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РУЖА ЛЮБЕНОВА
 
	 С	 решение	 от	 13	 юли	
т.	г.	състав	на	Администра-
тивния	 съд	 в	 Габрово	 по-
твърди	 окончателно,	 без	
право	 на	 обжалване,	 на-
казанието	 от	 20	 000	 лева	
глоба,	 наложени	 на	 „Топ-
лофикация	 -	 Габрово“	ЕАД	
от	 Министерството	 на	
енергетиката.	
	 Четири	 месеца	 по-ра-
но,	 на	 13	 март	 т.	 г.,	 по	
казуса	 се	 произнесе	 Ра-
йонният	 съд	 в	 Габрово.	 И	
тогава	решението	беше	съ-
щото,	а	сега	е	потвърдено	
и	на	втора	инстанция.
	 Топлофикационното	
дружество	е	наказано	с	20	
000	лева	глоба	на	база	на-
казателно	 постановление	
№	Е-НП-21	от	4	септември	
2017	 г.,	 подписано	 от	 ми-

нистъра	 на	 енергетиката.	
В	 него	 е	 документирано,	
че	 на	 13	 декември	 2016	 г.	
ТЕЦ	-	Габрово	„е	нарушил	
разпоредба	 на	 Закона	 за	
енергетиката	 и	 Наредбата	
за	резерви	от	 горива.	Ще	
припомним,	че	нарушение-
то	 се	 изразяваше	 в	 „не-
поддържане	 към	 същата	
дата	 непрекъснато	 на	 ре-
зерви	 от	 основно	 твърдо	
гориво	-	въглища,	в	разме-
ра,	утвърден	за	месец	де-
кември	2016	г.	със	Заповед	
№	Е-РД-16-539	от	04.11.2015	
г.	 на	 министъра	 на	 енер-
гетиката...“.	 За	 да	 наложи	
20-те	 хиляди	 лева	 глоба,	
министърът	 се	 е	 позовал	
на	 комплексна	 проверка	
в	 ТЕЦ	 -	 Габрово,	 извър-
шена	 на	 12	 и	 13	 декем-
ври	 2016	 г.	 от	 длъжност-
ни	 лица	 от	 МЕ	 относно	

„техническото	състояние	и	
експлоатацията	 на	 енер-
гийните	 обекти;	 изпълне-
нието	на	задължението	за	
набиране	 и	 съхраняване	
на	 резервите	 от	 горива,	
необходими	за	сигурното	и	
непрекъснато	 снабдяване	
с	енергия,	и	спазването	на	
разпоредбите	 на	 подзако-
новите	нормативни	актове	
по	прилагането	на	Закона	
за	 енергетиката,	 както	 и	
спазването	 на	 отраслови-
те	правила	за	осигуряване	
на	 здравословни	 и	 безо-
пасни	 условия	 на	 труд	 в	
предприятието	 в	 съответ-
ствие	с	относимите	норма-
тивни	актове“.	Глобата	е	в	
резултат	от	тази	проверка.
	 Първоначално	 минис-
терското	 наказателно	 по-
становление	 бе	 обжалва-
но	 от	 топлофикационното	

дружество	 пред	 Районния	
съд	 в	 Габрово	 с	 мотива,	
че	 е	 неправилно	 и	 неза-
коносъобразно.	В	жалбата	
пишеше,	 че	 „дружеството	
не	е	извършило	вмененото	
нарушение,	 като	 деянието	
се	 явява	 несъставомерно,	
а	 наложеното	 наказание	
не	отговаря	на	посоченото	
в	 наказателното	 постано-
вление	нарушение.
	 „Топлофикация	 Габро-
во“	 ЕАД	 твърдеше,	 че	
за	 отоплителен	 сезон	
2016/2017	 г.	 е	 бил	 монти-
ран	 и	 приведен	 в	 рабо-
тен	режим	парен	котел	за	
производство	 на	 електри-
ческа	 и	 топлинна	 енергия	
на	 база	 биомаса,	 който	 е	
приет	и	въведен	в	експло-
атация	на	8	декември	2016	
година.	

Съдъò пîòвърди ãлîáаòа íа ТЕÖ - 20 000 лåва
Габровското дружество е наказано заради „неподдържане непрекъснато на резерви от въглища“ през зимата на 2016/2017 г.
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	 Националният	 музей	
на	образованието	-	Габро-
во	 стана	 част	 от	 инфор-
мационната	 кампания	
„Човешкото	 лице	 на	 кул-
турното	 наследство“,	 коя-
то	 Представителството	 на	
Европейската	 комисия	 в	
България	 провежда	 съв-
местно	 с	 Министерството	
на	културата.
	 Кампанията	 е	 във	
връзка	 с	 Европейската	
година	 на	 културното	 на-
следство	 и	 цели	 да	 насо-
чи	вниманието	към	диало-
га	 на	 културите	 в	 съюза.	
Екип	от	Представителство-
то	 на	 ЕК	 е	 интервюирал	
и	 снимал	 граждани	 на	

27	 страни-членки	 на	 ЕС,	
които	 живеят	 в	 България.	
Чрез	пощенски	картички	с	
образите	 и	 впечатленията	
на	 тези	 хора	 кампанията	
иска	 да	 покаже	 европей-
ското	културно	наследство	
и	 близостта	 на	 народи-
те	 от	 ЕС.	 Стреми	 се	 да	
представи	 една	 различна	
външна	 гледна	 точка	 към	
българските	 традиции	 и	
да	 покаже	 неочакваните	
сходства	 и	 взаимодейст-
вия	между	културите.		
	 В	НМО	чрез	пощенски	
картички	„гостуват“	Тим	от	
Белгия,	 Дейви	 от	Шотлан-
дия	 и	Ан-Кристин	 от	Шве-
ция.

	 За	 Тим	 историята	 в	
България	започва	преди	10	
години	 от	 запознанството	
му	с	един	гайдар.	„Толкова	
се	 впечатлих	 от	 българ-
ската	музика,	че	напуснах	
работа	и	започнах	отново	
да	 се	 занимавам	 с	 музи-
кални	 проекти	 -	 разказва	
Тим.	 -	 Направихме	 едно	
импровизирано	 студио	 в	
село	Долен	-	антология	на	
всичко,	 в	 което	 се	 крие	
красотата	 на	 България	 -	
музика,	архитектура	и	при-
рода.	Оттогава	се	занима-
вам	 с	 разпространението	
и	 „изнасянето“	 на	 българ-
ска	 музика.	 Културата	 е	
най-добрият	 посланик	 на	

България,	повярвайте	ми.“
		 Ан-Кристин	 е	 от	 20	
години	 в	 България	 и	 не-
щото,	 което	 продължава	
да	 я	 учудва	 след	 толкова	
години	 тук,	 е,	 че	 хората	
наистина	вярват	в	 „насти-
ването“:	„В	Швеция,	когато	
децата	са	болни,	им	дава-
ме	 сладолед	 и	 кока-кола,	
защото	 болестта	 идва	 от	
вирусите,	а	не	от	студено-
то.	Тук	 е	 точно	 обратното	
-	 дори	 студената	 вода	 е	
забранена!“.	
	 Заедно	 с	 картичките,	
които	 се	 разпространяват	
безплатно,	 на	 разположе-
ние	на	посетителите	има	и	
информационен	плакат.

	 Негово	 Високопреос-
вещенство	 Великотърнов-
ският	митрополит	Григорий	
направи	първата	копка	на	
бъдещия	 параклис	 „Све-
ти	 Никола“	 в	 тревненския	
квартал	 Светушка.	 Преди	
това	Негово	Високопреос-
вещенство	 извърши	 тър-
жественото	 освещаване	
на	 мястото,	 отредено	 за	
строителството	 на	 право-
славната	 сграда,	 където	
беше	положен	и	основният	
камък	за	храма.	
	 Великотърновският	
митрополит	извърши	и	не-
обходимите	 чинодействия	
за	измолване	Божията	по-
мощ	при	тази	духовна	пот-
реба	и	освети	водата	чрез	
кръстообразно	 благосла-
вяне	и	потапяне	на	светия	
кръст	в	нея.	Накрая	поръ-
си	всички	присъстващи	за	
здраве,	 сполука	 и	 съпри-

частност	към	построяване-
то	на	новия	духовен	храм	
в	 Трявна.	 На	 церемония-
та	 присъстваха	 основният	
дарител	 Венци	 Дамянов,	
кметът	 на	 Трявна	 Дончо	
Захариев	 и	 зам.-кметът	
Николина	 Николова.	 Дон-
чо	Захариев	благодари	на	
всички,	 дарили	 средства	
за	 бъдещия	 храм,	 и	 изра-
зи	 своята	 и	 на	 тревненци	
надежда	 строителството	
да	приключи	до	Никулден.	
Кметът	 заедно	 с	 Велико-
търновския	 митрополит	 и	
Венци	 Дамянов	 положи-
ха	 трите	 основни	 камъка	
на	сградата.	По	време	на	
церемонията	 стана	 ясно,	
че	 богоугодното	 дело	 по	
изографисване	 стените	 на	
параклиса	ще	бъде	извър-
шено	 от	 възпитаници	 на	
НГПИ	 „Тревненска	 школа“	
в	града.

Дядî Гриãîрий íаправи първаòа 
кîпка íа áъдåщия параклиñ 
„Свåòи Никîла” в Трявíа

	 Официална	 церемония	
по	 откриването	 на	 Алея	
на	 Българската	 воинска	
слава	 организира	 утре	 в	
Трявна	 администрацията	
на	 кмета	 Дончо	 Захари-
ев.	Алеята	на	Българската	
воинска	 слава	 ще	 бъде	
открита	 по	 повод	 140-та	
година	 от	 основаването	
на	 Българската	 армия	 на	
крайречната	 алея	 до	 НЧ	
„Пенчо	 Славейков	 1871“	 в	
града	на	Зографите.
	 На	 крайречната	 алея	
ще	 бъдат	 поставени	 25	
плочи,	 всяка	 от	 които	

показва	 по	 една	 от	 най-
големите	 победи	 на	 Бъл-
гарската	 армия	 в	 Нацио-
налноосвободителната	
война,	Балканската	война,	
Първата	 и	 Втората	 све-
товни	войни.	Церемонията	
по	 откриването	 на	Алеята	
ще	 бъде	 от	 17,0	 часа.	 А	
Община	 Трявна	 приканва	
тревненци	 с	 присъствието	
си	на	церемонията	да	по-
кажат	своето	преклонение	
пред	подвига	на	загинали-
те	българи	във	всички	вой-
ни	за	защита	суверенитета	
на	страната	ни.

Уòрå в Трявíа îòкриваò Алåя íа 
Бълãарñкаòа вîиíñка ñлава

РУЖА ЛЮБЕНОВА
 
	 Самолетът,	който	е	из-
летял	 от	 летище	 София	
за	 остров	 Скиатос,	 Гър-
ция,	 без	 да	 мине	 гранич-
на	проверка,	е	тръгнал	от	
Габрово.	 Ще	 припомним,	
че	вчера	почти	всички	ме-
дии	 цитираха	 изказване	
на	 председателя	 на	 АБВ	
Румен	 Петков	 по	 време	
на	 пресконференция,	 на	
която	той	обясни	този	про-
пуск	на	граничните	ни	вла-
сти.
	 Петков	 допълни,	 че	 се	
е	 случило	 на	 13	юли	 т.	 г.,	
петък.
	 По-късно	 главният	 се-

кретар	 на	 МВР	 Младен	
Маринов	потвърди	казано-
то	от	Румен	Петков,	но	до-
пълни,	че	в	самолета	не	е	
имало	„нищо	притеснител-
но”	 и	 че	 става	 въпрос	 за	
човешка	 грешка,	 допусна-
та	от	наземния	оператор.
	 А	 причината	 за	 про-
пуска	 на	 граничните	 ни	
власти	 била,	 че	 наземни-
ят	 оператор	 не	 уведомил	
служителите	 на	 „Гранична	
полиция“	за	този	полет.	До	
изясняване	 на	 обстоятел-
ствата	 по	 случая	 той	 е	 с	
отнет	 служебен	пропуск	и	
е	отстранен	от	изпълнява-
не	 на	 служебните	 задъл-
жения.

	 Самолетът	 е	 частен,	 а	
в	 него	 са	 пътували	 общо	
петима	 души.	 Тръгнал	 от	
Габрово,	 кацнал	 е	 меж-
динно	 в	 София	 и	 отлетял	
за	Солун.	 В	 столицата	 ни	
е	имал	над	един	час	пре-
стой.	
	 Граничните	 полицаи	
разбрали	 за	 случилото	 се	
едва	 след	 като	 самолетът	
излетял	 към	 Гърция.	Те	 се	
свързали	с	полицията	там	
и	ги	предупредили	да	про-
верят	 пристигащите	 път-
ници.	 Самолетът	 бил	 про-
верен	 и	 не	 било	 открито	
нищо	 нередно,	 допълниха	
от	МВР.
 

	 От	18	до	28	юли	за	тре-
та	поредна	година	Лятната	
академия	 по	 драматургич-
но	 писане	 ще	 събере	 в	
България	 млади	 сценари-
сти	 и	 драматурзи	 от	 цял	
свят.	
	 Академията	 се	 органи-
зира	 от	 сдружение	 „Арте	
Урбана	 колектив“	 и	Музея	
на	 архитектурно-историче-
ски	резерват	„Боженци”.	
	 Участниците	 и	 лекто-
рите	идват	от	16	различни	
държави	 от	 всички	 конти-
ненти.	
	 Да	 творят	 в	 България	

пристигат	 млади	 таланти	
дори	 от	 далечните	 Коста	
Рика	 и	 Хонг	 Конг.	 Ос-
новната	 част	 от	 Лятната	
академия	 ще	 се	 състои	 в	
красивото	 българско	 село	
Боженци,	 разположено	 в	
планините	до	Габрово.
	 Тази	 година	 мотото	
е	 „Дигитално	 село”	 като	
лекциите	 и	 ателиетата	 от	
програмата	 имат	 обща	
тема,	а	именно	„Изкуство-
то	 на	 писане	 на	 истории	
(storytelling)	 в	съвременна-
та	дигитална	епоха“.	

Самîлåòъò, излåòял за Гърция áåз 
ãраíичíа прîвåрка, òръãíал îò Гаáрîвî
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Млади òвîрци îò цял ñвяò 
ñå ñъáираò в Бîжåíци
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НМО ñå включи в иíфîрмациîííаòа кампаíия 
„Чîвåшкîòî лицå íа кулòурíîòî íаñлåдñòвî”



2 18 юли 2018 г.

ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
ОР ГА НИ ЗИ РА ЛИ ЦЕН ЗИ РА НИ КУР СО ВЕ ЗА: 

 ШИ ВАЧ
 РЕ МОНТ НА ШЕВ НИ МА ШИ НИ 
 ЕЛЕК Т РО И МО ТО КА РИС ТИ
 ОГ НЯ РИ
 КРА НИС ТИ
 БАР МАН-СЕР ВИТЬОР

ИЗ ДА ВА ДЪР ЖА ВЕН ДО КУ МЕНТ ЗА ПРА ВОС ПО СОБ НОСТ

 ГОТ ВАЧ, СЕР ВИТЬОР
 КОЗ МЕ ТИК
 ФРИЗЬО РИ
 ЛЕ ЧЕ БЕН МА САЖ
 МАНИКЮР, ПЕДИКЮР,    
  НОКТОПЛАСТИКА

066/808-592, 0887/361-876

 МА ШИ НИСТ НА ПЪТ НО-СТРО И ТЕЛ НИ МА ШИ НИ

Електроразпределение 
Север АД, 

Разпределителен 
обслужващ център 

Габрово и Горна Оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 06.08.2018 - 10.08.2018 г. от 09:00 до 
17:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	град	Габрово:	улица	„Митко	Палаузов“	от	№	
1	до	№	9	и	от	№	2	до	№	28.	

 В периода 30.07.2018 - 03.08.2018 г. от 09:00 до 
17:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	град	Габрово:	улица	„Митко	Палаузов“	от	№	
1	до	№	9	и	от	№	2	до	№	28.

 В периода 23.07.2018 - 27.07.2018 г. от 09:00 до 
17:00 ч.	 поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	град	Габрово:	улица	„Митко	Палаузов“	от	№	
1	до	№	9	и	от	№	2	до	№	28.

 В периода 18.07.2018 - 20.07.2018 г. от 09:00 до 
17:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	град	Габрово:	улица	„Митко	Палаузов“	от	№	
1	до	№	9	и	от	№	2	до	№	28.		
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределите-
лен	обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	
се	 извинява	 на	 своите	 клиенти	 за	 възникналото	
неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	
на	тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
Север АД, 

Разпределителен 
обслужващ център 

Габрово и Горна Оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 18.07.2018 - 20.07.2018 г. от 08:30 до 
17:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	 на	 община	 Севлиево	 и	 община	 Габрово,	 с.	
Сенник	-	част	от	абонатите,	захранени	от	ТП	5,	с.	Дра-
гановци	 -	част	от	абонатите,	захранени	от	MТП	3,	с.	
Новаковци,	с.	Хирево	-	абонатите,	захранени	от	ТП	1,	
с.	Крушево	-	абонатите,	захранени	от	ТП	1,	с.	Стоките		
-	абонатите,	захранени	от	ТП	1,	с.	Валевци.		
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределите-
лен	обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	
се	 извинява	 на	 своите	 клиенти	 за	 възникналото	
неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	
на	тел.	0700	1	61	61.

