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РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 „Огорчен	 съм!“	 Това	
каза	 в	 събота	 пред	 „100	
вести“	 началникът	 на	 сек-
тор	„Пътна	полиция“-Габро-
во	гл.	инсп.	Пенчо	Пенчев.	
Ще	 припомним,	 че	 от	 пе-
тък	 насам	 името	 му	 се	
спряга	 сред	 задържаните	
в	 спецакцията	 в	 Габрово,	
свързана	с	регистрация	на	
крадени	 автомобили.	 Ни-

кой	 не	 си	 беше	 направил	
труда	да	провери	дали	гл.	
инсп.	 Пенчев	 наистина	 е	
арестуван	 и	 кои	 са	 всъщ-
ност	 задържаните.	 А	 той	
категорично	 не	 е	 бил	 и	
не	 е	 сред	 тях.	 Но	 името	
му	 продължи	 да	 се	 върти	
из	 медиите	 като	 участник	
в	 престъпна	 групировка	 и	
арестуван	за	това.	Пенчев	
е	бил	в	отпуск	в	петък,	20	
юли,	 когато	 „вътрешните“	

са	 пристигнали	 с	 гръм	 и	
трясък	в	КАТ-Габрово.		
	 По	 неофициална	 ин-
формация	на	вестника	за-
държани	 са	 двама	 души	
-	 началникът	 на	 отдел	
„Регистрации“	 в	 „Пътна	
полиция“-Габрово	 Миро-
слав	С.	и	цивилен	мъж,	за-
подозрян	 като	 автоджам-
базин.	 Друг	 униформен	
засега	 не	 е	 сред	 аресту-
ваните,	 поне	 до	 момента.	

Разпитвани	 са	 много	 от	
служителите	 в	 КАТ-Габро-
во,	 но	 към	Специализира-
ната	прокуратура	в	София	
още	 в	 петък	 вечерта,	 20	
юли,	 са	 изпратени	 тези	
двамата.
	 Ще	 припомним,	 че	 ня-
колко	 часа	 преди	 това	 в	
сградата	 на	 КАТ-Габрово	
изненадващо	 нахлуха	 слу-
жители	 от	 „Вътрешна	 си-
гурност“	при	МВР.	Послед-

ваха	арести	и	обиски.	Ми-
рослав	С.	 е	 дългогодишен	
служител	 в	 габровската	
полиция.	До	януари	2010	г.	
беше	на	ръководен	пост	в	
полицейско	управление.	
	 Сега,	след	ареста	му,	в	
петък	вечерта	е	обискира-
на	къщата	му	в	габровско-
то	село	Драгиевци.	Говори	
се,	че	там	е	открит	устрой-
ство	 за	 пренабиване	 на	
номера	 на	 автомобили	 и	

голяма	сума	пари.
	 Към	момента	се	смята,	
че	 става	 дума	 за	 органи-
зирана	 група	за	регистра-
ция	на	 крадени	автомоби-
ли.	Във	Варна	е	задържан	
Кемпер	 с	 пренабити	 но-
мера,	 бе	съобщено	още	в	
началото	на	акцията.
	 Цивилният	мъж,	задър-
жан	заедно	със	служитела	
на	„Пътна	полиция“-	Габро-
во,	 има	 връзка	 с	 град	

Трявна,	но	не	е	изключено	
да	има	такава	и	с	Варна.
	 От	 Областната	 ди-
рекция	 на	 МВР	 в	 Габро-
во	 отказаха	 информация	
и	 коментар,	 тъй	 като	 със	
случая	 се	 занимава	 Спе-
циализираната	 прокурату-
ра	в	София.	Най-вероятно	
оттам	днес	ще	дадат	прес-
конференция,	на	която	ще	
станат	 ясни	 повече	 под-
робности.

Аðеñòувàн е шефъò нà „Реãиñòðàции” в КАТ-Гàáðово
Не е вярна изнесената в много медии информация, че сред задържаните е началникът на сектор „Пътна Полиция“ гл. инсп. Пенчо Пенчев

Илко Илиев ñъñ ñпециàлнà нàãðàдà 
зà еñе оò междунàðоден конкуðñ

	 Илко	Илиев	от	Габрово	
е	удостоен	със	Специална	
награда	 за	 есе	 от	 между-
народния	литературен	кон-
курс	„Небесни	меридиани“.
	 Тазгодишното	 първо	

издание	 на	 конкурса	 се	
провежда	 в	 рамките	 на	
международния	 фестивал	
„Българска	душа	на	Свята-
та	земя”	в	Бат	Ям,	Израел.
	 Официалното	връчване	
на	 наградите	 се	 състоя	 в	
София	 на	 творческия	 тер-
минал	„България	-	Израел“	
в	клуб	„Журналист“.
	 „Гост	 на	 награждава-
нето	 беше	 поетът	 Георги	
Константинов,	който	е		ре-
дактор	на	книгите	на	поета	
Мони	Папо	–	име	легенда	
в	 Израел	 -	 разказа	 Илко	
Илиев.	-	Освен	лауреатите	
в	конкурса	в	събитието	се	
включиха	 поети,	 художни-
ци,	 журналисти,	 музикан-
ти.	 Пяха	 български	 и	 ев-
рейски	 песни,	 разменяха	
си	 подаръци,	 аплодираха	
наградените.	 Девойка	 от	

Израел,	 пристигнала	 за	
награждаването,	 ни	 поз-
драви	 с	 безупречно	 из-
пълнение	 на	 „Я	 кажи	 ми,	
облаче	ле	бяло”,
	 Според	 Весела	 Сели	
Райчинова,	 инициатор	 на	
конкурса,	 многобройните	
творби	–	стихове,	разкази,	
есета,	 очерци,	 са	 доказа-
телство	 за	 големия	 инте-
рес	към	него.
	 Илко	 Илиев	 е	 джа-
зов	 музикант,	 аранжор,	
композитор,	 част	 от	 „Биг	
бенд	 Габрово”,	 „Диксил-
енд	 Габрово”,	 „Суинг	 ди-
кси	 бенд	 Габрово”	 и	 др.	
Автор	 на	 книги	 и	 публи-
кации	 в	 периодичния	 пе-
чат.	
 Есето „Помагай ни, Гос-
поди, да се преборим със себе 
си!“ - утре в „Арт“.

 - Докъде стигна стро-
ителството на обхода 
край Габрово?
	 -	 Напредва.	 Приключи	
строителството	 на	 най-го-
лемият	 тунел	 в	 страната	
през	 последните	 няколко	
години.	 Той	 е	 дълъг	 600	
метра,	 направен	 е	 по	 ав-
стрийски	 метод.	 Естака-
дите	 също	 са	 готови.	 До	
края	 на	 годината	 трябва	
да	приключи	строителство-
то.	Аз	 съм	 убеден,	 че	 ще	
месец	 -	 два	 преди	 това	

ще	успеем		да	приключим.	
Това	е	грандиозен	строеж	
не	 само	 за	 Габрово,	 но	 и	
за	Северна	България.
	 	Разработката	на	идей-
ния	 проект	 за	 тунела	 под	
Шипка	 бе	 приета	 на	 екс-
пертен	 съвет	 в	Министер-
ството	 на	 регионалното	
развитие	 и	 благоустрой-
ството.	За	тунела		говорим	
за	 различни	 варианти	 на	
финансиране	 -	 бюджетни	
средства	и	бъдещи	инвес-
тиции.	

Миниñòъð Нàнков: “Оáходъò кðàй Гàáðово ще е ãоòов до 
кðàя нà ãодинàòà, òунелъò винàãи е áил нà дневен ðед”

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
 
 По време на посещението си в Габрово министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков 
коментира пред национални и местни медии напредъкът в 
строителството на обхода край Габрово, ремонтът на пътя 
Габрово - Севлиево и строителните дейности по автомаги-
страла „Хемус“.

на стр. 2

сВЕтОзаР ГатЕВ 

	 „Мъжкият	 отбор	 на	
„Янтра	 Габрово“	 записа	
изразителна	победа	в	тре-
тата	 си	 предсезонна	 кон-
трола.	
	 На	 стадион	 „Христо	
Ботев“	„зелените“	надигра-
ха	категорично	състава	на	
„Ботев“	(Луковит)	и	се	на-
ложиха	с	резултат	5:0.	Га-
бровският	 тим	 откри	 още	
в	7-та	минута	с	попадение	
на	Християн	Василев.	
	 Халфът	 се	 разписа	 с	
удар	 от	 границата	 на	 на-
казателното	 поле,	 след	
пробив	 и	 добро	 центри-
ране	 от	 дясно	 на	 Захари	
Михайлов.	
	 В	 11-та	 минута	 Васи-
лев	върна	жеста	и	изведе	
Михайлов	 зад	 защитата,	

който	 преодоля	 вратаря	
на	„Ботев“	и	покачи	на	2:0.	
	 При	 този	 резултат	 за-
върши	първата	част.	След	
почивката	Тодор	Чирпанов	
увеличи	 аванса	 на	 дома-
кините,	като	засече	с	гла-
ва	центриране	на	Димитър	
Кръстев	–	3:0.	
	 В	79-та	минута	Стефан	
Иванов	 изведе	 чудесно	
Кръстев	 и	 той	 увенча	 до-
брата	си	игра	в	мача	с	по-
падение	за	4:0,	а	крайното	
5:0	 оформи	 отново	 Чир-
панов	 със	 самостоятелен	
пробив	от	центъра	в	84-та	
минута.	
	 Гостите	 се	 отчетоха	
с	 няколко	 удара	 от	 дис-
танция,	 които	 бяха	 извън	
рамките	 на	 габровската	
врата.

Тод Джеймñ, òðеньоð оò Дъáлин: 
„Бàñкеòáолъò е люáов до живоò”

 стЕФКа БУРмОВа

 Тод Джеймс е роден в САЩ,  от 31 го-
дини живее в Дъблин, Ирландия. Вече 50 
години е треньор по баскетбол и прис-
тигна в Габрово, за да се включи в тре-
тото издание на International Basketball 
Camp Gabrovo. 
 Започва да тренира съвсем малък 
-  на шест години, когато за първи път 
влиза в баскетболната зала. В нея го за-
вежда треньорът Рекс Шуз. Оттогава до-
сега баскетболът е любов през целия му 
живот. Като дете го привлича мисълта, че 
става част от отбора, че ще има прияте-
ли. „А приятелите са нещо много важно в 
човешкия живот. Моите приятели, с кои-
то започнах да играя баскетбол, са ми 
приятели и досега.“, казва 71-годишният 
Тод Джеймс.
 С Том Джеймс разговаряме за ма-
гията, наречена баскетбол, която дър-
жи влюбените в този спорт привързани 
здраво към играта, за приятелството, за 
отборната игра                         на стр. 8

“Янòðà Гàáðово” ðàзáи 
„Боòев” (Луковиò) 

Продължава на стр. 8

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 След	 успешния	 дебют	
на	 инициативата	 лятно	
кино	на	открито	миналата	
година,	 ДХС	 организира	
прожекции	 на	 комедийни	
филми	и	това	лято.	
	 Събитието	 е	 отворено	
за	 всички,	 безплатно.	 Ще	
се	проведе	в	Парка	на	ху-
мора,	на	открито.	Започва	
от	 20.30	 часа.	 Цветомир	
Цанков	 (на	 снимката)	 ще	
представя	филмите.	Лятно-
то	кино	ще	се	прожектира	
на	23	и	24	август,	а	после	
-	на	28	и	29	август,	съобщи	
директорът	 на	 Дома	 на	
хумора	 и	 сатирата	Марга-
рита	Доровска.
		Тя	се	надява	да	има	дос-
татъчно	 посетители,	 едно,	
че	 е	 забавно,	 от	 друга	

страна	 -	 безплатно.	 Още	
повече	трафикът	на	млади	
хора	 в	 този	 район	 се	 за-
силва,	заради	новия	пеше-
ходен	мост,	Спортна	зала,	
другите	атракции.		

Ляòно кино под звездиòе 
оðãàнизиðà Домъò нà хумоðà

	 Дванайсетгодишната	
певица	 Инес	 Метева	 се	
завърна	 с	 голямата	 на-
града	 „Гран	 При”	 в	 кате-
гория	 естраден	 вокал	 от	
Международния	 фестивал	
„Приятели	 на	 България”,	
който	 се	 проведе	 в	 ку-
рорта	 Албена.	 Солистката	
на	 ВФ	 „Upstream	 Voices“	
с	 вокален	 педагог	 Ценка	
Горалова	впечатли	журито	
с	 председател	 Хайгашод	
Агасян	 и	 членове	 Мари	
Агасян,	Томи	Йовчев,	Анто-
анета	Асенова.	
	 Инес	се	състезава	във	
втора	 възрастова	 група	
/10-	 14	 г./,	 в	 конкуренция	
с	 участници	 от	 Русия,	 Ук-
райна,	 Кипър	 и	 България.	
Нейното	 изпълнение	 пре-
дизвика	 бурни	 аплодис-
менти	от	участници	и	жури	

Инеñ Меòевà ñ „Гðàн Пðи” 
оò „Пðияòели нà Бълãàðия”

за	 прекрасно	 изпълнение	
на	 песните	 „Пак	 съм	 у	
дома”	 на	 Кичка	 Бодурова	
и	 „Нас	 бьют,	 мый	 летаем”	
из	 репертоара	 на	 Наргиз	
Закирова.	 на стр. 8на стр. 8
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

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

пЪТсТроЙ-гаБроВо ад

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

РИСКЪТ, 
ЗАСТРАХОВАН 
С ЛЮБОВ!

