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РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 „Преценяваме,	 че	 от	
Областната	 дирекция	 на	
МВР	в	Габрово	се	опитаха	
да	 създадат	 затруднения	
на	 нещата,	 които	 Специа-
лизираната	 прокурату-
ра	 трябваше	 да	 свърши“,	
заяви	 в	 понеделник	 на	
специална	 пресконферен-
ция	 в	 София	 ръководите-
лят	 на	 Специализираната	
прокуратура	 Иван	 Гешев.	
Изказването	 му	 беше	 по	
повод	 ареста	 на	 офицер	
от	сектор	„Пътна	полиция“	
към	ОД	на	МВР	-	Габрово,	
обвинен	 в	 регистриране	
на	крадени	коли.	Гл.	инсп.	
Мирослав	 С.,	 началник	
група	 „МПС,	 водачи	 и	 ад-
министративно-наказател-
на	 дейност“,	 беше	 аресту-
ван	 и	 откаран	 в	 София	 в	

петък,	20	юли.
	 „Става	 въпрос	 за	 до-
съдебно	производство	под	
ръководството	 на	 Специа-
лизираната	 прокуратура,	
касаеща	 специализирана	
престъпна	 група,	 в	 която	
влизат	 служители	 на	 ОД	
на	 МВР	 -	 Габрово,	 един	
от	 които	 е	 на	 висока	 по-
зиция	 -	 допълни	 Гешев.	 -	
Поздравявам	 колегите	 за	
добре	свършената	работа,	
като	 държа	 да	 отбележа,	
че	Специализираната	про-
куратура	 няма	 да	 допуска	
компромиси,	 независимо	
за	кого	или	за	какво	длъж-
ностно	лице	става	въпрос	
в	 случай,	 че	 се	 съберат	
данни	 за	 извършено	 пре-
стъпление.	 Това	 е	 поред-
ният	 такъв	 случай.	 Няма	
да	позволим	да	бъдем	са-
ботирани	и	да	се	осъщест-

вява	 „чадър“	 върху	 лица,	
които	 извършват	 престъ-
пления	 или	 за	 които	 ние	
смятаме,	 че	 има	 доказа-
телства,	 че	 са	 извършени	
такива“,	 обяви	 шефът	 на	
спецпрокурорите.
	 Той	добави,	че	са	били	
направени	опити	от	ОД	на	
МВР	 -	 Габрово	 „в	 някак-
ва	степен	да	се	затруднят	
действията	 на	 Специали-
зираната	 прокуратура“.	
Затова	 сега	 е	 възложено	
на	 МВР	 да	 провери	 си-
туацията	 и	 да	 се	 разбе-
ре	 дали	 длъжностни	 лица	
от	 ОДМВР	 -	 Габрово	 са	
нарушили	 законовите	 си	
задължения	и	кои	са	тези	
длъжностни	 лица.	 „Трудно	
е	това	да	стане	без	някак-
ва	 ръководна	 намеса,	 на	
какво	ниво	е	-	не	мога	да	
кажа.	Това	е	по-скоро	мое	

предположение	 и	 ще	 ста-
не	ясно	след	проверка	на	
МВР.	В	резултат	на	всички	
тези	проверки	ще	се	раз-
бере	 дали	 става	 въпрос	
за	 административно	 или	
някакво	друго	нарушение“,	
обясни	прокурор	Гешев.
	 Вчера	 срещу	 тези	 уп-
реци	 се	 обявиха	 редови	
служители	 от	 Областната	
дирекция	на	МВР	в	Габро-
во.	Те	нямат	право	на	офи-
циални	 изявления,	 затова	
ще	спестим	кои	са,	но	не	
и	 думите	 им:	 „Напротив,	
съдействахме	 изцяло	 на	
служителите	 от	 Специа-
лизираната	 прокуратура.	
Ние	 не	 сме	 престъпници!	
Сгафилите	да	си	носят	от-
говорността.	 Сега	 питат	
ли	 ни	 как	 работим	 след	
всичко,	 което	 се	 изгово-
ри	 напоследък	 по	 адрес	

на	 габровската	 полиция?	
Граждани,	 дошли	 да	 си	
вършат	 работата	 в	 КАТ,	
нагрубяват	 и	 подхвърлят	
обидни	 забележки,	 ако	
обслужването	 се	 забави	
заради	обстойния	преглед,	
който	се	прави.
 По	 време	 на	 прескон-
ференцията	 прокурор	 Ге-
шев	 и	 колегите	 му	 обяс-
ниха	 пред	 медиите	 каква	
е	 била	 схемата,	 ползвана	
от	групата,	обвинена	в	ре-
гистрация	 и	 продажба	 на	
крадени	коли.	Тя	действала	
от	 2016	 г.	 Първо	 издирва-
ла	социално	слаби	хора	в	
България,	 които	 били	 из-
пращани	в	Германия.	Меж-
дувременно	 им	 се	 създа-
вала	банкова	легенда	–	че	
са	на	трудови	договори,	че	
имат	банкови	сметки.	

В ОДМВР - Гаáрîвî ñå îпиòаха да заòрудíяò раáîòаòа íи
Иван Гешев, ръководител на Специализираната прокуратура, на пресконференция в София:

Напротив, съдействахме изцяло на Специализираната прокуратура, контрираха вчера редови полицаи

На 21 юли в село Кметовци 7 члена на Регионален клуб „Цанко Дюстабанов“ към Национално дружество 
„Традиция“ пресъздадоха обявяването на габровското въстание на Даскал Никола Стефанов.

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 От	23	до	27	юли	 „вну-
четата	назаем“	гостуват	на	
баби	и	дядовци	„под	наем“	
в	селата	Враниловци	и	Ар-
мените.	 Дванадесет	 деца	
от	Габрово	са	включени	в	
дневния	лагер	„Приеми	ме	
на	село“.	
	 „Децата	са	от	9	до	14	
години.	 Сутрин	 в	 9	 часа	
ги	 откарваме,	 а	 вечер	 в	
17	часа	ги	прибираме.	Цял	
ден	 те	 се	 забавляват	 на	
село,	 учат	 различни	 по-
лезни	 неща.	 Децата	 се	
записаха	 онлайн	 месец	
преди	старта	на	кампания-
та.	Първата	група	деца	ще	
гостува	 на	 Враниловци	 и	
Армените	тази	седмица,	а	

другата	 група	от	 20	до	 24	
август	ще	бъде	в	село	Но-
ваковци,	 обяснява	 Мария	
Лазарова,	 ръководител	
на	Център	 за	 обществена	
подкрепа.
	 	 Бабите	 и	 дядовците	
от	 Враниловци	 посрещат	
децата	 топло,	 сърдечно	 и	
с	 голямо	желание.	Истин-
ските	 внуци	 на	 мнозина	
от	 тях	 са	 далеч	 и	 те	 са	
зажаднели	за	детска	глъч.
	 Децата	 се	 разхождат	
из	 селото,	 надникват	 във	
всяка	къща,	 където	 ги	 ка-
нят	от	сърце.	Показват	им	
градините,	пълни	с	вкусни	
зеленчуци	и	плодове,	чер-
пят	ги,	децата	се	забавля-
ват	с	домашните	животни.	

„Приåми мå íа ñåлî” ãîñòува íа Враíилîвци и Армåíиòå

Продължава на стр. 8

	 Областният	 управител	
Невена	Петкова	 и	 главни-
ят	секретар	на	Областната	
администрация	 Веселин	
Радков	 участваха	 в	 реги-
онална	среща	за	обсъжда-
не	на	Концепция	на	закон	
за	 преброяването.	 Иници-
атор	 на	 срещата	 е	 НСИ.	
По-ранната	 подготовка	 за	
преброяването	 стартира	 с	
разработване	 на	 Концеп-
ция	 на	 национален	 закон	
и	предварителна	цялостна	
оценка	 на	 въздействието.	
Целта	на	форума,	който	се	
проведе	 във	 Велико	 Тър-
ново,	 е	 всички	 заинтере-
совани	 страни	 в	 процеса	

да	 дадат	 становища	 и	 ко-
ментари	 по	 Концепцията.	
Преброяването	ще	се	със-
тои	през	2021	г.	за	всички	
държави-членки	на	ЕС	и	е	
определена	 в	 Регламент	
(ЕС)	2017/712	на	Комисия-
та	за	определяне	на	рефе-
рентната	година	и	програ-
мата	 за	 статистическите	
данни	и	за	метаданните	за	
преброяването	 на	 населе-
нието	 и	 жилищния	 фонд.	
То	ще	се	проведе	в	изпъл-
нение	 на	 ангажиментите	
на	България	по	Регламент	
(ЕО)	№	 763/2008	 на	 Евро-
пейския	 парламент	 и	 на	
Съвета	 относно	 преброя-

ването	 на	 населението	 и	
жилищния	фонд.	
	 Преброяването	 е	 най-
голямото	 изчерпателно	
статистическо	 изследване	
и	 осигурява	 качествена	
и	 съпоставима	 на	 евро-
пейско	 ниво	 информация	
за	 броя	 и	 структурите	 на	
населението,	 както	 и	 за	
основни	 социално-иконо-
мически	 характеристики	
на	 лицата.	 То	 е	 и	 един-
ственият	 изчерпателен	
източник	 на	 информация	
за	 сградния	 и	 жилищния	
фонд,	 броя,	 структурата	 и	
жилищните	условия	на	до-
макинствата	в	страната.

Оáñъждаò Кîíцåпция íа закîí за прåáрîяваíåòî

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 За	 половин	 година	 в	
Габрово	 са	 осъдени	 34	
души,	седнали	зад	волана	
под	 влиянието	 на	 някакъв	
наркотик	или	на	„букет“	от	
наркотици,	 съобщи	 вчера	
Цвета	Боева,	говорител	на	
Апелативната	 прокуратура	
във	Велико	Търново.	Общо	
осъдените	 за	 първите	
шест	 месеца,	 сгафили	 по	
някакъв	начин	като	водачи	
на	 МПС,	 само	 в	 Община	
Габрово,	 са	 седемдесет	 и	
четири	 души.	 Това	 показ-
ва,	 че	 почти	 всеки	 втори	
осъден	е	седял	зад	волана	
под	въздействието	на	нар-
котици.	А	оттам	можем	да	
добием	 и	 приблизителна	

представа	 какви	 са	 ма-
щабите	 на	 шофирането	 в	
„надрусано“	състояние.
	 Остава	 да	 допълним,	
че	други	 25	 човека	са	 ка-
рали	 под	 въздействието	
на	алкохол.	Или	общо	пет-
десет	 и	 девет	 от	 всички-
те	 наказани	 седемдесет	
и	 четирима	 шофьори	 са	
седели	 зад	 волана	 в	 неа-
декватно	състояние.
	 Четирима	 водачи	 са	
наказани	 за	 управление	
на	автомобил	без	съответ-
ното	 свидетелство,	 а	 се-
дем	 са	 санкционирани	 за	
това,	 че	 са	 си	 служили	 с	
контролни	 знаци,	 издаде-
ни	за	друг	автомобил	или	
с	 подправен	 идентифика-
ционен	номер.	