О Б Щ И Н А             Г А Б Р О В О
 
 Община	Габрово	съобщава, че	в	бр.	56	от	6	юли	
2018	 г.	 на	 „Държавен	 вестник“	 е	 обявен	 изработен	
Подробен	устройствен	план	(ПУП)	-	План	за	регула-
ция	 (ПР)	за	Частично	изменение	 (ЧИ)	на	Подробен	
устройствен	план	(ПУП)	за	част	от	кв.	223	и	кв.	226	
по	плана	на	гр.	Габрово	-	III	етап,	I	част.
	 На	основание	чл.	128,	ал.	5	от	ЗУТ	в	едномесечен	
срок	от	обнародването	в	„Държавен	вестник“	заин-
тересованите	лица	могат	да	направят	писмени	иска-
ния,	 предложения	 и	 възражения	 относно	Подробен	
устройствен	план	(ПУП)	-	План	за	регулация	(ПР)	за	
Частично	изменение	 (ЧИ)	на	Подробен	устройствен	
план	(ПУП)	за	част	от	кв.	223	и	кв.	226	по	плана	на	
гр.	Габрово	-	III	етап,	I	част,	до	кмета	на	общината.

Котелът,	работещ	на	въгли-
ща,	 не	 е	 включван	 в	 екс-
плоатация	поради	наличие	
на	заместваща	мощност	и	
е	 оставен	 за	 заместваща	
мощност	при	авария,	твър-
дяха	 от	 дружеството.	 От-
там	идвала	и	промяната	в	
законоустановените	 маси	
от	горива,	които	следвало	
да	се	поддържат.
	 След	 обстоен	 анализ	
Районният	 съд	 реши,	 а	
сега	 Административният	
потвърди:	 „По	 делото	 не	
се	спори,	че	към	момента	
на	 проверката	 дружество-

то	не	е	поддържало	посо-
чените	по-горе	количества	
твърдо	 гориво.	 „Топлофи-
кация	 Габрово“	 ЕАД	 сочи	
като	 аргумент	 въведения	
в	експлоатация	нов	котел,	
работещ	с	биомаса,	което	
прави	 излишно	 поддържа-
нето	 на	 количествата	 от	
твърдо	гориво.	
	 Този	 довод	 обаче	 не	
може	 да	 се	 приеме	 като	
основание	 за	 отпадане	
на	 административната	 от-
говорност	 на	 жалбопода-
теля.	 От	 материалите	 по	
делото	 е	 видно,	 че	 дру-
жеството	 действително	 е	

подало	 необходимите	 до-
кументи	 за	 промяна	 на	
лицензията.	 По	 делото	
е	 приложено	 заявление-
то,	 подадено	 до	 ДКЕВР,	
в	 което	 са	 изложени	 съ-
ображения	 и	 се	 иска	 из-
менение	 и	 допълнение	 на	
съществуващата	 лицензия	
№	Л-008-03	 от	 17.10.2000	 г.	
Към	момента	на	проверка-
та	 обаче	 това	 изменение	
не	е	било	факт.	
	 Логичен	 е	 изводът,	 че	
до	 момента	 на	 издаване	
на	нова	лицензия...	 дейст-
ват	 параметрите	 на	 ста-
рата	 такава.	 Не	 може	 да	

се	приеме	като	основание	
и	 аргумент	 едно	 бъдещо	
събитие,	което	още	не	съ-
ществува	в	правния	мир...
	 Към	 момента	 на	 про-
верката	 параметрите	 са	
фиксирани	от	 съществува-
щата	до	момента	лицензия	
и	 спрямо	 нея	 „Топлофи-
кация	 Габрово“	 е	 била	 в	
нарушение“,	 мотивира	 се	
съдът.
	 Ще	допълним,	че	в	мо-
мента	 се	 очаква	 решение	
и	 по	 друго	 дело	 срещу	
ТЕЦ	-	Габрово,	образувано	
по	 колективни	 искове	 на	
Община	Габрово,	СУ	„Рай-

чо	 Каролев”,	 ДГ	 „Слънце”,	
Дома	на	хумора	и	сатира-
та	 и	 88	 габровци,	 абона-
ти	 на	 топлофикационното	
дружество.	
	 След	 голям	 брой	 ава-
рии	 и	 дълго	 мръзнене	
през	 отоплителния	 сезон	
2016/2017	 г.	 граждани	 и	
институции	се	вдигнаха	на	
протест.	 На	 17	 февруари	
2017	 година,	 по	 време	 на	
протеста,	кметът	на	Габро-
во	 Таня	 Христова	 заяви,	
че	Общината	е	завела	иск	
срещу	дружеството.	Реше-
нието	 по	 него	 се	 очаква	
до	дни.

Съдъò пîòвърди ãлîáаòа íа ТЕÖ - 20 000 лåва

Случаят	продължава	да	се	
разследва.	 Подобно	 нару-
шение	е	имало	и	преди	 –	
на	 20	март	 т.	 г.	 пътниците	
на	полет	от	Париж	до	Со-
фия	бяха	допуснати	на	те-
риторията	на	страната	без	

задължителните	 гранична	
и	паспортна	проверка.
	 Днес,	 след	 случая	 и	
с	 габровския	 самолет,	 ле-
тищните	 оператори	 и	 слу-
жителите	на	„Гранична	по-
лиция“	 ще	 се	 съберат	 на	
съвещание.

Самîлåòъò, излåòял за Гърция 
áåз ãраíичíа прîвåрка...

По	 традиция	 голяма	
част	 от	 събитията	 ще	 са	
отворени	за	всички,	жела-
ещи	да	ги	посетят.	
Особен	 интерес	 пре-

дизвиква	 лекцията	 на	 хо-
ландеца	 Ситзе	 Шалк	 за	
трансмедийно	 писане	 на	
истории.	
	Лекцията	ще	се	състои	

на	 19	юли	от	 10	 часа	във	
Френския	 институт	 в	 Со-
фия.	 Ситзе	 Шалк	 работи	
по	 различни	 трансмедий-
ни	проекти	в	родината	си	
като	 най-популярният	 от	
тях	 -	 „Shatterland”,	 е	 на-
граждаван	 многократно	 и	
смесва	театър,	игри,	лите-
ратура	и	илюстрации.
Друго	 интересно	 съби-

тие	от	отворената	програ-
ма	 е	 ателието	 на	 амери-
канеца	Саймън	Ханукай	за	
нови	 театрални	 практики,	
което	ще	се	състои	на	21	
юли	от	18	часа	в	Старото	
школо	 на	 Боженци.	 Сай-
мън	 е	 роден	 в	 Азербай-
джан,	 но	 родителите	 му	

емигрират	 в	 САЩ,	 когато	
той	е	съвсем	малък.	Рабо-
тата	му	може	да	бъде	ви-
дяна	 основно	 в	Ню	Йорк,	
Калифорния	 и	 Париж,	 а	
проектите	му	са	интересна	
смес	 от	 съвременни	 теа-
трални	техники.
Лекцията	на	латвийката	

Аисте	 Птакауске	 за	 това	

как	 да	 пишем	 истории	 за	
творческите	 индустрии	ще	
се	състои	на	22	юли	отно-
во	 от	 18	 часа	 в	 Старото	
Школо	 на	 Боженци.	Аисте	
работи	както	в	сферата	на	
киното,	 така	 и	 в	 областта	
на	творческите	индустрии.	
Тя	 изнася	 лекции	 по	 цял	
свят	и	наскоро	бе	избрана	

за	 директор	 на	 магистър-
ската	 програма	 „Предпри-
емачество	 в	 творческите	
индустрии“	 към	 универси-
тета	във	Вилнюс.
На	 24	 юли	 отново	 в	

Старото	Школо	от	18	часа	
ще	 се	 проведе	 ателието	
на	 австралиеца	 Дейвид	
Финигън.	 Дейвид	 създава	

спектакли,	пърформънси	и	
игри,	 които	 често	 са	 пре-
сечна	 точка	 между	 изку-
ство	 и	 наука.	 Той	 работи	
на	 няколко	 континента	 и	
проектите	 му	 са	 много-
кратно	награждавани,	като	
например	 наградата	 „Гри-
фин“	 за	 драматургия	 през	
2017	година.
Третото	издание	на	Лят-

ната	 академия	 по	 драма-
тургично	писане	ще	завър-
ши	 с	 традиционен	 фести-
вал,	 който	 ще	 се	 състои	
на	 28	 юли	 в	 Боженци.	 В	
програмата	 на	 фестивала	
са	 включени	 театрални	
пърформанси,	както	и	кон-
церт	 на	 виртуозния	 ма-
кедонски	 китарист	 Влатко	
Стефановски	 със	 специа-
лен	гост	Теодосий	Спасов.	
Никола	Груев	-	Котарашки	
пък	 ще	 накара	 всички	 да	
танцуват	с	диджей	сет.
Основни	 партньори	 на	

събитието	 са	 Френският	
институт	 в	 България,	 Об-
щина	 Габрово	 и	 Столична	
програма	„Култура”.

Млади òвîрци îò цял ñвяò ñå ñъáираò в Бîжåíци

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Окръжният	 съд	 в	
Габрово	 осъди	 условно	
жена,	 собственик	 и	 уп-
равител	 на	 фирма	 в	 Се-
влиево,	 занимаваща	 се	 с	
търговия	 на	 лекарства	 и	
консумативи.	 Престъпле-
нието	 е	 датирано	 доста	
назад	във	времето,	преди	
5	 години	 	–	между	2007	и	
2012	година,	а	след	още	6	
години	 вече	 имаме	 реше-
ние	на	първа	инстанция.	
	 Наказанието	 на	 под-
съдимата	 Е.	 С.	 М.	 е	 две	
години	 лишаване	 от	 сво-
бода,	 условно,	 с	 четири	
години	 изпитателен	 срок.	

В	 присъдата	 е	 записано	
още,	 че	 трябва	 „да	 плати	
в	 полза	 на	ОД	 на	МВР	 -	
Габрово	сумата	от	 2264,75	
лева,	направени	по	делото	
разноски...“.	
	 Ще	 припомним,	 че	 на	
20	юни	 т.	 г.	 от	 прокурату-
рата	 съобщиха,	 че	 обви-
нителният	 акт	 срещу	 тър-
говката	на	лекарства	вече	
е	в	съда,	а	решението	си	
Окръжният	съд	произнесе	
на	16	юли	т.	г.	С	него	под-
съдимата	 Е.	 С.	 М.	 беше	
призната	 за	 виновна,	 че	
„през	периода	от	1	януари		
2007	 година	 до	 31	 декем-
ври	 2012	 година	 ...	 като	
собственик	 и	 управител	

на	 ЕТ	 ...,	 при	 условията	
на	 продължавано	 престъ-
пление	 избегнала	 уста-
новяването	 и	 плащането	
на	 данъчни	 задължения	 в	
особено	 големи	 размери	
–	 236	 106,19	 лв.,	 като	 по-
твърдила	неистина	и	зата-
ила	 истина	 в	 подадените	
пред	ТД	на	НАП	-	Габрово	
ежемесечни	 справки-де-
кларации	 по	 чл.	 125	 от	
ЗДДС	–	не	е	декларирала	
получени	от	стопанисвана-
та	от	ЕТ	...	аптека,	находя-
ща	 се	 в	 град	 Севлиево...	
В	 присъдата	 са	 изброени	
и	 фактурите	 от	 изготве-
ната	 съдебно-счетоводна	
експертиза:	„От	„Софарма	

трейдинг”	АД	 не	 е	 декла-
рирала	 покупки	 на	 обща	
стойност	 48	 871,33	 лева	
и	 дължим	 върху	 нея	 ДДС	
на	обща	стойност	9	774,21	
лева.	 От	 „Търговска	 лига”	
Н.	 А.	 Ц.	 не	 декларирала	
покупки	на	обща	стойност	
8	 748,28	 лева	 и	 дължим	
върху	 нея	 ДДС	 на	 обща	
стойност	1	749,65	лева.	От	
„Кавен	 Орбико”	 ООД	 не		
декларирала	 покупки	 на	
обща	 стойност	 13	 124,27	
лева	 и	 дължим	 върху	 нея	
ДДС	 на	 обща	 стойност	
2	 624,85	 лева.	 От	 „Стинг”	
АД	 не	 са	 били	 деклари-
рани	 покупки	 на	 обща	
стойност	762	729.94	лева	и	

дължим	върху	тях	ДДС	на	
обща	 стойност	 152	 546,01	
лева.	 От	 „Фьоникс	 Фар-
ма”	ЕООД	не	декларирала	
покупки	на	обща	стойност	
347057,60	 лева	 и	 дължим	
върху	 нея	 ДДС	 на	 обща	
стойност	 69411,47	 лева“,	
пише	в	 счетоводната	 екс-
пертиза.
	 Според	 Наказателния	
кодекс	 за	 избягване	 пла-
щането	на	данъчни	задъл-
жения	 в	 особено	 големи	
размери	 наказанието	
е	 лишаване	 от	 свобода	
от	 три	 до	 осем	 години	 и	
конфискация	 на	 част	 или	
цялото	 имущество	 на	 ви-
новния.	 Но	 пък,	 „ако	 до	

приключване	 на	 съдебно-
то	 следствие	 в	 първоин-
станционния	 съд	 необя-
веното	 или	 неплатеното	
данъчно	 задължение	 бъде	
внесено	 в	 бюджета	 заед-
но	с	лихвите,	наказанието	
е	лишаване	от	свобода	до	
три	години	и	глоба	до	1000	
лева“.
	 В	 случая	 Е.	 С.	 М.	 се	
възползва	от	възможност-
та	делото	й	да	бъде	гледа-
но	по	реда	на	съкратеното	
съдебно	 следствие	 в	 про-
изводството	 пред	 първа	
инстанция.	
	 Тя	 се	 призна	 за	 	 ви-
новна	 по	 всички	 факти	 и	
обстоятелства,	 посочени	

в	 обвинителния	 акт,	 и	 из-
рази	 съгласие	 да	 не	 се	
събират	 доказателства	 по	
тях.	Съгласно	закона,	при	
разглеждане	на	делото	по	
този	 ред,	 когато	 опреде-
ля	 наказанието,	 съдът	 е	
длъжен	 да	 се	 съобрази	 с	
разпоредбата	 на	 закона,	
като	 в	 конкретния	 случай	
редуцира	 първоначално	
определеното	на	подсъди-
мата	наказание	от	3	годи-
ни	„лишаване	от	свобода“	
с	 1/3,	 уточниха	 от	 съдеб-
ната	инстанция.
	 Присъдата	 може	 да	
бъде	 обжалвана	 пред	 ве-
ликотърновския	 Апелати-
вен	съд.

Сåвлиåвка 5 ãîдиíи крила ДДС, ñлåд îщå 6 я îñъдиха
Търговката на лекарства, скрила над 236 хиляди лева от ДДС, получи условна присъда
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	 Община	 Дряново	 и	
Общински	 комитет	 „Васил	
Левски“	ще	отбележат	181-
та	 годишнина	 от	 рожде-
нието	на	Апостола	на	бъл-
гарската	свобода.	Днес	от	
10.00	часа	тържествено	ще	
бъдат	 поднесени	 венци	 и	
цветя	 пред	 бюст-паметни-
ка	на	Васил	Левски.
	 Бюст-паметникът	 офи-
циално	 бе	 открит	 на	 13	
май	2006	г.	в	присъствието	
на	президента	на	България	
по	 повод	 130	 години	 от	
Априлската	епопея	в	Дря-
новския	 манастир.	 Скулп-
тор	 на	 паметника	 е	 Ро-
сица	 Мишева,	 а	 архитект	
-	 Атанас	 Атанасов.	 Висок	
е	3.18	м,	като	самият	бюст	
е	90	см.	Два	пъти	годишно	
дряновци	 се	 събират	 при	
него	–	веднъж	за	годишни-
ната	 от	 рождението	 му	 и	
веднъж	за	годишнината	от	
обесването	му.

Дряíîвî îòáåлязва 181 ãîдиíи 
îò рîждåíиåòî íа Ваñил Лåвñки
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Приключи	 приема	 на	
заявленията	 за	 подпома-
гане	 за	 „Реконструкция,	
ремонт,	 оборудване	 и/или	
обзавеждане	 на	 общински	
сгради,	 в	 които	 се	 предос-
тавят	 обществени	 услуги,	 с	
цел	подобряване	на	тяхната	
енергийна	 ефективност“	 по	
подмярка	7.2.	„Инвестиции	в	
създаването,	 подобряването	
или	разширяването	на	всич-
ки	видове	малка	по	мащаби	
инфраструктура“	 от	мярка	 7	
„Основни	 услуги	 и	 обновя-
ване	 на	 селата	 в	 селските	
райони“	от	Програма	за	раз-
витие	 на	 селските	 райони	
2014	 -	 2020	 г.,	 информираха	
от	 пресцентъра	 на	ДФ	 „Зе-
меделие“.	В	периода	на	при-
ема	от	8	март	2018	 г.	до	16	
юли	2018	 г.	в	информацион-
ната	 система	 ИСУН	 са	 по-
дадени	 общо	 527	 общински	
проекта	 на	 обща	 стойност	
над	371	млн.	лв.

