиò Геоðãиев: “За деñеòи пъò „Бðук Õауñ 
Колидж” дава шанñ на млади фуòáолни òаланòи”

На	2	юни	на	открития	тактически	полигон	и	стрелбище	на	„Метал	Секюрити	Груп“,	намиращ	се	
в	землището	на	с.	Мичковци	ще	се	проведе	стрелково	състезание	„AM	Shooter“.	

„AM	Shooter“	е	мероприятие	със	състезателен	характер,	в	което	участие	може	да	вземе	всеки,	
който	желае	да	се	научи	да	борави	с	пистолет	и	да	комбинира	полезното	с	приятното.

Събитието е с начален час 09:00.
Цена за участие: 30	лева	(	включват	се	25	бр.	боеприпаси	от	калибър	9х19	мм,	тениска,	мишени	

и	специални	награди	за	първите	3	места	).	Оръжието	(пистолет	Глок	17)	за	състезанието	се	пре-
доставя	от	организаторите	и	не		се	разрешава	използването	на	лично	оръжие.

РЕГЛАМЕНТ:
МЪжЕ:
Упражнение	1:	6	изстрела,	дистанция	7-10	метра,	3	мишени	.
Оръжието	е	в	кобура	с	поставен	пълнител	и	с	6	патрона.	Оръжието	е	покрито	с	тениска	.
Стрелецът	е	с	гръб	към	мишените.	След	сигнал	стреля	по	2	изстрела	във	всяка	мишена.	Ми-

шените	са	на	30-40	см	една	от	друга	на	различна	височина.	(време	за	изпълнение	7-9	секунди).
Упражнение	2:	6	изстрела,	дистанция	7-10	метра,	2	мишени
Стрелецът	е	с	лице	към	мишените.	Оръжието	е	с	поставен	пълнител	с	2	патрона,	2	резервни	

пълнителя	с	по	2	патрона	във	всеки,	са	поставени	на	държача	на	колана.	Всичко	се	изпълнява	с	
покрито	с	тениска	оръжие.	При	звуков	сигнал	се	произвеждат	по	3	изстрела	във	всяка	мишена,	
при	необходимост	се	прави	неотложна	смяна	на	пълнител.	(9-12	секунди).

Упражнение	2:	6	изстрела,	дистанция	7-10	метра,	1	мишена
Стреля	се	на	1	метър	зад	укритие	с	поставен	пълнител	с	6	патрона	в	оръжието.	Оръжието	е	

покрито	с	тениска.	След	звуков	сигнал	се	произвеждат	:	2	изстрела	в	права	позиция,	2	изстрела	
клекнала	позиция	зад	укритие,	2	изстрела	в	легнало	позиция	зад	укритие	(9-11	секунди).

Упражнение	4:	7	патрона	стрелба	по	падащи	мишени	/	тип	попър	в	права	позиция	(прицелна	/
точна	стрелба).

жЕНИ:
Упражнение	1:	1	пълнител-	6	патрона.	Оръжието	е	с	поставен	пълнител.	Дистанция	7
м.	От	Зона	1	се	стреля	2	пъти	по	2	изстрела,	след	което	състезателят	се	придвижва	в	Зона	2	

и	изстрелва	следващите	2	изстрела.
Упражнение	2:	1	пълнител-	5	патрона.	Дистанция	7	м.	От	Зона	1	се	целят	5-те	стоманени	мише-

ни.
Упражнение	3:	1	пълнител-	10	патрона.	Дистанция	7	м.	От	Зона	1	се	обстрелват	мишени	№	1,	2,	

3	(2	хартиени	и	една	стоманена).	По	2	патрона	се	целят	в	хартиените	мишени	и	1	в	стоманената.	
След	това	следва	придвижване	в	Зона	2	и	се	обстрелват	мишени	№	4,	5,	6.