Вñåки вòîри îñъдåí шîфьîр 
в Гаáрîвî å áил дрîãираí

на стр. 2

Ученици	 от	 училища-
та	 от	 област	 Габрово	 и	
тази	 година	 се	 включи-
ха	 в	 инициативата	 „Оси-
нови	 паметник”,	 която	 е	
съпътстваща	 Национално-
то	честване	 „Шипченската	
епопея“.	

Организира	 се	 от	 Об-
ластна	 администрация	 -	
Габрово	 в	 партньорство	 с	
РУО	-	Габрово	и	е	насоче-
на	към	познаване	и	опаз-
ване	 на	 историческите	
старини,	не	само	като	па-
метници	 на	 материалната	
култура,	 но	 и	 като	 преда-
ване	на	знание	от	поколе-
ние	на	поколение,	което	е	

свързано	 с	 националното	
ни	достойнство,	духовност	
и	 традиционни	 български	
ценности.	 Основната	 цел	
е	непрекъсната	грижа	към	
всички	исторически	памет-
ници	 с	 оглед	 съхранение	
на	 българската	 родова	
памет,	 обхващане	 памет-
ниците	 от	 Руско-турската	
война	1877-1878	г.,	обогатя-
ване	 познанието	 за	 исто-
рическите	 събития	 в	 съот-
ветния	 регион,	 личностите	
и	историческия	им	принос	
за	 България;	 засилване	
интереса	на	учениците	към	
културното	наследство.

  Продължава на стр. 2

Учåíици îò îáлаñò Гаáрîвî и òази ãîдиíа ñå 
включиха в иíициаòиваòа „Оñиíîви памåòíик”

Продължава на стр. 2
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066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

излиза всеки ден без неделя

Всекидневникът на региона

ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
ор га ни зи ра ли цен зи ра ни кур со Ве за: 

 ши Вач
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 Бар Ман-сЕр ВиТьор

из да Ва дър жа ВЕн до ку МЕнТ за пра Вос по соБ носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ чЕ БЕн Ма саж
 Маникюр, пЕдикюр,    
  нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

Продължава от стр. 1

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 20.08.2018 - 24.08.2018 г. от	08:30	до	
16:30	 ч.	 поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	община	Трявна:	с.	Бижевци;	с.	Недялковци;	
с.	Сечен	камък;	с.	Бърдени;	ул.	 „Минчо	Де	Венков“;	
ул.	„Планинец“;	кв.	Късовци;	кв.	Стоевци;	кв.	Кисий-
ска	мера;	ул.	„Кънчо	Скорчев“	№	2,	4,	6,	8,	10,	9,	7,	5,	
3,	 1;	 ул.	 „Димитър	Горов“;	 ул.	 „Черновръх“;	 с.	Долни	
Мечевци;	с.	Раевци;	с.	Дръндари;	с.	Скорци;	с.	Бахре-
ци;	с.	Дълбоки	Томчевци;	ул.	„Стара	планина“,	около	
кметство	Плачковци.
 В периода 13.08.2018 - 17.08.2018 г. от	08:30	до	
16:30	 ч.	 поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	община	Трявна:	с.	Бижевци;	с.	Недялковци;	
с.	Сечен	камък;	с.	Бърдени;	ул.	 „Минчо	Де	Венков“;	
ул.	„Планинец“;	кв.	Късовци;	кв.	Стоевци;	кв.	Кисий-
ска	мера;	ул.	„Кънчо	Скорчев“	№	2,	4,	6,	8,	10,	9,	7,	5,	
3,	 1;	 ул.	 „Димитър	Горов“;	 ул.	 „Черновръх“;	 с.	Долни	
Мечевци;	с.	Раевци;	с.	Дръндари;	с.	Скорци;	с.	Бахре-
ци;	с.	Дълбоки	Томчевци;	ул.	„Стара	планина“,	около	
кметство	Плачковци.
 В периода 06.08.2018 - 10.08.2018 г.	от	08:30	до	
16:30	 ч.	 поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	община	Трявна:	с.	Бижевци;	с.	Недялковци;	
с.	Сечен	камък;	с.	Бърдени;	ул.	 „Минчо	Де	Венков“;	
ул.	„Планинец“;	кв.	Късовци;	кв.	Стоевци;	кв.	Кисий-
ска	мера;	ул.	„Кънчо	Скорчев“	№	2,	4,	6,	8,	10,	9,	7,	5,	
3,	 1;	 ул.	 „Димитър	Горов“;	 ул.	 „Черновръх“;	 с.	Долни	
Мечевци;	с.	Раевци;	с.	Дръндари;	с.	Скорци;	с.	Бахре-
ци;	с.	Дълбоки	Томчевци;	ул.	„Стара	планина“,	около	
кметство	Плачковци. 
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 на 08.08.2018 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради	 из-
вършване	на	обслужване	на	съоръженията	за	доставка	
на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахран-
ването	в	района	на	община	Севлиево	и	община	Габро-
во:	с.	Гъбене,	с.	Камещица,	с.	Музга,	с.	Смиловци,	с.	
Борското,	с.	Дебел	дял	и	почивна	станция	„Люляци”.	
 Временни	 смущения	 в	 електрозахранването	 са	
възможни от 08:30 до 09:00 ч. и от 16:00 до 16:30 ч. 
в	 районите	 на	 Севлиевски	 лозя	 –	 в	 района	 по	 пътя	
за	Вран,	Габровско	шосе,	с.	Яворец,	с.	Драгановци,	с.	
Драгиевци,	с.	Новаковци,	с.	Кастел,	с.	Батошево	-	ма-
хала	ДИП.		
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

О Б Щ И Н А             Г А Б Р О В О
 
заПоВеД № 1318/24.07.2018 г. на кМеТа на 
оБЩина гаБроВо  за  ПуБлиЧен ТЪрг с ТаЙ-
но наДДаВане за оТДаВане ПоД наеМ на: 
 1.	Магазин,	находящ	се	в	село	Брънеци,	с	площ	
28,00	кв.	м,	НТЦ	–	8,12	лв.	без	ДДС	на	месец,	за	ма-
газин.
	 2.	Павилион,	находящ	се	в	село	Мрахори,	с	площ	
26,25	кв.	м,	НТЦ	–	7,61	лв.	без	ДДС	на	месец,	за	ма-
газин.
 срок на договора: 10	(десет)	години.	
 Дата и час на провеждане на търга:	 21	 август	
2018	г.	от	14.00	ч.
 закупуване на тръжна документация:	от	25	юли	
2018	г.	до	20	август	2018	г.
 Дата и час на повторно провеждане на търга:	28	
август	2018	г.,	14.00	ч.
 закупуване на тръжна документация:	до	27	ав-
густ	2018	г.
	 Тръжната	 документация	 се	 получава	 в	 „Център	
за	информация	и	услуги	на	гражданите”	при	Община	
Габрово	 срещу	 представена	 квитанция	 за	 закупени	
документи.	
 за допълнителна информация: община габро-
во, телефон: 066/818 441.

 на основание чл. 23, ал. 
4, т. 1 от зМсМа се свиква 
заседание на общински съвет 
- габрово, което ще се прове-
де на 26 юли 2018 от 13:00 
часа в заседателна зала на 
община габрово при следния 
проект за дневен ред:
 1. Питания	 и	 отговор	
на	питания.
 2.	 Актуализиран	 бю-
джет	и	информация	за	из-
пълнението	на	бюджета	на	
Община	 Габрово	 за	 2018	
година	към	30	юни	2018	г.
 3.	Актуализация	на	бю-
джета	на	Община	Габрово	
за	 2018	 г.	 и	 на	 инвести-
ционната	програма.
 4.	Приемане	на	стано-
вище	по	Бизнес	плана	на	
„В	и	К“	ООД	–	Габрово	за	
2017-2021	г.
 5.	 Отчет	 за	 дейност-
та	 на	 Общински	 съвет	 -	

Габрово	и	неговите	посто-
янни	 комисии	 за	 периода	
1	декември	2017	г.	-	30	юни	
2018	г.
 6.	Изпълнение	решени-
ята	 на	 Общински	 съвет	 -	
Габрово,	приети	в	периода	
23	януари	2018	г.	 -	28	юни	
2018	г.
 7. Наредба	 за	 измене-
ние	 и	 допълнение	 на	 На-
редбата	 за	 реда	 за	 при-
добиване,	 управление	 и	
разпореждане	с	общинско	
имущество	-	първо	четене.
 8. Наредба	за	реда	за	
престой	 и	 паркиране	 на	
пътни	 превозни	 средства	
на	територията	на	община	
Габрово	–	второ	четене.
 9. Утвърждаване	класи-
рането	на	кандидатите,	съ-
гласно	т.	ІІ	от	протокол	№	
2	на	комисията,	назначена	
с	Решение	№	45/29.03.2018	

г.	на	ОбС	-	Габрово	за	ор-
ганизиране	 и	 провеждане	
на	 конкурс	 за	 избор	 на	
Изпълнителен	директор	на	
Фондация	 „Узана“	 -	 Габро-
во	(в	процес	на	учредява-
не)	и	изменение	на	 т.	 5.4.	
от	 Решение	 130/27.07.2017	
г.	на	ОбС-Габрово.
 10.	 Изменение	 на	 Ре-
шение	№	254	от	21.12.2017	
г.	 на	 ОбС-Габрово	 и	 При-
емане	 на	 Правилник	 за	
устройството	 и	 дейност-
та	 на	 общински	 Център	
за	подкрепа	за	личностно	
развитие	 „Кариерно	 ори-
ентиране	–	Габрово“.	
 11. Отпускане	 на	 фи-
нансова	 помощ	 на	 Тери-
ториална	 организация	 на	
глухите	-	гр.	Габрово,	чрез	
Районна	 организация	 на	
глухите	 -	 гр.	 Горна	Оряхо-
вица,	 за	 съфинансиране	