Така	 за	 „Строителство,	
реконструкция	 и/или	 реха-
билитация	 на	 нови	 и	 съ-

ществуващи	 улици	 и	 трото-
ари	 и	 съоръжения	 и	 при-
надлежностите	 към	 тях“	 са	
постъпили	 153	 предложения	
с	 обща	 стойност	 на	 заяве-
ната	субсидия	от	174	157	043	
лева.	 Постъпилите	 проекти	
по	 „Реконструкция,	 ремонт,	
оборудване	 и/или	 обзавеж-
дане	 на	 общинска	 образо-
вателна	 инфраструктура	 с	
местно	значение	в	селските	
райони,	 която	 включва	 ос-
новно	 или	 средно	 училище,	
финансирано	 чрез	 бюджета	
на	общината	или	професио-
нална	 гимназия“	 са	 41	 на	
обща	 стойност	 34	 512	 007	
лева.	 24	 са	 проектите	 на	
стойност	 20	 271	 951	 лева,	
свързани	 с	 „Реконструкция,	
ремонт,	 оборудване	 и/или	
обзавеждане	 на	 общинска	
образователна	 инфраструк-
тура	 с	 местно	 значение	
в	 селските	 райони,	 която	
включва	 детска	 градина,	
финансирана	 чрез	 бюджета	
на	 общината“.	 За	 „Изграж-
дане	 на	 закрита	 спортна	

инфраструктура,	 включител-
но	 оборудването	 и/или	 об-
завеждането	 й	 в	 общинска	
образователна	 инфраструк-
тура	 с	 местно	 значение,	 в	
която	няма	изградена	закри-
та	 спортна	 инфраструктура	
и	 която	 включва	 основно	
или	 средно	 училище,	 фи-
нансирано	чрез	бюджета	на	
общината“	има	постъпили	15	
проекта	за	7	138	160	лв.	По	
„Изграждане	 и/или	 обновя-
ване	 на	 площи	 за	 широко	
обществено	ползване,	пред-
назначени	 за	 трайно	 задо-
воляване	 на	 обществените	
потребности	 от	 общинско	
значение“	 са	 134	 проекта	 с	
обща	стойност	на	заявената	
субсидия	97	754	980	лв.	

Сто	 и	 девет	 са	 проек-
тите	на	стойност	10	281	324	
лева	 по	 „Изграждане,	 ре-
конструкция,	 ремонт,	 обо-
рудване	и/или	обзавеждане	
на	 спортна	 инфраструкту-
ра“,	 а	 за	 „Реконструкция,	
ремонт,	 оборудване	 и/или	
обзавеждане	 на	 общински	

сгради,	 в	 които	 се	 предос-
тавят	 обществени	 услуги,	 с	
цел	подобряване	на	тяхната	
енергийна	 ефективност“	 са	
51	 проекта	 за	 26	 915	 535	
лева.

Съгласно	 указанията	 за	

прием	 на	 проектите,	 кога-
то	 размерът	 на	 заявената	
безвъзмездна	 финансова	
помощ	 на	 всички	 подаде-
ни	 проектни	 предложения	
за	 съответната	 процедура	
надхвърля	 разполагаемия	

бюджет,	 се	 извършва	 тях-
ната	 предварителна	 оценка	
(ранкирана).

В	 едномесечен	 срок	
след	 приключване	 периода	
на	 прием	 оценителна	 ко-
мисия	 класира	 проектните	

предложения	 по	 критерии-
те,	 посочени	 в	 „Критерии	
и	 методика	 за	 оценка	 на	
проектните	 предложения“.	
Списъкът	 с	 предварителния	
ранкинг	се	публикува	на	ин-
тернет	 страницата	 на	 ДФЗ-
РА.	 В	 14-дневен	 срок	 след	
обявяването	 му	 и	 в	 случай	
на	 несъгласие	 кандидатите	
могат	 да	 подадат	 възраже-
ние	до	ръководителя	на	УО	
на	ПРСР	2014-2020	г.

В	 случай	 на	 получени	
възражения	 относно	 класи-
рането	и	получените	оценки	
по	 проектите	 комисия	 ще	
разгледа	възраженията	и	ще	
се	 произнесе	 в	 срок	 до	 60	
дни	от	подаването	на	всяко	
възражение.

Окончателното	 класира-
не	 за	 всяка	 процедура	 ще	
се	 публикува	 на	 интернет	
страницата	на	ДФЗ-РА	в	ед-
номесечен	срок	от	приключ-
ване	 с	 разглеждането	 на	
последното	 възражение	 по	
извършеното	предварително	
класиране	на	проектите.

527 прîåкòа за íад 371 млí. лåва ñа пîдадåíи пî ПРСР 2014-2020

	 Болестта	 Африканска	
чума	 по	 свинете	 беше	 об-
съждана	 вчера	 по	 време	
на	 заседание	 на	 Областна-
та	 епизоотична	 комисия.	Тя	
бе	 свикана	 от	 заместник	
областния	 управител	 Росен	
Цветков.	 Членовете	 на	 ко-
мисията	 бяха	 запознати	 с	
информация	 за	 обстановка-
та	към	момента	от	д-р	Васил	
Петров	от	ОД	„Безопасност	
на	 храните“.	 Болестта	 не	 е	
опасна	за	хората,	но	причи-
нява	огромни	икономически	
щети.	Африканската	чума	не	
може	да	бъде	спряна,	целта	
е	да	се	предприемат	мерки,	
така	че	да	не	се	допусне	до	
домашните	 свине.	 И	 в	 тази	
връзка	 д-р	 Петров	 обясни,	

че	 е	 изключително	 важно	
да	има	информация	за	всич-
ки	 животни,	 отглеждани	 в	
региона,	 а	 съдействието	 на	
местната	 власт	 ще	 е	 нало-
жително.	До	края	на	месеца	
ще	бъдат	посетени	легални-
те	ферми	за	свине	в	рамки-
те	 на	областта,	 информира-
ха	още	от	ОД	„Безопасност	
на	храните“.	
	 С	 цел	 предпазване	 и	
недопускане	 възникването	
и	 разпространението	 на	
болестта	 в	 област	 Габрово	
бяха	приети	мерки,	изисква-
щи	 извършването	 на	 посто-
янен	 ветеринарномедицин-
ски	 контрол	 по	 отношение	
спазването	 на	 мерките	 за	
биосигурност	 в	 свиневъдни-

те	 обекти,	 незабавното	 ин-
формиране	на	обслужващия	
и	 официалния	 ветеринарни	
лекари	 в	 случай	 на	 пови-
шена	 смъртност	 при	 сви-
ните,	 както	 и	 незабавното	
информиране	 на	 официал-
ния	 ветеринарен	 лекар	 за	
всички	 намерени	 умрели	
диви	 свине,	 а	 също	 и	 при	
промяна	на	здравния	статус,	
поведение	 и	 изменения,	 от-
крити	по	вътрешните	органи	
на	 отстреляните	 диви	 сви-
не	 при	 първична	 обработ-
ка.	 Сред	 мерките,	 които	 се	
предвиждат	 още,	 съгласно	
взетите	 решения	 по	 време	
на	 заседанието,	 попадат	 и	
собствениците	 на	 животно-
въдни	 обекти,	 които	 трябва	

да	въведат	строги	мерки	за	
охрана	и	биосигурност	и	не-
допускане	 на	 външни	 лица	
в	 обектите.	 Да	 извършват	
дезинфекция	 на	 влизащите	
и	 излизащите	 транспортни	
средства.	 Да	 не	 се	 заку-
пуват	 животни	 от	 нерегла-
ментирани	 търговци,	 неи-
дентифицирани	 животни	 и	
животни	без	придружителен	
документ.	 Комисията	 прие	
и	 кметовете	 на	 общини	 да	
разпоредят	 със	 заповед	 до	
кметовете	на	населени	мес-
та	да	опишат	всички	свине,	
отглеждани	 в	 рамките	 на	
кметствата,	 и	 да	 предоста-
вят	 за	 това	 информация	 на	
ОД	 „Безопасност	 на	 храни-
те“	–	Габрово.	

Оáлаñòíаòа åпизîîòичíа кîмиñия îáñъди Африкаíñка чума 
пî ñвиíåòå, дî края íа мåñåца щå áъдаò пîñåòåíи фåрмиòå

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 
	 С	 6	 ст.	 да	 поскъпне	
през	 2018	 г.	 доставянето	
на	 питейна	 вода,	 предла-
гат	от	ВиК	-	Габрово.	Сега	
цената	е	1.45	лв.	за	кубик,	
предложението	е	да	стане	
1.51	 лв.,	 съобщава	 Влади-
мир	Василев,	управител	на	
ВиК	ООД	-	Габрово.
	 Цената	 на	 отвеждане	
на	 отпадъчните	 води	 се	
запазва.	За	пречистването	
е	предвидено	малко	по-ви-
сока	цена	с	16		ст.	-	от	0.23	
става	0.39	лв.	Получава	се	
така,	защото	в	Трявна	има	
нова	пречиствателна	стан-
ция.	По	степени	на	замър-
сяване	-	първата	степен	се	
намалява	с	35	ст.,	втората	
-	предлага	се	да	стане	0.75	
лв.,	 а	 досега	 е	 била	 1.06	
лв.	 и	 трета	 -	 от	 1.17	 лв.,	
предложението	е	за	87	ст.	
Така	 че	 донякъде	 цените	
се	компенсират.

			 Промишлените	 пред-
приятия	 ще	 плащат	 по-
малко	 с	 30	 ст.,	 отколкото	
преди.	 За	 сметка	 на	 това	
цените	се	увеличават	мал-
ко	 за	 битовите	 абонати,	
според	 предложението	 на	
ВиК.
	 „Цената	 на	 водата	 в	
Габрово	 не	 е	 променяна	
от	 6	 години,	 през	 2012	 г.	
е	 последното	 увеличение.	
Бизнес	 планът	 ни	 за	 2017	
-	 2021	 г.,	 където	 също	 се	
предвиждаше	 увеличаване	
цената	на	водата,	дори	не	
бе	 разгледан	 от	 регулато-
ра,	защото	на	територията	
на	 областта	 имаше	 два	
оператора	-	ВиК	-	Габрово	
и	ВиК	-	Севлиево.	А	трябва	
да	е	един.	Тогава	драстич-
но	 бе	 вдигната	 цената	 на	
водата	 в	 доста	 населени	
места.	Тече	 процедура	 по	
обединяване	на	двата	опе-
ратора,	 има	 и	 решение	
за	 това	 на	 Общински	 съ-

вет	-	Севлиево.	В	момента	
се	 подготвя	 анекс,	 който	
ще	 се	 сключи	 с	 водната	
асоциация	 на	 20	 август.	
Ако	 няма	 проблем	 с	 под-
писването,	 от	 2019	 г.	 ВиК	
-	Габрово	ще	остане	един-
ственият	 оператор	 в	 об-
ластта.	Тогава	на	практика	

ВиК	 -	 Габрово	 може	 да	
прави	 предложения	 през	
водния	 регулатор	 за	 про-
мени	 в	 цената	 на	 водата,	
включени	 в	 бизнес	 плана	
на	дружеството	за	2018	до	
2021	 г.“,	 коментира	 Васи-
лев.
	 Бизнес	планът	все	още	
не	 е	 внасян	 в	 Комисията	
за	 енергийно	 и	 водно	 ре-
гулиране.	Първо	трябва	да	
бъде	 одобрен	 от	 водната	
асоциация.	Цените	ще	 бъ-
дат	 разгледани	 от	 регула-
тора	и	той	евентуално	ще	
ги	 одобри	 или	 предложи	
други,	 но	 не	 по-високи	 от	
предложените	 от	 габров-
ското	 водно	 дружество.	
Бизнес	 планът	 трябва	 да	
бъде	внесен	до	1	месец	от	
обявяването	му,	това	озна-
чава	началото	на	август.	
	 Предполага	се,	че	око-
ло	 средата	 на	 септември	
ще	 се	 знае	 ще	 поскъпне	
ли	и	с	колко	водата.

С 6 ñò. да пîñкъпíå вîдаòа, прåдлаãа ВиК

	 Българските	 учители	
писаха	 отличен	 на	 новите	
учебници	 за	 3,	 7	 и	 9	 клас	
на	 „Просвета“.	 Издателска-
та	 група	 внесе	 най-много	
проекти	 –	 над	 70	 с	 мар-
ките	 „Просвета“,	 „Просвета	
Плюс“	 и	 „Просвета	АзБуки“,	
и	 всички	 бяха	 единодушно	
одобрени	от	МОН	и	от	пре-
подавателите.
	 Вчера	в	МОН	бяха	обя-
вени	 резултатите	 от	 оце-
няването	 на	 учителите,	
участвали	 в	 процедурата.	
Окончателно	са	одобрени	и	
печатните	 учебници,	 и	 тех-
ните	 електронни	 варианти.	
Досега	най-голямата	българ-
ска	 издателска	 група	 пред-
лагаше	електронни	учебници	
за	 ученици	 от	 1	 до	 8	 клас,	

но	от	тази	есен	и	деветокла-
сниците	ще	могат	да	учат	по	
тях.
	 „За	 3	 клас	 предлагаме	
два	 пълни	 комплекта	 –	 „Чу-
ден	свят”	(„Просвета“)	и	„Го-
лямото	приключение”	 („Про-
света	Плюс“)	-	съобщи	Кина	
Андреева,	 главен	 редактор	
на	 издателската	 група.	 -	Те	
са	дело	на	същите	авторски	
колективи,	 които	 създадоха	
и	 двата	 комплекта	 за	 1	 и	
2	 клас.	 Учебниците	 влязо-
ха	 в	 клас	 миналата	 учебна	
година	 и	 са	 най-харесвани-
те	 от	 българските	 учители.	
„Голямото	 приключение“	 за	
1	 клас	 получи	 и	 световно	
признание	 на	 Международ-
ния	 панаир	 на	 книгата	 във	
Франкфурт,	 където	 прес-

тижно	жури	 го	определи	за	
най-добър	 учебен	 комплект	
в	 Европа	 за	 2017	 година.	
Не	 по-малко	 успешен	 е	 и	
другият	 комплект	 -	 „Чуден	
свят“	–	добави	тя.	За	3	клас	
„Просвета“	предлага	и	учеб-
ници	 по	 три	 чужди	 езика	 –	
английски,	немски	и	руски.
	 За	 7	 клас	 издателската	
група	 има	 29	 учебни	 ком-
плекта,	 включително	 по	 ан-
глийски,	 немски,	 руски	 и	
френски	 език.	 По	 остана-
лите	предмети	се	предлагат	
по	два	или	по	три	учебника,	
което	 дава	 възможност	 на	
учителите	 да	 изберат	 онзи,	
който	 е	 най-подходящ	 за	
техните	ученици.
	 За	 9	 клас	 учебниците	
на	 „Просвета“	 са	 25,	 вклю-

чително	 комплекти	 по	 ан-
глийски,	 руски,	 немски	 и	
френски	 език,	 предназначе-
ни	 за	 интензивно	 обучение	
и	 обучение	 по	 втори	 чужд	
език.	По	Химия	и	Опазване	
на	околната	среда,	История	
и	 цивилизации	 и	 География	
и	 икономика	 през	 учебната	
2018/2019	 г.	ще	има	и	 учеб-
ници	 на	 английски	 език	 за		
езиковите	гимназии.		
	 Към	всяко	заглавие	има	
книга	 за	 учителя,	 работни	
тетрадки	и	електронен	учеб-
ник	от	ново,	триизмерно	по-
коление.	 Разработени	 са	 и	
допълнителни	 учебни	 пома-
гала	 по	 новата	 учебна	 про-
грама	–	тетрадки,	сборници,	
работни	листове.	Част	от	тях	
вече	са	на	пазара.