Габрово 
ул. „опълченска“ 44
тел. 066 806060 
GSM: 0885310583

1991лв. 
без ДДС 

 на месец

сод услуга
 включена алар-

мена система с 
до 3 датчика
 инсталационна 

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

	 Етнографски	 музей	
на	 открито	 „Етър”	 и	 тази	
година	 взема	 активно	
участие	 в	 организирани-
те	 през	 юли	 събития	 в	
Националния	 музеен	 ком-
плекс	АСТРА	в	Румъния.	В	
рамките	на	две	седмици	в	
това	 впечатляващо	 място,	
разположено	 в	 планината	
Карпати,	 се	 осъществяват	
две	 такива	 посещения.	 В	
първото	събитие	–	„Краси-
во.	 Керамично.	 Полезно”,	
бе	 представена	 българска	
керамика	 от	 Възраждане-
то,	 грънчарския	 занаят	 по	
нашите	земи	и	традицион-
на	 за	 населението	 кухня. 
	 Второто	 –	 Национална	
олимпиада	 „Традиционни	
художествени	занаяти”,	за-
почва	 в	 началото	 на	 по-
следната	седмица	от	юли.	
ЕМО	 „Етър”	 е	 представен	
от	 Ваня	 Донева,	 главен	

уредник	 на	 музея,	 шести-
ма	 младежи	 от	 ансамбъл	
„Сивек”	и	техния	художест-
вен	ръководител	Валя	Ма-
ринова.	
	 Таня	 Станева	 –	 един	
от	 майсторите-грънчари	 в	
ЕМО	 „Етър”,	 и	 Светлозар	
Тодоров	–	координатор	на	
отдел	 „Работа	 с	 публики”,	
получиха	дипломи	за	учас-
тието	 си	 в	 „Красиво.	 Ке-
рамично.	 Полезно”.	 Таня	
Станева	 направи	 демон-
страция	пред	посетителите	
на	 проявата,	 изработвай-
ки	бокал	и	чиния.	Същите	
предмети,	но	предварител-
но	направени	в	работилни-
цата	в	ЕМО	„Етър”,	тя	пре-
достави	на	музея	АСТРА.		
	 В	 презентацията	 си	
Светлозар	Тодоров	 разка-
за	 за	 керамичните	 школи	
от	Троян	 и	 от	 разположе-
ното	 в	Община	Трън	 село	

Бусинци.	 В	 предварител-
ната	 подготовка	 на	 мате-
риала	 активно	 съдействие	
оказа	 Росица	 Бинева,	
уредник	в	ЕМО	„Етър”.	
	 Една	 от	 атрактивните	
прояви	 е	 готвенето	 на	от-
крито	 в	 румънския	 музей,	
където	 участниците	 в	 съ-
битието	 показват	 умения	
в	традиционна	за	страните	
си	 кухня.	 Светлозар	Тодо-
ров	и	Таня	Станева	пригот-
виха	 „пилешка	 кавърма	 в	
гювеч”.	
	 Втората	 група,	 водена	
от	 Ваня	 Донева,	 отпътува	
за	 Румъния	 на	 23	 юли.	 В	
продължение	 на	 няколко	
дни	 младежите	 от	 ансам-
бъл	 „Сивек”	и	Валя	Мари-
нова	 проведоха	 активна	
подготовка	 в	 ЕМО	 „Етър”.	
Те	се	обучаваха	на	работа	
с	 гайтан	 и	 създаването	
на	изделия	от	него,	за	да	

направят	демонстрация	по	
време	 на	 пребиваването	
си	в	Румъния.
	 АСТРА	 е	 разположен	
в	 Сибиу	 и	 има	 много	 ак-
тивно	 сътрудничество	 с	
„Етър”.	
	 Директорът	 доц.	 д-р	
Светла	 Димитрова	 дава	
висока	 оценка	 на	 взаим-
ните	 инициативи	 между	
двата	 музея.	 След	 посе-
щение	в	Румъния	миналата	
година	 тя	 припомни,	 че	 в	
българските	 университети	
няма	специалност,	в	която	
да	 се	 обучават	 специали-
сти	за	реставрация	и	кон-
сервация	 на	 дърво.	 Доц.	
д-р	 Светла	 Димитрова	 за-
яви,	 че	 се	 разчита	 на	му-
зея	АСТРА	за	подкрепа	по	
отношение	 на	 обучаване	
на	 хора,	 квалификация	 на	
реставратори,	 реализация	
на	съвместни	работилници.

Пðедñòàвиòели нà ЕМО „Еòъð” вземàò àкòивно учàñòие в юлñкиòе 
ñъáиòия в Нàционàлния музеен комплекñ АСТРА в Румъния

Но	 ще	 стартираме	 с	 два-
та	 варианта	 паралелно.	
А	 също	 и	 процедура	 за	
инженериг	 и	 избор	 на	
изпълнител	 с	 държавни	
средства.	Знаете,	че	склю-
чихме	рамково	споразуме-
ние	с	китайски	инвестито-
ри,	 две	 от	 компаниите,	 с	
които	 разговаряхме	 бяха	
доста	 сериозни.	 За	 пръв	
път	китайска	компания	два	
дни	проверява	цялото	тра-
се	-	не	само	автомагистра-
ла	Русе	-	Велико	Търново,	
тунела	под	Шипка,	а	авто-
магистрала	заедно	с	мост	
над	Дунав.
	 Темата	 с	 тунела	 под	
Шипка	винаги	е	стояла	на	
дневен	ред.	Не	само	опти-
мисти,	 а	 и	 реалисти	 сме,	
че	проектът	вече	ще	стар-
тира	като	реално	изпълне-
ние.	 Първата	 фаза,	 както	

вече	стана	дума	е	обходът	
край	Габрово.	Има	пробле-
ми,	 които	 ни	 споделиха	 в	
Община	Габрово,	ще	наме-
рим	 решение.	 Става	 дума	
за	нужната	шумоизолация,	
там	има	квартал	на	Габро-
во,	 а	 и	 вилна	 зона.	 Ще	
изградим	щумозащитни	съ-
оръжения	на	обекта.
 - В срок ли се ремон-
тира пътят Габрово - Се-
влиево?
	 -	 Срокът	 на	 втората	
фаза	на	ремонта	е	лятото	
на	 идната	 година.	 Ще	 се	
опитаме	 да	 го	 съкратим.	
Досега	изпълнението	е	на	
около	16%.	Там	са	предви-
дени	 23	 милиона	 лева	 по	
ОП	 „Региони	 в	 растеж“.	
Знам,	 че	 ремонтът	 е	 дъл-
гоочакван,	от	20	години	не	
е	 извършвана	 рехабили-
тация	на	пътя.	Той	е	един	
от	най-натоварените	в	Се-

верна	 България.	 Има	 из-
вестни	 проблеми,	 защото	
пътят	 минава	 през	 насе-
лени	места.	С	колегите	от	
Пътна	полиция	ще	вземем	
решение	за	по-добра	вре-
менна	 организация,	 осо-
бено	 в	 пиковите	 часове,	
когато	 движението	 между	
Габрово	и	Севлиево	е	най-
натоварено.	 Сигнализация	
и	 маркировка	 има	 добри,	
но	 понякога	 добросъвест-
ни	 шофьори	 нарушават	
правилата.
 - Казахте, че Община 
Габрово е един от най-
добрите бенефициенти 
по европейски програми, 
нещо повече освен пох-
вала?
	 -	 Да	 така	 е,	 не	 само	
Габрово,	 а	 и	 останалите	
градове	 в	 областта	 са	
добри	 бенефициенти	 по	
европейски	 програми.	 Те	

представят	 едни	 от	 най-
качествените	проекти,	реа-
лизират	ги	бързо.	Ще	има	
спестен	ресурс	по	програ-
мата	 „Региони	 в	 растеж“	
и	 общините,	 които	 са	 си	
изпълнили	 проектите	 за	
тази	 година,	от	 2019	 годи-
на	ще	имат	възможност	да	
кандидатстват	 и	 по	 нови	
проекти	 за	 градска	 сре-
да,	 образователна	 инфра-
структура.
 -  А какво става с авто-
магистрала „Хемус”?
	 -	 30%	 от	 строителни-
те	 дейности	 по	 9-километ-
ровата	 отсечка	 от	 авто-
магистрала	 „Хемус”	 край	
Ябланица	 са	 изпълнени.	
Предсрочно,	 през	 септем-
ври	 догодина,	 тази	 пътна	
част	 ще	 бъде	 готова.	 В	
следващите	 два	 месеца	
ще	бъдат	обявени	общест-
вени	поръчки	за	137	км	от	

автомагистрала	„Хемус”.
	 Ще	стартираме	в	рам-
ките	 на	 август	 месец	 об-
ществените	 поръчки	 за	
52	 км	 от	 разклона	 Ловеч-
Плевен,	 който	 ще	 се	 ре-
ализира	 на	 три	 етапа,	 за	
да	 може	 през	 2019	 г.	 да	
стартираме	 с	 реалното	
строителство	 на	 тези	 52	
км.	Междувременно,	 също	
август	 или	 септември,	 ще	
стартираме	 процедури	 за	
85-те	километра	до	Велико	
Търново.	 16,2	 км,	 ако	 ми-
нем	 на	 източната	 страна	
на	магистралата,	 от	Бело-
копитово	 ще	 стартираме	
през	 август	 месец	 като	
реално	строителство.”
	 Финансовият	 ресурс	
за	 автомагистралата	 е	 га-
рантиран.	 Стартирани	 са	
процедури	за	два	вариан-
та	 -	 чрез	 държавния	 бю-
джет	или	чрез	тол	такси.

Миниñòъð Нàнков: “Оáходъò кðàй Гàáðово ще е ãоòов до 
кðàя нà ãодинàòà, òунелъò винàãи е áил нà дневен ðед”

Продължава от стр. 1

	 Свеж	 хумор,	 качестве-
на	 музика	 и	 пълноценен	
релакс	 върху	 прясно	 око-
сена	 трева	 ще	 предложи	
в	разгара	на	лятото	трето-
то	 издание	 на	 фестивала	
„Алтернативни	 форми	 на	
изкуство“.	 За	 тези,	 които	
бяха	 част	 от	 предишните	
две	издания	е	излишно	да	
правим	 реклама,	 а	 тези,	
които	 чуват	 за	 него	 едва	
сега,	 задължително	 тряб-
ва	 да	 впишат	 в	 графика	
си	-	27	и	28	юли,	Габрово,	
поляната	до	читалището	в	
квартал	Русевци.
	 Сцената	на	поляната	в	
габровския	 квартал	 Русе-
вци	 и	 това	 лято	 ще	 ожи-
вят	 родни	 и	 чужди	 музи-
канти,	 които	 ще	 изпълнят	
своя	 авторска	 музика	 по	
време	 на	 третото	 изда-
ние	 на	 РУСЕВЦИ	 АЛТЕР-
НАТИВ	ФЕСТ.	Датите	са	27	
и	28	юли	(петък	и	събота),	
и	 много	 разчитаме,	 че	 в	
тези	дни	няма	да	вали,	за-
щото	държим	на	удоволст-
вието	да	слушаме	седнали	
на	тревата.	И	този	път	сме	
помислили	 за	 желаещи-
те	 да	 усетят	 комфорта	 на	
сламените	 бали,	 както	 и	
за	 всички,	 които	 ще	 дой-
дат	 на	 поляната	 гладни	 и	
жадни.	
	 Фестивалът	 се	 органи-
зира	от	НЧ	„Христо	Смир-
ненски	 –	 1949“	от	 2016	 го-
дина	насам,	като	предлага	
алтернатива	 на	 фестива-
лите	 за	 изворен	фолклор,	
които	 читалищни	 общно-

сти	 провеждат	 във	 всич-
ки	 региони	 на	 страната.	
Концепцията	 на	 РУСЕВЦИ	
АЛТЕРНАТИВ	ФЕСТ	залага	
на	съвременното	фолклор-
но	 звучене,	 примесено	 с	
други	 музикални	 стилове;	
на	 цвета	 на	 Балканската	
музика;	 на	 импровизация-
та	от	сцената.	И	 тъй	като	
фестивалът	 е	 замислен	
като	 релаксиращо	 лятно	
преживяване,	 „забихме	
знамето“	 на	 поляната	 в	
квартал	Русевци,	далеч	от	
бетона	и	асфалта,	в	също-
то	време	достатъчно	близо	
до	центъра	на	града.
	 След	изданията	в	пре-
дишните	 две	 години,	 фес-
тивалът,	 който	 забавлява	
както	 децата,	 така	 и	 по-
расналите,	 вече	е	очаква-
но	 събитие	 от	 габровци	 и	
привлича	 гости	от	близки-
те	градове.	
	 Първата	вечер	на	фес-
тивала,	27	юли	(петък),	ще	
открият	 „Zhilmore	 sextet“.	
Момчетата	обещават	удар-
на	доза	пънк,	 хард	–	кор,	
както	 и	 широк	 набор	 от	
теми	 от	 „различния“	 бъл-
гарски	 фолклор.	 След	
тях	 поляната	 ще	 огласи	
„Белонога“	 или	 ангелски-
ят	 глас	 на	 „Мистерията	
на	 българските	 гласове“	
и	 „Ева	 Квартет“.	 За	 край	
изборът	 пада	 на	 инстру-
менталистите	от	„Булгара“,	
които	 повече	 от	 15	 годи-
ни	 радват	 ценителите	 от	
българската	 и	 европейска	
сцена.	 В	 съботната	 вечер	

първи	на	сцената	ще	изля-
зат	„The	Groovin‘Pippers“,	в	
основата	 на	 чийто	 уника-
лен	експериментален	стил	
е	 магичното	 звучене	 	 на	
родопската	 гайда.	 Малко	
познатата	 у	 нас	 българ-
ско-шведска	 банда	 „LELE	
LELE	 Orchestra“	 ще	 прис-
тигне	 от	 Стокхолм,	 за	 да	
закрие	 РУСЕВЦИ	 АЛТЕР-
НАТИВ	ФЕСТ.	Музикантите	
и	 танцьорите,	 привърза-
ни	 към	 балканските	 рит-
ми,	стъпват	на	българския	
фолклор	 и	 се	 отдават	 на	
диви	импровизации.	За	тях		
представленията	 на	 живо	
задължително	 включват	
публиката	 –	 в	 пеенето	 и	
в	 танците.	 Преживяването	
ще	допълнят	група	„Огнени	
сенки“,	 DJ	 ще	 продължи	
партито	до	полунощ.	
Както	 и	 предишни	 години	
в	 алтернативното	 събитие	
ще	 се	 включат	 артисти,	
които	ще	 	 преобразят	 по-
ляната	със	светещи	точки.	
Тяхната	 арт	 инсталация,	
наречена	 „Балкана	 ми	 е	
до	 колене“,	 със	 сигурност	
ще	е	на	снимките	на	тези,	
които	ще	бързат	да	публи-
куват	фотоси	от	фестивала	
в	мрежата.	
	 Ще	 ви	 очакваме	 под	
лятното	небе	в	 8	 вечерта.	
Входът	 за	 двата	 дни	 е	 5	
лева.	 Фестивал	 „Алтерна-
тивни	форми	 на	 изкуство“	
III	e	проект	на	НЧ	„Христо	
Смирненски	-	1949“,	финан-
сиран	 от	 фондация	 „Аме-
рика	за	България“.