на	 участието	 им	в	Нацио-
нален	туристически	събор.
 12. Учредяване	безвъз-
мездно	право	на	ползване	
на	 СРС	 на	 КТ	 „Подкрепа“	
върху	части	от	имот	-	част-
на	 общинска	 собственост	
(ул.	„Радецка“	№	18).
 13. Предоставяне	 без-
възмездно	 за	 управление	
на	 част	 от	 имот	 -	 публич-
на	 общинска	 собственост,	
представляваща	 парко-
място	 в	 гараж	 -	 публич-
на	 общинска	 собственост,	
находящ	 се	 на	 ул.	 „Стан-
ционна“	№	9,	гр.	Габрово.
 14.	 Предоставяне	 без-
възмездно	 за	 управление	
на	 част	 от	 имот	 -	 публич-
на	 общинска	 собственост,	
представляваща	 парко-
място	 в	 гараж	 -	 публич-
на	 общинска	 собственост,	
находящ	 се	 на	 ул.	 „Стан-

ционна“	№	9,	гр.	Габрово.
 15. Откриване	 на	 про-
цедура	 за	 провеждане	 на	
публичен	търг	с	тайно	над-
даване	 за	 отдаване	 под	
наем	 на	 част	 от	 имот	 -	
публична	 общинска	 соб-
ственост,	 находяща	 се	 в	
ОУ	„Иван	Вазов“,	Габрово,	
представляваща	 Кабинет	
за	дентална	медицина.
 16.	Разрешение	за	из-
работване	 на	 Подробен	
устройствен	 план	 -	 План	
за	регулация	и	застроява-
не	 (ПУП-ПРЗ)	 за	 Частич-
но	изменение	 (ЧИ)	на	За-
строителен	и	регулационен	
план	за	част	от	кв.	1	и	кв.	
3	по	плана	на	с.	Чарково,	
община	Габрово.
 17. Разрешение	 за	 из-
работване	 на	 Подробен	
устройствен	 план	 (ПУП)	
-	 Парцеларен	 план	 (ПП)	

за	 трасе	 на	 ел.	 провод	
до	 ПИ	 с	 идентификатор	
87120.38.56	 по	 КК	 на	 с.	
Яворец,	община	Габрово.
 18.	 Одобряване	 на	
Подробен	 устройствен	
план	 -	 План	 за	 регулация	
(ПУП-ПР)	 за	 Частично	 из-
менение	(ЧИ)	на	Подробен	
устройствен	план	(ПУП)	на	
уличната	регулация	на	ули-
ца	с	о.т.	91-99-97	по	плана	
на	 гр.	 Габрово	 -	 Северна	
зона,	ІІ	част.
 19.	Разрешение	за	из-
работване	 на	 Подробен	
устройствен	 план	 (ПУП)	
-	 План	 за	 застрояване	
(ПЗ)	 за	 ПИ	 с	 идентифи-
катор	 14218.262.182	 по	 КК	
гр.	 Габрово,	 във	 връзка	 с	
промяна	 предназначение	
на	 земеделска	 земя	 за	
неземеделски	 нужди	 -	 „за	
жилищно	строителство“.

 20.	 Продажба	 на	 дви-
жими	 вещи	 -	 съдове	 за	
отпадъци,	 находящи	се	на	
склад	на	ОП	„Благоустроя-
ване“	-	гр.	Габрово.
 21.	 Продажба	 на	
имот	 -	 частна	 общин-
ска	 собственост	 -	 ПИ	
14218.508.185,	 находящ	 се	
на	 ул.	 „Осми	 март“	 №	 3,	
гр.	Габрово.
 22.	Продажба	на	имот	
-	 частна	 общинска	 соб-
ственост	(ПИ	14218.502.482,	
ул.	 „Генерал	 Николов“,	 гр.	
Габрово).
 23. Продажба	 на	 имот	
-	 частна	 общинска	 соб-
ственост	(ПИ	14218.502.481,	
ул.	 „Генерал	 Николов“,	 гр.	
Габрово).
 24. Продажба	 на	 имот	
-	 частна	 общинска	 соб-
ственост	(ПИ	14218.502.477,	
ул.	„Генерал	Николов“).

В ОДМВР - Гаáрîвî ñå îпиòаха 
да заòрудíяò раáîòаòа íи
Въз	 основа	 на	 тези	 до-
кументи	 подставените	
лица	 вземали	 коли	 наза-
ем	или	на	лизинг,	луксоз-
ни.	 После	 ги	 докарвали	
в	 България,	 сваляла	 се	
GPS-системата,	 сменяли	
се	номерата,	пренабивали	
други	номера	на	рамата	и	
ги	 продавали	 на	 българи,	
за	 които	 групата	 предва-
рително	знаела,	че	търсят	
луксозни	коли.
	 По	 повод	 състава	 на	
групата	 от	 Спецпрокура-
турата	 уточниха:	 „Устано-
вени	 са	 4	 лица	 –	 една	
жена,	 двама	 мъже,	 които	
не	 са	 длъжностни	 лица,	
и	 офицера	 -	 служител	 на	
ОД	 на	 МВР	 -	 Габрово.	
Предстои	да	се	определи	
точния	 брой	 на	 продаде-
ните	 по	 този	 начин	 авто-
мобили,	 засега	 разслед-
ващите	 имали	 данни	 за	
14	 луксозни	 автомобила,	
внесени	 по	 този	 начин.	
Спецпрокурор	допълни,	че	
регистрацията	 на	 присво-
ените	 автомобили	 винаги	
е	 ставала	 в	 ОД	 на	 МВР	
-	Габрово.	
	 При	 обиска	 в	 колата	
на	арестувания	офицер	от	
Габрово	 били	 открити	 20	
банкноти	 по	 100	 лв.	 и	 66	
по	 20	 лева,	 с	 отпечатъци	
от	 пръстите	 на	 шефа	 на	
бандата	 и	 самия	 офицер.	
„Другите	 трима,	 участва-
ли	 в	 престъпната	 група,	
са	български	граждани	от	
Варна	 -	 бизнесмени,	 не	
са	 криминално	 проявени.	
Възложили	 сме	 данъчни	
ревизии	 на	 цялостната	

дейност	 на	 тези	 лица,	 за	
да	 установим	 има	 ли	 съ-
ответствие	или	не	на	иму-
ществото,	 което	 имат,	 и	
паричните	средства,	които	
получават.	 Дамата	 не	 ра-
боти	нищо,	двамата	мъже,	
които	 не	 са	 длъжностни	
лица	 –	 единият	 работи	 в	
Германия,	 а	 другият	 -	 в	
България,	 и	 дейността	им	
е	свързана	с	продажба	на	
автомобили“,	 допълниха	
прокурорите.	 За	 живее-
щия	 в	 Германия	 участник	
в	 бандата	 имало	 издаде-
на	Европейска	заповед	за	
арест.
	 Вчера	 от	 Спецпроку-
ратурата	официално	съоб-
щиха,	че	 „на	23	юли	2018	
г.	 Специализираният	 на-
казателен	 съд	 наложи	 на	
ръководителя	 на	 групата	
(търговец	 на	 автомобили)	
и	 полицейския	 служител	
мярка	 за	 неотклонение	
„Задържане	под	стража“.	
	 На	 третия	 задържан	
участник	 в	 групата	 съдът	
определи	 парична	 гаран-
ция,	 за	 да	 полага	 грижи	
за	децата	си“.

Продължава от стр. 1

В	 навечерието	 на	
тържествата	 през	 август	
учениците	 проучваха	 исто-
рическите	 събития	 около	
Руско-турската	 освободи-
телна	 война	 и	 героичните	
Шипченски	 боеве,	 почист-
ваха	 и	 озеленяваха	 райо-
ните	 около	 паметниците	 и	
засвидетелстваха	 своята	
почит.	В	рамките	на	иници-
ативата	 участниците	в	нея	
посетиха	 и	 проведоха	 от-
крити	 уроци	 в	 Регионален	
държавен	архив	–	Габрово,	
както	 и	 	Регионален	исто-
рически	 музей	 –	 Габрово.	
Проведени	 са	 училищни	
конкурси	 за	 есета,	 рисун-
ки	 и	 презентации,	 посве-
тени	 на	 141-годишнината	
от	 Шипченската	 епопея	 и	
други	 събития	 от	 Руско-
турската	война	1877-1878	г.	

Учåíици îò îáлаñò 
Гаáрîвî и òази ãîдиíа 
ñå включиха...
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Дíåвåí рåд за заñåдаíиå íа Оáщиíñки ñъвåò - Гаáрîвî, кîåòî щå ñå прîвåдå íа 26 юли

Операцията	 е	 тази	 сед-
мица	 се	 провежда	 във	
всички	 държави-членки	
на	 европейската	 орга-
низация	 на	 службите	 на	
Пътна	 полиция	 -	 TISPOL.	
В	акцията	участват	и	слу-
жители	 от	 криминална	 и	
икономическа	 полиция,	
както	 и	 представители	
на	 ИА	 „Автомобилна	 ад-
министрация”.	 По	 време	
на	 проверките	 по	метода	
„широкообхватен	контрол”	
се	 осъществява	 контрол	
за	 валидна	 „Гражданска	
отговорност”,	 наличие-
то	 на	 винетен	 стикер	 за	
ползване	 на	 републикан-
ските	 пътища.	 Основните	
причини	 за	 възникнали	
инциденти	с	участието	на	
товарни	автомобили	и	ав-
тобуси	 са	 неспазване	 на	
време	 за	 почивка,	 пре-
вишаване	 на	 скоростта,	
алкохол	 и	 упойващи	 ве-
щества,	 превоз	 на	 нео-
безопасени	товари.