Нîвиòå учåáíици - íай-мíîãî ñа íа „Прîñвåòа”
	 Проучване	 на	 немате-
риално	и	материално	кул-
турно	наследство,	свърза-
но	с	народната	архитекту-
ра	в	села	от	област	Габро-
во,	ще	бъде	направено	от	
20	 до	 22	юли	 от	 предста-
вители	на	Сдружение	„Ме-
щра	–	традиционни	знания	
и	 занаяти”,	 Етнографски	
музей	на	открито	„Етър“	и	
доброволци.	
	 Ще	 бъдат	 изследвани	
строителни	 занаяти	 и	 ар-
хитектурни	 обекти	 -	 жи-
лищни	 сгради	 и	 помощ-
ни	 постройки,	 свързани	 с	
бита	и	културата	на	мест-
ното	население.	
	 Екипът	ще	извърши	ар-
хитектурно	 заснемане	 на	
сгради	 в	 селата	 Енчовци,	

Станчов	 хан,	 Скорците,	
Носеите	–	малки	населени	
места	 от	 община	 Трявна,	
и	 Горнова	 могила,	 Събот-
ковци	 и	 Източник,	 разпо-
ложени	на	територията	на	
община	Габрово.	
	 Събраните	 материали	
от	проучванията	ще	бъдат	
представени	 в	 изложба.	
Предвижда	 се	 създаване	
на	3D	модел	на	подробно	
заснет	 обект.	 Ще	 бъдат	
набелязани	 обекти,	 които	
по-късно	 ще	 се	 проучват	
от	 Сдружение	 „Мещра”	 и	
от	ЕМО	„Етър”.
	 Теренното	 проучване	
през	 периода	 20-22	 юли	
2018	 година	 се	реализира	
по	 проект	 „Строителните	
занаяти	 на	 Стара	 плани-

на”,	 финансиран	 по	 про-
грама	 „Културно	 наслед-
ство“	към	НФ	„Култура”.	
	 Проектът	 се	 изпълня-
ва	 от	 Сдружение	 „Мещра	
–	 традиционни	 знания	 и	
занаяти”	в	партньорство	с	
ЕМО	 „Етър”,	 ИЕФЕМ-БАН	
и	 НГПИ	 „Тревненска	 шко-
ла“.
	 В	 Сдружението	 члену-
ват	млади	архитекти	и	ин-
женери.	 Неговата	 основ-
на	 задача	 е	 опазване	 на	
културното	 и	 природното	
наследство,	 изследване	 и	
документиране	 на	 архите-
ктурни	 образци,	 органи-
зиране	 и	 осъществяване	
на	практически	занимания	
с	традиционни	строителни	
материали	и	техники.

Архиòåкòи и åòíîãрафи прîучваò ñòрîиòåлíиòå 
заíаяòи и архиòåкòураòа íа ñåла îò îáлаñò Гаáрîвî

	 Заключителна	 прес-
конференция	 и	 официална	
церемония	 по	 откриване	
на	 обектите	 по	 проект	
„Прилагане	 на	 мерки	 за	
енергийна	 ефективност	 в	
многофамилни	 жилищни	
сгради	в	град	Севлиево”.
	 На	 19	 юли	 2018	 г.	 от	
12:00	часа	в	ЖК	„Д-р	Ата-
нас	Москов“,	до	блок	№	1	
ще	се	проведе	официална	
церемония	 по	 откриване	
на	 обектите	 по	 проекта.	
Преди	 това,	 от	 11:00	 часа	
в	зала	300	на	Община	Се-
влиево	 екипът	 по	 проекта	
заедно	 с	 фирмите	 изпъл-
нители	ще	 дадат	 прескон-
ференция,	 на	 която	 ще	
представят	 извършените	
дейности	и	резултатите	от	
изпълнението	на	проекта.
	 Санирането	на	23	мно-
гофамилни	 жилищни	 сгра-
ди	в	Севлиево	бе	възмож-
но,	 благодарение	 на	 про-
екта	на	Община	Севлиево,	

финансиран	 по	 ОП	 „Реги-
они	 в	 растеж“	 2014-2020	
г.,	чиято		стойност	е	4	660	
845,57	 лв.,	 от	 които	 3	 961	
718,73	 лв.	 европейско	 и	
699	 126,84	 лв.	 национално	
съфинансиране.
	 С	реализацията	му	зна-
чително	 се	 повиши	 енер-
гийната	 ефективност	 на	
всичките	23	многофамилни	
жилищни	 сгради	 в	 града.	
Многократно	се	подобриха	
условията	на	живот	за	318	

домакинства,	 както	 и	 еко-
логичните	 характеристики	
на	 атмосферния	 въздух	 в	
град	 Севлиево.	 Намалени	
са	 разходите	 за	 енергия	
за	 ползвателите	 и	 са	 по-
добрени	 експлоатационни-
те	характеристики	за	удъл-
жаване	жизнения	цикъл	на	
сградите.	
	 Събитието	 е	 отворе-
но	 за	 медии,	 граждани	 и	
всички	 заинтересовани	
страни.

Прåñкîíфåрåíция и îфициалíа цåрåмîíия пî îòкриваíå 
íа ñаíираíи ñãради правяò в Сåвлиåвî уòрå



4 18 юли 2018 г.

	 8Гишето за обяви на входа на редакци-
ята - Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2, работи 
от 7.30 до 17.00 ч. След 17 ч. обяви се при-
емат в редакцията на 4 етаж. 8Вашата 

обява ще бъде отпечатана още на следва-
щия ден, ако бъде подадена в редакцията до 
16.30 часа. 8Цената на обявите е на дума, без 
предлози и съюзи, за едно отпечатване - обикновени 

15 стотинки, в рамка - 30 ст., върху сива подложка 
- 40 ст. 
 8При текущите обяви всяка 11-та е безплат-
на. Рåклами и îáяви в “100 вåñòи”

УРОЦИ, КУРСОВЕ
СПОРТЕН КЛУБ „Алфа-
Метал“ провежда курсо-
ве за безопасно бора-
вене с огнестрелно оръ-
жие - справки на тел. 
066/80-69-62

РАБОТА ПРЕДЛАГА

ФИРМА В ОБЛАСТТА 
НА ТУРИЗМА И СПОР-
ТА ТЪРСИ ОФИС-СЕ-
КРЕТАР С ОПИТ, който 
да отговаря на след-
ните условия: висше 
образование; владеене 
на руски и английски 
език; комуникативност. 
Предлагаме: заплата 
1000 лв.; бонус па-
кет. CV изпращайте на: 
sport_events@abv.bg. 
[30, 20]

СТРОИТЕЛНИ РАБОТ-
НИЦИ се търсят на тел. 
0988/823-371. [24, 20]
ФИРМА ТЪРСИ да назначи 
шлифовчици и полировачи. 
Справки на тел. 0888/109-
081. [21, 13]
ФИРМА ЗА производство 
на столове за износ тър-
си дърводелци. Справки 
на тел. 0876/37-77-80, 
0887/39-62-88. [22, 12]
КОМПЛЕКС „ПРИМОРСКО 
КЛУБ“ ТЪРСИ СПАСИТЕ-
ЛИ НА БАСЕЙН и МОРЕ. 
6-дневна работна седмица. 
Заплата 1200 лв. + клас, 
настаняване и храна. Теле-
фон за връзка: 0888/510-
585. [20, 17]
„ФОРЕСТА МЕБЕЛ“ ЕО-
ОДтърси да назначи ме-
белисти. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 18]
ХОТЕЛ В Китен търси да 
назначи миячка в ресто-
рант. Заплата - 900 лв. 
Платени осигуровки. Оси-
гурени храна и нощувки. 
Справки на тел. 0886/736-
968. [11, 6]

ФИРМА ТЪРСИ мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781 [33, 25]
МЕБЕЛНА КЪЩА „Саракта“ 
търси монтажник за посто-
янна работа. Справки на 
тел. 0885/344-425. [9, 7]
ХОТЕЛ „БОЖЕНЦИ“ търси 
да назначи работник нощ-
на поддръжка. Справки на 
тел. 0898/74-78-97. [11, 
7]
GET CASH търси кредитни 
консултанти. Справки на 
тел. 0899/682-962. [12, 7]
ЗАВЕДЕНИЕ ТЪРСИ по-
мощник-кухня. Справки на 
тел. 0876/463-627. [11, 7]
ЖЕНИ ЗА бране на ма-
лини се търсят на тел. 
0898/801-542. [11, 7]
ФИРМА ТЪРСИ шофьор-
пласьор за разнос на ми-
нерална вода. Заплащане: 
до 1000 лв. Справки на 
тел. 0887/875-652. [11, 7]
„МИГ МИРОСЛАВ СТОЙ-
ЧЕВ“ - Габрово търси да 
назначи на постоянен 
трудов договор ШОФЬОР/ 
ПЛАСЬОР на стоки. Изи-
сквания към кандидати-
те: Средно образование, 
свидетелство за управле-
ние на МПС, умение за 
работа в екип, организи-
раност, експедитивност и 
отговорно отношение към 
работния процес. Телефон 
за връзка: 0893/383-621. 
[12, 7]

„ОЗЕКС” ТЪРСИ гладачи/
чки и шивачи/чки. Може и 
без опит. Справки на тел. 
066/804-421. [12, 7]
„СТОМАНО И МЕТАЛОО-
БРАБОТВАНЕ ГАБРОВО“ 
ООД - Габрово, ул. „Индус-
триална“ 36, търси ЗАВАР-
ЧИЦИ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕ-
ЛИЯ, можещи да работят с 
техническа документация. 
Фирмата предлага отлично 
заплащане, съвременни ус-
ловия на труд, възможност 
за постоянна работа и 
професионално развитие. 
За контакт: smg.berova@
yahoo.com, тел. 0892/470-
928 - Пепа Берова. [12, 
12]
ТЪРСЯ ЖЕНА/МЪЖ за гле-
дане на възрастен мъж. 
Справки на тел. 0887/396-
371. [11, 8]
ШМИРГЕЛИСТ И бригадир 
за шивашки цех се търсят 
на тел. 0896/333-630. [11, 
11]
РАБОТНИЧКА В кухня, 
сервитьорка, камериерка 
и помощник-готвач/ка ре-
довно или за събота и 
неделя се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 11]
МЕХАНА ТЪРСИ помощ-
ник-готвач (за салати). 
Справки на тел. 0888/310-
981. [11, 11]
БИТОВО ЗАВЕДЕНИЕ тър-
си да назначи помощник-
кухня. Справки на тел. 
0887/002-030. [11, 11]
МЕХАНА ТЪРСИ сер-
витьорка - денна смяна, 
може и без опит. Справки 
на тел. 0888/310-981. [11, 
11]
РАБОТНИЦИ ЗА Франция 
и Белгия, касапи и обезко-
ствачи, 10 евро на час + 
квартира, се търсят на тел. 
0894/215-756, 0032/470-
847-409. [20, 10]

ШОФЬОРИ С категория 
„С+Е“ за товарни автомо-
били с гондоли се търсят 
на тел. 0889/501-631. [11, 
10]
СТРОИТЕЛНА ФИРМА на-
бира работници с опит. За 
повече информация: тел. 
0897/759-795, 0876/969-
201. [11, 8]
МАЙСТОР БАНИЦИ и за-
куски за Севлиево - атрак-
тивно заплащане, се търси 
на тел. 0894/514-542. [15, 
3]
МАГАЗИН ЗА хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [22, 8]
ДВЕ МОМЧЕТА за товаро-
разтоварна работа, може и 
ученици, се търсят на тел. 
0888/382-264. [6, 4]

ФИРМА „ВЕГЕА“ ООД 
НАБИРА ГЛАДАЧКИ ЗА 
МЕЖДИННО И КРАЙ-
НО ГЛАДЕНЕ. Справки 
на тел. 0885/611-290. 
[16, 7]

МЕЖДУНАРОДЕН ШО-
ФЬОР вътрешно, в Европа 
се търси на тел. 0878/526-
347. [5, 4]
ФИРМА ТЪРСИ дърводел-
ци. Възнаграждение: 1000-
1200 лв. Справки на тел. 
0888/217-053. [7, 7]
МУЗЕЙ НА АИР „Боженци“ 
търси работник поддръжка. 
Стартова заплата 630 лв., 
осигурен транспорт. Пове-
че информация на www.
bojentsi.com - секция но-
вини, и тел. 066/818-370. 
[7, 6]
ITG-SPEDITION ТЪРСИ да 
назначи служител с ан-
глийски език в спедитор-
ска фирма. Отлични ус-
ловия. Справки на тел. 
0888/982-294. [8, 2]
МЕБЕЛНА ФИРМА „Рофра 
Хоум България“ ЕООД тър-
си да назначи МЕБЕЛЕН 
БОЯДЖИЯ. Стимулиращо 
заплащане и обучение. 
Справки на тел. 0895/40-
45-42. [7, 5]
„ПОДЕМ ГАБРОВО“ ЕООД 
търси оператор на ЦПУ 
машина. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 5]
НАБИРАМ ПЕРСОНАЛ за 
GO GRILL. Пълен работен 
ден. Платен отпуск. Осигу-
ровки. Бонуси. Справки на 
тел. 0884/100-620. [5, 4]

ПТИЦЕКЛАНИЦА „ГЕ-
ПАРД“ ООД търси да на-
значи мъже за работа на 
длъжността работник кла-
ница. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [12, 4]
ШОФЬОРИ НА две смени 
- от 9.00 до 17.00 ч. и от 
17.00 до 23.00 часа, се 
търсят на тел. 0888/270-
224. [5, 4]
ТАКСИМЕТРОВИ ШО-
ФЬОРИ се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 4]
„АЛЕКС ОК“ търси шофьор 
за градски транспорт във 
Велико Търново. Високо 
възнаграждение, осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0889/710-370. [12, 2]
ПТИЦЕКЛАНИЦА „ГЕ-
ПАРД“ ООД търси да на-
значи шофьор с катего-
рия „С“ и професионална 
компетентност. Телефон 
за връзка: 0885/713-813. 
[11, 2]
МЕБЕЛИ „ПЕТРОВ“ търси 
да назначи общи работ-
ници. Телефон за връзка: 
0897/809-205. [6, 2]
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ за хра-
нителни стоки предлага 
работа за продавач-кон-
султант. За справка на тел. 
0879/80-80-12, от 14 до 
18 часа. [8, 1]
ФИРМА ТЪРСИ да назна-
чи търговски представител 
с опит. Справки на тел. 
0898/567-667. [6, 2]
ПРОДАВАЧКА ЗА храните-
лен магазин в село Яворец 
се търси на тел. 0893/733-
373. [5, 1]
„ТАНДЕМ - В“ ООД - гр. 
Габрово търси работници. 
Справки на място - Север-
на индустриална зона, ул. 
„Индустриална“. [11, 2]

„ПОДЕМ ГАБРОВО“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-384. [5, 2]
ЗАВЕДЕНИЕ ТЪРСИ сер-
витьор/ка за втора смяна, 
почасово. Подходящо за 
втора работа, може учени-
ци и студенти. Справки на 
тел. 0898/441-776. [4, 2]
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕР-
СИТЕТ - Габрово обявява 
конкурс за асистент по ма-
тематика. Справки на тел. 
0878/622-366. [20, 2]
„ГАБРО МЕТАЛ 2000“ 
ЕООД  търси специа-
лист „КИП и автоматика“. 
Справки на тел. 0888/724-
758. [6, 1]

РАБОТНИК ЗА склад с шо-
фьорска книжка търси тел. 
0896/690-303. [3, 1]
РАБОТНИЦИ В строител-
ството за довършителна 
работа се търсят на тел. 
0877/510-130. [5, 1]
МАГАЗИН ЗА хранителни 
стоки в кв. Дядо Дянко 
търси продавачки. Справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[15, 1]
ЗИДАРО-КОФРАЖИСТ И 
общ работник се търсят на 
тел. 0898/970-677. [2, 1]

РАБОТА ТЪРСИ
ПОЧИСТВАНЕ НА входове 
на блокове се предлага на 
тел. 0884/510-589. [12, 5]

ТЪРСИШ РАБОТА? 
НИЕ ТЪРСИМ ТОЧНО ТЕБ! :)

Ресторанти GODZILA  в гр. Варна 
предлагат	работа	за:	

ГОТВАЧИ, ПИЦАРИ, 
БАРБЕКЮРИСТИ, СЕРВИТЬОРИ

Получаваш:	 ОТЛИЧНО	 възнагражде-
ние;	 ОСИГУРЕНА	 квартира;	 БЕЗПЛАТНО	 работно	 об-
лекло;	МНОГО	допълнителни	придобивки;	Въвеждащо	
ОБУЧЕНИЕ;	ПРИЯТНА	атмосфера	на	работа!	