По	2	патрона	се	целят	в	хартиените	мишени	и	1	в	стоманената.
Накрая	на	състезанието	ще	се	оценяват	точността	и	бързината	на	изпълнение	на	зададените	

упражнения.	
Подарете	си	едно	по-различно	преживяване	-	очакваме	ви	!
За повече информация и записване:  066/83 00 00

„AM Shooter“ в събота на Мичковци

	 „Като	 идеен	 организа-
тор	 и	 вокален	 педагог,	 за	
първа	и	втора	възрастова	
група	 в	 раздел	 народно	
пеене,	 съм	 си	 поставила	
задача,	 касаеща	 възраж-
дане	 на	 детските	 народни	
песни-игри,	игри	на	песен,	
игрите	 –	 драматизации	 и	
песните	 със	 съпровод	 на	
детски	 ударни	 инструмен-
ти,	 които	 са	 били	 част	
от	 живота	 на	 децата	 от	
времето	 на	 многоколенни	
семейства,	 когато	 всички	
заедно	са	обитавали	едно	
домакинство	 –	 деца,	 май-
ки,	 баби	 и	 пр.	 До	 голяма	
степен	 съм	 убедена,	 че	
тези		детски	народни	игри	
за	позабравени	от	родите-
лите	 и	 респективно	 не	 се	
знаят	и	от	повечето	деца.	
За	по-големите	деца	и	въз-
растните	 съм	 предвидила	
малко	по-сложен	материал	
–	двугласни	песенни	обра-
зци	 и	 тригласни	 песенни	
обработки,	 дело	 на	 ем-
блематични	 композитори.	
Идеята,	 която	 имам	 е	 ро-
дители	и	деца	да	могат	да	
пеят	докато	танцуват,	така,	
както	е	било	навремето	в	
Родопите	 например	 –	 гай-
дата	свири,	жените	пеят	и	
танцуват	едновременно.	

	 Много	държа	и	на	бъл-
гарския	танц,	като	част	от	
синкретичното	 цяло.	 По-
ради	 тази	 причина	 съм	
поканила	 и	 преподавател	
в	 раздел	 „народни	 танци“	
-	 Николай	 Енчев.	 Той	 е		
артист-балетист	 в	 Нацио-
нален	 фолклорен	 ансам-
бъл	 „Филип	 Кутев”,	 който	
ще	 разучава	 българските	
народни	 хора	 с	 децата	 и	
възрастните.	

	 Във	 времето,	 което	
някое	 от	 децата	 е	 извън	
репетиция,	 ще	 има	 въз-
можност	тъче	с	Ваня	Про-
данова,	която	е	преминала	
курс	 по	 „Слънчева	 педа-
гогика“	 за	 работа	 с	 деца	
и	в	 свободното	си	време,	
работи	с	 текстил	и	обуча-
ва	деца	на	адаптирани	за	
целта	станове.	
	 В	следобедните	часове	
от	семинара	е	предвидено	

и	време	за	отдих.	Районът	
около	 Дряновския	 мана-
стир	предлага	изключител-
ни	 места	 за	 разходка	 и	
почивка.	
	 В	 последния	 ден	 от	
семинара	се	предвижда	и	
концерт-продукция,	 посве-
тена	 на	 това	 „Какво	 нау-
чих	 за	българската	песен,	
танц	 и	 тъкане?”.	 Всеки	 от	
участниците	 ще	 демон-
стрира	 какво	 е	 научил	по	