Заñилåíи прîвåрки
íа òîварíи авòîмîáили
и авòîáуñиòå дî íåдåля

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 Шейсетгодишният	 мъж	
от	 кв.	 Трендафила,	 който	
преди	 две	 години	 беше	
задържан	 за	 притежание-
то	на	незаконно	оръжие	и	
боеприпаси,	 заминава	 за	
затвора,	 решиха	 две	 съ-
дебни	 инстанции	 в	 Габро-
во.	 С	 решение	 №	 70/12	
юли	2018	г.	тричленен	със-
тав	 на	 Окръжния	 съд	 по-
твърди	две	години	лишава-
не	от	свобода	за	М.	К.,	но	
тъй	като	подсъдимият	има	
и	 предходна	 условна	 при-
съда,	му	се	прибавят	още	
три	месеца	затвор.	Някол-
ко	дни	преди	да	претърсят	
дома	 му	 на	 ул.	 „Д-р	Тота	
Венкова“	в	Габрово	срещу	
него	е	влязла	в	сила	друга	
присъда	 –	 за	шофиране	в	
пияно	състояние.	По	нея	е	
получил	3	месеца	условно,	
а	боеприпасите	са	открити	
в	 този	 изпитателен	 пери-
од.	Така	че	М.	К.	ще	отиде	

в	затвора	за	2	г.	и	3	мес.
	 Претърсването	 на	
дома	 му	 е	 извършено	 на	
14	април	2016	г.	Тогава	по-
лицаите	 намерили	и	 иззе-
ли	 преработен	 газ-сигна-
лен	 пистолет	 „ЕКОL“,	 гра-
ната	и	4	патрона,	за	които	
мъжът	 не	 притежавал	 съ-
ответното	разрешително.
	 Сега	 подсъдимият	
беше	признат	за	виновен,	
че	 „на	 14	 април	 2016	 г.	 в	
апартамент	 на	 улица	 „Д-р	
Тота	 Венкова”	 в	 Габрово	
държал	 47	 грама	 барут	 и	
един	 патрон,	 намиращи	
се	 в	 самоделно	 взривно	
устройство,	 изготвено	 от	
корпус	 на	 фугасна	 отбра-
нителна	 ръчна	 граната	
„Ф-1”.	 Държал	 и	 сигнал-
но-газов	 пистолет,	 годен	
да	произвежда	изстрели	с	
видоизменени	боеприпаси,	
и	4	броя	самоделно	снаря-
дени	сигнални	патрони	със	
сачми,	калибър	9	mm,	без	
да	има	разрешение“.

 Стартира	 приемът	 на	
проектни	 предложения	
по	 подмярка	 4.1.2.	 „Ин-
вестиции	 в	 земеделски	
стопанства	 по	 Тематична	
подпрограма	 за	 развитие	
на	 малки	 стопанства“	 от	
мярка	4	„Инвестиции	в	ма-
териални	 активи“	 от	 Про-
грамата	 за	 развитие	 на	
селските	 райони	 (ПРСР)	
за	 периода	 2014	 -	 2020	 г.	
Кандидатите	 ще	 могат	 да	
подават	 своите	 проектни	
предложения	по	подмярка-
та	 чрез	 Информационната	
система	 за	 управление	 и	
наблюдение	на	средствата	
от	 Европейските	 структур-
ни	и	инвестиционни	фондо-
ве	(ИСУН	2020)	на	интернет	
адрес:	 http://eumis2020.
government.bg.	 Подмярка-
та	предоставя	възможност	
за	 инвестиционна	 подкре-
па	 на	 малки	 земеделски	
стопанства,	 което	ще	 спо-
могне	 за	 повишаване	 на	
конкурентните	 им	 предим-

ства.	 Условията	 за	 канди-
датстване	 по	 процедурата	
са	 уредени	 в	 насоки,	 ут-
върдени	 от	 Управляващия	
орган	 на	 ПРСР.	 Общият	
размер	на	средствата,	кои-
то	могат	да	бъдат	предос-
тавени	 по	 процедурата	 за	
всички	 одобрени	 проектни	
предложения,	е	24	447	500	
лева.	 Максималният	 раз-
мер	 на	 общите	 допустими	
разходи	по	подмярката	за	
един	 проект	 е	 48	 895	 лв.,	
като	за	проекти,	свързани	
с	 колективни	 инвестиции,	
той	е	136	906	лв.	
	 Кандидатите	 могат	 да	
задават	 допълнителни	 въ-
проси	и	да	искат	разясне-
ния	 във	 връзка	 с	 Услови-
ята	 за	 кандидатстване	 до	
3	 седмици	 преди	 крайния	
срок	за	подаване	на	пред-
ложенията	 на	 rdd@mzh.
government.bg,	 а	 крайният	
срок	 за	 подаването	 им	 е	
17:30	часа	на	22	октомври	
2018	г.
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До	 последните	 две	 нару-
шения	 често	 се	 прибягва	
от	 нарушители,	 на	 които	
са	 им	 отнети	 регистра-
ционните	 номера,	 заради	
употреба	на	наркотици.
	 Други	четирима	шофьо-
ри	са	осъдени	за	това,	че	
при	управление	на	МПС-та	
са	причинили		имуществе-
ни	и	неимуществени	щети.
	 Всички	 гореизброени	
присъди	 са	 по	 обвинения	
на	 Районната	 прокурату-
ра	в	Габрово.	Анализът	им	
показва,	 че	 в	 трийсет	 и	
осем	 случая	 прокуратура-
та	 е	 работила	 по	 бързи	
производства,	 при	 които	
разследването	 е	 приклю-
чено,	извършителят	е	пре-
даден	на	съд	и	е	осъден	в	
изключително	 кратки	 сро-
кове.
	 Различни	 съдебни	 ак-
тове	 са	 издадени	 срещу	
нарушителите,	 осъдени	
за	 извършени	 транспорт-

ни	 престъпления.	 Шейсет	
и	 шест	 са	 присъдите	 по	
обвинителни	 прокурорски	
актове,	 три	 –	 по	 спора-
зумения	 между	 сгафилия	
водач	и	прокурор,	а	други	
пет	са	по	предложение	на	
обвинението	 за	 налагане	
на	 административни	 нака-
зания	след	освобождаване	
от	 наказателна	 отговор-
ност.	 В	 последния	 случай	
обвиняемият	 трябва	 да	
отговаря	 на	 няколко	 ус-
ловия,	за	да	мине	само	с	
глоба	–		да	не	е	осъждан	
досега	и	да	не	е	освобож-
даван	 от	 наказателна	 от-
говорност	по	този	ред,	за	
престъплението	 му	 да	 се	
предвижда	 наказание	 ли-
шаване	от	свобода	до	три	
години,	 когато	 е	 умишле-
но,	 или	 лишаване	 от	 сво-
бода	до	пет	години,	когато	
е	 по	 непредпазливост,	 а	
причинените	от	престъпле-
нието	 имуществени	 вреди	
да	са	възстановени.
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																								Преговорите	на	Берлинския	
конгрес	–	1878г.

аНгЕЛ аНгЕЛОВ
 
	 Идеята	за	свикване	на	
Берлинския	 конгрес	 въз-
никва	 още	 в	 хода	 на	 Ру-
ско-турската	 война	 през	
1877-1878	 година.	 След	
сключване	 на	 Санстефан-
ския	мирен	договор	на	19	
февруари	1878	г.		Англия	и	
Австро-Унгария	се		страху-
ват,	 че	 със	 създаване	 на	
голяма	българска	държава	
Русия	 много	 ще	 разшири	
своето	 влияние	на	Балка-
ните,	 затова	 ултимативно	
поставя	 въпроса	 или	 да	
се	 ревизира	 Санстефан-
ският	 мирен	 договор,	 или	
обявяват	 война	 на	 Русия.	
По	 това	 време	 Русия	 не	
е	 готова	да	води	война	с	
тях	и	приема	да	се	свика	
конгрес,	който	да	ревизи-
ра	 Санстефанския	 мирен	
договор.	 Англия	 и	 Русия	
предварително,	преди	кон-
греса,	 сключват	 споразу-
мение,	с	което	английски-
ят	 министър-председател	
Дизраели	 предрешава	
въпросите,	 които	 ще	 се	
обсъждат	на	конгреса.
	 Берлинският	конгрес	е	
открит	 на	 13	 юни	 1878	 г.	
в	 двореца	 „Раздевил“.	 В	
него	 вземат	 участие	 Ан-
глия,	 Германия,	 Франция,	
Австро-Унгария,	 Италия,	
Русия	 и	Турция.	 За	 пред-
седател	на	конгреса	е	из-
бран	 канцлерът	 на	 Герма-
ния	Ото	фон	Бисмарк.																																																							
		Официален	език	на	кон-
греса	 е	 френският.	 По	
време	 на	 преговорите	

Дизраели	с	ултиматум	на-
лага	 допускането	 на	 во-
енни	 турски	 гарнизони	по	
билото	 на	 Стара	 планина	
и	 реална	 турска	 власт	 в	
Източна	Румелия.	Ото	фон	
Бисмарк	 пък	 налага	 ре-
шението	 територията	 на	
Софийския	санджак	да	се	
включи	 в	 Княжество	 Бъл-
гария.
	 Конгресът	 завършва	
на	1/13	юли	1878	г.	с	под-
писването	 на	 Берлинския	
договор.
	 Според	 този	 договор	
Санстефанска	България	се	
разкъсва	 на	 три	 части:	
васално	на	Турция	 княже-
ство	България;	васална	на	
Турция	 автономна	 област	
Източна	 Румелия;	 гео-
графската	 област	 Маке-
дония,	 вместо	 да	 я	 дадат	
на	 България,	 както	 е	 ре-
шено	 на	 Посланическата	
конференция	 в	 Цариград	
през	 1876	 г.,	 е	 върната	
на	 Турция.	 Териториите	
на	 Пиротско	 и	 Враня	 са	
предадени	 на	 Сърбия,	 а	
Северна	 Добруджа	 -	 на	
Румъния.
	 Според	 Енциклопедия	
Британика,	 издание	 от	
1911	 г.,	 Берлинският	 дого-
вор	със	своето	изкуствено	
разделение	 на	 българите	
създаде	 заплетения	 маке-
донски	въпрос,	който	е	съ-
ществена	 част	 от	 нашата	
национална	 история.	 По	
такъв	 начин	 Берлинският	
конгрес	заложи	на	Балка-
ните	 буре	 с	 барут,	 което	
избухна	 през	 1914	 година		

с	 началото	 на	 Първата	
световна	война.
	 Българите	 от	 Мизия,	
Тракия	 и	 Македония	 по-
срещат	 с	 големи	 проте-
сти	решенията	на	Берлин-
ския	 конгрес.	 На	 5	 ок-
томври	 1878	 г.	 българите	
в	 Македония	 с	 помощта	
на	 създадените	 в	 Княже-
ство	 България	 комитети	
„Единство”	 се	 вдигат	 на	
въстание,	известно	в	бъл-
гарската	 история	 като	
Кресненско-Разложкото	
въстание.	 Главен	 център	
на	въстанието	е	село	Кре-
сна,	 Мелнишко	 (днес	 в	
Благоевградска	област).
	 Под	 ръководството	 на	
Стоян	 войвода	 са	 създа-
дени	 въоръжени	 въстани-
чески	 чети.	 Главна	 роля	