МОРЕТО ТЕ ОЧАКВА!!!  Tел.:  0888 427 087. 
karieri@godzila.bg, Петя Димитрова

работа предлага; курсове; автопазар; заеми; счетоводство; превози

АВТОМОБИЛИ ПРОДАВА
РЕНО СЦЕНИК, 1.9 dci, 
2000 г., обслужено, пла-
тени застраховка и  да-
нък, нови гуми, се прода-
ва на тел. 0898/493-472, 
0895/688-678. [22, 10]
ФОРД ФОКУС - комби, 
1.6, газов инжекцион, се 
продава на тел. 0899/893-
350. [11, 6]
МИТСУБИШИ КАРИЗМА, 
1.8, 1998 г., добро със-
тояние, с винетка, за 750 
лева се продава на тел. 
0888/419-818. [5, 2]
РЕНО МЕГАН 1.6 е, 90 к. 
с., 2/3 врати, 1996 г., за 
1200 лв. се продава на 
тел. 0894/957-150. [13, 1]

BMW 320 i, производ-
ство 2005 г., цена: 8200 
лв., се продава на тел. 
0878/539-082. [4, 1]

ГУМИ
ЛЕТНИ ГУМИ - 4 броя, за-
пазени, с джанти,165/13, 
по 20 лв./бр. се продават 
на тел. 0888/412-873. [2, 
2]

АВТОУСЛУГИ
КЪРПЕЖ НА автомобили 
- тел. 0882/407-493. [12, 
7]
НИСКИ ЦЕНИ! СЕРВИЗ ЗА 
ГУМИ - монтаж, демон-
таж, баланс, и РЕМОНТ 
НА ДВИГАТЕЛИ, ходова 
част, скоростни кутии, 
спирачки и др. Намира се 
в Индустриална зона, след 
„Булкарто“, срещу метан-
станцията. Справки на тел. 
0896/601-408. [11, 7]

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 [13, 6]

АВТОМОБИЛИ 
ПОД НАЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
АВТОМОБИЛИ ПОД 
НАЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

АВТОМОБИЛИ СЕ да-
ват под наем на тел. 
0896/644-577. [11, 4]

СКРАП, СТАРИ
АВТОМОБИЛИ
КОЛИ ЗА скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 6]

СЧЕТОВОДСТВО
СЧЕТОВОДНА КАНТО-
РА „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ 
- счетоводни услуги, 
годишно приключва-
не, данъчни деклара-
ции - справки на тел. 
066/804-066

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.

0899/960 561За контакти: Галина Лазарова:

ДАВА ЗАЕМ
КРЕДИТИ -  тел . 
0897/219-833. [33, 14]
ЗАЕМ ДНЕС - тел. 
0898/970-820. [11, 11]
КРЕДИТИРАНЕ, ОБЕДИ-
НЯВАНЕ на задължения - 
тел 0894/547-398. [3, 1]

ПРЕВОЗИ
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона, 16 
куб. м, се предлага на тел. 
0899/377-924
ПРЕВОЗ НА автомобили 
до 2.0 т до всяка точ-
ка. Най-ниски цени! Тел. 
0896/303-766, 0896/217-
117. [12, 12]

ТРАНСПОРТ С КАМИОН 
ДО ДВА ТОНА, САМОС-
ВАЛ, ДОКЕРСКИ УСЛУ-
ГИ - изнасяне, пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 
пренасяне на строител-
ни и други тежки това-
ри, извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметище-
то, се предлагат на тел. 
0898/780-448
ТРАНСПОРТ СЪС самос-
вал до 2 тона се предлага 
на тел. 0886/604-711.

ТРАНСПОРТ - 3 бр. СА-
МОСВАЛИ, 2.5 - 3.5 - 
5 тона, С АВТОКРАН, 
се предлага на тел. 
0887/357-039. [22, 5]
УСЛУГИ С ГАЗ-ка, СА-
МОСВАЛ се предлагат на 
тел. 0893/494-650. [12, 
5]

БИЛЕТИ, ПЪТУВАНИЯ
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТ-
НИ БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОРКЕСТРАНТИ НА ВОЕННА 

СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ 
ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ 
ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

 Със Заповед № ОХ – 391/08.05.2018 г. на минис-
търа на отбраната на Република България е разкрита 
процедура по обявяване на 14 вакантни длъжности 
за сержанти - ВОЕННИ ОРКЕСТРАНТИ в Гвардей-
ския представителен духов оркестър на Национал-
ната гвардейска част, в духови оркестри от Сухопът-
ни войски и в Представителния духов оркестър на 
Военновъздушните сили.
 Длъжностите, които могат да се заемат, са:
 „Оркестрант ІІІ група” в Гвардейски представи-
телен духов оркестър” на военно формирование 
54800-София
 „Оркестрант ІІІ група” в представителен духов 
оркестър на Сухопътни войски” от състава на воен-
но формирование 42830-София, 34750 –Карлово, 
22220-Сливен
 „Оркестрант ІІІ група” в представителен духов 
оркестър на ВВС от състава на военно формирова-
ние 28000-Граф Игнатиево”.
 Допълнителни изисквания за длъжността:
Инструмент тромпет, кларинет, туба, баритон, цу-
гтромбон, валдхорна, саксофон или ударни инстру-
менти. 
 ДОКУМЕНТИ	СЕ	ПРИЕМАТ	ДО	27	ЮЛИ	2018	
г.	 ВЪВ	 ВОЕННО	 ОКРЪЖИЕ	 –	 ГАБРОВО,	 ул.	
„Софроний	Врачански”	1А

Подробна информация на тел. 0888/210-283; 
066/805531; 066/800257. Справка: www.comd.bg.

СЪБРАНИЯ
УЗАНА ТУР съобщава 
на своите акционери, 
че на 20 юли 2018 г. 
(петък) в 17.00 часа в 
зала „Орловец“ свиква 
годишно отчетно съ-
брание. От Съвета на 
директорите [2, 1]

Фирма „СТОМАНО И МЕТАЛО-
ОБРАБОТВАНЕ ГАБРОВО” ООД

Габрово, ул. “Индустриална” 36 
търси работници за следната позиция:
ЗАВАРЧИЦИ	на	метални	изделия,	може-
щи	да	работят	с	техническа	документация

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

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



518 юли 2018 г. недвижими имоти - продава, купува, под наем, гори, земи; нощувки 

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

03/01

НОВО СТРОИТЕЛСТВО
ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ОФЕРТИ
ПРОДАВА ГАРАЖИ

Русевци, 23м2 12 500 лв
Баждар, 21 м2 9 100 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

1-ст., Колелото, 40 м2, ет.7/8, ТЕЦ 30 000 лв
2-ст., Брянска, 80 м2,ет. 2/3,за ремонт 51 000 лв
2-ст., Еса, 62 м2, ет.13/13, южен, тухлен, PVC 
REHAU, след ремонт; пор. кухня 52 990 лв
2-ст., Лъката, 6 м2, ет. 2, НС, обз. 42 500 eu
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2,ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3-ст., Варовник, за ремонт, 80м2, ет. 1, над гара-

жи, гараж 29 м2 , таван 65 000 лв
3 ст., Тлъчници, 98 м2, ет.5/5 44 157 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 137 000 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.3/8, за ремонт,газ 63 000 лв
3-ст.,Ш.мост, 105 м2,етаж от къща, след 
ремонт,газ+гараж+едностаен 39 м2,  157 000 лв
3-ст., Център, 87 м2, ет. 4/4 53 000 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
Бичкиня, 2-ет., 306м2 РЗП, 410м2 двор 646 м2 , 
гараж, стопанска постройка 65 600 лв
Радичевец,2 къщи, 67м2 ЗП,двор 324м2 15 315 eu
Боженци, 140 м2 РЗП, двор 700 м2 56 000 eu
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Пенчевци, стара, с плочи, 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
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 90 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Борово, 2-ет., РЗП 106 м2, за основен ремонт, 
или събаряне, двор 192 м2 11 200 лв.
Велчевци, 2-ет., РЗП 250 м2, за основен ремонт, 
панорама, двор 539 м2 33 200 лв
Стойчовци, 130-годишна къща, отлична реставра-
ция, обзаведена  двор 2739 м2 172 200 лв
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 139 500 eu
Къща на 3 км от Центъра ,240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 188 000 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 220 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu

ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ
Борово, 542м2, газ 7 617 eu
Борово, 192м2, стара сграда 5 600 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,  16 900 лв
Горни Бакойци, УПИ, 720 м2,  7 900 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, 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 7 500 лв

Тлъчници, УПИ 248 м2 9 900 лв
БИЗНЕС ИМОТИ

Произв. сграда 105 м2, отстъпено право на 
строеж, в центъра 27 000 eu
Дърводелска фабрика, Млечево 166 000 лв
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320 м2 дог.
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, нощен клуб 80 м2 39 000 eu
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 52 600 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
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ 
ПОД НАЕМ

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

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

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 ��066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПАР ЦЕ ЛИ:
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Киевци, 660 м2, УПИ, 110 м2 ЗП 40 000 лв
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

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

ДАВА ПОД НАЕМ
ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

ИМОТИ ПРОДАВА
ИМОТ - две къщи, гараж, 
в идеален център се про-
дава на тел. 0885/150-
760. [25, 9]
ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ - 
110 кв. м, идеален цен-
тър, таванско помещение 
и маза, се продава на тел. 
0896/672-888. [12, 12]
УПИ, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава на 
тел. 0885/733-225. [11, 
10]
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 
панелен, в района на Еса 
- Габрово, саниран, PVC 
дограма, 7 етаж (непо-
следен), с асансьор, цена: 
37 000 лв., се продава на 
тел. 0898/503-899. [11, 
10]
КЪЩА В кв. Хаджицонев 
мост се продава на тел. 
0888/540-466. [3, 3]

АПАРТАМЕНТИ И гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [13, 
6]
АПАРТАМЕНТ - 165 кв. 
м, ново строителство, 
кв. Тлъчници, за 80 000 
лв. се продава на тел. 
0878/515-080 [13, 6]
КЪЩА В село Лесичарка 
се продава или заменя 
за апартамент. Справки 
на тел. 0898/847-480, 
0889/760-013. [20, 7]
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [11, 4]
3 ДЕКАРА в Северна ин-
дустриална зона, в регу-
лация, се продават на тел. 
0889/988-080. [11, 8]
АПАРТАМЕНТ - 56 кв. 
м, тухла, идеален цен-
тър, цена по договаря-
не, се продава на тел. 
0899/893-350. [11, 6]
ЕТАЖ ОТ кооперация на 
Шиваров мост се прода-
ва на тел. 0896/711-161. 
[10, 2]

ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН 
апартамент на Еса се про-
дава на тел. 0888/234-
179. [6, 2]
БЕТОННА ГАРАЖНА клет-
ка се продава на тел. 
0896/764-683. [11, 5]
ГАРСОНИЕРА В Младост, 
ул. „Петър Михов“, след 
ремонт, ново обзавежда-
не, за 36 000 лева се 
продава на тел. 0885/966-
312. [3, 2]
КЪЩА В квартал Смир-
ненски - 2 етажа х 100 
м2, се продава на тел. 
0888/234-179. [6, 2]
АПАРТАМЕНТ - 150 кв. м, 
в град Габрово, обзаве-
ден, луксозен, с гараж и 
таванска стая, се прода-
ва на тел. 0896/964-413. 
[12, 2]
РАБОТЕЩ МАГАЗИН за 
хранителни стоки извън 
града се продава на тел. 
0892/303-232. [5, 1]
РЕГУЛИРАН ИМОТ в село 
Новаковци - ток, вода, 
кирпичена постройка, 
овощна градина, се про-
дава на тел. 0879/284-
541. [11, 2]

ПАРЦЕЛ В близост до 
„Техномаркет“ се прода-
ва на тел. 0892/484-602. 
[22, 1]
МЯСТО - 1 декар, в село 
Пеевци, с 2 броя бунга-
ла, се продава на тел. 
0886/016-877. [3, 1]
ИЗГОДНО! ДВУЕТАЖНА 
къща, завършена, в село 
Донино - тел. 0897/569-
027. [11, 1]
КЪЩА В кв. Велчевци се 
продава на тел. 0878/860-
411. [5, 1]
КЪЩА - ново строител-
ство, 155 кв. м РЗП, на 
3 етажа, цена: 33333 
лв., се продава на тел. 
0888/450-180. [11, 1]

ИМОТИ ДАВА ПОД НАЕМ
РПК „РАЙПО“ дава под 
наем: магазин за храни-
телни стоки, помещения 
за складове или малко 
производство. Справки на 
тел. 0877/65-30-00. [15, 10]
НОВИ И реновирани офи-
си в сградата на ОББ се 
отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [33, 5]

АВТОСЕРВИЗ СЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [26, 15]
МАГАЗИН НА ул. „Ор-
ловска“ - 87 кв. м, се 
дава под наем на тел. 
0898/411-066. [22, 4]
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
обзаведен, до Хлебозаво-
да, в близост до Ректора-
та, се дава под наем на 
тел. 0887/358-472. [8, 6]
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ 
(самостоятелно жилище) 
в идеален център, блок 
„Чайка“, етаж 2 (до паза-
ра), се дава под наем на 
тел. 0893/958-788. [5, 5]
АПАРТАМЕНТ СЕ дава под 
наем на тел. 0888/540-
466. [3, 3]
ОБЗАВЕДЕНА ГАРСОНИ-
ЕРА на Еса се дава под 
наем на тел. 0897/686-
763. [5, 4]
НАЕМАТЕЛКА ЗА сани-
ран апартамент в блок до 
„Билла“ в Лъката се търси 
на тел. 0879/219-813. [3, 
2]
КЪЩА НАД Ректората се 
дава под наем на тел. 
0888/234-179. [6, 2]

ПРОИЗВОДСТВЕНО ПО-
МЕЩЕНИЕ, приземно - 70 
кв. м, център, ток, вода, 
тоалетна, се дава под 
наем на ул. „Брянска“ 72. 
[3, 1]
ИЦ, МАГАЗИН/ОФИС, до-
говаряне - 0888/378-193. 
[6, 1]

ИМОТИ КУПУВА
АПАРТАМЕНТ ИЛИ къща 
в широк център се купу-
ва на тел. 0897/927-329. 
[6, 4]
ГАРАЖ В центъра или 
около Полицията се купу-
ва на тел. 0898/474-951. 
[2, 1]

ГОРИ КУПУВА
„МГ-ЛЕС“ ИЗКУПУВА 
гори - 0887/547-499, 
0878/513-655.

ГОРИ СЕ купуват на тел. 
0895/474-222. [33, 19]
ИЗКУПУВА ГОРИ - тел. 
0894/211-512. [22, 13]

ЗЕМИ
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ се 
купува на тел. 0894/474-
470. [11, 7]
ЗЕМИ, ГОРИ до Рачевски 
язовир, Кметовци се про-
дават на тел. 0876/53-54-
54. [6, 4]

НОЩУВКИ
НОЩУВКИ В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 15]
НОЩУВКИ В топ център 
- 10 лв., се предлагат на 
тел. 0876/731-419. [22, 7]
НОЩУВКИ СЕ предлагат 
на  тел. 0896/771-078. 
[22, 4]

За поръчки: Габрово,
„Полипрес“ ООД, централа: 

066/810900 до 810939 
        GSM gate: 0885502501, 

0884501503, вътр. 10, 20
Красимир Мирчев 

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636
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СТРОИТЕЛСТВО
КЪРТИ И пробива - справ-
ки на тел. 0897/832-363.
ЧИСТЯ ТАВАНИ, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444
КЪРТИ  - справки на тел. 
0878/943-895
ПОЛАГАНЕ И шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
ФИРМА СЪБАРЯ, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 22]
РЕМОНТ НА покриви, по-
кривни изолации, тенеке-
джийски услуги, улуци - 
тел. 0876/461-277. [25, 
20]
„ВЕЛЕВ-СТРОЙ-РЕМОНТ“ 
ПРЕДЛАГА всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [13, 6]
КЪРТЯ БЕТОН, камък - 
справки на тел. 0888/544-
438. [11, 6]
РЕМОНТ НА циглени по-
криви, топло- и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
справки на тел. 0895/295-
654. [10, 10]

РЕМОНТ НА покриви, нап-
рава на нови, хидро- и 
топлоизолации, дренаж и 
тенекеджийски услуги - 
0884/209-378. [11, 10]
БЕТОН, КОФРАЖ, армату-
ра, подпорни стени, огра-
ди - 0895/707-050 [22, 5]
КЪРТИ, ПРОБИВА, изхвър-
ля - 0895/707-050. [22, 5]
ВЪТРЕШНИ И външни 
ремонти - 0887/357-039 
[22, 5]
СЪБАРЯ ПЛЕВНИ, къщи, 
гаражи - 0887/357-039 
[22, 5]
ПОДОВИ ЗАМАЗКИ, ма-
зилки, шпакловки, до-
вършителни работи - тел. 
0898/672-883. [5, 2]
СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ. 
Покриви. Тел. 0897/765-
110. [5, 2]

ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ
ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025
БЕЗПРАШНО ЦИКЛЕНЕ - 
0887/040-471.
МОНТАЖ НА ламинат, 
паркет, циклене - тел. 
0897/978-762.
ВАРОВИ МАЗИЛКИ, за-
мазки, топлоизолация - 
тел. 0888/167-755. [22, 
19]
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОН, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 7]

ИЗОЛАЦИИ
АЛПИНИСТИ - тел. 
0898/907-400

АЛПИНИСТИ - тел. 
0899/321-190
ИЗОЛАЦИИ, СКЕЛЕ - 
0878/943-895
ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛА-
ЦИИ - алпинисти, собстве-
но скеле - тел. 0898/569-
486.
ТОПЛО- И и хидроизола-
ции на най-добри цени 
от алпинисти, скеле и 
гаранция за качество - 
0897/931-088 [33, 20]
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - тел. 
0887/131-311. [33, 1]

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
СОФИ - хидроизолации с 
PVC мембрана, сертифи-
кат за изпълнение Швей-
цария, Гаранционен срок 
10 години - справки нател. 
0888/314-533.