Тðеòоòо издàние нà “Руñевци àлòеðнàòив 
феñò” ще ñе пðоведе в ñъáоòà и неделя

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 Севлиевското	село	Богатово	от	три	дни	не	излиза	
от	 полицейските	 справки,	 като	 място,	 където	 се	 от-
глежда	 стабилно	 количество	 марихуана.	 Започна	 да	
прилича	на	„Златният	триъгълник“	 -	 географска	зона	в	
Югоизточна	Азия,	 където	 се	 произвеждат	 и	 пренасят	
големи	количества	наркотици.
	 На 	 2 0	
юли	 т.	 г.	 се-
в л и е в с к и	
полицаи	 из-
зеха	 близо	
килограм	ма-
рихуана	 от	
частен	дом	в	
с.	 Богатово.	
Те	 извърши-
ли	 проверка	
в	 жилището	
на	 42-годи-
шен	 местен	
жител . 	 В	
дома	 му	 бил	
открит	 чу-
вал	 със	 суха	
листна	 маса,	
която	при	полевия	наркотест	реагирала	на	марихуана.	
Листната	маса	–	с	точно	тегло	980	грама,	е	иззета,	съ-
общиха	от	ОД	на	МВР-Габрово.	„В	хода	на	извършеното	
претърсване,	 криминалистите	 установили,	 че	 една	 от	
стаите	на	къщата	е	била	оборудвана	за	отглеждане	на	
растения.	В	помещението	са	намерени	лампи,	датчици,	
филтри,	поливна	система	и	др.	Работата	по	цялостното	
изясняване	на	случая	продължава.	Образувано	е	досъ-
дебно	производство.
	 Три	 	 дни	 преди	 това	 –	 на	 17	 юли,	 полицаите	 пак	
били	в	Богатово	-	извършили	проверка	в	друг	дом,	оби-
таван	от	61-годишна	жена.	В	двора	на	имота	били	на-
мерени	засети	шест	растения	от	рода	на	конопа,	които,	
проверени	с	наркотест	на	място,	показали	категорично,	
че	става	дума	за	марихуана.
	 Пак	 същия	 ден,	 и	 пак	 в	Богатово,	 в	жилището	 на		
8-годишен	младеж	от	същото	село,	били	намерени	две	
растения	от	същия	вид.	Всичкия	коноп	е	иззет.	По	слу-
чаите	са	образувани	досъдебни	производства.

На снимките: в жилището на 42-годишният производител

Боãàòово ñòàнà кàòо „Злàòнияò 
òðиъãълник”, поñòоянно е в 
новиниòе зà нàðкоòици
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Мостри на продуктите на „Голдън фа-
йър“ - в магазин „Марина“ - кв. Войно-
во, ул. „Войновска спирка“

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

Включва:	Пелетна	горелка	Gf	45	
+	Водогреен	котел	Gf	 25	+	 три	врати	
+	 подаващ	 шнек	 +	 бункер	 за	 210	 кг	
пелети	-	цена: 2560 лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-
тел	Gf	35	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	
за	210	кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - 2980 лева.

Включва: Пелетна	 горелка	 Gf52	 +	 Водогреен	 котел	
Gf48	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	
пелети..UPS ЗА ПеЛеТнИ КАМИнИ И ГОРеЛКИ ОТ GOLDEN 
FIRE 450 V/A.

 За	 всички	 клиенти,	 закупили	 наш	 про-
дукт,	промоционална	цена	от	375	лева. С 
две години пълна гаранция!

Представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАн ГОСПОДИнОВ

ИК КОЛОнеЛ ООД
КОнСуЛТИРА, ДОСТАВя, МОнТИРА, 
ПуСКА, ПОДДъРжА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“ ВСИЧКИ ПРОДуКТИ се предлагат и на 

ИЗПЛАЩАне
с оскъпяване 1% на месец за срок от 
12 до 48 месеца. 

Сàмо клиенòиòе, зàкупили пðодукò 
нà “Голдън фàйъð” оò ИК „Колонел”,  
получàвàò ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРъжКА. Оñòàнàлиòе пðи нуждà оò 
ãàðàнционен ñеðвиз òðяáвà дà нàпðàвяò 
зàявкà нà òелефониòе нà доñòàвчикà.

.Продуктите на GOLDEN FIRE се 
поръчват за изпълнение след по-
пълване на заявка, която се из-
пълнява за срок от две седмици. 
В цената на базисните модели не 
влиза транспорт, а на пелетни-
те камини с помпи и разширите-
лен съд и на водогрейните котли 
- монтажът към вече изградена 
система за отопление..Предлагаме проектиране и 
изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети..Транспорт - ОКОЛО 60 лв.; .Монтаж - 170 лв.

нОВО, нОВО, нОВО: 35 квт котел, тип камина, само на пелети
нОВО, нОВО, нОВО: 50 квт котел, С ГОРеЛКА, само на пелети

 „Докторе, кажи!“ - така се нарича новата рубрика на 
„100 вести“. Тя е следствие на нарастващия интерес към 
психологическата проблематика. На читателски запитва-
ния, свързани с взаимоотношенията между поколенията, 
възпитанието на децата, възрастови кризи, проблема 
за загубата, психологическата съвместимост в интим-
ността и в работната среда, реакция на фрустрация, 
принципите на дисциплината и др., ще отговаря Дими-
тър Серафимов. Той е магистър по обща психология, по 
клинична психология, по философия; сертифициран като 
психотерапевт по позитивна психотерапия, съдебен екс-
перт по психология към Окръжен и Административен съд 
- Габрово. 
 Въпросите трябва да се изпращат на адреса или на 
имейла на редакцията. Могат да се задават анонимно 
или с посочване на име, но отговорите винаги ще бъдат 
принципиални, като не се оповестяват лични данни. Жела-
телно е да се посочват възрастта и пола на запитващия. 
 Рубриката се публикува всяка сряда!

Докторе, кажи!

ВъВ ВРъЗКА С РАЗШИРяВАне нА 
ПРОИЗВОДСТВОТО ТъРСИМ ДА нАЗнАЧИМ

Нàñòðойчик-опеðàòоð нà мàшини ñ CNC
Основни задължения и отговорности:.Обслужва	и	настройва	машини	с	CNC;	.Изготвя,	 вкарва	 в	 машината	 и	 коригира	 уп-
равляващи	 програми	 за	 изработване	 на	 даден	
детайл	или	определени	повърхнини;	.Комплектова,	монтира	и	демонтира	различни	
видове	универсални	и	специализирани	приспо-
собления.
Изисквания за длъжността:
•Организираност	и	отговорност;
•Средно	/	висше	техническо	образование;
•Професионален	стаж	по	специалността	ще	се	
счита	за	предимство;
•Желание	за	учене	на	немски	език	и	развитие.

Ръководиòел оòдел мехàничнà и 
елекòðоннà поддðъжкà нà мàшини ñ CNC
Основни задължения и отговорности:.Координира	 дейността	 на	 външни	 фирми	
относно	 обслужване	 на	 машините	 и	 съоръже-
нията	в	рамките	на	гаранцията	и	договорените	
отношения;.Дава	 обратна	 връзка	 за	 състоянието	 на	 ма-
шинния	парк	и	необходимите	действия;.Отговаря	за	цялостната	дейност	по	поддържа-
нето	на	механооборудването;.Контролира	 правилната	 експлоатация	 на	 ма-
шините	и	съоръженията;.Участва	 активно	 в	 техническото	 обновяване	
на	машинния	парк;.Разработва	 инструкции	 и	 правила,	 регламен-
тиращи	поддържането	и	ремонта	на	механообо-
рудването;.Организира	 и	 контролира	 провеждането	 на	
всички	 планови,	 извънпланови	 и	 аварийни	 ре-
монти;.Съблюдава	и	подпомага	дейността	по	ремонта	
на	оборудването;.Изготвя	графици	за	плановите	ремонти	на	съ-
ответното	механооборудване	в	цеха;.Съставя	справки	и	отчети	за	дейността	на	оп-
ределени	периоди;.Създава	и	поддържа	системно	база	данни	за	
поддръжката	и	ремонтните	дейности	на	машин-
ния	парк.
Изисквания за длъжността:
•Организираност	и	отговорност;
•Средно	/	висше	техническо	образование;
•Професионален	стаж	по	специалността	ще	се	
счита	за	предимство;
•Опит	 	 в	 диагностика	 и	 ремонт	 на	 производ-
ствени	машини	с	CNC;
•Познания	по	механика,	електротехника,	авто-
матизация,	пневматика	и	хидравлика;
•Работа	 с	 техническа	 документация	 (техниче-
ски	описания,	инструкции	за	работа	и	настрой-
ка	на	машини,	схеми);
•Владеене	 на	 немски	 /английски	 език	 ще	 се	
счита	за	предимство.

Опеðàòоð нà мàшини ñ CNC
Основни задължения и отговорности:.Обслужва	машини	с	CNC;.Комплектова,	монтира	и	демонтира	различни	
видове	универсални	и	специализирани	приспо-
собления;.Разчитане	на	техническа	документация;.Работа	с	измервателни	инструменти	и	 техни-
ка.
Изисквания за длъжността:
•Организираност	и	отговорност;
•Професионален	стаж	по	специалността	ще	се	
счита	за	предимство;
•Желание	за	учене	на	немски	език	и	развитие.

Конñòðукòоð-òехнолоã
Основни задължения и отговорности: .Разработва	и	оптимизира	компоненти	за	
оръжия,	като	използва	3D	CAD	/	CAM	(Siemens	
NX)	системи; .Създава	3D	компютърен	модел,	както	и	2D	
чертежи	на	изделията	и	инструментите/приспо-
собленията	за	производство; .Анализира	и	оптимизира	конструкцията	на	
компоненти	от	дърво	и	метал; .Съставя	технологии	за	въвеждането	на	нови	
изделия	в	производството; .Подготвя	техническа	документация	и	работни	
указания	за	производството; .Анализиране	и	оптимизиране	на	работния	
процес	и	на	работните	места; .Участие	в	проекти	за	развойна	дейност; .Комуникация	с	клиенти	и	доставчици	на	нем-
ски	или	английски	език; .Изготвя	справки	и	анализи	за	ръководството	
на	фирмата. 
Изисквания за длъжността: 
•Висше	техническо	образование; 
•Професионален	стаж	по	специалността	мини-
мум	3	години; 
•Отлично	владеене	на	немски	или	английски	
език	–	писмено	и	говоримо; 
•Опит	в	производствено	предприятие	е	пре-
димство; 
•Добра	компютърна	грамотност,	умения	за	ра-
бота	с	CAD/CAM	системи,	Word,	Excel,	Internet,	
PowerPoint; 
•Комуникативност	и	добри	презентационни	
умения; 
•Отговорно	отношение	към	задълженията; 
•Умение	за	работа	в	екип.

Специàлиñò Снàáдявàне
Основни задължения и отговорности:.Организира,	ръководи	и	контролира	дейността	
по	доставките	на	стоки	и	материали	по	вид	и	
количества;.На	основа	на	производствената	програма	на	
предприятието;.Изготвя	 плана	 за	 снабдяването,	 като	 разра-
ботва	и	съставя	сроковете	за	доставка	на	необ-
ходимите	стоки	и	материали;.Координира	връзките	и	графиците	със	спеди-
торските	фирми	за	своевременно	доставяне	на	
стоките	и	материалите;.Взема	 мерки	 за	 своевременно	 предявяване	
на	рекламации	на	доставените	суровини	и	ма-
териали,	 които	 не	 отговарят	 на	 стандартите	 и	
нормите	за	качество;.Организира	воденето	на	необходимата	отчет-
ност	на	снабдителните;.Разработва	и	организира	мероприятия	по	оси-
гуряване	на	най-рационалната	и	правилна	орга-
низация	по	снижаване	на	разходите,	свързани	
със	закупуването,	доставката	и	съхранението	на	
материалните	ресурси;.Следи	 за	 недопускане	 на	 свръхнормативни	
запаси	от	стоково-материални	ценности,	взема	
мерки	за	тяхното	ритмично	доставяне;.Предлага	промени	в	сключените	договори	за	
доставка	 на	 стоки	 и	 материали	 и	 търсене	 на	
отговорност	 при	 неспазване	 на	 договорните	
задължения	на	доставчиците;.Прави	предложение	за	утвърждаване	на	мар-
кетинговата	стратегия	на	предприятието	в	част-
та	доставка	на	суровини	и	материали;.Изпълнява	и	други	конкретно	възложени	зада-
чи,	свързани	с	длъжността;.Участва	в	разработването	на	фирмените	поли-
тики	в	областта	на	Снабдяване	и	дава	предло-
жения	за	промяна.
Изисквания за длъжността:
•Образование:	 Висше	 техническо	 или	 иконо-
мическо	 с	 минимална	 образователна	 степен	
„бакалавър“;

•Познания	 на	 основни	 нормативни	 актове,	
свързани	 с	 икономиката,	 финансовата,	 данъч-
ната	 система	 и	 договорното	 право,	 реда	 и	
условията	за	транспортиране	и	съхраняване	на	
стоките	и	материалите,	вътрешните	актове	и	ин-
струкции,	отнасящи	се	до	начините	на	избор	на	
продавача;	методите	за	отчитане	и	анализиране	
на	 дейността	 по	 доставките	 и	 използване	 на	
стоките	и	материалите;
•Компютърна	грамотност:	MS	Office	пакет,	опит	
с	ERP	програма	ще	се	счита	за	предимство;
•Професионален	 опит:	 минимум	 1	 година	 в	
производствено	предприятие;
•Владеене	на	чужди	езици:	Отлично	владеене	
на	немски	и/или	английски	език;
•Лични	качества:	Организаторски	способности,	
инициативност,	 комуникативност,	 оперативност,	
способност	за	работа	в	екип,	умение	за	работа	
с	кратки	срокове.