в	 организацията	 на	 въс-
танието	 играят	 комите-
тите	 „Единство”	 в	 Горна	
Джумая	 (Благоевград)	 и	
София.	 В	 Горна	 Джумая	
и	Кюстендил	се	стичат	до-
броволци	 от	 цялата	 стра-
на	 -	 стари	 воеводи,	 бъл-
гарски	опълченци	и	много	
млади	 българи.	 През	 ме-
сец	 септември	 1878	 г.	 в	
Рилския	манастир	се	про-
вежда	 съвет	 на	 воеводи-
те,	 на	 който	 присъства	 и	
митрополит	 Натанаил	 Ох-
ридски.	Взема	се	решение	
българското	 население	 от	
Кресненско	 да	 се	 вдигне	
на	въстание	в	началото	на	
месец	октомври	1878	годи-
на.	 В	 началото	 на	 месец	
октомври	 Софийският	 ко-
митет	„Единство”	изпраща	
въстаническа	 чета,	 която	
успешно	 преминава	 през	
българо-турската	 граница	
и	прониква	Мелнишко.
	 На	 5	 октомври	 1878	 г.	
въстаниците	 от	 софийска-
та	чета	и	местните	въста-
нически	 чети,	 ръководени	
от	 Стоян	 войвода,	 напа-
дат	 турския	 гарнизон	 в	
Кресна	 и	 го	 принуждават	
да	се	предаде.	След	това	
въстанието	 обхваща	 40	
села	 от	 целия	 Мелнишки	
и	Разложки	край.	Турското	
правителство	 с	 английски	
кораби	пренася	свои	вой-
ски	 в	 Солун,	 които	 през	
ноември	1878	година	с	го-
ляма	жестокост	потушават	
въстанието.	
	 След	 масовото	 клане	
на	 българите	 от	 турците	

25	 000	 българи	 бежанци	
от	 Мелнишко	 и	 Разложко	
се	преселват	в	Княжество	
България.	 Днес	 в	 Бълга-
рия	живеят	около	2.5	млн.	
потомци	 на	 бежанците	 от	
Македония,	 прогонени	 от	
гръцките	 и	 сръбските	 за-
воеватели.
	 За	 подпомагане	 бор-
бата	на	българите	в	Маке-
дония	 за	 освобождаване	
от	 турското	 робство	 на	
29	 август	 1878	 г.	 в	 Тър-
ново	 в	 присъствието	 на	
Любен	 Каравелов	 се	 уч-
редява	 Народен	 комитет	
„Единство”	 от	 38	 души	 с	
председател	 д-р	 Стат	 Ан-
тонов.	 На	 учредяването	
на	 комитета	 от	 Габрово	
присъствал	Тодор	Бурмов,	
който	по	това	време	е	на	
административна	 работа	
в	 града.	 Търновският	 ко-
митет	„Единство”	изпраща	
писмо	до	Габрово	с	пред-
ложение	 и	 тук	 да	 създа-
дат	 комитет	 „Единство”.	
След	 като	 Тодор	 Бурмов	
се	 върнал	 от	 Търново	 в	
Габрово	 и	 тук	 бил	 създа-
ден	 комитет	 „Единство”.	
За	 председател	 на	 коми-
тета	бил	избран	Сава	Или-
ев	Сирманов,	за	секретар	
-	 Никола	 Голосманов,	 за	
касиер	-	Христо	Конкилев,	
и	за	членове	-	В.	Золотич,	
Атанас	Симеонов	Кехлиба-
ров,	д-р	Алекси	Христов	и	
учителя	Петър	Генчев.	
	 Габровският	 комитет	
„Единство”	 изпраща	 за	
въстаниците	 в	 Македония	
162	пушки	и	 2000	патрона	

и	парични	средства.
	 В	 заключение	 ще	 по-
соча,	 че	 породеният	 от	
решенията	 на	 Берлинския	
конгрес	 през	 1878	 година	

Македонски	 въпрос	 все	
още	пречи	на	добросъсед-
ските	 отношения	 между	
Република	България	 и	 Ре-
публика	Македония.
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Сава Илиев Сирманов, 
председател на комитет 

„Единство“. Източник: 
http://www.nmogabrovo.com

сТЕФКа БУРмОВа

„Независимо	 дали	
е	 сушаво	 или	 дъждовно	
времето,	 Севлиево	 винаги	
стои	без	вода	 -	с	 тревога	
заяви	пред	вестника	депу-
татът	 от	 левицата	 Кристи-
на	 Сидорова.	 -	 И	 това	 го	
казвам,	 защото	 положе-
нието	 на	 севлиевци	 наис-
тина	е	тежко,	поради	кое-
то	през	миналата	седмица	
съм	 входирала	 в	 Народ-
ното	събрание	въпроси	до	
министъра	 на	 земедели-
ето,	 храните	 и	 горите	 Ру-
мен	Порожанов,		свързани	
със	 сечта	 във	 вододайни-
те	 зони	 и	 водохващани-
ята	 най-вече	 на	 община	
Севлиево.“	 Въпросите	 са	
следните:	 „Разрешено	 ли	
е	извършването	на	сечи	в	
поясите	 около	 водоизточ-
ници	и	съоръжения	за	пи-
тейно-битово	 водоснабдя-
ване	от	повърхностни	води	
и	 около	 водоизточници	 и	
производствени	 съоръже-
ния	за	питейно	битово	во-

доснабдяване	от	подземни	
води	 и	 около	 водоизточ-
ници	 на	 минерални	 води,	
използвани	 за	 лечебни,	
профилактични,	 питейни	 и	
хигиенни	 нужди?	 Необхо-
димо	 ли	 е	 изготвянето	 на	
лесоустройствени	 планове	
за	 тези	 сечи	 и	 ако	 да,	
спазват	 ли	 се	 те?	 Какви	
по	 вид,	 предназначение	 и	
обем	 следва	 да	 са	 тези	
сечи?	 Колко	 на	 брой	 са	
извършените	 сечи	 в	 тези	
зони	 на	 област	 Габрово,	
с	каква	площ	и	основания	
за	осъществяването	им?“	

Според	 Сидорова	 се	
е	 оказало,	 че	 именно	 във	
вододайните	 зони	 се	 из-
вършва	сериозна	сеч	и	то	
във	втория	пояс	около	во-
дохващанията,	 което	 води	
до	 сериозно	 замътняване	
на	 водата.	 Самата	 тя	 е	
видяла	с	очите	си,	че	при	
всеки	дъжд	реки	от	кал	се	
стичат	 към	 водохващания-
та,	стигат	до	тях	и	постъп-
ват	 във	 водопроводната	
мрежа.	„Така,	ако	не	бъде	

спряно	 водоподаването,	
става	 нещо	 страшно,	 по-
ради	което	е	нужно	да	се	
търси	своевременно	реша-
ване	на	 този	проблем	 -	 е	
категорична	 тя.	 -	 Защото	
при	очертаващото	се	дъж-
довно	 лято	 Севлиево	 от-
ново	 е	 обречено	 да	 няма	
вода.	А	и	в	момента	отно-
во	там	няма	вода.“

Ето	защо	първата	стъп-
ка,	 която	 тя	 е	 предприе-
ла,	 са	 именно	 зададените	
от	 нея	 въпроси,	 свързани	
със	 сечта	 във	 вододай-
ните	 зони	 на	 Севлиево.	
Нейните	 предложения	 са	
насочени	 към	 ограничава-
не	 и	 забрана	 на	 сечта	 в	
районите	 на	 севлиевските	
водохващания.	 Тя	 обясни,		
че	те	са	няколко	и	според	
нея	 е	 редно	 да	 се	 дават	
разрешителни	за	сеч	само	
в	едно	от	тях,	а	не	както	е	
в	момента	-	едновременно	
в	 по-голямата	 част	 да	 се	
извършва	 тя.	 И	 когато	 се	
замътнят	 водохващанията,	
няма	 какво	 друго	 да	 се	

направи,	освен	да	се	спре	
водата.	 „Но	 когато	 разре-
шението	 за	 сеч	 е	 дадено	
само	 за	 едно	 водохваща-
не,	 водоснабдяването	 на	
Севлиево	 може	 да	 бъде	
поето	от	останалите	водо-
дайни	зони	и	 тогава	няма	
да	се	налага	спирането	на	
водата	 в	 цялата	 община	
-	 подчерта	 тя.	 -	 Ето	 защо	
заедно	 с	 колеги	 обмисля-
ме	 по	 какъв	 начин	 може	
да	 бъде	 ограничена	 тази	
сеч.	 Освен	 това,	 по	 моя	
информация,	другият	голям	
проблем	е	свързан	с	диве-
човите	 ниви,	 което	 озна-
чава	 засаждането	 им	 със	
земеделски	 култури,	 най-
вече	 царевица	 и	 то	 в	 ра-
йона	 на	 водохващанията.	
В	 момента,	 в	 който	 тези	
ниви	бъдат	изорани,	отно-
во	 калната	маса	се	стича	
надолу	 и	 влиза	 във	 во-
дата	 на	 водохващанията,	
тъй	като	това	е	планински	
район.	А	пречиствателната	
станция	не	може	да	поеме	
тази	кал.“	Според	Кристи-

на	 Сидорова	 най-тежък	 е	
проблемът	 с	 подаването	
на	 живителната	 течност	
към	 селата	 Ловнидол	 и	
Буря,	 където	 магистрални-
ят	 водопровод	 е	 голям	 и	
захранването	 е	 трудно.	 В	
момента,	 в	 който	 в	 него	
постъпи	 кал,	 се	 създават	
много	 големи	 проблеми	 и	
хората	там	от	години	стра-
дат	от	безводие.	През	ми-
налата	година	в	тези	села	
нямаше	вода	близо	40	дни,	
припомни	тя	и	заяви,	че	и	
там	има	нужда	от	подмяна	
на	водопроводните	тръби.	