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.

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ 
и цветни заварки - тел. 
0885/724-671. [11, 3]
НАДПИСВАМ НАДГРОБ-
НИ паметни плочи - тел. 
0895/879-620. [5, 5]

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ,
РЕМОНТИ
ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - справ-
ки на тел. 0877/367-852. 
[33, 24]
ДРЕБНИ ЕЛЕКТРОУСЛУГИ 
по домовете се предла-
гат на тел. 0899/145-802. 
[33, 9]
ЕЛ. МОНТАЖ и поддръж-
ка - тел. 0876/000-084. 
[33, 1]

КОМИНИ
ПРОФЕСИОНАЛНО ПО-
ЧИСТВАНЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
КОМИНОЧИСТАЧ  - 
0889/177-737.

ВиК
ВиК МОНТАЖ и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
ВиК-ПОДДРЪЖКА - тел. 
0882/407-493. [12, 7]
ВиК УСЛУГИ - МОНТАЖ И 
ПОДДРЪЖКА - справки на 
тел. 0876/000-084. [33, 1]

ДОГРАМА
ЕТ „АЛЕКСАНДЪР ЙОРДА-
НОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - справки на 
тел. 0896/741-415.
ИЗРАБОТКА, МОНТАЖ и 
РЕМОНТ на PVC и алуми-
ниева дограма - справки 
на тел. 0888/830-305. [12, 
3]

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

РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ 
И ЕЛЕКТРОНИКА
РЕМОНТ НА телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 11]
РЕМОНТ НА всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
10]
РЕМОНТ НА перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - справки на тел. 
0988/815-645, 0884/155-
075. [3, 1]

ПОЧИСТВАНЕ
ЕТ „АЛЕКСАНДЪР ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими, 
дивани - справки на тел. 
0896/741-416, 0896/741-
415.
ПОЧИСТВАНЕ НА домове и 
офиси. Еднократно и або-
наментно. Тел. 0893/604-
886. [11, 11]
ПОЧИСТВАНЕ НА домове 
и офиси - тел. 0893/604-
886. [11, 1]

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.
РЯЗАНЕ, КАСТРЕНЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
ПОЧИСТВАНЕ НА дворове, 
събаряне и строителство 
- тел. 0892/088-932. [33, 
33]
ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ - 
тел. 0899/390-031. [22, 
19]

КОСЕНЕ
КОСЕНЕ НА трева и трев-
ни площи и храсти. Из-
рязване и събаряне на 
опасни дървета. Телефони 
за връзка: 0895/193-066, 
0897/747-155. [22, 20]
КОСЕНЕ И поддръжка - 
тел. 0899/140-254. [16, 
12]
КОСЕНЕ, КАСТРЕНЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [33, 5]
КОСЕНЕ С храсторез - тел. 
0884/961-840. [11, 8]
КОСЕНЕ НА трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[11, 1]

ПОДДРЪЖКА КОМПЮТРИ
ИНСТАЛАЦИЯ И ремонт на 
компютри. ПРОДАЖБА НА 
КОМПЮТРИ ВТОРА РЪКА. 
Тел. 0888/410-117.

ГРАДИНИ, БАСЕЙНИ

ЛАНДШАФТЕН ДИ-
ЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ 
И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДВОРНИ МЕСТА, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

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

ПРОДАВА МАШИНИ
АБРИХТ - триоперацио-
нен, циркуляр - монофа-
зен, се продават на тел. 
0884/919-670. [3, 3]
ШЕВНА МАШИНА „На-
уман“ - крачна, за 50 
лева се продава на тел. 
066/88-45-87. [5, 3]

ПРОДАВА МАТЕРИАЛИ
КАМЕННИ ПЛОЧИ - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 22]

ПРОДАВА РАЗНИ
ОВЧЕ МЛЯКО и сирене се 
продават. Машинно доене. 
Възможна доставка. Тел. 
0896/544-494. [22, 13]

ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 22]
КАЗАНИ ЗА ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [6, 6]
КОТЕЛ ЗА твърдо гориво - 
фабричен, неупотребяван; 
стоманени панелни радиа-
тори - неупотребявани, се 
продават на тел. 0876/53-
54-54. [6, 4]
КАЗАНИ ЗА ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 1]

ЖИВОТНИ ПРОДАВА
ДОЙНИ КРАВИ се прода-
ват на тел. 0890/214-128, 
06714/27-44, вечер. [5, 
4]
ОВЕН, ПРЪЧЛЕ и коза се 
продава на тел. 0897/950-
337. [3, 3]
ЯРЕТА ОКОЛО 20 кило-
грама и кози се продават 
на тел. 0886/801-303 и 
0886/802-330. [3, 1]

ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ
ЦАРЕВИЦА, ПШЕНИЦА, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 
2]

ВИНАРСТВО

ВИНАРСКА ИЗБА КА-
РАЙСЕН ПРОДАВА 
ВИНОМАТЕРИАЛ (КА-
ЛЕНКА): до 300 ли-
тра  - цена 0,70 лв.; 
до 600 литра  - 0,63 
лв.; над 600 литра  - 
0,60 лв.; НАД 300 Л 
+ БОНУС 3 Л ВИНО 
ПО ИЗБОР (САМО В 
ИЗБАТА) - 061/32-
2459, 0888/520-053. 
[25, 23]

КУПУВА РАЗНИ
БУРКАНИ СЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
СТАРА НАФТА се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 22]
ХЛАДИЛНИЦИ, ПЕЧКИ, 
перални, желязо - всяка-
къв вид, се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [33, 
14]

КУПУВА МАТЕРИАЛИ
ПУНКТ ЗА вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [22, 22]

ОТОПЛЕНИЕ
„РАЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
ДЪРВА ЗА огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА - 80 
лв. БЕЗПЛАТЕН ТРАНС-
ПОРТ. НЕЗАБАВНА ДОС-
ТАВКА. Справки на тел. 
0895/252-686.

НАЦЕПЕНИ, НАРЯЗАНИ 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
НАРЯЗАНИ, НАЦЕПЕНИ 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
ГОТОВИ НАЦЕПЕНИ дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„МГ-ЛЕС“ ПРОДАВА  
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
„ПЕХЛИВАНОВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, дърва - ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.

НАЦЕПЕНИ ДЪРВА се про-
дават на тел. 0876/607-
699.
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА се про-
дават на тел. 0886/652-
152
ДЪРВА НАЦЕПЕНИ. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
ДЪРВА ЗА печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
ДЪБОВИ И букови дър-
ва - 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 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. [33, 
25]

СУХИ И сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 22]
ДЪРВА - метрови, наря-
зани и нацепени (бук) 
се продават на тел. 
0894/211-512. [22, 13]
„ФЛИНТ-ГАЙДАРОВИ“ 
(„ПЕТЯ Гайдарова“) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [24, 13]
ДЪРВА - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 10]
РЯЗАНЕ И цепене - справ-
ки на тел. 0894/602-701. 
[33, 5]
РЕЖА ДЪРВА на 7 лв. - 
справки на тел. 0899/050-
080. [11, 3]

 ВОДОРАВНО: Креоли. Тротинетка. Карта. Летораст. Сап. Ло-
ара. Каракал. Нил. Митра. Тиле (Фридрих). Карерас (Хосе). „Ана”. 
Налим. Орех. Треска. „Ала”. Матис (Анри). Джин. Норка. Олина. 
Ролки. Агалина. Тас. Боало (Никола). Соломон. Иск. Тиара. Анет. 
Борима. Нан. Докер. Каната. Саке. „Тамат”. Метил. Вол. Карас. 
Левират. Лос. Рокер. Вава (Едвалдо Нето). Мокетин. Рак. Надал 
(Рафаел). Лоран (Пиер Алфонс). Петипа (Мариус). Ада. Лумен. 
Месина. Иреш (Яромил). Нотабил. Нонан. КАТ. Толар. Миланов 
(Георги). Токата. Ана Карима. Цар. Ринит. „Нариман”.
 ОТВЕСНО: „Ариана”. „Алото”. „Около Луната”. Пирот. Далак. 
Локомотор. Док. Лерин. Сонет. Серет. Лал (Бадахур Шастри). Ре-
сор. „Мерак”. Танатар (Севастиян). Сиромах. Робот. Марин. Боти. 
„Таис”. Склон. Карон (Лесли). „Милан”. Старт. Тлака. Батак. Пела. 
Арара. Илион. Серес. Рат. Мол. Анево. „Осрам”. Ратин. Тек. Асела. 
Кител. Киноман. Цитат. Книга. Матев (Павел). Паника. Норина. 
Нарта. Ивана. „Алар”. Керала. Далии. Слива. Инари. Такелаж. 
Инана. Радар. Ним. Окса (Анна). Илиян. Ракла. Аденома. Атлиман. 
„Анане”. Талаш. Ван.

отговори на сканди от бр. 163, вторник

ГРИЖА ЗА БОЛНИ
И ВЪЗРАСТНИ
ДОМ ЗА стари хора „Компания“ - село Кръвеник, 
община Севлиево, приема потребители за  временно 
и дългосрочно пребиваване. Вече разполагаме с по-
мещение за лежащо болни, рехабилитатор за раздви-
жване след инсулт, инфаркт и травми. Справки на тел. 
0889/208-515, www.romantika-gm.com. [7, 7]

ЛЕКАРИ
Д-Р ГЕОРГИ ТАБАКОВ 
- ОЧЕН КАБИНЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи 
- понеделник до петък - 
от 9 до 18 ч.; събота и 
неделя - след уговорка 
на тел. 066/80-32-37
Д-Р МАРИНА САНКЕВА, 
СПЕЦИАЛИСТ КОЖНИ И 
ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, 
ЕСТЕТИЧНА ДЕРМАТО-
ЛОГИЯ, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-

ник, вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140
Д-Р БАЛНИКОВА - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
ПСИХИАТЪР И НЕ-
ВРОЛОГ. Д-Р ТРИ-
ФОНОВ, Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ 
№ 12-А, справки на 
т е л .  066 /804 - 549 , 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОС-
ТОВЕРЕНИЯ.
Д-Р ЙОРДЖЕВА - кожен 
лекар - справик на тел. 
0888/544-046.

КОЗМЕТИКА, МАСАЖ
ПРОФЕСИОНАЛНИ МА-
САЖИСТКИ - 0876/735-
596. [22, 7]

ЕРОТИКА
ПРЕДЛАГАМ ЕРОТИЧНИ 
масажи на мой терен 
само за сериозни хора  
и са само стандартни и 
много сочни- Габриела, 
0895/039-942. [11, 11]
УСЛУГИ ЗА мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 4]
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ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ И ФРЕНСКА РИВИЕРА - 01-
10.09, 949 лв.
ФЕСТИВАЛ НА СРЪБСКАТА СКАРА - 02.09 - 137 
лв., 2 дни, 1 нощувка
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 01-02.09-89 лв., 2 
дни/1 нощувка на НВ
КАПАДОКИЯ - 04-09.09;19-24.09;575 лв.,6 дни/5 НВ
ИТАЛИАНСКИ РЕНЕСАНС - 04-08.09,485лв.,5 дни/3 ВВ
ДУБРОВНИК, БУВА, КОТОР - 06-09.09, 365 лв., 4 
дни/3 нощувки на ВВ
ДО ПАНАГЮРСКОТО ЗЛАТО - 07-09.09,115 лв.,3 дни/2 НВ
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 08-09.09; 27-28.10, 141 
лв., 2 дни/1 нощувка 
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА, ПЕЩЕРАТА „ПОСТОЙНА ЯМА“ 
- 13-16.09, 419 лв., 4 дни
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 14-16.09;12-14.09,129 лв.,2 НВ
ЯЗОВИР „БЕЛМЕКЕН“ - 14-16.09, 135 лв., 2 НВ
ОХРИД, СТРУГА, СКОПИЕ - 21-24.09,179 лв.,2 ВВ

ВЕНЕЦИЯ, БОЛОНЯ, РИМ, СИЕНА, ПИЗА, ФЛОРЕН-
ЦИЯ - 17-23.09,719 лв.,7 дни/6 нощ. ВВ
МАНАСТИРИТЕ В РУМЪНИЯ - 22-24.09, 235 лв. 3 
дни/2 нощувки на ВВ
БУДАПЕЩА, ЕГЕР, ТОКАЙ - 27-30.09-269 лв., 4 
дни/3 нощувки на ВВ
С. ЗЛАТОЛИСТ, ПРЕПОДОБНА СТОЙНА, САНДАН-
СКИ, МЕЛНИК - 28-30.09, 135 лв., 2 НВ
СОЛУН, МЕТЕОРА - 28-30.09, 235 лв., 3 дни/2 ВВ

ПОЧИВКИ
ПОЧИВКА В ПАМПОРОВО - 08-12.08; 22-26.08,  
225 лв., 4 пълни пансиона
ПОЧИВКА НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО - 15-19.08 
265 лв., 3 НВ
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ - 16.07;23.07; 06.08; 
13.08;20.08;27.08;03.09, 235 лв., 6 дни/5 нощ. НВ
КАВАЛА И ТАСОС - 06-09.09, 295 лв., 3 НВ
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

22/06

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

11/07

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ ЗА 1 ДЕН - 11.08./01.09., 40 лв.
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 28.07./25.08.,40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 27.07./17.08., 149 лв.   
СИБИУ-СИГИШОАРА-СИНАЯ - 31.08.,190 лв.                                                        
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощ., 19.07./02.08., от 145 лв.
КАПАДОКИЯ - 08.10.,6 дни/5 нощ.+веч., 525 лв.
ОХРИД - 4 дни/3 нощ., зак. и веч., 19.07., 259 лв., 
21.09. - 2 нощувки със закуски, 195 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 19.09., 6 дни/4 нощ., 320 лв.
БУДАПЕЩА-ВИЕНА - 05.09., 299 лв.
НИШ-БЕЛГРАД-ПИРОТ - 07.09., 229 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 27.09.,199 лв.
ЛЮБЛЯНА-ПОСТОЙНА-ПЛИТВ.ЕЗЕРА - 20.09., 369 лв.
ДУБРОВНИК - 3 нощ., зак. и вечери, 20.09., 370 лв.
МИНИ ПОЧИВКА В ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ                                                                              
- 04.09., 4 нощ. - 360 лв., 20.09., 3 нощ. - 275 лв.

ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО                                                           
БАНСКО - почивка с възможност за участие в межд. 
джаз фестивал - 04.08, 4 нощ.,зак.,веч.,270 лв.
О.КОРФУ -5 дни/3нощ.,зак.,веч.,06.09./20.09.,от 270 лв.
ОСТРОВ ЛЕФКАДА - 6 дни/4 нощ., 26.09., 350 лв.
АЛБАНИЯ И МАКЕДОНИЯ - 12.09.,3 нощувки,300 лв.
О. КОРФУ - 04.10., 3 нощ., зак. и вечери, 270 лв.
АТИНА - 09.10., 4 нощувки, 380 лв.
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ С ТРАНСПОРТ ОТ ГАБРОВО 
- 13.08./20.08/03.09. - 5 нощ., зак., вечери, 245 лв.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГАБРОВО 
ПРОХОДНА ПЕЩЕРА (ОЧИТЕ НА БОГА)-ТРОЯНСКИ 
МАНАСТИР - 1 ден, 18.08. - 23 лв., ВЕЛИНГРАД-
ЛЕЩЕН-ОГНЯНОВО-КАВАЛА-БАНСКО - 3 дни/2 нощ.                                                  
06.09., 123 лв., ДЕВИН-ДЯВ. ГЪРЛО-ЯГОД.ПЕЩЕРА-                                                                           
ОРЛОВО ОКО - 2 дни/1 нощ., 13.10.,77лв.                                                                                                                                     
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 13.07/17.08/07.09,155 лв.                                          
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR 

sviat@mail.bg

 
        

ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ:
- ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА И ЕЗЕРОТО ЛУГАНО - 
6 дни, 1039 лв. 
- РИМ - 6 дни - 931 лв.
- КЛАСИЧЕСКА ИТАЛИЯ - 1606 лв.
- НАЙ-КРАСИВИТЕ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА - 8 
дни - 1552 лв.
- ШВЕЙЦАРСКА МАГИЯ - 6 дни, 1145 лв., 
18.08.18
- ЛОНДОН - 6 дни - от 1377 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 9 дни, 1431 лв.
- ЦЯЛА СКАНДИНАВИЯ И БЕРГЕН - 11 дни, 2541 лв.
- ЯПОНИЯ – 11 дни, 5497 лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/sas-samolet/

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС:
- ПРАГА, БРАТИСЛАВА, БУДАПЕЩА, ВИЕНА - 
461 лв., 7 дни
- ПАРИЖ, ВИЕНА, ЗАЛЦБУРГ- 10 дни, 630 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 10 дни, 814 лв.
- СИЦИЛИЯ - 745 лв., 8 дни
- УИКЕНД В ИСТАНБУЛ - 5 дни,3 нощ., 220лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/s-avtobus/