SAP Админиñòðàòоð
Основни задължения и отговорности:.Оптимизира	 ефективността	 на	 действащата	
ERP	система;.Осъществява	 посредничество	 с	 Холдинга	 за	
внедряването	на	SAP	във	фирмата;.Извършва	обучение	на	крайните	потребители;.Участва	във	вътрешни	проекти,	касаещи	SAP.
Изисквания за длъжността:
•Висше	техническо	образование;
•Опит	в	работата	със	SAP,	модул	планиране	на	
производството	и/или	материално	стопанство;
•Владеене	 на	 немски	 език	 –	 писмено	 и	 гово-
римо;
•Умения	за	работа	в	екип;
•Добри	 комуникативни	 и	 организационни	 уме-
ния.

Индуñòðиàлен инженеð
Основни задължения и отговорности:.Наблюдение	на	работата	на	машините	в	про-
изводството;.Контролиране	 и	 спазване	 на	 техническата	
документация;.Изготвяне	 на	 работни	 процедури,	 контрол	
върху	прилагането	им,	участие	в	обучението	на	
служителите;.Разработване	и	изпълнение	на	проекти,	свър-
зани	 с	 подобряване	 качеството	 на	 процеса	 и	
неговата	ефективност;.Разработване	 на	 проекти,	 свързани	 с	 мо-
дернизацията	 и	 реконструкцията	 на	 машини	 и	
съоръжения.
Изисквания за длъжността:
•Предходен	опит	на	подобна	позиция;
•Компютърни	умения	–	AutoCAD;	MS	Office;
•Умения	за	работа	в	екип;
•Добри	 комуникативни	 и	 организационни	 уме-
ния;
•Познания	по	английски	език	(предимство).

Опеðàòоð-нàñòðойчик нà ñòðуãово-фðезови 
ценòъð
 Отговорности и задължения:.Обслужва	машини	със	стругово-фрезови	цен-
тър;.Комплектова,	монтира	и	демонтира	различни	
видове	универсални	и	специализирани	приспо-
собления;.Разчитане	на	техническа	документация;
•	Работа	с	измервателни	инструменти	и	техника.
Изисквания за длъжността:
•Организираност	и	отговорност;
•Професионален	стаж	по	специалността	ще	се	
счита	за	предимство;
•Възможност	за	работа	на	смени;	
•Желание	за	учене	на	немски	език	и	развитие;

Мениджъð кàчеñòво
Основни задължения и отговорности:.Комуникация	с	клиенти	и	доставчици	по	теми,	
свързани	с	качеството;.Отговорност	за	координацията	и	управление-
то	на	клиентските	изисквания;.Обработка	 на	 рекламации	 и	 комуникации	 с	
клиента;.Обработка	и	анализ	на	данни;.Съвместна	работа	с	отдели	в	производството	
и	изготвяне	на	документация,	свързана	с	произ-
водство	на	прототипни	изделия;.Извършва	 качествен	 контрол	 на	 суровини,	
междинни	и	крайни	продукти	в	съответствие	с	
вътрешнофирмените,	държавните	и	международ-
ните	стандарти;.Събиране,	 документиране	 и	 анализ	 на	 ста-
тистически	 данни	 по	 процесите.	 Съставяне	 на	
отчети,	основани	върху	статистическите	данни;.Наблюдава,	анализира,	оценява	съответствие-
то	и	ефективността	на	процесите	и	препоръчва	
подобряващи,	коригиращи	и	превантивни	дейст-
вия;.Извършва	и	съдейства	при	изготвянето	и	по-
добрения	в	процедурите	и	записите	за	осигуря-
ване	на	качеството;.Съставя,	 периодично	 преглежда	 и	 подобрява	
работните	 инструкции	и	 други	 документи	 в	об-
ластта;.Използва,	 дефинира	 необходимото	 и	 коорди-
нира	 калибрирането	 на	 измервателно	 оборуд-
ване;.Носи	отговорност	за	окачествяването	и	декла-
рирането	в	случай,	че	продуктът	не	отговаря	на	
изискванията	по	безопасност	и	качество;.Участва	в	обучения	за	повишаване	на	квали-
фикацията	в	областта.
Изисквания за длъжността:
•Висше/средно	техническо	образование;
•Аналитични	способности;
•Компютърна	грамотност	(MS	Office);
•Умения/желание/интерес	 за	 работа	 със	 съ-
временна	и	сложна	измервателна	техника;
•Препоръчителен	 опит	 и	 знания	 за	 програми-
ране	на	измервателната	техника;
•Комуникативност	и	работа	в	екип;
•Самодисциплина	 и	 желание	 за	 самоусъвър-
шенстване;
•Владеене	на	немски/английски	–	писмено,	го-
воримо,	ще	се	счита	за	предимство;

Технолоã
Отговорности и задължения:.Планиране	на	работните	ходове	и	процеси	в	
производството	и	отразяването	им	в	интегрира-
ната	система	за	фирмено	управление;	.Засичане	 на	 време/	 времеви	 изследвания	 в	
производството	(спрямо	REFA	стандартите).
Изисквания за длъжността:
•Опит	 в	 областта	 на	 производството	 (конвен-
ционално	 или	 ЦПУ)	 и	 монтаж	 на	 механични	 /	
фино-механични	детайли;
•Минимум	3	години	опит	като	технолог	в	облас-
тта	на	механичната	обработка	(конвенционална	
или	ЦПУ)	и/или	монтаж;
•Опит	 при	 работа	 с	 интегрирани	 системи	 за	
производствено	 управление,	 за	 предпочитане	
Поликонт;
•Опит	 в	 засичането	 на	 време	 /	 времеви	 из-
следвания	в	производството;
•Много	 добри	 познания	 в	 областта	 на	 стан-
дартните	части;
•Висше/средно	техническо	образование;
•Добър	немски	и/или	английски	език.
на всички свои служители дружеството 
предлага:
- Постоянна заетост;
- Конкурентно възнаграждение;
- Работа в динамична среда;
- Възможност за допълнителна квали-
фикация.

Документи за кандидатстване – CV и 
снимка, може да изпращате на адрес: 

гр. Габрово, местност Капината № 1 или 
на e-mail: jobs@gabinvest.eu.

Телефон за контакти: 066/810 884

“Габинвест” еООД е дъщерна фирма на L&O Hunting Group GmbH в Исни, Германия. 
Предприятието произвежда и обработва компоненти за ловни оръжия, въздушни оръжия и прецизни 

спортни пистолети в премиум сегмент за Blaser, Sauer & Sohn, Mauser, DIANA, SIG SAUER.
Благодарение на опита, придобит от над 20 години производствена дейност, и на екипа ни от над 

200 служители приемаме и преодоляваме нови предизвикателства. Високите изисквания за качество и 
прецизност са предпоставка и същевременно основа и гарант за дългосрочното развитие на фирмата.
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Център, 80 м2, ет. 2 68000 лв
Трендафил-2, 54 м2, ет. 1 32000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
Бичкиня, 74 м2, ет. 2, гараж 40000 eu
Колелото, 143 м2, ет. 3 82000 лв
Шив. мост, 100 м2, ет. 4 55000 лв
Бичкиня, 80 м2, ет.3, тухла, обз.62000 лв
Център, 83 м2, ет. 1, обз. 37000 eu
Младост, 75 м2, ет. 1 26500 eu
Еса, 120 м2, тухла, ет. 5 70000 eu
Дядо Дянко, 56 м2, тухла, с обз. дог.
КЪЩИ, ВИЛИ:
Янтра, стара къща, двор 1500м2 15000лв

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

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

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

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

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

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

0897/95 25 19

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

26/06

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

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Лъката 60 000 лв
Идеален център, тухлен, ет. 4, 90 кв. 
м 32 000€
Борово, ет. 3, 102м2 32 000€
Идеален център 72 000 лв
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 42 000 €
До Куклен театър, ет. 6  70 000 €
К-с „Хр. Ботев”, ет. 5 47 000 €
Административен център, ет. 3 дог.
ИЦ, 2 ет., 120 м2 110 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ:
Гарата, ет. 4, тухла 49 000 лв
Голо бърдо, с гараж договаряне
Автогара,ет. 1 жилищен 39 500 лв
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 38 000 лв
Лъката, ет. 5 21 500 €
Над Автогара, ет. 4 63 000 лв
Младост,панел,среден,ет.4 56 500 лв
Голо бърдо, ет. 1 договаряне
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 62 000 лв
Младост, ет. 11, лукс, обз. 40 000€
ЕДНОС ТАЙ НИ:
Ид. център, 50м2, ет. 7 32 900 лв
КЪ ЩИ: 
Стефановци, етаж, 97м2 42 000 лв

„Баба Зара“, етаж, двор 36 500 лв
Златевци, масивна, РЗП 230 м2, двор 
1500 м2, гараж 95 000 лв
Донино, с гараж 28 500 лв
Габрово, 700 м2 земя 29 000 лв
Камъка, 800 м2 двор, за ново проек-
тиране 82 000 лв
Здравковец, 2-етажна + постройки, 
2 дка земя 29 000 €
Ясени,стара,битова, гараж 37 000 лв
Шиваров мост, 2 ет. 50 000 €
„Т. Иванов”, 2-ет., гараж 63 000 лв
Дебел дял, масивна 28 000 €
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
ИЦ, механа, 80м2 51 000 €
ул. “Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
Вила с двор договаряне
Пр. халета-250м2,300м2,1000м2 дог.
Сгра да за ки но/за ве де ние, подобре-
ния, проект договаряне

Сгра да,ет.3,биз нес  цен тър 80 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ: 
Пройновци,4200м2, комуник. 8€/м2

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

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

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

Радичевец, 600 м2 10 500 лв
кв. Андреево, ок. 1 дка 10 500 €
Борики, 2800 м2 30 500 €
ДА ВА ПОД НА ЕМ:
ИЦ, „П. Каравелов“ 4, магазин+ 
склад дог.
ИЦ,помещение (фр. салон), 2 вхо-
да и допълн. помещения 390 лв
КУПУВА Н. СТР., ЦЕНТЪР, 3-СТАЕН
КУПУВА ПАРЦЕЛ НА ДОНИНО ИЛИ 
КОПЧЕЛИИ, ПАНОРАМА
КУПУВА СПЕШ НО! ДВУС ТАЕН ПА НЕ-
ЛЕН ГАР СО НИ Е РА - ПЛА ЩА ВЕД НА ГА

02/05

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

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

АПАРТАМЕНТИ:
Трендафил-2,84м2, след ремонт 30 000€
Трендафил-1, 2-ст., панел 16 000  €
Бичкиня,2-ст.,панел,след ремонт 16 000€
Топ център, 86м2 45 900  €
Баба Зара,105м2 + гараж договаряне
Център, тристаен 56 000 лв

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

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

ПАРЦЕЛИ:
Шенини, 488м2 3 000 €
Златевци, УПИ, 2360м2 9 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Радичевец, УПИ, 534м2 7 500 лв
Златари, 777м2 15 000 лв
Драгановци,с проект,1080м2 20000лв

Лоза, 640 м2 3 900 лв
Боженци, УПИ, 600 м2 21 500 €
Войново, 536м2 + проект 15 000 лв

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, магазин, 40м2 500 лв
Варовник, ап., 90м2 + гараж 500 лв
Младост, ресторант, 140м2 1500 лв
Ид. център, двустаен, обзав. 350 лв
Младост, магазин, 96м2 300 лв
Шиваров мост, магазин, 60м2 300 лв
Център, склад+офис, 120м2 400 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

21/05

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 
Русевци, 62 м2, ет. 3 24 500 eu
Център, 60м2, ет. 5 30 000 eu
Радичевец, 45 м2, ет. 2, обз. 18 900 eu
ТРИС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:

Шести участък, 89м2, ет. 1            65 000 лв
Варовник, 81м2, ет. 1, гараж        120 000 лв
Падало, 81м2, ет. 2                    87 500 лв
Център, 78 м2, ет. 8                   49 500 лв
Ул. „Радецка“, 86м2, ет. 3 90 000 лв
Варовник, 80м2, ет. 1 57 000 лв
Ид. център, 91м2, ет. 5   65 000 лв
Боровото, 86 м2, ет. 4 46 500 лв
Бичкиня, 82 м2, ет. 4 58 000 лв
Младост, 88 м2, ет. 12 53 000 лв
ТРИС ТАЙ НИ ПАНЕЛНИ:

Бичкиня, 76м2, ет. 5                 37 000 лв

Трендафил-2, 76м2, ет. 3 39 000 лв
Сирмани, 62м2, ет. 6, обз. 45 000 лв
Трендафил-2, 78м2, ет. 4, обз. 55 000 лв
Трендафил-1, 74м2, ет. 2 35 500 лв
ДВУС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:

Борово, 60 м2, ет. 2, лукс              28 000 eu
Падало, 58 м2, ет. 5                   40 000 лв
Падало, 58м2, ет. 8, ТЕЦ 48 000 лв
дВусТаЙни панЕлни:

Младост, 56 м2, ет. 6, ТЕЦ             37 000 лв

Младост, 60м2, ет. 8, ТЕЦ              31 000 лв
Сирмани, 81м2, ет. 1                  26 000 лв
Сирмани, 62м2, ет. 3                  38 000 лв

ЕДНОСТАЙНИ: 
Дядо Дянко, 44м2, ет. 1 42 000 лв
Падало, 47м2, ет. 5, обзаведен 21 000 eu
Ид. център, 41м2, ет. 2 44 000 лв
Трендафил-1, 40м2, ет. 1 22 500 лв