„Севлиево	 се	 нуждае	
от	 голяма	 инвестиция	 във	
водопроводната	 мрежа	 -	
бяха	 думите	 на	 депутата	
от	 левицата.	 -	 В	 момента	
там	 се	 изпълнява	 проект	
за	 рехабилитация	 на	 до-
веждащия	 водопровод	 от	
Априлци,	 но	 все	 още	 има	
много	 работа,	 която	 тряб-
ва	да	се	свърши,	за	да	не	
страдат	севлиевци	от	лип-
са	на	вода	през	летните	и	
есенни	месеци.“			

Криñòиíа Сидîрîва: „Нåзавиñимî каквî å врåмåòî 
- ñушавî или дъждîвíî, Сåвлиåвî å áåз вîда”

	 В	 емоционално	 видео	
обръщение	 музикантите	
от	легендарната	рок	група	
ФСБ	се	обърнаха	към	фе-
новете	на	този	вид	музика	
в	 България	 и	 ги	 поканиха	
да	присъстват	на	Рок	фест	
„Хоталич“	-	Севлиево‘	2018.	
Рокът	 ще	 завладее	 сред-
новековния	град	и	крепост	
„Хоталич“	на	31	август	и	1	
септември	и	с	това	Севли-
ево	 ще	 затвърди	 титлата	
си	на	„новата	рок	столица	
на	 България“,	 съобщават	
от	Община	Севлиево.
	 След	 като	 вече	 ста-
наха	 ясни	 участниците	 в	
тазгодишното	 издание	 на	
фестивала,	 организатори-
те	 от	 Община	 Севлиево	

и	 лично	 кметът	 на	 града	
д-р	Иван	Иванов	обещаха	
невероятно	 настроение	 и	
много	 забавление.	 „Тази	
година	 шоуто	 ще	 е	 още	
по-голямо,	музиката	 -	още	
по-силна,	 а	 изненадите	 -	
гарантирани“,	 с	 тези	 думи	
д-р	 Иван	 Иванов	 покани	
още	 веднъж	 всички	 да	
присъстват	 на	 фестивала.	

Той	се	превръща	в	тради-
ция	 -	 рокът	 под	 звездите	
до	 стените	 на	 Среднове-
ковния	град	и	крепост	„Хо-
талич“	е	гаранция	за	добре	
прекарано	 време	 с	 прия-
тели	и	стойностна	музика.	
„ФСБ	 ще	 сме	 там,	 елате	
и	 Вие,	 а	 който	 не	 дойде,	
ще	изпусне	много“,	споме-
нават	 в	 обръщението	 си	
легендите	 от	 ФСБ,	 които	
ще	бъдат	хедлайнери	през	
първата	 вечер	 от	 фести-
вала.	 Във	 вечерта,	 посве-
тена	на	български	рок,	на	
сцената	 ще	 излязат	 също	
„Ахат“	 и	 Мири	 -	 изпълни-
тел	от	Севлиево.	Още	пър-
вата	 вечер	 крепостта	 ще	
покори	и	рок	групата	P.I.F.	

Голямата	 изненада	 през	
втората	вечер	на	Рок	фест	
„Хоталич“	 Севлиево`2018	
са	„Pero	Defformero“,	които	
идват	 у	 нас	 специално,	
за	да	„взривят“	крепостта.	
Появата	им	на	сцената	ви-
наги	 е	 свързана	 с	 голяма	
доза	 добро	 настроение	 и	
невероятен	 успех.	 Преди	
тях	 на	 сцената	 ще	 изля-
зат	 „Северозападняците“,	
„Обратен	 ефект“	 и	 „Svetlio	
&	the	Legends“.	Много	емо-
ции,	много	рок	и	много	на-
строение	 очакват	 всички,	
които	 ще	 се	 докоснат	 до	
магията	 на	 средновеков-
ния	 град	и	крепост	 „Хота-
лич“	 в	 последните	 дни	 на	
лятото.

Лåãåíдиòå îò ФСБ ñ îáръщåíиå към фåíîвåòå прåди вòîрия íациîíалåí рîк фåñò „Õîòалич”
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уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсо-
ве за безопасно бораве-
не с огнестрелно оръжие 
- 066/80-69-62.
часТни уроци по ан-
глийски език се пред-
лагат на тел. 0895/419-
429. [5, 3]

раБоТа прЕдлага

фирМа В оБласТТа 
на ТуризМа и спор-
Та Търси офис-сЕ-
крЕТар с опиТ, който 
да отговаря на след-
ните условия: висше 
образование; владеене 
на руски и английски 
език; комуникативност. 
предлагаме: заплата 
1000 лв.; бонус па-
кет. CV изпращайте на: 
sport_events@abv.bg. 
[30, 26]

сТроиТЕлни раБоТ-
ници се търсят на тел. 
0988/823-371. [24, 23]
фирМа Търси да назначи 
шлифовчици и полировачи 
Справки на тел. 0888/109-
081. [21, 16]
фирМа Търси мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781 [33, 31]
фирМа за производство 
на столове за износ тър-
си дърводелци. Справки 
на тел. 0876/37-77-80, 
0887/39-62-88. [22, 15]
“форЕсТа МЕБЕл“ 
ЕООД търси да назначи 
мебелисти. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 24]
ХоТЕл В Китен търси да 
назначи миячка в ресто-
рант. Заплата - 900 лв. 
Платени осигуровки. Оси-
гурени храна и нощувки. 
Справки на тел. 0886/736-
968. [11, 8]
ХоТЕл „БожЕнци“ търси 
да назначи работник нощ-
на поддръжка. Справки на 
тел. 0898/74-78-97. [11, 
10]
Get Cash търси кредитни 
консултанти. Справки на 
тел. 0899/682-962. [12, 
10]

фирМа „ВЕгЕа“ оод 
наБира гладачки за 
МЕждинно и край-
но гладЕнЕ. Справки 
на тел. 0885/611-290. 
[16, 13]

„озЕкс” Търси гладачи/
чки и шивачи/чки. Може и 
без опит. Справки на тел. 
066/804-421. [12, 10]
заВЕдЕниЕ Търси по-
мощник-кухня. Справки на 
тел. 0876/463-627. [11, 
10]
фирМа Търси шофьор-
пласьор за разнос на ми-
нерална вода. Заплащане: 
до 1000 лв. Справки на 
тел. 0887/875-652. [11, 
10]
„Миг МирослаВ сТой-
чЕВ“ - Габрово търси да 
назначи на постоянен 
трудов договор ШОФЬОР/ 
ПЛАСЬОР на стоки. Изи-
сквания към кандидати-
те: Средно образование, 
свидетелство за управле-
ние на МПС, умение за 
работа в екип, организи-
раност, експедитивност и 
отговорно отношение към 
работния процес. Телефон 
за връзка: 0893/383-621. 
[12, 10]
Търся жЕна/Мъж за гле-
дане на възрастен мъж. 
Справки на тел. 0887/396-
371. [11, 11]
раБоТници за Франция 
и Белгия, касапи и обезко-
ствачи, 10 евро на час + 
квартира, се търсят на тел. 
0894/215-756, 0032/470-
847-409. [20, 16]
МайсТор Баници и за-
куски за Севлиево - атрак-
тивно заплащане, се търси 
на тел. 0894/514-542. [15, 
5]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [22, 
14]
ItG-sPeDItION Търси да 
назначи служител с ан-
глийски език в спедитор-
ска фирма. Отлични ус-
ловия. Справки на тел. 
0888/982-294. [8, 4]

жЕни за бране на ма-
лини се търсят на тел. 
0898/801-542. [11, 10]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ ООД търси да на-
значи мъже за работа на 
длъжността работник кла-
ница. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [12, 10]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 10]
„алЕкс ок“ търси шофьор 
за градски транспорт във 
Велико Търново. Високо 
възнаграждение, осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0889/710-370. [12, 8]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ ООД търси да на-
значи шофьор с катего-
рия „С“ и професионална 
компетентност. Телефон 
за връзка: 0885/713-813. 
[11, 8]
ТъргоВски оБЕкТ за хра-
нителни стоки предлага 
работа за продавач-кон-
султант. За справка на тел. 
0879/80-80-12, от 14 до 
18 часа. [8, 6]
продаВачка за храните-
лен магазин в село Яворец 
се търси на тел. 0893/733-
373. [5, 4]
„ТандЕМ - В“ ООД - гр. 
Габрово търси работници. 
Справки на място - Север-
на индустриална зона, ул. 
„Индустриална“. [11, 8]
ТЕХничЕски униВЕр-
сиТЕТ - Габрово обявява 
конкурс за асистент по ма-
тематика. Справки на тел. 
0878/622-366. [20, 7]
„гаБро МЕТал 2000“ 
ЕООД  търси специа-
лист „КИП и автоматика“. 
Справки на тел. 0888/724-
758. [6, 4]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Дядо Дянко 
търси продавачки. Справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[15, 7]
аВТоМонТьори - добро 
заплащане, се търсят на 
тел. 0888/415-311. [11, 6]
пицария „ТЕМпо“ търси 
сервитьор/ка и готвач/ка. 
Справки на тел. 0879/988-
010. [12, 6]

сЕрВиТьорки при добро 
заплащане - 700-1000 лв., 
уреден транспорт, се тър-
сят на тел. 0887/671-848. 
[12, 6]
шофьор с категория 
„С+Е“ за работа с гондола 
се търси на тел. 0889/501-
631. [11, 5]
ТърсяТ сЕ сервитьорки за 
морето. Много добро за-
плащане. Справки на тел. 
0897/926-662. [11, 5]
Търся пЕрсонал за гле-
дане на възрастни хора в 
село Яворец. Работа на 
смени. Осигурена храна и 
карта за пътуване. Справ-
ки на тел. 0885/430-525. 
[7, 5]
„МВ янТра“ АД предлага 
работа за монтьор на по-
демни съоръжения и опе-
ратор на машини с ЦПУ. 
Справки на тел. 066/801-
306. [5, 3]
спЕшно сЕ търси опе-
ратор за бензиностанция. 
Справки на тел. 0898/881-
515. [6, 4]
Мандра Търси да назна-
чи работник в цех Кашка-
вал. Повече информация 
на тел. 0898/567-667. [5, 
4]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи работник/ра-
ботници на 4 часа. Справ-
ки на тел. 0887/907-032. 
[6, 2]
сЕрВиТьор/ка и готвачка 
- обедно меню, се търсят 
на тел. 0878/148-408. [11, 
2]
заВЕдЕниЕ Търси готвач 
за денна смяна (обедно 
меню). Справки на тел. 
0896/654-013. [11, 2]
сТроиТЕлни раБоТници 
- добро заплащане, се тър-
сят на тел. 0898/560-440. 
[6, 2]
фирМа Търси стругар, 
може и пенсионер. Справ-
ки на тел. 0888/455-794. 
[5, 2]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси продавач на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-012. [22, 1]