КРУИЗИ:
- КРУИЗ ДО САНТОРИНИ С ТРАНСПОРТ И ВОДАЧ – 
06.09.2018 г., 565€ (външна каюта)
- 7 ДНИ КРАСИВИТЕ БРЕГОВЕ НА ИЗТОКА (с 
представител на фирмата),26.01.2019,от 429€
- ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МАЛДИВИТЕ - 7 дни, 
15.12.2018, 429€
- КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ И 
МАДЕЙРА - 11 дни, 18.11.2018-819€/969€; 
24.09.2018 – 1109€
- 7 ДНИ ТАЙЛАНДСКИ ПОТАЙНОСТИ - 
08.01.2019 - 599€
- 17 ДНИ АРЖЕНТИНСКИ РИТМИ - 999€, 
26.11.2018 г.
- 5 ГРЪЦКИ ОСТРОВА И КУШАДАСЪ – 307€
http://www.agency-metal.com/cruises/

ПОЧИВКИ С АВТОБУС:
- МЕЧТАНОТО МАРОКО С ТРИ ЕКСКУРЗИИ-  
1190лв.,05.09.2018; 12.09.2018, 8дни,7 нощ.
- ТУНИС ОТ А ДО Я - 05.09.2018 г.,1250 лв.
- ЕГИПЕТ ОТ А ДО Я - КРУИЗ ПО НИЛ, КАЙРО 
И ХУРГАДА - 06.10,13.10,20.10.2018 – 1267лв.
http://www.agency-metal.com/pochivki/prepor-
chano/

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/800151

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
30/05

ДИМИТЪР СЕРАФИМОВ, 
МАГИСТЪР ПО 

КЛИНИЧНА 
ПСИХОЛОГИЯ, 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

 Обикновено	 се	 смята,	
че	 вината	 е	 чувство	 за	
недостойност,	което	човек	
изпитва	 след	 направена	
грешка.	
	 Упрекът	 във	 вина	 се	
основава	 на	 допускането,	
че	 човек	 е	 способен	 да	
бъде	 отговорен,	 свободен	
да	избира	и	е	в	състояние	
да	 постъпва	 справедли-
во.		
	 Вината	 е	 възможно	
съотнасяне	 към	 извърше-
но	 зло.	 Тя	 е	 ежедневен	
и	 повсеместен	 феномен,	
който	 може	 да	 разстрои	
настоящите	 ни	 моменти	
и	 да	 ни	 направи	 плен-
ници	 на	 миналото.	 Друго	
възможно	 отношение	 към	
извършена	 грешка	 (пред-
намерена	 или	 непредна-
мерена)	е	извличането	на	
поука	от	съответната	ситу-
ация.
	 Чувство	за	вина	често	
може	 да	 се	 породи	 не	
поради	 грешка,	 а	 да	 е	
следствие	от:		
	 -	 специфичен	 модел	
на	 личностови	 взаимоот-
ношения,	при	който	роди-
телите	изискват	внимание	
и	признателност	от	децата	

си	 или	 от	 близките.	 При	
този	 модел	 многократно	
се	 припомня	 и	 хипербо-
лизира	някакъв	принос,	с	
който	другите	се	задължа-
ват	перманентно	да	бъдат	
благодарни	 и	 признател-
ни.	Например,	когато	една	
майка	излъчи	послания	от	
рода	на:	„Не	се	разведох	
с	 баща	 ти	 само	 заради	
теб”;
	 -	 като	 се	 спекулира	
със	 здравословно	състоя-
ние	 или	 напредваща	 въз-
раст.	Тук	посланията	може	
да	бъдат	от	рода	на:	„За-
ради	 тебе	 вдигнах	 кръв-
ното”,	 „Ще	 ме	 доведеш	
до	инфаркт”	и	т.	н.	С	тези	
словесни	стимули	се	про-
ецира	 вина	 в	 аванс,	 ако	
не	се	постъпи	по	„правил-
ния”	начин.	Когато	такова	
общуване	се	е	наслоявало	
много	 години,	 често	 пре-
живелите	 родителите	 си	
близки	изпитват	угризения	
за	смъртта	им.
	 За	 съжаление,	 моде-
лът	 на	 общуване	 посред-
ством	вина	е	универсален	
културен	знак,	характерен	
за	 интимните	 отношения;	
при	 общуването	 на	 въз-
растните	 с	 децата	 и	 от	
друга	страна	-	при	подхо-
да	 на	 децата	 към	 възпи-
тателите	си.	Ежедневно	в	
училището	също	се	излъч-
ват	 транзакции,	 наситени	
с	виновност.	

	 Какви	 са	 „печалбите”	
от	 такава	 неестествена	
и	 неефективна	 комуника-
ция?	
	 -	 избягва	 се	 промяна-
та.	Отговорността	за	това	
какво	 сме	 в	 момента	 и	
кое	 е	 определящо	 за	 на-
шите	избори	в	живота	се	
прехвърля	 на	 миналото.	
Това	 ни	 спестява	 усили-
ята	 да	 направим	 опит	 за	
подходяща	 трансформа-
ция	 на	 навици,	 привички	
и	 качества,	 които	 не	 са	
удовлетворителни;	
	 -	 вината	 е	 широко	
разпространен	 похват	
за	 прехвърляне	 на	 отго-
ворността	 върху	 другите.	
Терапевтичната	 практика	
изобилства	с	примери,	къ-
дето	 родителите	 на	 неа-
даптиращото	се	дете	охот-
но	припознават	основната	
причина	 за	 това	 в	 други-
те,	в	„лошите”	деца,	влия-
ещи	и	доминиращи	лично-
стното	израстване;
	 -	 в	 културалната	 тра-
диция	 е	 залегнала	 нагла-
сата,	 че	 чрез	 преживя-

ване	 на	 вина	 може	 да	
се	 постигне	 опрощение.	
Отчетлив	 пример	 в	 тази	
насока	 е	 изкупването	 на	
вина	в	затворите.	По-теж-
кото	 престъпление	 се	 из-
купва	с	по-голям	постано-
вен	период	за	разкаяние.	
Общоизвестна	 истина	 е,	
че	 в	 повечето	 случаи	 до	
същинско	 осъзнаване	 на	
вина	 в	 затворите	 не	 се	
достига;
	 -	 друга	 „печалба”	 от	
вината	е	получаването	на	
одобрение	 и	 съчувствие	
от	 околните.	Такава	прак-
тика	 указва	ниска	 самоо-
ценка	 за	 практикуващия.	
В	 тези	 случаи	 се	 търси	
одобрението	 на	 другите,	
вместо	водещо	да	е	наше-
то	самоуважение.
	 Някои	предложения	за	
справяне	с	проблема:
	 -	 необходимо	 е	 да	 се	
преразгледа	 ценностната	
система.	Да	се	уточни	кои	
ценности	 от	 личното	 ни	
пространство	наистина	са	
същностни	 и	 значими	 и	
кои	 сме	 приели	 привид-

но	 и	 формално	 поради	
конформизъм	 (поведение,	
доминирано	 от	 съглаша-
телство	 и	 приспособлен-
чество	към	дадена	група);
	 -	 направете	 подходящ	
баланс	 между	 социалния	
си	 Аз	 и	 психологическия	
си	Аз,	където	е	възможна	
най-пълна	 себереализа-
ция.	Опитайте	 се	 да	 при-
емате	 безусловно	 харак-
терни	 за	 вас	 привички,	
навици	и	интереси,	с	кои-
то	 не	 ощетявате	 другите,	
но	те	не	ги	харесват;
	 -	животът	 непрекъсна-
то	 ни	 поднася	 спорни	 за	
решение	 случаи.	 Налага	
ни	 се	 да	 влизаме	 в	 раз-
лични	 роли	 и	 не	 винаги	
можем	 напълно	 да	 бъдем	
себе	 си.	 Претеглянето	 на	
минуси	 и	 плюсове	 пре-
ди	 практическата	 ни	 изя-
ва	 е	 трудно	 и	мъчително.	
Добре	 е,	 независимо	 от	
конкретната	развръзка	на	
този	 или	 онзи	 казус,	 да	
поддържаме	 висока	 са-
мооценка.	 Самооценката	
е	 изводима	 не	 само	 и	

единствено	 от	 постигнат	
резултат,	а	и	от	положени-
те	усилия.
	 Правото	отсъжда	вина	
за	 нарушени	 обществени	
правила	 при	 положение,	
че	субектът	разбира	свой-
ството	 и	 значението	 на	
постъпките	 си	 и	може	 да	
ги	ръководи.	С	други	думи	
–	 е	 отговорен	 за	 поведе-
нието	 си,	 е	 способен	 да	
избере	правилни	 (социал-
но	 приемливи)	 действия.	
Отговорът	защо	непрекъс-
нато	 се	 престъпват	 соци-
алните	 изисквания	 може	
да	 указва	 и	 несъвърше-
ността	на	социалните	нор-
ми,	 тяхната	 преходност	 и	
историчност.	 Може	 да	 се	
счита,	 че	 възприемането	
на	правилата	на	човешка-
та	среда	от	всеки	индивид	
като	 лични	 такива	 е	 про-
цес	с	начало,	но	без	край.	
	 Отговорът	може	да	по-
търси	 основания	 още	 в	
драматичните	 противоре-
чия	на	крайния	Аз	с	изис-
кванията	 на	 относително	
безкрайния	обществен	су-

бект.	В	тази	връзка	беле-
житият	 немски	 психоте-
рапевт	 и	 философ	 Ерих	
Фром	#	акцентира	върху	
невъзможността	човек	да	
реализира	потенциала	си	
и	 се	 надява	 на	 възмож-
ност	 за	 идентична	 про-
дължителност	 на	 живота	
както	за	отделния	субект,	
така	и	за	социума.		
	 Проблематиката	около	
грешките	 и	 вменяването	
на	 вина	 ще	 получи	 по-
ефективна	 решаемост	 с	
един	 по-фундаментален	
прочит,	 който	ще	 отчита,	
че	преди	разбирането	на	
свойството	 и	 значението	
на	 постъпките	 си	 отдел-
ният	човек	е	необходимо	
да	 прозре	 смисъла	 на	
съществуването	си.
	 Обществото	 и	 инсти-
туциите	 му	 с	 охота	 се	
припознават	в	успелия,	в	
реализиралия	се	индивид.	
Диаметрално	 противопо-
ложно	е	отношението	към	
неуспелия,	 към	нарушилия	
социалните	канони.		
	 Формално	 се	 призна-
ва	 голямата	 роля	 на	 се-
мейството,	 на	 училището,	
на	 социума	 за	 нравстве-
ното	 възпитание,	 но	 ко-
гато	 индивидът	 е	 в	 на-
рушение,	 отговорността	
понася	 основно	 той.	Това	
обикновено	 е	 така,	 защо-
то	регулативната	морално-	
правова	 система	 акцен-
тира	 върху	 нарушението	
като	следствие,	като	факт	
и	 не	 равнопоставя	 след-
ствието	 с	 причината.	 Не	
се	 откроява	 в	 достатъчна	
степен	 отговорността	 и	
виновността	на	другите.	
	 Обществото,	 което	
приема	 вината	 като	 ес-
тествена	 даденост,	 изис-
ква	съвършено	поведение,	
а	 предлага	 несъвършени	
условия	на	живот.

#	 Ерих	 Фром.	 ,,Човекът	
между	животното	и	Бога“,	
стр.	158.	С.	Просвета,	1993	

„Дîкòîрå, 
кажи”

Кîãа? Каквî? 
Къдå? 
в Гаáрîвî 
прåз юли
18 юли 
Витрина	 135	 годи -
ни	 от	 възстановяване-
то	 на	 Търновската	 кон-
ституция
Регионална	 библиотека	
„Априлов	 -	Палаузов”,	чи-
талня		„Д-р	Петър	Цончев”
12.00 ч.	Тържествено	под-
насяне	на	цветя	по	повод	
181	години	от	рождението	
на	Васил	Левски	-	Памет-
на	 морена	 в	 градинката	
до	Регионална	библиотека	
„Априлов	-	Палаузов”

19 юли
Витрина	 125	 години	 от	
рождението	 на	 Владимир	
Владимирович	Маяковски,	
руски	поет	(1893	–	1930)
РБ	„Априлов	-	Палаузов”

19 – 29 юли
Лятна	международна	 ака-
демия	 за	 драматургично	
писане	 2018	 „Дигитално	
село“	–	отворен	модул	по	
проект	 на	 МАИР	 „Божен-
ци“	 в	 партньорство	 със	
сдружение	 „Арте	 Урбана	
Колектив“,	 финансиран	
по	програма	„Култура“	на	
Община	Габрово	

МАИР	„Боженци”

21 юли
18.00 ч.	 Френско	 кино	 в	
Боженци	 –	 в	 партньор-
ство	със	сдружение	„Арте	
Урбана	Колектив“	 -	МАИР	
„Боженци“,	Старото	школо
23 юли
Витрина	 130	 години	 от	
рождението	 на	 Реймънд	
Чандлър,	 американски	
писател	 (1888	 –	 1959)	 -	
Филиал	 3	 на	 Регионал-
на	 библиотека	 „Априлов	
-	Палаузов”	

23 – 29 юли
КЕВИС	 -	 Арт	 симпозиум	
за	 лендарт	 и	 кинетично	
изкуство,	 задвижвано	 с	
вода,	 в	 партньорство	 с	
Център	 за	 неформално	
образование	 и	 културна	
дейност	„Алос”	
	 	 -	ЕМО	„Етър“

24 юли  
17.30 ч.	 Фотосалон	 	 -	
Пловдив	
Художествена	 галерия	
„Христо	Цокев”

26 юли 
18.00 ч.	 Откриване	 на	
гостуваща	 изложба	 „Ду-
навски	 карикатури”	 като	
символично	предаване	на	
щафетата	 от	 България	 на	
Австрия	 на	 ротационното	
председателство	на	Съве-
та	на	Европа	
Музей	 „Дом	 на	 хумора	 и	
сатирата“

27 – 28 юли
Фестивал	 Алтернатив-
ни	 форми	 на	 изкуство,	
организатор	 НЧ	 „Христо	
Смирненски-1946“
Поляната	 в	 квартал	 Ру-
севци

28 юли
20.30 ч.	 Концерт	 на	 Те-
одосий	 Спасов	 и	 Владко	
Стефановски	 (в	 рамките	
на	 Лятна	 международна	
академия	 за	 драматур-
гично	 писане	 2018	 „Ди-
гитално	 село“	 –	 отворен	
модул	по	проект	на	МАИР	
„Боженци“	в	партньорство	
със	 сдружение	 „Арте	 Ур-
бана	 Колектив“,	 финанси-
ран	 по	 програма	 „Култу-
ра“	на	Община	Габрово)
МАИР	„Боженци”

30 юли
Витрина	 200	 година	 от	
рождението	 на	 Емили	
Джейн	Бронте	-	английска	
писателка,	 автор	 на	 ро-
мана	 „Брулени	 хълмове“	
(1818	-	1848)
РБ	„Априлов	-	Палаузов”

31 юли
17.30 ч.	Изложба	акварел	
от	 фонда	 на	 галерията	 -	
ХГ	„Христо	Цокев”

Още през юли:
Детски отдел на Регио-
нална библиотека „Апри-
лов - Палаузов“
от 10.00 до 12.00 ч.	Зани-
мания	 с	 деца,	 родители,	
приятели	и	гости	
Понеделник	 -	 „Книгома-
ния“	 -	 познавателни	 игри	
с	 ученически	 летни	 ака-
демии	 и	 доброволци	 на	
библиотеката.	
Вторник -	„Играем	и	учим“	
-	 образователни	 и	 зани-
мателни	игри	в	Мрежата.		
Сряда	 -	 „Приказна	 къ-
щичка“	-	лятна	читалня	на	
открито,	пред	беседката	в		
парка	зад	библиотеката.	
Четвъртък	 -	 „Деца-добро-
волци	в	ролята	на	помощ-
ник-библиотекари“.	
Петък	-	„Творим	заедно“	–	
ателие	за	квилинг,	рисува-
не,	декупаж,	моделиране

Регионален исторически 
музей
Игра-пъзел	 „Дечковото		
златно		съкровище“		–	Де-
чкова	къща
Игра-пъзел	 „Открий	 съ-
кровището”	 в	 РИМ	 -	
Габрово
Културна	 ценност	 за	 ме-
сец	 юли	 –	 Пръстен-печат	
на	 баща	 и	 син	 Рашееви	
–	Тонко	Николов	и	Георги	
Тонков
	 Витрина	 на	 РИМ	 -	
Габрово	в	МОЛ	-	Габрово	
–	Четата	на	Хаджи	Дими-
тър	 и	 Стефан	 Караджа	 и	
габровското	участие	в	нея
Национален музей на об-
разованието 
Изложба	 „Детство	мое”	 –	
гостува	РИМ	Шумен	
	 Изложба	 „Здравей,	
лято”	 –	 рисунки	 на	 деца	
от	 школата	 на	 Елиза	 Бо-
жидарова	Ковачева-Цоко-
ва	-	Тематичен	кът	„Сътво-
рено	от	децата”	