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

Ш. мост, РЗП 209м2, двор 490м2 44 900 лв 
Етъра, РЗП 110м2, двор 447м2 50 000 лв
Войново, РЗП 84м2, двор 831м2 25 000 лв
Баждар, РЗП 250м2, двор 106м2 90 000 еu
Д.Дянко,РЗП 138м2,двор 562м2 40 000 лв
кЪЩи В и изВЪн града:

Борики, РЗП 120м2, двор 500м2          50 000 лв
Златевци, РЗП 120м2, двор 1680м2   22 000 лв
Източник, РЗП 210м2, двор 605м2   65 000 лв
Гарван, РЗП 99 м2, двор 980 м2    37 000 лв
ДА ВА ПОД НА ЕМ АПАРТАМЕНТИ, ЕТАЖИ:

Радичевец, н. с., 1-ст., ет. 2,обзаведен 230 лв
Център, 3-ст., обзаведен 240 лв
Център, н. с., 2-ст., ет. 2, обзав. 450 лв

Още над 2056 актуални оферти в нашия сайт www.regent.bg

www.regent.bg  

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

Габрово, ул. „Опълченска“ 13

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

06/06

ЛУКСОЗЕН ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ НА СРЕДЕН ЕТАЖ 
В КВ. БОРОВО, 28 000 ЕВРО

недвижими имоти; строителство, ремонти, изолации, услуги; компютри

сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива - 
0897/832-363.
ЧисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извърш-
вам всякакви строи-
телни работи от А до 
Я. Телефон за връзка: 
0899/601-444
кЪрТи  - 0878/943-895
полаганЕ и шлай-
фане на бетон - тел. 
0896/715-688.
рЕМонТ на покриви, 
покривни изолации, те-
некеджийски услуги, 
улуци - тел. 0876/461-
277. [25, 24]
„ВЕлЕВ -с ТроЙ -рЕ -
МонТ“ прЕдлага всич-
ки видове строителни 
материали. Склад - бул. 
„Трети март“ 87, и ма-
газин на ул. „Капитан 
Дядо Никола“ 65, без 
почивен ден от 7.30 до 
19 часа, тел. 066/801-
501. [13, 7]
кЪрТя БЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 
8]
БЕТон, кофраж, арма-
тура, подпорни стени, 

огради - 0895/707-050 
[22, 9]
кЪрТи, проБиВа, из-
хвърля - 0895/707-050. 
[22, 9]
ВЪТрЕшни и външни 
ремонти - 0887/357-039 
[22, 9]
сЪБаря плЕВни, къщи, 
гаражи - 0887/357-039 
[22, 9]
фирМа сЪБаря, по-
чиства за сметка на 
материалите - теле-
фон0896/183-637. [22, 
4]
ВсякакВи рЕМонТи 
на покриви се извърш-
ват на тел. 0892/700-
109. [11, 4]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - 
редене, БЕЗПРАХОВО 
циклене, фино шлай-
фане, лакиране - мон-
таж на ламиниран пар-
кет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ 

- 0887/040-471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, 
ламинат - циклене, 
монтаж, лакиране - 
0886/249-906
МонТаж на ламинат, 
паркет, циклене - тел. 
0897/978-762.
ВароВи Мазилки, за-
мазки, топлоизолация - 
тел. 0888/167-755. [22, 
21]
МонТаж гипсокар-
Тон, шпакловки и боя 
- тел. 0895/728-668. 
[12, 9]
цялосТЕн рЕМонТ на 
бани и тоалетни. Пола-
гане на фаянс, терако-
та, гранитогрес, ламинат 
и други настилки. Тел. 
0888/535-764. [6, 2]

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

ВЪншни Топлоизо-
лации - алпинисти, 
собствено скеле - тел. 
0898/569-486.
Топло- и хидроизола-
ции на най-добри цени 
от алпинисти, скеле и 
гаранция за качество - 
0897/931-088 [33, 24]
Топлоизолация - тел. 
0887/131-311. [33, 5]

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.
оградна МрЕжа про-
извежда, гвоздеи и те-
лове на заводски цени 
се предлагат на тел. 
066/80-85-39.
МЕТални консТрук-
ции и цветни завар-
ки - тел. 0885/724-671. 
[11, 5]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. инсТалации - те-
лефон 0877/367-852. 
[33, 26]
дрЕБни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете се пред-
лагат на тел. 0899/145-
802. [33, 13]

Ел. МонТаж и под-
дръжка - тел. 0876/000-
084. [33, 5]

коМини
профЕсионално по-
ЧисТВанЕ на комини 
- ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Га-
ранция! Тел. 0897/704-
502.
коМиноЧисТаЧ - 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - 0887/680-034.
Вик-поддрЪжка - тел. 
0882/407-493. [12, 9]
Вик услуги - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0876/000-084. [33, 5]

дограМа
ЕТ „алЕксандЪр ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИ-
ЕВА и PVC дограма - 
0896/741-415.

н и ко консТрук-
ции оод произвеж-
да и монтира ПРО-
ЗОРЕчНИ СИСТЕМИ 
REHAU - 0888/001-
588, e-mail: nikopvc@
abv.bg. [20, 15]

израБоТка, МонТаж 
и ремонт на PVC и алу-
миниева дограма - тел. 
0888/830-305. [12, 5]

рЕМонТ на

ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 15]
рЕМонТ на всички 
марки автоматични пе-
рални - тел. 0888/294-
214. [23, 14]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - тел. 0988/815-
645, 0884/155-075. [3, 
3]

поддрЪжка
коМпЮТри
инсТалация и ремонт 
на компютри. Продаж-
ба на компютри втора 
ръка. Справки на тел. 
0888/410-117.

градини, БасЕЙни

ландшафТЕн ди-
заЙн, офорМлЕ-
ниЕ и изпЪлнЕ-
ниЕ на дВорни 
МЕсТа, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта.  Тел. 
0888/942-335.

поЧисТВанЕ
ЕТ „алЕксандЪр ЙОР-
ДАНОВ“ - пране на кили-
ми, дивани - 0896/741-
416, 0896/741-415.
поЧисТВанЕ на до-

мове и офиси - тел. 
0893/604-886. [11, 5]

косЕнЕ
косЕнЕ и поддръжка - 
тел. 0899/140-254. [16, 
16]
косЕнЕ ,  касТрЕ -
нЕ, почистване - тел. 
0894/602-701. [33, 8]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[11, 5]
косЕнЕ и поддръжка - 
тел. 0877/441-110. [11, 
4]

Хидроизолации
софи - хидроизолации с 
PVC мембрана, сертифи-
кат за изпълнение Швей-
цария, Гаранционен срок 
10 години - 0888/314-
533.

услуги
раБоТници за всич-
ко, извършват събаряне, 
почистване на мази и 
тавани, изкопни рабо-
ти, строително-ремонтни 
услуги. Хамалски рабо-
ти, пренасяне на багаж.  
Тел. 0892/326-344.
коВаЧ - телефон 
0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
дЪрВодЕлски услу-
ги - тел. 0899/390-031. 
[22, 20]

       Äèàìàíò
Габрово, „Могильов“ 47, 0888/765-290, bankov.stefan@abv.bg

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Помещение, идеален център, 25м2     10 000 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  

Дядо Дянко, 3-стаен, тухла     41 000 лв
Дядо Дянко, двустаен, тухла        договаряне 
Борово, 2-стаен, лукс + изба  55 000 лв 

КЪЩИ В ГРАДА:  
Лъката, 68 м2, тухла, 1.3 дка двор      40 000 лв
Шивара, 70 м2, тухла, 1 дка + гараж      26 000 лв
Център, 150 м2 РЗП + гараж, монолит 60 000 лв
Гарата, 2-етажна, двор 1.3 дка 58 000 лв
Еса, 2-етажна, 78м2, двор 1дка + постр.  60 000 лв
Център, 35 м2, двор 350м2      18 000 лв

КЪЩИ, ВИЛИ ИЗВЪН ГРАДА:  
Малини, вила, 30м2, двор 450м2   5 500 лв 
Борики, къща, 100м2, лукс, гараж        40 000 лв
Богданчовци, вила, 30м2, двор 1 дка     6 900 лв

ПАРЦЕЛИ:  
Идеален център, УПИ, 180 м2          договаряне 
Широк център, УПИ 760 м2              14 000 лв
ПРОДАВА/ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТИ В СОФИЯ

16/07

диСтрибУтор 
на “жити” ад

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

стоманени; за пневматични пистолети. ТЕлоВЕ: 
меки, твърди; поцинковани, помеднени; пчеларски, 
пломбажни; бодлива тел, тел с PVC, заваръчна тел, 
тел на пръти коВано жЕлязо. гаБиони

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

всичко от тел 
на едно място



523 юли 2018 г. недвижими имоти - продава, купува, под наем; нощувки; заеми; счетоводство

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

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
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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
ЕднофаМилна кЪЩа в 
кв. Русевци - РЗП 263m2, 
ново строителство, с га-
раж и парцел 500м2 - не-
завършена, цена: 75000 
лв., се продава на тел. 
0878/847-664. [18, 16]
апарТаМЕнТ - 120 кв. 
м, за ремонт, в коопера-
ция, идеален център, цена 
по договаряне, се прода-
ва на тел. 0885/653-251. 
[15, 14]
иМоТ - две къщи, гараж, 
в идеален център се про-
дава на тел. 0885/150-
760. [25, 10]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в 
кв. Русевци се продават 
на тел. 0897/922-482. 
[13, 7]
апарТаМЕнТ - 165 кв. 
м, ново строителство, 
кв. Тлъчници, за 80 000 
лв. се продава на тел. 

0878/515-080 [13, 7]
кЪЩа В село Лесичарка 
се продава или заменя 
за апартамент. Справки 
на тел. 0898/847-480, 
0889/760-013. [20, 9]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [11, 6]
апарТаМЕнТ - 56 кв. 
м, тухла, идеален цен-
тър, цена по договаря-
не, се продава на тел. 
0899/893-350. [11, 10]
ЕТаж оТ кооперация на 
Шиваров мост се прода-
ва на тел. 0896/711-161. 
[10, 3]
парцЕл - 1 дка, в село 
Йовчевци и 1.3 дка гора 
в село Бакойци, граниче-
щи до път, се продават 
на тел. 0878/400-792. 
[4, 4]
кЪЩа В Смирненски - 
2 етажа х 100 кв. м, 
се продава на тел. 
0888/234-179. [6, 4]
БЕТонна гаражна клет-
ка се продава на тел. 
0896/764-683. [11, 9]
апарТаМЕнТ - 55 кв. 
м, в центъра за 45 000 
лева се продава на тел. 

0887/760-790. [4, 3]
дВусТаЕн панЕлЕн 
апартамнт на Еса се про-
дава на тел. 0888/234-
179. [6, 4]
апарТаМЕнТ - 150 кв. 
м, в град Габрово, обза-
веден, луксозен, с гараж 
и таванска стая, се про-
дава на тел. 0896/964-
413. [12, 6]
раБоТЕЩ Магазин за 
хранителни стоки извън 
града се продава на тел. 
0892/303-232. [5, 3]
рЕгулиран иМоТ в 
село Новаковци - ток, 
вода, кирпичена по-
стройка, овощна гради-
на, се продава на тел. 
0879/284-541. [11, 6]
парцЕл В близост до 
„Техномаркет“ се прода-
ва на тел. 0892/484-602. 
[22, 3]
МясТо - 1 декар, в село 
Пеевци, с две броя бун-
гала, се продава на тел. 
0886/016-877. [3, 3]
изгодно! дВуЕТажна 
къща, завършена, в село 
Донино се продава на 
тел. 0897/569-027. [11, 
5]
кЪЩа - ново строител-

ство, 155 кв. м РЗП, на 
3 етажа, цена: 33333 
лв., се продава на тел. 
0888/450-180. [11, 5]
ЕТаж оТ къща до буле-
вард „Априлов“ се про-
дава на тел. 0899/670-
813. [2, 2]
кЪЩа с гараж в село 
Янковци се продава на 
тел. 0889/019-785. [4, 4]
кЪЩа В село Орлов-
ци се продава на тел. 
0889/019-785. [4, 3]
парцЕл сЕ продава на 
тел. 066/83-00-45. [4, 4]
апарТаМЕнТ до КАТ 
се продава на тел. 
0885/366-698. [2, 2]
гараж В центъра се про-
дава на тел. 0887/278-
095. [3, 2]
55 кВ. м офис, кабинет 
на ул. „чардафон“ за 45 
000 лева се продава на 
телeфон 0887/760-790. 
[5, 1]
апарТаМЕнТ В квар-
тал Русевци, тристаен, с 
ТЕЦ, се продава на тел. 
0897/323-281. [6, 1]
спЕшно! дВусТаЕн ту-
хлен апартамент, сани-
ран, в кв. Младост, сре-
щу „Лидл“, се продава на 

тел. 0898/561-777. [3, 1]
130 кВ. м в супер цен-
тър за 40 хиляди евро 
се продават на тел. 
0888/813-710. [11, 1]
дВуЕТажна Вила - 104 
кв. м РЗП, и дворно мяс-
то 1100 кв. м в село 
Стойчовци се продава на 
ттелeфон 0887/792-200. 
[2, 2]
кЪЩа В идеален цен-
тър се продава на тел. 
0878/771-213. [3, 1]
кЪЩа В квартал Вой-
ново се продава на тел. 
0898/577-723. [9, 2]

иМоТи купуВа
купуВаМ кЪЩа, апар-
тамент, гараж и дру-
ги на дългосрочен ли-
зинг. Справки на тел. 
0899/143-163
апарТаМЕнТ или къща 
в широк център се купу-
ва на тел. 0897/927-329. 
[6, 6]
ТрисТаЕн апарТа-
МЕнТ се купува на тел. 
0885/641-759. [2, 2]
гарсониЕра или дву-
стаен апартамент търси 
да закупи тел. 0899/963-
415. [2, 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. 
а В Т о с Е р Виз  с Е 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [26, 19]
ноВи и реновирани 
офиси в сградата на ОББ 
се отдават под наем на 
тел. 0888/907-666. [33, 
7]
Магазин на ул. „Ор-
ловска“ - 87 кв. м, се 
дава под наем на тел. 
0898/411-066. [22, 6]
кЪЩа над Ректората се 
дава под наем на тел. 
0888/234-179. [6, 4]
БоксониЕра В центъра 
на града се дава под 
наем на тел. 0886/828-
074. [4, 2]
произВодсТВЕно по-
МЕЩЕниЕ, приземно - 
70 кв. м, център, ток, 
вода, тоалетна, се дава 
под наем на ул. „Брян-
ска“ 72. [3, 3]
иц, Магазин/офис, 
договаряне, се дава под 