форМоВчици, МожЕ и 
начинаещи, се търсят на 
тел. 0896/333-630. [11, 5]
фирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 1]
заВарчици, МонТажни-
ци и строителни работни-
ци за постоянна работа се 
търсят на тел. 0893/393-
308. [11, 1]
сТроиТЕлна фирМа тър-
си общ работник на посто-
янен договор. Справки на 
тел. 0879/82-99-77. [3, 1]
пласьори-шофьори сЕ 
търсят на тел. 0894/955-
407. [9, 1]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси оператор на ЦПУ 
машини. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 1]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси общ работник. 
Справки на тел. 0884/854-
354. [5, 1]
Търси сЕ миячка/чистачка 
за ресторант. Петдневна 
работна седмица, осем-
часов работен ден, ТД, 
СО. Опит - задължителен. 
Справки на тел. 0898/323-
616. [6, 1]

раБоТа Търси
почисТВанЕ на входове 
на блокове се предлага на 
тел. 0884/510-589. [12, 8]
раБоТа каТо общ ра-
ботник се търси на тел. 
0877/722-663. [4, 1]

ТЪрсиШ раБоТа? 
ние ТЪрсиМ ТоЧно ТеБ! :)

ресторанти GODZILA  в гр. Варна 
предлагат	работа	за:	

гоТВаЧи, Пицари, 
БарБекЮрисТи, серВиТЬори

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

МореТо Те оЧакВа!!!  Tел.:  0888 427 087. 
karieri@godzila.bg, Петя Димитрова

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

аВТоМоБили продаВа
рЕно сцЕник, 1.9 dci, 
2000 г., обслужено, пла-
тени застраховка и да-
нък, нови гуми, се прода-
ва на тел. 0898/493-472, 
0895/688-678. [22, 16]
рЕно МЕган 1.6 е, 90 к. 
с., 2/3 врати, 1996 г., за 
1200 лв. се продава на 
тел. 0894/957-150. [13, 
4]
фолксВагЕн поло - 
1999 г., комби, бензин, 
климатик, всичко платено, 
за 1800 лева се продава 
на тел. 0894/525-258. [3, 
3]
МЕрцЕдЕс Е280 - газ-
бензин, нови гуми, всичко 
платено, се продава на 
тел. 0897/848-525. [4, 2]

МикроБуси, каМиони
ТоВарЕн Lt28, 2.4 Д, 
1992 г., се продава на 
тел. 0897/604-463. [22, 
2]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили 
- тел. 0882/407-493. [12, 
10]
ниски цЕни! Сервиз за 
гуми - монтаж, демон-
таж, баланс, и ремонт на 
двигатели, ходова част, 
скоростни кутии, спирач-
ки и др. Намира се в 
Индустриална зона, след 
„Булкарто“, срещу метан-
станцията. Справки на тел. 
0896/601-408. [11, 10]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [13, 8]

гуМи
4 Броя метални джан-
ти - 15 цола, за Сузуки 
Суифт се продават на тел. 
0888/831-627. [5, 4]

МоТори/ВЕлосипЕди
колЕло „Балкан“ - сгъ-
ваемо, изгодно се продава 
на тел. 0885/092-629. [2, 
1]

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, 10]

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 12]

счЕТоВодсТВо
с ч Е Т о В о д н а 
канТора „кон-
Т о - Е к с п Е р Т “ 
- счетоводни ус-
луги, годишно 
приключване, да-
нъчни декларации 
- справки на тел. 
066/804-066

ТЪРСИ
ГОТВАЧ/КА с опит

Ако приятна и модерна работна обстановка,търсите

ако желаете да се в кулинарията -развивате

Вашето място е при нас!

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

- Денна смяна на работа;
- Мотивиращо възнаграждение.

0899/960 561За контакти: Галина Лазарова:

даВа заЕМ
крЕдиТи - справки на 
тел. 0897/219-833. [33, 
20]
заЕМ днЕс - справки 
на тел. 0898/970-820. 
[22, 3]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м, се предлага на тел. 
0899/377-924
ТранспорТ със самос-
вал до 2 тона се предлага 
на тел. 0886/604-711.
услуги с ГАЗ-ка, самос-
вал се предлагат на тел. 
0893/494-650. [12, 11]

ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне, 
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други теж-
ки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, стро-
ителни отпадъци до смети-
щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448
ТранспорТ - 3 бр. са-
мосвали, 2.5 - 3.5 - 5 
тона, с автокран се пред-
лагат на тел. 0887/357-
039. [22, 11]

ТранспорТ с бус до 1.5 
тона се предлага на тел. 
0898/76-06-16. [5, 3]
ТранспорТ с бус 
се предлага на тел. 
0879/080-862. [11, 5]
прЕВози на хора и то-
вари: в града - 15 лв., 
0.40 лв./км междуград-
ско, се предлагат на тел. 
0878/650-456. [11, 1]

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

о Б я В а
за ПриеМане на оркесТранТи на 

Военна слуЖБа на лица, заВЪрШили 
граЖДански среДни 
или ВисШи уЧилиЩа

 със заповед № оХ – 391/08.05.2018 г. на 
министъра на отбраната на република Бълга-
рия е разкрита процедура по обявяване на 14 
вакантни длъжности за сержанти - Военни 
оркесТранТи в гвардейския представителен 
духов оркестър на националната гвардейска 
част, в духови оркестри от сухопътни войски и 
в Представителния духов оркестър на Военно-
въздушните сили.
 Длъжностите, които могат да се заемат, са:
 „Оркестрант	ІІІ	група”	в	Гвардейски	предста-
вителен	духов	оркестър”	на	военно	формирова-
ние	54800-София
	 „Оркестрант	 ІІІ	 група”	 в	 представителен	 ду-
хов	оркестър	на	Сухопътни	войски”	от	състава	
на	 военно	 формирование	 42830-София,	 34750	
–Карлово,	22220-Сливен
	 „Оркестрант	 ІІІ	 група”	 в	 представителен	
духов	 оркестър	 на	 ВВС	 от	 състава	 на	 военно	
формирование	28000-Граф	Игнатиево”.
 допълнителни изисквания за длъжността:
инструмент тромпет, кларинет, туба, баритон, цугтром-
бон, валдхорна, саксофон или ударни инструменти. 
 ДокуМенТи се ПриеМаТ До 27 Юли 
2018 г. ВЪВ Военно окрЪЖие – гаБроВо, ул. 
„софроний Врачански” 1а

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

за поръчки: габрово,
„полипрес“ оод, централа: 

066/810900 до 810939 
        GsM gate: 0885502501, 

0884501503, вътр. 10, 20
красимир Мирчев 

прЕВоди, лЕгализация
прЕВоди и легализа-
ция - фирма ТММ, блок 
„Рачо Ковача“, 2 етаж, 
тел. 0898/418-088. [12, 
1]



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

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

03/01

НОВО СТРОИТЕЛСТВО
ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ОФЕРТИ
ПРОДАВА ГАРАЖИ

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

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

жи, гараж 29 м2 , таван 65 000 лв
3 ст., Тлъчници, 98 м2, ет.5/5 44 157 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 137 000 лв
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3 ст., Колелото, 111 м2, ет.2/5 64 600 лв
3 ст., Колелото, 74 м2, ет.3/5 64 000 лв
3-ст.,Ш.мост,88 м2 ет.3/8, за ремонт,газ 63 000 лв
3-ст.,Ш.мост, 105 м2,етаж от къща, след 
ремонт,газ+гараж+едностаен 39 м2,  157 000 лв
3-ст., Център, 87 м2, ет. 4/4 53 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 26 500 eu
3-ст., Д. Дянко, 86м2, ет.5, за ремонт 43 000 лв
3-ст., ИЦ, 80 м2, ет. 1, за ремонт 56 600 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ 

Колелото, 2-ет., 306м2 РЗП, 413м2 двор, гараж, 

стопанска постройка 156 600 лв
Бичкиня, 2-ет., 306м2 РЗП, 410м2 двор 646 м2 , 
гараж, стопанска постройка 65 600 лв
Радичевец,2 къщи, 67м2 ЗП,двор 324м2 15 315 eu
Боженци, 140 м2 РЗП, двор 700 м2 56 000 eu
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Пенчевци, стара, с плочи, двор 1361 м2 65 000 eu
Драгановци, 3 спални+бани, двор 920м2 91 000 лв
Козирог, с плочи, ст. постр., 1385 м2 16 000 eu
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 90 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Борово, 2-ет., РЗП 106 м2, за основен ремонт, 
или събаряне, двор 192 м2 11 200 лв.
Велчевци, 2-ет., РЗП 250 м2, за основен ремонт, 
панорама, двор 539 м2 33 200 лв
Стойчовци, 130-годишна къща, отлична реставра-
ция, обзаведена  двор 2739 м2 172 200 лв
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 139 500 eu
Къща на 3 км от Центъра ,240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 188 000 eu
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 115 000 eu
Кметовци, 2-ет.на, двор 1007 м2  126 000 eu
Стойковци, лок. парно,190м2 РЗП, юг 220 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu

ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ
Борово, 542м2, газ 7 617 eu
Борово, 192м2, стара сграда 5 600 eu 
Тончевци, 1052м2 8 500 eu
Шенини, 480 м2, с подобрения 20 000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 27 200 лв
Гачевци, УПИ, 1033 м2, до река 16 200 лв
Войново, УПИ, 949м2, изглед -язовира 16 900 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Борово, УПИ, 503 м2,  16 900 лв
Горни Бакойци, УПИ, 720 м2,  7 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Думници, 1011 м2 19 600 лв
Гайтани, 1176 м2, с проект 12 100 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново,до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг, бунгало, ток, 
вода 17 600 eu
Чехлевци, 1333 м2 + стара къща 11 000 лв
Чехлевци, 812 м2, трифазен ток 6 400 лв
Шести участък, УПИ, 286 м2 32 225 еu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Чехлевци, 500 м2 + бунгало 5 500 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Драгановци, УПИ, 2085 м2, ъглов 17 600 лв
Зелено дърво, 857 м2  договаряне
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9 000 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu

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

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

Тлъчници, УПИ 323 м2 7 500 лв

Тлъчници, УПИ 248 м2 9 900 лв
БИЗНЕС ИМОТИ

Произв. сграда 105 м2, отстъпено право на 
строеж, в центъра 27 000 eu
Дърводелска фабрика, Млечево 166 000 лв
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320 м2 дог.
Сграда, склад и рампа, 587 м2 234 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 389 000 лв
Ид. център, нощен клуб 80 м2 39 000 eu
Ид. център, търговски комплекс, ресторант и офи-
си, обзавеждане - 1200 м2 630 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu

ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 500 лв
Център, офис, 59 м2, след ремонт 380 лв
Адм. център, офис - 110 м2 550 лв
Адм. център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ 
ПОД НАЕМ