18/07

- ОДРИН – ВСЕКИ МЕ-
СЕЦ, 1 ДЕН, 28 ЮЛИ, 25 
АВГУСТ, 29 СЕПТЕМВРИ 
И 27 ОКТОМВРИ – 35 
ЛВ.
- ПРОХОДНА ПЕЩЕ-
РА (ОЧИТЕ НА БОГА) - 
ТРОЯНСКИ МАНАСТИР 
– 1 ДЕН, 18 АВГУСТ – 23 
ЛВ.
- СЕДЕМТЕ РИЛСКИ 
ЕЗЕРА - ВОДОПАД 
СКАКАВИЦА - РИЛСКИ 

МАНАСТИР – 3 ДНИ / 2 
НОЩУВКИ, 24 АВГУСТ – 
142 ЛВ.
- ДЕВИН - ДЯВОЛСКО-
ТО ГЪРЛО - ЯГОДИН-
СКА ПЕЩЕРА - ОРЛО-
ВО ОКО – 2 ДНИ / 1 
НОЩУВКА, 13 ОКТОМ-
ВРИ – 77 ЛВ.
- КЪРДЖАЛИ-ПЕР-
ПЕРИКОН-ТАТУЛ –  2 
ДНИ / 1 НОЩУВКА, 20 
ОКТОМВРИ – 79 ЛВ.
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АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНСКИ СТРАНИ ПРЕЗ 2018 Г.:

Прîáлåмъò за виíаòа и íякîи прåдлîжåíия за 
ñправяíå ñ прîáлåма

Вестник „100 вести“ е 
единственият региона-
лен всекидневник - изли-
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СВЕТОЗАР ГАТЕВ

	 Шампионът	 на	 Бълга-
рия	по	хандбал	при	жени-
те	-	отборът	на	ХК	„Бъки“,	
спечели	 30-то	 юбилейно	
издание	 на	 един	 от	 най-
престижните	 международ-
ни	 турнири	 -	 „Torrellano	
cup“.	 Хандбалната	 надпре-
вара,	 която	 обхваща	 по-
вече	от	2200	състезатели	-	
от	8-годишни	до	ветерани,	
се	 проведе	 в	 Аликанте	 с	
участието	 на	 105	 отбора	
при	двата	пола.	ХК	„Бъки“	
се	 включи	 с	 два	 тима	 -	
един	при	девойките	и	един	
при	 жените.	 Пътуването	
до	 испанския	 бряг	 беше	
своеобразна	 награда	 за	
момичетата,	след	чудесния	
сезон,	 който	 направиха,	
спечелвайки	 титлите	 при	
девойките	 до	 19	 години	 и	
жените.

	 В	 надпреварата	 при	
дамите	 на	 „Torrellano	 cup	
2018“	 участваха	 пет	 отбо-
ра,	 които	 в	 първата	 фаза	
изиграха	 по	 един	 мач	 по-
между	 си.	 „Бъки“	 завър-
ши	 на	 второ	 място	 с	 две	
победи,	 един	 равен	 мач	 и	

една	 загуба.	 Габровските	
хандбалистки	 стартираха	
с	 равенство	 16:16	 срещу	
CBM	 Alcudia	 Santa	 Maria,	
след	което	надиграха	CBM	
Torrellano	 с	 22:18.	 В	 чет-
въртия	кръг	момичетата	на	
Веселина	Златева	отстъпи-

ха	 на	 CD	 Polanens	 Activo	
SP	 с	 19:22,	 а	 в	 петия	 по-
бедиха	 CBM	 Sonitsuga	 с	
23:17.	На	полуфинал	„Бъки“	
срещна	 третия	 в	 класира-
нето	 след	 груповата	 фаза	
-	 CBM	 Torrellano,	 и	 след	
успех	 с	 19:17	 си	 осигури	

реванш	 срещу	 състава	 на	
C.D.	 Polanens	 Activo	 SP	 в	
спор	за	титлата	от	турнира.	
Този	път	Лидия	Ковачева	и	
съотборничките	 й	 бяха	 по-
концентрирани	 и	 грабнаха	
трофея	от	30-то	издание	на	
„Torrellano	cup“	след	победа	
над	 тима	 от	 Санта	 Пола	
(Испания)	със	17:16.
	 Успеха	 извоюваха	 Ли-
дия	 Ковачева,	 Мадлен	То-
дорова,	 Йоана	 Костова,	
Милица	 Колева,	 Габриела	
Цонева,	 Ивета	 Христова,	
Карина	 Съменова,	 Рени	
Еремиева	 и	Полина	 Коле-
ва.	 По	 лични	 причини	 за	
турнира	 не	 пътуваха	 три	
от	основните	състезателки	
на	 тима	 -	 Ивон	 Дюлгеро-
ва,	 Емилия	 Самуилова	 и	
Мари	Томова.	Мари,	която	
е	 един	 от	 новите	 големи	
таланти	 на	 ХК	 „Бъки“,	 е	
поканена	на	проби	в	един	

от	 топ	 клубовете	 на	 кон-
тинента	 -	 черногорският	
„Будучност“,	 и	 в	 момента	
демонстрира	 уменията	 си	
в	Подгорица	в	тренировки	
с	 националния	 отбор	 на	
Черна	 гора,	 родени	 2000	
година.
	 Малко	 не	 достигна	 за	
място	 на	 подиума	 и	 на	
отбора,	 който	 участва	 в	
турнира	 при	 девойките.	
В	 тази	 възраст	 се	 състе-
заваха	 девет	 тима,	 раз-
делени	 в	 две	 предвари-
телни	 групи.	 „Бъки“	 беше	
в	 групата	 с	 пет	 отбора.	
Габровските	 момичета	 за-
писаха	 победи	 над	 C.D.	
Polanens	Activo	 SP	 (24:19),	
CBM	Elche	2	(20:15)	и	CBM	
Cerdanyola	 (23:9),	 а	 в	 дву-
боя	 с	CBM	Elda	 Femenino	
отстъпиха	 с	 15:23	 и	 заеха	
второто	 място	 в	 групата.	
На	 полуфинала	 възпита-

ничките	 на	 Веси	 Златева	
не	 можаха	 да	 се	 справят	
с	 първенеца	 от	 другата	
предварителна	 група	 CBM	
Elche	1	и	 това	 ги	изпрати	
в	 малкия	 финал.	 Двубо-
ят	 за	 бронзовите	 отличия	
срещу	 CBM	 Torrellano	 се	
разви	 драматично	 и	 беше	
решен	 след	 продължение	
и	„златен	гол“.	Спечели	го	
съставът	 на	 домакините	 с	
21:20,	 след	 доста	 сериоз-
но	съдийско	рамо,	според	
треньорката	на	габровски-
те	хандбалистки.	Съставът,	
който	 участва	 в	 турнира	
при	девойките,	бе	следни-
ят:	 Екатерина	 Стефанова,	
Михаела	 Сусанова,	 Мар-
гарита	 Христова,	 Мария	
Дженева,	 Преслава	 Про-
данова,	 Симона	 Христо-
ва,	Силвия	Якова,	Теодора	
Якова,	Теодора	Тодорова	и	
Ванеса	Найденова.		

„Бъки” ñпåчåли мåждуíарîдåí òурíир в Иñпаíия

ЗАРКО ЦВЕТАНОВ

	 Габровският	 талант	 в	
средните	 бягания	 Христи-
ян	 Стоянов	 ще	 запише	
първо	 участие	 с	 нацио-
налния	отбор	на	България	
при	мъжете.	Хрис	е	вклю-
чен	 в	 състава,	 който	 ще	
представи	 страната	 ни	 в	
Балканското	 първенство	
по	лека	атлетика	за	мъже	
и	жени	в	Стара	Загора	на	
20	и	21	юли.	
	 Възпитаникът	 на	 тре-
ньора	 Евгени	 Игнатов	 ще	
търси	 добро	 класиране	 в	
дисциплините	 1500	 и	 3000	
метра.	Ще	припомним,	че	
Стоянов	 завоюва	 медали	
и	 в	 двете	 дисциплини	 на	
Националния	 шампионат	
в	 началото	 на	 месеца	 и	
именно	 това	 му	 осигури	

място	в	пред-
ставителния	
тим	 на	 стра-
ната.
	 „ О п р е -
делено	 не	
съм	 изнена-
дан,	 тъй	 като	
с	 треньора	
ми	 си	 бяхме	
п о с т а в и л и	
това	 участие	
на	Балканско-
то	първенство	
като	 цел	 за	
този	 сезон.	
Трябваше	 на	
Националния	
шампионат	да	
съм	сред	пър-
вите	 двама,	
за	да	мога	да	
участвам	 на	
1500	 метра,	 а	

на	 3000	 метра	 стремежът	
ми	беше	да	покрия	норма-
тив,	с	който	да	си	осигуря	
още	 една	 дисциплина	 на	
Балканиадата.	
	 Получи	 се.	 На	 пред-
стоящото	 първенство	 ще	
се	опитам	да	бъда	макси-
мално	 конкурентен	 и	 да	
си	 направя	 лично	 пости-
жение,	 а	 класиране	 сред	
първите	 пет	 би	 било	 до-
бро“,	коментира	Хрис.
	 Общо	 52-ма	 българи	
ще	стартират	на	Балкани-
адата.	 Олимпийската	 ви-
цешампионка	 в	 скока	 на	
височина	 Мирела	 Деми-
рева	 пристига	 от	 Холан-
дия,	за	да	подкрепи	тима	
пред	 публиката	 на	 клуба	
си	 „Берое“	 (Стара	 Заго-
ра).	 В	 сектора	 ще	 бъде	
и	 44-годишната	 Венелина	

Венева-Матеева.	 И	 двете	
са	в	клуб	200	см	в	скока	
на	 височина.	 Европейска-
та	вицешампионка	в	зала	
за	 2015	 година	 Габриела	
Петрова	 ще	 стартира	 в	
две	 дисциплини	 -	 корон-
ния	троен	скок	и	в	скока	
на	дължина.	
	 В	 тласкането	 на	 гюле	
ще	 бъдем	 представени	
от	 медалистката	 от	 по-
следните	 две	 първенства	
на	 континента	 в	 зала	 Ра-
дослава	 Мавродиева	 и	
националния	 рекордьор	
при	 мъжете	 Георги	 Ива-
нов.	Милица	Мирчева	пък	
се	 завръща	 от	 Флорида,	
САЩ,	 където	 е	 студентка,	
за	 да	 бяга	 5000	 метра.	
Ивет	Лалова	ще	пропусне	
състезанието	 заради	 раз-
тежение.

Õриñòияí Сòîяíîв щå прåдñòавя Бълãария íа Балкаíиадаòа пî лåка аòлåòика

	 Загуба	 с	 0:7	 допусна	
отборът	 на	 „Янтра	 1919“	
във	 втората	 си	 контрол-
на	среща	от	лятната	под-
готовка	 за	 предстоящото	
дебютно	 участие	 в	 елит-
ната	юношеска	група	U19.	
Воденият	 от	 Николай	 Ва-
силев	 тим	 отстъпи	 при	
визитата	 си	 на	 седмия	 в	
миналогодишното	 първен-
ство	 -	 „Берое“	 в	 Стара	
Загора.	Първата	част	при-
ключи	 при	 резултат	 3:0,	
след	три	бързи	попадения	
на	 домакините	 в	 рамки-
те	 на	 6	 минути,	 а	 още	 4	
гола	 паднаха	 в	 габров-
ската	 врата	 в	 последния	
четвърт	час	на	срещата.
	 Първи	 мач	 с	 екипа	
на	 „Янтра	 1919“	 изигра	
вратарят	 Мартин	 Пеев,	
който	 идва	 от	 „Литекс“	
и	 е	 на	 проби	 в	 състава.	
Останалите	 играчи,	 които	
започнаха	 срещата,	 бяха:	

Недко	 Стоянов,	 Симеон	
Спасов,	 Цанко	 Славов,	
Айджан	Идиризов,	Калоян	
Велчев,	 Радослав	 Филев,	
Мирослав	 Пенков,	 Дими-
тър	Кънчев,	Делян	Дончев	
и	Христо	Цонев.	През	вто-
рата	 част	 влязоха	 всички	
останали	 момчета	 в	 със-
тава.	 Домакините	 също	
играха	 с	 два	 различни	
отбора	 в	 двете	 полувре-
мена.
	 Ще	 припомним,	 че	 в	
първата	 проверка	 от	 лят-
ната	 подготовка	 тимът	
на	 „Янтра	 1919“	 направи	
равен	 2:2	 срещу	 сборен	
отбор	 за	 юноши	 до	 17	
години	на	китайската	про-
винция	 Хубей	 на	 стадион	
„Априлов“.	 Следващата	
контрола	 на	 тима	 отново	
ще	 бъде	 на	 стадион	 „Ап-
рилов“	днес	от	17.00	часа	
срещу	 юношите	 на	 ПФК	
„Монтана“.

Юíîшиòå íа „Яíòра 1919” 
заãуáиха ñ 0:7 îò „Бåрîå” 

	 Мъжкият	 състав	 на	
„Янтра	Габрово“	загуби	при	
гостуването	 си	 на	 вице-
шампиона	 в	 Северозапад-
ната	 Трета	 лига	 за	 сезон	
2017/2018	-	ФК	„Севлиево“,	
в	 първата	 си	 проверка,	
седмица	след	началото	на	
лятната	подготовка.	
	 Двубоят	се	игра	на	те-
рена	 на	 детско-юношеска-
та	школа	в	 съседния	 град	
и	 завърши	 при	 резултат	
1:2.	 Домакините	 поведоха	
в	 41-ата	 минута	 с	 попа-
дение	 на	 Йордан	 Иванов,	
който	 се	 разписа	 с	 глава	
след	 центриране	 на	Альо-

ша	Илиев.	В	58-ата	минута	
завърналият	 се	 в	 състава	
на	„Янтра	Габрово“	Христи-
ян	 Василев	 изравни	 след	
хубава	 атака	 по	 крилото	
на	 Пламен	 Кожухаров.	
Победата	 на	 „Севлиево“	
донесе	 габровецът	 Петър	
Казаков,	 привлечен	 от	
„Локомотив“	 	 (ГО),	 който	
реализира	 хубаво	 попа-
дение	 от	 пряк	 свободен	
удар.	 Следващата	 провер-
ка	 на	 „Янтра	 Габрово“	ще	
бъде	 в	 днес	 от	 19	 часа	
в	 Дряново	 срещу	 новака	
в	 Северозападната	 Трета	
лига	„Локомотив“.

„Яíòра Гаáрîвî” îòñòъпи íа 
„Сåвлиåвî” в първа кîíòрîла

СВЕТОЗАР ГАТЕВ

	 Състезателката	 на	 ТК	
„Българов“	 Валерия	 Гър-
невска	 спечели	 регионал-
ното	 първенство	 по	 те-
нис	за	деца	до	10	години,	
което	се	проведе	в	Троян	
през	 уикенда.	 Надпрева-
рата	бе	от	програмата	„Те-
нисът	 -	 спорт	 за	 всички”	
на	 Българска	 федерация	
по	тенис	и	Министерство-
то	 на	 младежта	 и	 спорта	
и	 се	 проведе	 на	 корто-
вете	 на	 Тенис	 клуб	 „Тро-
ян	 СТК”.	 Осем	 състеза-
телки	 от	 Плевен,	 Велико	
Търново,	 Троян,	 Дряново	
и	 Габрово	 си	 оспорваха	
първото	място.
	 Валерия	 зае	 второто	
място	 в	 предварителната	
група,	 след	 две	 победи	 с	
по	 4:0	 над	 Стефани	 Йор-

данова	 (Троян)	 и	 Мила	
Петрова	 (Троян)	 и	 загуба	
с	 1:4	 от	 Елена	 Чолакова	
(Плевен).	 На	 полуфинала	
малката	 габровска	 тени-
систка	надигра	победител-
ката	 в	 другата	 предвари-
телна	 група	 -	Александра	
Йорданова	 (Велико	 Тър-
ново),	 с	 4:1	 и	 отново	 си	
осигури	 двубой	 с	 Елена	
Чолакова,	 която	победи	в	
другия	 полуфинал	 Ивели-
на	 Христова	 (Дряново)	 с	
4:2.	В	битката	за	първото	
място	Валерия	взе	сладък	
реванш	 и	 се	 наложи	 с	
убедителното	4:1.
	 Това	 е	 трета	 поредна	
турнирна	победа	за	Вале-
рия	 в	 рамките	 на	 седми-
ца.	Преди	това	тя	спечели	
два	регионални	турнира	в	
София	 -	 на	 кортовете	 на	
ТК	„Диана“	и	ТК	„Левски“.		

Валåрия Гърíåвñка ñпåчåли рåãиîíалíîòî 
първåíñòвî пî òåíиñ за дåца дî 10 ãîдиíи

Автомобили	под	наем		
ул.	"Емануил	Манолов"	28,	
тел.	0999/009-008.
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