наем на тел. 0888/378-
193. [6, 3]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - 0887/547-499, 
0878/513-655.
гори сЕ купуват на тел. 
0895/474-222. [33, 21]
изкупуВа гори - тел. 
0894/211-512. [22, 17]

зЕМи
зЕМЕдЕлска зЕМя се 
купува на тел. 0894/474-
470. [11, 8]
ниВи В цялата стра-
на се купуват на тел. 
0896/875-917. [11, 3]

унаслЕдяВанЕ
жЕна БЕз жилище за 
гледане на стари хора 
с цел унаследяване на 
имота им се търси на 
тел. 066/99-22-44. [5, 4]

гори продаВа
11 дка гора преди село 
Руйчевци се продава на 
тел. 0876/988-333. [3, 2]
14 дЕкара гора в чер-
тите на село Рязковци 
се продава на тел. 
0885/825-483. [3, 2]

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

даВа заЕМ
крЕдиТи -  т е л . 
0897/219-833. [33, 18]
крЕдиТиранЕ, оБЕди-

няВанЕ на задължения - 
тел 0894/547-398. [3, 3]
заЕМ днЕс - тел. 
0898/970-820. [22, 1]

ноЩуВки
ноЩуВки В центъра се предлагат на 
тел. 0878/515-080. [26, 19]
ноЩуВки В топ център - 10 лв., се 
предлагат на тел. 0876/731-419. [22, 
11]
ноЩуВки сЕ предлагат на тел. 
0896/771-078. [22, 8]
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раБоТа прЕдлага
сТроиТЕлни раБоТ-
ници се търсят на 
тел. 0988/823-371. 
[24, 22]

„ЕВроХиМ груп“ 
оод наБира: ра-
БоТници за пЕ-
ралноТо си сТо-
пансТВо, поЧисТ-
ВаЩ пЕрсонал с 
опиТ за МоБилни 
групи. оТлиЧни 
услоВия на Труд, 
Високо ВЪзна-
граждЕниЕ. Справ-
ки на тел. 0892/24-
67-67. [10, 7]

ТЪрси да назна-
чи лични асистен-
ти. Справки на тел. 
066/800-718 [20, 14]
фирМа ТЪрси да на-
значи шлифовчици и 
полировачи.  Справки 
на тел. 0888/109-081. 
[21, 15]
фирМа ТЪрси мебе-
лист. Справки на тел. 
0898/626-781 [33, 
29]
фирМа за произ-
водство на столове 
за износ търси дър-
воделци. Справки на 
тел. 0876/37-77-80, 
0887/39-62-88. [22, 
14]

фирМа В оБлас-
ТТа на ТуризМа 
и спорТа ТЪрси 
офис-сЕкрЕТар с 
опиТ, който да от-
говаря на следните 
условия: висше об-
разование; владеене 
на руски и английски 
език; комуникатив-
ност. предлагаме: 
заплата 1000 лв.; 
бонус пакет. CV из-
пращайте на: sport_
events@abv.bg. [30, 
24]

коМплЕкс „при-

Морско КЛУБ“ ТЪР-
СИ СПАСИТЕЛИ НА БА-
СЕЙН и МОРЕ. 6-днев-
на работна седмица. 
Заплата 1200 лв. + 
клас, настаняване и 
храна. Телефон за 
връзка: 0888/510-
585. [20, 20]
„форЕсТа МЕБЕл“ 
ЕООДтърси да назначи 
мебелисти. Гр. Габро-
во, 0886/332-968 [33, 
22]
ХоТЕл В Китен тър-
си да назначи миячка 
в ресторант. Запла-
та - 900 лв. Платени 
осигуровки. Осигуре-
ни храна и нощув-
ки. Справки на тел. 
0886/736-968. [11, 7]
МЕБЕлна кЪЩа „Са-
ракта“ търси монта-
жник за постоянна ра-
бота. Справки на тел. 
0885/344-425. [9, 9]
ХоТЕл „БожЕнци“ 
търси да назначи ра-
ботник нощна под-
дръжка. Справки на 
тел. 0898/74-78-97. 
[11, 9]
Get Cash търси кре-
дитни консултан-
ти. Справки на тел. 
0899/682-962. [12, 9]
„озЕкс” ТЪрси гла-
дачи/чки и шивачи/
чки. Може и без 
опит. Справки на тел. 
066/804-421. [12, 9]
заВЕдЕниЕ ТЪр-
си помощник-кух-
ня. Справки на тел. 
0876/463-627. [11, 9]
жЕни за бране на 
малини се търсят на 
тел. 0898/801-542. 
[11, 9]
фирМа ТЪрси шо-
фьор-пласьор за раз-
нос на минерална 
вода. Заплащане: до 
1000 лв. Справки на 
тел. 0887/875-652. 
[11, 9]
„Миг МирослаВ 
СТОЙчЕВ“ - Габрово 
търси да назначи на 
постоянен трудов до-
говор ШОФЬОР/ ПЛА-
СЬОР на стоки. Изиск-
вания към кандидати-
те: Средно образова-
ние, свидетелство за 

управление на МПС, 
умение за работа в 
екип, организираност, 
експедитивност и от-
говорно отношение 
към работния процес. 
Телефон за връзка: 
0893/383-621. [12, 9]
ТЪрся жЕна/МЪж за 
гледане на възрастен 
мъж. Справки на тел. 
0887/396-371. [11, 
10]
раБоТници за Фран-
ция и Белгия, касапи 
и обезкоствачи, 10 
евро на час + квар-
тира, се търсят на 
тел. 0894/215-756, 
0032/470-847-409. 
[20, 14]
Магазин за храни-
телни стоки в кв. Па-
лаузово търси прода-
вачка. Справки на тел. 
0898/431-016. [22, 
12]
дВЕ МоМЧЕТа за то-
варо-разтоварна ра-
бота, може и учени-
ци, се търсят на тел. 
0888/382-264. [6, 6]

фирМа „ВЕгЕа“ 
оод наБира гла-
даЧки за МЕж-
динно и краЙно 
гладЕнЕ. Справки 
на тел. 0885/611-
290. [16, 11]

ItG-sPeDItION ТЪрси 
да назначи служител с 

английски език в спе-
диторска фирма. От-
лични условия. Справ-
ки на тел. 0888/982-
294. [8, 3]
М Е ж д у н а р о д Е н 
шофьор за курсове 
от България до Евро-
па се търси на тел. 
0888/88-69-56. [11, 
6]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ ООД търси 
да назначи мъже за 
работа на длъжност-
та работник кланица. 
Телефон за връзка: 
0885/713-813. [12, 8]

ЕМо „ЕТЪр“ оБяВя-
Ва сВоБодно ра-
БоТно МясТо за 
урЕдник - МузЕЙ. 
срок за подаване на 
документи: 10 аВ-
гусТ 2018 г. Допъл-
нителна информация 
на тел. 066/810-567, 
0884/298-005. [3, 3]

ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на 
тел. 0896/644-577. 
[11, 8]
„алЕкс ок“ търси 
шофьор за градски 
транспорт във Велико 
Търново. Високо въз-
награждение, осигурен 
транспорт. Справки на 
тел. 0889/710-370. 
[12, 6]
пТицЕкланица „гЕ-

пард“ ООД търси да 
назначи шофьор с 
категория „С“ и про-
фесионална компе-
тентност. Телефон за 
връзка: 0885/713-
813. [11, 6]
МЕБЕли „пЕТроВ“ 
търси да назна-
чи общи работници. 
Телефон за връзка: 
0897/809-205. [6, 6]
ТЪргоВски оБЕкТ 
за хранителни стоки 
предлага работа за 
продавач-консултант. 
За справка на тел. 
0879/80-80-12, от 14 
до 18 часа. [8, 4]
фирМа ТЪрси да 
назначи тър гов -
ски представител с 
опит. Справки на тел. 
0898/567-667. [6, 6]
продаВаЧка за хра-
нителен магазин в 
село Яворец се търси 
на тел. 0893/733-373. 
[5, 3]

„ТандЕМ - В“ ООД 
- гр. Габрово търси 
работници. Справки 
на място - Северна 
индустриална зона, ул. 
„Индустриална“. [11, 
6]
заВЕдЕниЕ ТЪрси 
сервитьор/ка за вто-
ра смяна, почасово. 
Подходящо за втора 
работа, може ученици 
и студенти. Справки 
на тел. 0898/441-776. 
[4, 4]
ТЕХниЧЕски уни-
ВЕрсиТЕТ - Габрово 
обявява конкурс за 
асистент по матема-
тика. Справки на тел. 
0878/622-366. [20, 5]
„гаБро МЕТал 2000“ 
ЕООД  търси специа-
лист „КИП и автома-
тика“. Справки на тел. 
0888/724-758. [6, 3]
раБоТници В строи-
телството за довърши-
телна работа се тър-
сят на тел. 0877/510-
130. [5, 4]
Магазин за храни-
телни стоки в кв. Дядо 
Дянко търси прода-
вачки. Справки на тел. 
0887/825-534. [15, 5]
сЕрВиТьорки при 
добро заплащане - 
700-1000 лв., уреден 
транспорт, се търсят 
на тел. 0887/671-848. 
[12, 4]
„подЕМ гаБроВо“ 
ЕООД търси опера-
тор на ЦПУ маши-
на. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 4]
а В Т о М о н Т ь о р и 
- добро заплаща-
не, се търсят на тел. 
0888/415-311. [11, 4]
пицария „ТЕМпо“ 
търси сервитьор/ка и 

готвач/ка. Справки на 
тел. 0879/988-010. 
[12, 4]
ф о р М о В Ч и ц и , 
МожЕ и начинаещи, 
се търсят на тел. 
0896/333-630. [11, 3]
шофьор с категория 
„С+Е“ за работа с гон-
дола се търси на тел. 
0889/501-631. [11, 3]
ТЪрсяТ сЕ сервитьор-
ки за морето. Мно-
го добро заплаща-
не. Справки на тел. 
0897/926-662. [11, 3]
ТЪрся пЕрсонал за 
гледане на възрастни 
хора в село Яворец. 
Работа на смени. Оси-
гурена храна и карта 
за пътуване. Справки 
на тел. 0885/430-525. 
[7, 3]
„МВ янТра“ АД 
предлага работа за 
монтьор на подемни 
съоръжения и опе-
ратор на машини с 
ЦПУ. Справки на тел. 
066/801-306. [5, 1]
спЕшно сЕ търси 
оператор за бензи-
ностанция. Справки 
на тел. 0898/881-515. 
[6, 2]
МаЙсТор за камен-
на зидария се търси 
на тел. 0885/825-483. 
[3, 2]
гоТВаЧ на повиква-
не, почасово, пен-
сионер, 6.50 лв. на 
час, се търси на тел. 
0897/40-45-66. [3, 2]
Мандра ТЪрси да 
назначи работник в 
цех Кашкавал. Повече 
информация на тел. 
0898/567-667. [5, 2]

раБоТа ТЪрси
поЧисТВанЕ на 
входове на блокове 
се предлага на тел. 
0884/510-589. [12, 7]

ТъРСИШ РАБОТА? 
нИе ТъРСИМ ТОЧнО ТеБ! :)

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

БАРБеКЮРИСТИ, СеРВИТЬОРИ
Получаваш: ОТЛИчНО възнаграждение; ОСИГУРЕНА 
квартира; БЕЗПЛАТНО работно облекло; МНОГО допъл-
нителни придобивки; Въвеждащо ОБУчЕНИЕ; ПРИЯТНА 
атмосфера на работа! 
МорЕТо ТЕ оЧакВа!!!  tел.:  0888 427 087. 

karieri@godzila.bg, петя димитрова

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:

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

 ВОДОРАВНО: Самосвал. Ранилист. Волта. Алиби. Асор. Кър. 
„Орас“. Пакост. Роял. Оттенък. Рап. Ошав. „Ермак“. Родари 
(Джани). Ластар. Уста. Скреж. Асаил. Омега. Енио. „АПОЕЛ“. 
Амон. Маниока. Алиаж. Оне (Жорж). Сие. Икона. Каин. Яке. Гни-
да. Полтава. „Елата“. Комбо. Столова. Варна. Она. Лаба. Мон-
ти (Винченцо). Обет. Пиеса. Зала. Каруца. Нат. Печора. Нощ. 
Ихтиман. Видра. Ада. Надир. Тиара. Елс (Ърни). Кецове. Жлеб. 
Ари. Нако. Сгода. Стелки. Илек. Декар. Одисей. Епидермис. 
Траки. Екватор. Ела. ОТВЕСНО: Завършек. Аскет. Инхалатор. 
Мороа (Андре). Рение (Матюрен). Олеат. Среда. Сол. Явление. 
Еластин. Илик. Стол. Ажио. Глоба. Мак. Кси. Твар. Ес. Окинава. 
Падение. Аорта. Акита. Зеница. Йе. Пластмаса. Ода. Мач. 
„Роки“. Тарапана. Волов (Панайот). Волев (Николай). Припек. 
Иола. „Канарите“ Епа. Абан. Улеи. Порт. Ади (Ендре). Скит. 
„Сникърс“. Лакомник. Ранг. До. „Окото“. Жалба. Анар. Одер. 
Глас. Дама. Ито. Оро. Аждер. Истра. Емона. Обуща. „Лакме“. 
Асо. Арагон (Луи). Венец. Две. Аил. Трупи. Анета. Атака. Борса. 