време	 на	 своето	 участие	
в	 инициативата	 и	 заедно	
всички	ще	сътворят	истин-
ски	фолклорен	празник.”
 Сдружение	 „Анна-Фол-
карт“	 си	 е	 поставило	 ам-
бициозната	задача	да	съх-
ранява	 и	 	 популяризира	
на	 традиционната	 култура.	
Обучението	 по	 българско	
народно	 пеене	 е	 основ-
ната	 форма,	 която	 сдру-
жението	 развива	 успешно	
вече	 пет	 години,	 разказа	
г-жа	Борисова.	За	този	пе-
риод,	 през	 класа	 по	 на-
родно	пеене	са	преминали	
над	 100	 деца,	 които	 и	 до	
днес	 продължават	 да	 из-
пълняват	 песните,	 усвоени	
по	 време	 на	 обучението	
си.	От	януари	сдружението	
е	със	седалище	в	Дряново.	
	 Само	 преди	 месец		
възпитаници	 от	 класа	 по	
народно	 пеене	 „Лазара“	
към	 „Анна-Фолкарт“	 бяха	
отличени	в	Детския	нацио-
нален	 конкурс	 „Орфеево	
изворче”	 в	 Стара	 Загора.	
Децата	 се	 състезаваха	 в	
първа	и	втора	възрастова	
група,	 раздел	 -	 народно	
пеене.	 	 Нели	Александро-
ва,	Божидар	Данев,	Мария	
Пенчева	и	Андреа	Марино-
ва,	 се	 завърнаха	 с	 първи	
награди.

„Õуáава ñи, моя ãоðо” пðозвуча в Сиаòъл
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Анна Борисова                                           Giselle Wyers

 
	 Габровският	 майстор	
привлече	 вниманието	 на	
десетките	 хиляди	 посети-
тели	с	традиционни	за	ре-
гиона	ножове.	
	 На	 щанда	 си	 Андрей	
Андреев	 показа	 различ-
ни	видове	овчарски	ножо-
ве,	 популярния	 „войниш-
ки	 нож”,	 нетрадиционните	
за	 западната	 публика	 тип	
„сойка”.	
	 Андрей	 Андреев	 полу-
чи	 признанието	 на	 орга-
низаторите	 и	 се	 очаква	
към	него	да	бъде	отправе-
на	 персонална	 покана	 за	
следващи	участия.	
	 Ножари	 от	 цяла	 Евро-
па,	 САЩ,	 Канада,	 Южна	
Америка	 и	 Япония	 тради-
ционно	вземат	участие	във	
фестивала	 в	 град	 Тиер.	
Особено	 сериозно	 е	 при-
съствието	на	Русия.	
	 По	 време	 на	 срещата	
на	 световните	 столици	 на	
ножарството	 се	 извършва	
важна	обмяна	на	 идеи	 за	
популяризиране,	 съхраня-
ване	и	осъвременяване	на	
наследството,	 свързано	 с	
ножарския	занаят.	
	 Габровската	 делегация	
бе	 запозната	 с	 дейността	
на	ножарски	фирми	и	ин-
ституции	от	френския	град	

Тиер.	
	 В	 неформалната	 част	
от	посещението	българска-
та	 делегация	 имаше	 въз-
можност	 да	 се	 запознае	
с	 начина,	 по	 който	 във	
Франция	 запазват	 стари	
фабрични	 сгради,	 в	 кои-
то	 вече	 не	 се	 извършва	
производствена	 дейност.	
Покривите	 се	 реновират,	
а	 помещенията	 се	 оста-
вят	в	автентичния	им	вид.	
Паяжините,	 маслото	 по	
машините	и	дори	счупени-
те	стъкла	не	навяват	асо-
циации	 за	 запуснатост,	 а	
при	добра	аранжировка	и	
подходящо	 осветление	 са	
чудесни	 арт-зони,	 в	 които	
могат	 да	 се	 водят	 нефор-
мални	 разговори	 и	 да	 се	
изявяват	таланти.	
	 Едно	 от	 изисквания-
та	 на	 организаторите	 е	
участниците	да	дарят	свои	
изделия.	 Ножовете	 на	Ан-
дрей	Андреев	бяха	показа-
ни	 в	 изложба,	 представе-
на	 на	 изложението	 от	 17	
до	20	май.	
	 От	 специална	 презен-
тация	 посетителите	 може-
ха	да	разберат	повече	за	
българската	община	Габро-
во,	която	е	част	от	мрежа-
та	 творчески	 градове	 на	
ЮНЕСКО
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