отговори на сканди от бр. 167, събота

грижа за Болни
и ВЪзрасТни
грижа за възрастни и 
болни хора предлага ли-
цензирана фирма ДП „Су-
порт“ ООД.  0877/493-060, 
066/800-718 [20, 14]
глЕдаМ ВЪзрасТни хора, 
може и почасово - тел. 
0884/416-749. [2, 2]

уроци, курсоВЕ
цЕнТЪр за ПРОФЕСИОНАЛ-
НО ОБУчЕНИЕ - ГАБРОВО, 
организира лицензирани 
курсове за: огняр, кранист,  
мотокарист, машинист на 
пътно-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, лечебен 
масаж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Издава се държавен документ за 
правоспособност. Обучение с ваучер за безработни 
и работещи. 066/80-85-92, от 10.30 до 12.30 ч., 
0887/361-876.
спорТЕн клуБ „Алфа-Метал“ провежда курсове за 
безопасно боравене с огнестрелно оръжие - 066/80-
69-62.
ЧасТни уроци по английски език се предлагат на 
тел. 0895/419-429. [5, 2]

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Топ център, 80 м2, тухла, ет. 4              24 000 eu
Младост, гарсониера, отлична               13 000 eu
Голо бърдо, двустаен, монолит             16 000 eu

КЪЩИ В ГРАДА:  
Шиваров мост, с гараж                       24 000 eu
Борово, с гараж                                  9 000 eu

КЪЩИ ИЗВЪН ГРАДА:  
Иванковци, след ремонт                        4 000 eu
Драгановци                                     4 000 eu

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:  
До Зоопарка, парцел, 360м2              договаряне
Русевци, парцел, път, ток, вода               5 eu/м2

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 
НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ

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

Агенция за 
недвижими имоти

11/06

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 Вашата обява ще бъде отпечатана още на следващия ден, ако 
бъде подадена в редакцията на „100 вести“ до 16.30 часа. Цената 
на обявите е 15 стотинки на дума, 30 стотинки на дума - в рамка, 
40 ст. на дума - в рамка със сива подложка, без предлози и съюзи, 
за едно отпечатване. Специални отстъпки за годишни обяви, ако 
вашата обява излиза през цялата година. При текущите обяви всяка 
11-та е безплатна. 

Регионалният 
всекидневник 

„100 вести“ 
излиза всеки 

ден без неделя
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066/80 69 62 
       www.metalsod.com

метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

продаВа 
МаТЕриали
каМЕнни плоЧи - 8 
лв./кв., и дялан камък 
- 35 лв., се продават 
на тел. 0895/752-838. 
[22, 4]
суХ Бук - 2 кубика, 
дълж. 1-1.20 см, деб. 
5 см, 6 см, се продава 
на тел. 0886/845-640. 
[11, 4]

продаВа разни
оВЧЕ Мляко и сирене 
се продават. Машинно 
доене. Възможна дос-
тавка. Тел. 0896/544-
494. [22, 15]
ТрЪБи, лаМарини, 
ел. мотори и други 
се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 4]
казани за ракия 
се продават на тел. 
0886/92-81-01. [12, 
5]
БоЙлЕр на дърва, 
блиндирана врата с 
четиристранно заклю-
чване се продават на 
тел. 0876/597-233. [3, 
1]

продаВа
клиМаТици
продажБа и ремонт 

на климатици. Справки 
на тел. 0899/143-163

купуВа разни
Буркани сЕ изкупу-
ват на тел. 066/88-
21-13, 0884/156-497, 
срещу „Капитан Дядо 
Никола“.
Хладилници, пЕЧ-
ки, перални, желя-
зо - всякакъв вид, 
се изкупуват на тел. 
0894/921-663. [33, 
18]
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-
838. [22, 4]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични 
купува всякакви же-
леза - тел. 0896/183-
637. [22, 4]

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 про-
дават на тел. 066/823-

712, 0887/620-535, 
0885/152-803.
нацЕпЕни дЪрВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, неза-
бавна доставка, се про-
дават на тел. 0884/709-
093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се про-
дават на тел. 0876/583-
472
нацЕпЕни дЪрВа - бук, 
габър, дъб, незабавна 
доставка, се продават на 

тел. 0899/508-564.
гоТоВи нацЕпЕни дър-
ва - безплатен транс-
порт, 80 лв., се продават 
на тел. 0877/157-944.
„Мг-лЕс“  про-
даВа  дърва за ог-
рев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
„пЕХлиВаноВ“ - пре-
сяти въглища донбас, 
брикети, дърва - ниски 
цени, безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
066/805-642, 0897/892-
903.
нацЕпЕни дЪрВа 
се продават на тел. 
0876/607-699.

нацЕпЕни дЪрВа 
се продават 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, 29]
дЪрВа - метрови, наря-
зани и нацепени (бук) 
се продават на тел. 
0894/211-512. [22, 17]
„флин Т - г а Йда ро -
Ви“ („пЕТя Гайдаро-
ва“) - донбаски въгли-
ща, брикети, разпалки. 
Осигурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [24, 17]
дЪрВа - нарязани, на-
цепени и метрови, неза-
бавна доставка, се про-
дават на тел. 0898/519-
077. [33, 14]
рязанЕ и цепене - тел. 

0894/602-701. [33, 8]
дЪБ сЕ продава на тел. 
0878/159-361. [6, 5]
рЕжа дЪрВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 
5]
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 4]
нарязани, нацЕпЕни 
метрови дърва се про-
дават на тел. 0897/801-
935. [11, 4]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 80 лв., метрови 
- 70 лв., се продават 
на тел. 0893/511-154. 
[22, 3]

4000 ВСеКИ 
Ден

100vesti@stovesti.info

БеЗ  
неДеЛя

ул. “Отец Пайсий” 2, 066/810-410

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

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 

20/07

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., 02.08./30.08., от 145 лв.
КАПАДОКИЯ - 08.10., 6 дни/5 нощ.+веч., 525 лв.
ОХРИД - 4 дни/2 нощ., зак. и 1 веч., 09.08., 210 лв., 
21.09. - 2 нощувки със закуски, 195 лв.
НИШ-ЛЕСКОВАЦ - 31.08., 2 нощ., зак., 180 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., 04.10. - 215 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.

ТАСОС-КАВАЛА - 12.10., 2 нощ., зак., 215 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО                                                           
О.КОРФУ - 5дни/3нощ.,зак.,веч.,06.09./20.09./04.10,от 270 лв.
О. ЛЕФКАДА - 6 дни/4 нощ., 26.09., 350 лв.
АЛБАНИЯ И МАКЕДОНИЯ - 12.09.,3 нощувки,300 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 
РИЛСКИ М-Р-БАНСКО–РОЖ.М-Р-МЕЛНИК-РУПИТЕ 
- 03.08., 140 лв., КЪРДЖАЛИ-ЗЛ-ГРАД-ПЕРПЕРИКОН - 
28.09.,135 лв., ПРОХОДНА ПЕЩЕРА (ОЧИТЕ НА БОГА)-
ТР.М-Р - 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., 77 лв., БАНСКО-ЛЕЩЕН-
КОВАЧЕВИЦА-ДОБЪРСКО-БЛ-ГРАД - 19.10., 135 лв., 
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 13.07/17.08/07.09, 155 лв.
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
        

ВЕТЕринар
д-р росЕн диМиТроВ - ВЕТЕринарна аМБулаТо-
рия и зооМагазин - прегледи, лечение, профи-
лактика, изкуствено осеменяване - Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 19, срещу Автогарата, до Уникс,   
066/806-140, GSM 0888/671-905, 0897/897-822.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага 
на тел. 0899/377-924
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнася-
не, пренасяне, изхвърля-
не на мебели, пренасяне 
на строителни и други 
тежки товари, извозване 
на ненужна покъщнина, 
строителни отпадъци до 
сметището, се предлагат 
на тел. 0898/780-448
ТранспорТ сЪс самос-
вал до 2 тона се предла-

га на тел. 0886/604-711.
ТранспорТ - 3 бр. 
самосвали, 2.5 - 3.5 
- 5 тона, с автокран 
се предлага на тел. 
0887/357-039. [22, 9]
услуги с ГАЗ-ка, са-
мосвал се предлагат на 
тел. 0893/494-650. [12, 
9]
ТранспорТ с бус до 
1.5 тона, се предлага 
на тел. 0898/76-06-16. 
[5, 2]
ТранспорТ с бус 
се предлага на тел. 
0879/080-862. [11, 3]

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

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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аВТоМоБили 
продаВа
рЕно сцЕник, 1.9 dci, 
2000 г., обслужено, пла-
тени застраховка и  да-
нък, нови гуми, се про-
дава на тел. 0898/493-
472, 0895/688-678. [22, 
14]
форд фокус - комби, 
1.6, газов инжекцион, 
се продава на тел. 
0899/893-350. [11, 10]
рЕно МЕган 1.6 е, 90 
к. с., 2/3 врати, 1996 г., 
за 1200 лв. се продава 
на тел. 0894/957-150. 
[13, 3]
фолксВагЕн поло - 

1999 г., комби, бензин, 
климатик, всичко плате-
но, за 1800 лева се про-
дава на тел. 0894/525-
258. [3, 2]

аВТоуслуги
кЪрпЕж на автомоби-
ли - тел. 0882/407-493. 
[12, 9]
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 
метанстанцията. Справки 
на тел. 0896/601-408. 
[11, 9]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува 
всякакъв вид МПС на 
най-добри цени. Пред-
лага сервизна дейност 

и денонощна пътна по-
мощ. Тел. 066/886-677, 
0899/886-424 [13, 7]

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, 8]

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 10]

гуМи
4 Броя метални джанти 
- 15 цола, за Сузуки Су-
ифот се продават на тел. 
0888/831-627. [5, 2]

лЕкари
д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твър-
ди контактни лещи - по-
неделник 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 ве-
нерически болести, есте-

тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записва-
не на тел. 066/800-140
д -р  Б алникоВа 
- кожен лекар - тел. 
0888/878-193.
д-р ЙорджЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.
псиХиаТЪр и нЕВро-
лог. д-р ТрифоноВ, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
справки на тел. 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИчНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.

жиВоТни продаВа
агнЕТа, ярЕТа и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [11, 4]

доМашни 
лЮБиМци
кокЕр шпаньол на 47 
дни се продава на тел. 

0877/150-152. [5, 4]

Храна
за жиВоТни
царЕВица, пшЕница, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [
Бали сЕно се продават 
на тел. 0888/975-692. 

козМЕТика Масаж
профЕсионални МасажисТки - 0876/735-
596. [22, 11]

ЕроТика
прЕдлагаМ саМо 
еротични масажи, стан-
дартни, за сериозни 
хора, много сочни са 
масажите - Габриела, 
0895/039-942. [18, 4]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 2]
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Вече	 15	 години	 „Па-
ралел“	 ЕАД	 в	 Севлиево	
произвежда	 продукти	 за	
съня.		

През	тези	години	фир-
мата	 постоянно	 се	 спе-
циализира	в	търсенето	на	
нови	 материали.	 Това	 за-
яви	 Радослав	 Тихов,	 раз-
работил	 идеята	 за	 про-
изводството	 на	 новото	
за	 фирмата	 изделие,	 на	
пресконференция	за	пред-
ставяне	 на	 свършената	
работа	 по	 изпълнението	
на	 проекта	 „Внедряване	
на	 иновации	 за	 здраве	 и	
тонус“	 по	 ОП	 „Иновации	
и	 конкурентоспособност“,	
процедура	 „Подкрепа	 за	
внедряване	на	иновации	в	
предприятията“.	

Проектът	е	на	стойност	
2	989	334	лева,	от	които	1	
270	 467	 са	 европейско,	 а	
224	 200	 лева	 -	 национал-
но	 съфинансиране.	 Сред-
ствата,	 които	 „Паралел“	
ЕАД	 осигурява	 за	 реали-
зирането	на	проекта,	са	в	
размер	на	1	494	667	лева.	
На	 пресконференцията	
присъстваха	 още	 Даниел	
Димов,	 координатор	 на	
проекта	и	Светослав	Сте-
фанов,	ръководител	изпъл-
нението	 на	 „Внедряване	
на	 иновации	 за	 здраве	 и	
тонус“.	

Новото изделие се	 по-
лучава	 от	 допълнителната	
преработка	 на	 отпадна-

лите	 от	 първичния	 произ-
водствен	 процес	 текстил-
ни	 материали,	 уточни	 Ра-
дослав	Тихов.	Това	са	така	
наречените	 технологични	
отпадъци	 -	 годни	 за	 упо-
треба	 свежи	 материали,	

които	 остават	 неупотре-
бени	 при	 производството	
на	матраци	и	възглавници.	
След	 тяхната	 преработ-
ка	се	получава	нов	 годен	
продукт	и	към	него	се	до-
бавят	 билки,	 които	 оказ-

ват	 положително	 влияние	
върху	добрия	сън.	

към момеНта изПолзва-
Ните за добър съН билки са 
седем,	между	които	липов	
цвят,	маточина,	лавандула,	
хвойна,	 лайка,	 смрадли-

ка	 и	 др.	 Те	 са	 известни	
със	 своето	 антисептично	
действие	 и	 благоприятно	
влияние	върху	съня.	Освен	
това	оказват	благоприятно	
влияния	върху	очите,	диха-
телните	пътища	и	т.	н.	Тези	

билки	 са	 характерни	 за	
нашите	 географски	 шири-
ни	 и	 съществува	 възмож-
ност	за	техния	промишлен	
добив.	

Севлиевската	 компа-
ния	 е	 регистрирала	 в	 па-
тентното	 ведомство	 	 тях-
ното	използване	при	про-
изводството	 на	 възглав-
ници,	 матраци	 и	 завив-
ки	 като	 Полезен	 модел,	
собственост	 на	 „Паралел“	
ЕАД.	

Според	Даниел	Димов,	
координатор	 на	 проекта,	
подобен	 подход	 не	 е	 из-
ползван	в	Европа,	а	тако-
ва	изделие	към	момента	е	
реализирано	 единствено	
в	 севлиевската	 компания,	
според	проверката	на	Па-
тентното	ведомство.

„За	нас	е	важно	нови-
ят	 продукт	 на	 „Паралел“	
да	достигне	до		потребите-
лите,	за	да	се	възползват	
те	 от	 неговите	 полезни	
предимства,	 заяви	 още	
Радослав	 Тихов.	 -	 За	 да	
могат	в	минутите	на	отдих	
да	релаксират	напълно“.	

Все	още	новите	проду-
кти	 не	могат	 да	 се	 наме-
рят	в	магазинната	мрежа,	
тъй	като	крайният	срок	за	
реализирането	на	проекта	
беше	 миналата	 седмица.	
Оттам	 насетне	 започва	
експерименталното	произ-
водство	след	монтирането	
на	новите	машини

В	момента	се	доставят	
машините	 и	 технологич-
ните	 линии,	 необходими	
за	 реализацията	 на	 про-
екта.	 Позициите	 са	 10	 и	
доставката	 на	 техниката,	
осигуряваща	затворен	ци-
къл	 на	 производство,	 е	
от	 Испания,	 Швейцария,	
САЩ,	Германия,	Турция.					

Радослав	Тихов	уточни	
още,	че	всеки	елемент	от	
това,	 което	 се	 предлага	
на	 пазара	 под	 марката	
„Нани“,	 се	 произвежда	 в	
„Паралел“	ЕАД,	Севлиево.	
А	 продукцията	 на	 компа-
нията	 се	 продава	 освен	
в	 България	 и	 в	 страните	
от	Балканския	полуостров.	
Във	времето	е	имало	екс-
порт	 за	 Франция,	 Герма-
ния,	за	САЩ.

Фирмата разПолаГа с 11 
склада в бълГария, които	 се	
зареждат	с	20	стандартни	
размера	 матраци,	 което	
представлява	400	позиции,	
които	 се	 поддържат	 регу-
лярно	и	срокът	за	достав-
ката	 до	 крайния	 клиент	 е	
до	5	дни.	

По	 време	на	 прескон-
ференцията,	 свързана	 с	
представянето	 на	 проекта	
стана	 ясно,	 че	 „Паралел“	
ЕАД	 стартира	 строител-
ството	на	две	нови	халета,	
в	които	ще	бъдат	разполо-
жени	 три	 производствени	
цеха.	 Общата	 им	 застро-
ена	площ	ще	бъде	24	дка.	

„Пàðàлел” ЕАД ðеàлизиðà евðопðоекò зà 2 989 334 левà

стЕФКа БУРмОВа

- Г-н Джеймс, някога 
укорявал ли сте се, че сте 
попаднал в плен на бас-
кетбола?

-	 Не,	 никога.	 Докато	
навърших	 21	 години	 бях	
играч	 на	 терена,	 а	 след	

това	започнах	своята	тре-
ньорска	дейност.

- Какво Ви доведе в 
Габрово?

-	 Станах	 приятел	 с	
Влади	 Искров,	 когато	 той	
беше	в	Дъблин	и	оттогава	
обичам	 да	 идвам	 в	 Бъл-
гария	 при	 него,	 за	 да	 му	

помагам	с	каквото	мога.
- За първи път ли сте в 

Габрово?
-	Това	ми	е	първи	път.
- Как оценявате ка-

чествата на децата, кои-
то участват в третото 
издание на International 
Basketball Camp Gabrovo?

-	 Винаги	 ми	 е	 било	
приятно	да	обучавам	деца-
та	и	се	наслаждавам	като	
виждам	как	 те	се	учат	да	
играят	по-добре.

- Талантливи ли са 
участниците в габровския 
камп?

-	Тук	наистина	има	ня-
кои	 талантливи	 деца,	 кои-
то	 идват	 на	 тренировките	
с	 голямото	 желание	 да	
се	 научат.	 И	 го	 правят.	
Изключително	 ми	 е	 при-
ятно	 да	 виждам	 младите	
баскетболисти,	 които	 тре-
нират	 с	 голямо	 желание,	
както	 и	 да	 наблюдавам	
процеса,	 в	 който	 те	види-
мо	напредват	в	играта.

- Как разбирате дали 
от едно дете може да ста-
не качествен, класен със-
тезател?

-	Труден	въпрос	е	това,	
защото	никога	не	се	знае	
какво	 е	желанието	 на	 де-
тето,	иска	ли	то	да	продъл-
жи	да	се	усъвършенства	в	
спорта	и	да	не	се	отказва.	

Децата	 с	 по-голям	 талант	
често	 не	 успяват	 да	 се	
оформят	 като	 класни	 със-
тезатели	 за	 разлика	 от	
тези,	които	не	притежават	
вроден	 талант,	 но	 прите-
жават	огромно	желание	и	
упоритост	да	тренират.

- Трудно ли се моби-
лизира младият човек да 
впрегне своето желание 
за постигане на успех?

-	 Много	 повече	 може	
да	 се	 направи	 със	 захар,	
отколкото	със	сол.	Млади-
ят	човек	винаги	има	нужда	
от	 окуражаване.	 Така	 че,	
понякога	ги	потупвам	одо-
брително	по	 гърба,	а	друг	
път	с	различно	настроение	
-	малко	по-ниско.

- Има ли наказания, 
оказващи положително 
влияние върху развитие-
то на младия човек?

-	 Нужно	 е	 позитивно	
поведение.	Младият	 човек	
трябва	 да	 има	 отношение	
към	баскетбола	и	желание	
да	 се	 занимава	 с	 този	
спорт,	както	и	да	проявява	
загриженост	 към	 другите	
около	себе	си.

- Къде остават посто-
янството, трудолюбието и 
волята?

-	Тези	 качества	 са	 из-
ключително	 важни.	 Бас-
кетболът	 е	 отборна	 игра,	

поради	което	е	важно	съ-
отборниците	 да	 се	 научат	
да	играят	заедно,	тъй	като,	
ако	 единият	 притежава	
тези	 качества,	 а	 другите	
-	не,	няма	как	да	се	полу-
чи.	Това	е	от	значение	не	
само	 в	 баскетбола,	 а	 и	 в	
живота.

- Вероятно през Ва-
шата школа са преминали 
много баскетболисти, но 
на мен ми се иска да по-
питам онези млади хора, 
които не са останали в 
баскетбола - помнят ли 
Ви, благодарни ли са Ви, 
че са работили с Вас?

-	 Занимавал	 съм	 се	
с	 много	 играчи.	 Първи-
те	 от	 тях	 вече	 достигат	
60	 и	 повече	 години,	 но	
въпреки	 това	 поддържам	
контакти	 с	 тях	 и	 все	 още	
ме	наричат	тренер.	Но	не	
можеш	 да	 направиш	 все-
ки	щастлив,	нали?	За	мен	
баскетболът	е	средство	да	
помагам	 на	 хората.	 Ако	
печелим	-	това	е	добре.	За	
жалост	 невинаги	 можем	
да	печелим,	но	винаги	мо-
жем	да	си	помагаме.

- С какво чувство ще 
си тръгнете от Габрово, от 
България?

-	 Добри	 хора,	 хубава	
държава	и	баскетболът	тук	
се	развива.		

Тод Джеймñ: „Бàñкеòáолъò е люáов до живоò”

В	срещата	не	взеха	участие	
контузените	 Пламен	 Кожухаров	
и	Ивайло	Тодоров,	както	и	Кон-
стантин	Йорданов,	който	работи	
на	 морето	 и	 ще	 се	 присъедини	
към	отбора	на	по-късен	етап.

През	 първата	 част	 на	 вра-
тата	беше	Христо	Лалев,	а	пред	
него	Илиян	Илиев,	Ивайло	Ива-
нов,	 Денчо	 Шипкалиев,	 Дими-
тър	 Кръстев,	 Николай	 Андреев,	
Стефан	Иванов,	 Калоян	Калчев,	
Християн	 Василев,	 Захари	 Ми-
хайлов	 и	Тодор	 Чирпанов.	 През	
втората	 част	 влязоха	 Георги	
Милчев	 на	 вратата,	 Денислав	
Николов,	 Иво	 Георгиев	 и	 Петър	
Петров.

Четвъртата	проверка	на	тима	
ще	бъде	следващата	събота,	28-и	
юли,	 в	Павликени	срещу	еднои-
менния	тим.

“Янòðà Гàáðово” ðàзáи 
„Боòев” (Луковиò) 

	 Анна	 Христова,	 на	 15	
г.,	 бе	 отличена	 с	 първа	
награда	 -	 лауреат	 Първа	
степен	в	младежката	трета	
група	 (15-18	 г.).	 Чаровната	
изпълнителка	 плени	 жури-
то	 с	 емоционалното	пред-
ставяне	 на	 песните	 „Аз	
знам”	на	Мариана	Попова	
и	„1944“	,	популярен	хит	на	
Джамала	от	Евровизия.	
С	втора	награда	-	лауреат	
Втора	 степен,	 се	 завърна	
и	 9-годишният	 Росен	 Ме-
тев	в	първа	младша	група.	
Макар	 и	 с	 болно	 гърло	
младият	 певец	 участва	 в	
надпреварата	 с	 две	 пре-
красни	 песни	 „Доброта“	 и	
„Hit	 the	 road	Jack“	 на	Рей	
Чарлз.
	 Инес,	 Анна	 и	 Росен	

са	 от	 Габрово	 и	 от	 ня-
колко	 години	 се	 обучават	
в	 певческата	 школа	 на	
„Upstream	 Voices”-	 Севли-
ево.	
	 Фестивалът	се	провеж-
да	вече	19	години	по	идея	
на	Мари	Агасян	на	сцената	
на	 театър	 „Албена“	 в	 ку-
рортен	 комплекс	 Албена.	
В	 него	 участват	 певци	 и	
танцьори	от	5	до	30	годиш-
на	 възраст	 от	 България	 и	
чужбина.	
	 Инес	 и	 Росен	 Метеви	
участват	 и	 като	 танцьори	
във	 фолклорен	 ансамбъл	
„Габровче”,	 носител	 на	
голямата	 награда	 „Гран	
При”,	 в	 категория	 танцови	
състави,	 с	 главен	 худо-
жествен	 ръководител	 Лъ-
чезар	Захариев.			

Инеñ Меòевà ñ „Гðàн Пðи” 
оò „Пðияòели нà Бълãàðия”
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	 Ако	 времето	 е	 лошо,	
прожекциите	 ще	 бъдат	
в	 Залата	 на	 жирафите	 в	
сградата	на	Дома	на	хумо-
ра.
	 „Предлагаме	 4	 филма,	
три	 от	 тях	 са	 испански,	
предоставени	 от	 институ-
та	 „Сервантес“	 -	 културно	
представителство	в	Бълга-
рия	и	други	държави.	Пър-
вото	заглавие	е	„Пласидо“,	
класически	 филм,	 черно-
бял.
	 Сюжетът	е	за	един	ма-
лък	 провинциален	 град,	 в	
който	 няколко	 буржоазни	
дами	 решават	 да	 органи-
зират	 специална	 коледна	
кампания	под	мотото	„По-
кани	на	трапезата	си	един	
бедняк“.	Оттам	се	заплитат	
различни	 комедийни	 ситу-
ации.
	 Другият	 филм,	 който	
ще	 покажем	 е	 „Овцете	
не	 изпускат	 влака“.	 Става	
дума	за	една	двойка,	коя-
то	напуска	големия	град	и	
се	 преселва	 в	малко	 сел-
це.	
	 Идиличният	 живот	 на	
село	 обаче	 започва	 да	
се	 оказва	 не	 толкова	 ро-
мантичен,	 както	 те	 си	 го	
представят.	 Отношенията	
им	 минават	 през	 различ-
ни	сътресения,	но	въпреки	

това	съпругата	в	един	мо-
мент	 се	 оказва	 обсебена	
от	 идеята	 да	 имат	 второ	
дете.
				Третият	испански	филм,	
който	 ще	 покажем	 е	 „Из-
искването	 да	 бъдеш	 нор-
мален	 човек“,	 той	 е	 нов	
филм,	 разказва	 за	 30-го-
дишна	жена,	 на	 която	 из-
веднъж	 й	 се	 струпват	 не-
приятности	 и	 тя	 си	 дава	
сметка,	че	не	отговаря	на	
нито	едно	от	изискванията	
да	 бъде	 нормален	 човек.	
И	 се	 залавя	 с	 това,	 да	
се	 превърне	 в	 нормален	
човек.
	 Четвъртият	 филм,	 кой-
то	 ще	 покажем	 е	 живата	
връзка	с	миналогодишното	
лятно	 кино.	 Тогава	 пред-
ставихме	 филма	 за	 спи-
сание	 „Дъга“	 на	 братя	 Ге-
леви.	 Разговаряхме	 с	 тях	
и	 решихме	 да	 покажем	
техен	 анимационен	 филм,	
който	 се	 казва	 „Зоотроп“.	
Той	 е	 100-минутна	 анима-
ция,	 създадена	 е	 за	 въз-
растни,	но	е	подходяща	и	
за	деца.	
	 Сюжетът	трагикомичен,	
става	дума	за	два	робота.	
Има	и	научно-фантастичен	
елемент.	 Роботите	 започ-
ват	да	правят	нещо	повече	
от	 типично	 роботските	 си	
неща.

Ляòно кино под звездиòе оðãàнизиðà 
Домъò нà хумоðà и ñàòиðàòà
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	 Днес	 от	 11:00	 часа	 в	
ЕМО	 „Етър“	 директорът	
Светла	Димитрова	ще	 по-
лучи	 официално	 ключове-
те	 на	 нов	 електромобил,	
който	ще	се	ползва	от	ад-
министрацията	 на	 музея.		
Автомобилът	 –	 KIA	 SOUL	
EV,	 ще	 бъде	 предаден	 от	
Добромир	 Димов	 –	 упра-
вител	на	отдел	„Продажби“	
във	 фирмата,	 официален	
представител	 за	 региона.	
Електромобилът	 е	 закупен	
по	 втората	 покана	 за	 на-
сърчаване	 използването	
на	електрически	превозни	
средства	в	рамките	на	Ин-
вестиционната	 програма	
за	 климата	 на	 НДЕФТова	
е	 вторият	 одобрен	 проект	
на	Община	Габрово	за	за-
купуване	на	електромобил.	

След Оáщинàòà 
и ЕМО „Еòъð” ñ 
елекòðомоáил