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

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

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 ��066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ
ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

19/03

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
иМоТ - две къщи, гараж, 
в идеален център се про-
дава на тел. 0885/150-
760. [25, 11]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [13, 
8]
апарТаМЕнТ - 165 кв. 
м, ново строителство, 
кв. Тлъчници, за 80 000 
лв. се продава на тел. 
0878/515-080 [13, 8]
къща В село Лесичарка 
се продава или заменя 
за апартамент. Справки 
на тел. 0898/847-480, 
0889/760-013. [20, 10]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [11, 7]
къща В Смирненски - 2 
етажа х 100 м2, се прода-
ва на тел. 0888/234-179. 
[6, 5]
ЕТаж оТ кооперация на 
Шиваров мост се прода-
ва на тел. 0896/711-161. 
[10, 4]

БЕТонна гаражна клет-
ка се продава на тел. 
0896/764-683. [11, 11]
апарТаМЕнТ - 150 кв. м, 
в град Габрово, обзаве-
ден, луксозен, с гараж и 
таванска стая, се прода-
ва на тел. 0896/964-413. 
[12, 8]
раБоТЕщ Магазин за 
хранителни стоки извън 
града се продава на тел. 
0892/303-232. [5, 4]
рЕгулиран иМоТ в село 
Новаковци - ток, вода, 
кирпичена постройка, 
овощна градина, се про-
дава на тел. 0879/284-
541. [11, 8]
парцЕл В близост до 
„Техномаркет“ се прода-
ва на тел. 0892/484-602. 
[22, 4]

изгодно! дВуЕТаж-
на къща, завършена, в 
село Донино продава тел. 
0897/569-027. [11, 7]
къща В кв. Велче-
вци се продава на тел. 
0878/860-411. [5, 3]
къща - ново строител-
ство, 155 кв. м РЗП, на 
3 етажа, цена: 33333 
лв., се продава на тел. 
0888/450-180. [11, 7]
апарТаМЕнТ В квар-
тал Русевци, тристаен, с 
ТЕЦ, се продава на тел. 
0897/323-281. [6, 3]
спЕшно! дВусТаЕн ту-
хлен апартамент, сани-
ран, в кв. Младост, сре-
щу „Лидл“, се продава на 
тел. 0898/561-777. [3, 2]
къща В идеален цен-
тър се продава на тел. 
0878/771-213. [3, 2]

130 кВ. м в супер център 
за 40 хиляди евро се про-
дават на тел. 0888/813-
710. [11, 2]
къща В квартал Войно-
во се продава на тел. 
0898/577-723. [9, 4]
МясТо - 1 декар, УПИ, 
на Русевци, готово за 
строеж, за 27 000 лева 
се продава на тел. 
0889/909-727. [5, 1]
апарТаМЕнТ - 65 кв. 
м, се продава на тел. 
0876/11-12-75. [5, 1]

даВа под наЕМ
рпк „райпо“ дава под 
наем: магазин за храни-
телни стоки, помещения 
за складове или малко 
производство. Справки на 
тел. 0877/65-30-00. [15, 
13]
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [26, 21]
ноВи и реновирани офи-
си в сградата на ОББ се 
отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [33, 8]
Магазин на ул. „Ор-
ловска“ - 87 кв. м, се 
дава под наем на тел. 
0898/411-066. [22, 7]
апарТаМЕнТ - тухлен, на 
Автогарата се дава под 
наем на тел. 0888/234-
179. [6, 1]

иц, Магазин/офис, 
договаряне, се дава под 
наем на тел. 0888/378-
193. [6, 4]
ТаВанска сТая за сту-
дент дава под наем тел. 
0878/204-299. [11, 2]
саниран апарТаМЕнТ 
до „Билла“ в кв. Лъката 
се отдава под наем на 
тел. 0879/219-813. [3, 1]
Магазин сЕ дава под 
наем на тел. 0877/891-
525. [11, 1]
оБзаВЕдЕна кВарТира 
се дава под наем на тел. 
0876/11-12-75. [5, 1]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - 0887/547-499, 
0878/513-655.
гори сЕ купуват на тел. 
0895/474-222. [33, 22]
изкупуВа гори - тел. 
0894/211-512. [22, 19]

зЕМи
зЕМЕдЕлска зЕМя ку-
пува 0894/474-470. [11, 9]

нощуВки
нощуВки В център 
се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 21]
нощуВки В топ център 
- 10 лв., се предлагат на 
тел. 0876/731-419. [22, 
13]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

лЕкари
д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи 
- понеделник до петък - 
от 9 до 18 ч.; събота и 
неделя - след уговорка 
на тел. 066/80-32-37
д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски БолЕсТи, 
ЕсТЕТична дЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140

псиХиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТрифоноВ 
- Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
д-р йорджЕВа - кожен 
лекар - справки на тел. 
0888/544-046.

козМЕТика, Масаж

профЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 13]
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сТроиТЕлсТВо
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка 0899/601-444
кърТи и пробива - 
0897/832-363
кърТи  - 0878/943-895
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [13, 8]
кърТя БЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [11, 9]
БЕТон, кофраж, армату-
ра, подпорни стени, огра-
ди - 0895/707-050 [22, 
11]
кърТи, проБиВа, изхвър-
ля - 0895/707-050. [22, 
11]
ВъТрЕшни и външни 
ремонти - 0887/357-039 
[22, 11]
съБаря плЕВни, къщи, 
гаражи - 0887/357-039 
[22, 11]
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 6]

ВсякакВи рЕМонТи на 
покриви се извършват на 
тел. 0892/700-109. [11, 6]
груБ сТроЕж. покриВи. 
Справки на тел. 0897/765-
110. [5, 2]
R. t. Property and Asset 
Management LTD - фир-
мата предлага строител-
но-ремонтни дейности и 
реставрация на жилищ-
ни и обществени сгради. 
За връзка: Мария, тел. 
0897/340-176, e-mail: 
rtrenovationsltd@outlook.
com. [6, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
МонТаж на ламинат, 
паркет, циклене - тел. 
0897/978-762.
ВароВи Мазилки, за-
мазки, топлоизолация - 
тел. 0888/167-755. [22, 
22]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 10]
цялосТЕн рЕМонТ на 
бани и тоалетни. Полагане 
на фаянс, теракота, гра-
нитогрес, ламинат и други 
настилки. Тел. 0888/535-
764. [6, 4]
Мазилки, заМазки, 
шпакловка, фаянс, терако-
та, монтаж (ламинат, кар-
тон) - тел. 0876/130-074. 
[12, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
Външни Топлоизола-
ции - алпинисти, собстве-
но скеле - тел. 0898/569-
486.
Топло- и хидроизолации 
на най-добри цени от ал-
пинисти, скеле и гаранция 
за качество - справки на 
тел. 0897/931-088 [33, 
26]
Топлоизолация - 
справки на тел. 0887/131-
311. [33, 7]

Хидроизолации
софи - хидроизолации с 
PVC мембрана, сертификат 
за изпълнение Швейцария, 
Гаранционен срок 10 годи-
ни - 0888/314-533.

израБоТВа
израБоТка на МЕТални 
консТрукции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

оградна МрЕжа произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени се пред-
лагат на тел. 066/80-85-
39.
МЕТални консТрукции 
и цветни заварки - тел. 
0885/724-671. [11, 6]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. инсТалации - тел. 
0877/367-852. [33, 27]
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802. [33, 
15]
Ел. МонТаж и поддръж-
ка - тел. 0876/000-084. 
[33, 7]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Справки на тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
Вик-поддръжка - тел. 
0882/407-493. [12, 10]
Вик услуги - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0876/000-084. [33, 7]

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
израБоТка, МонТаж и 
рЕМонТ на PVC и алуми-
ниева дограма - справки 
на тел. 0888/830-305. [12, 
6]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 17]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
16]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

поддръжка коМпюТри
инсТалация и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими, 
дивани - 0896/741-416, 
0896/741-415.
почисТВанЕ на домове 
и офиси - тел. 0893/604-
886. [11, 7]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [33, 9]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[11, 7]
косЕнЕ и поддръжка - 
справки на тел. 0877/441-
110. [11, 6]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0899/397-142. 
[6, 2]
косЕнЕ и поддръжка про-
фесионално - справки на 
тел. 0899/140-254. [17, 2]

услуги
раБоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тава-
ни, изкопни работи, строи-
телно-ремонтни услуги. Ха-
малски работи, пренасяне 
на багаж - 0892/326-344.
коВач - 0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
дърВодЕлски услуги - 
тел. 0899/390-031. [22, 21]
чисТЕнЕ на тавански 
стаи и на апартаменти 
и мази и извозване на 
строителни отпадъци - тел. 
0899/137-542. [5, 2]

градини, БасЕйни

ландшафТЕн ди-
зайн, офорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта.  
Тел. 0888/942-335.

куХненски
ШкафоВе 
офис 
МеБели 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТиПоВи 
и По ПроекТ 
на клиенТа

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

оказиони
оказион на ул. „Ни-
колаевска“ 147 за ТЕХ-
ника ВТора упоТрЕБа. 
изкупуВа сТари анТи-
ки, стари печки, стари 
хладилници, фритюрници, 
стари менци, стари коли, 
стари часовници, стари 
книги, стари телефони, 
стари компютри, лапто-
пи и всичко старо, втора 
употреба. Справки на тел. 
0899/837-374. [15, 1]

продаВа Храни
оВчЕ Мляко и сирЕнЕ 
се продават. Машинно до-
ене. Възможна доставка. 
Тел. 0896/544-494. [22, 
16]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 6]

суХ Бук - 2 кубика, дълж. 
1-1.20 см, деб. 5 см, 6 
см, се продава на тел. 
0886/845-640. [11, 6]
цигли - едноканални, 
севлиевски, 0.20 лв., се 
продава на тел. 0884/837-
000. [5, 1]

продаВа разни
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 6]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 7]
БойлЕр на дърва, 
блиндирана врата с че-
тиристранно заключва-
не се продават на тел. 
0876/597-233. [3, 3]
изгодно! газоВ писто-
лет „Voltran“ се продава 
на тел. 0887/526-469. [3, 
2]
изгодно! пЕчка с водна 
риза се продава на тел. 
0877/000-932. [5, 1]
изгодно! ВЕлоЕрго-
МЕТър „Body sclupture“ 
- нов, се продава на тел. 
0887/526-469. [3, 2]
коТЕл с водна риза, 
помпа „Грундфос“, раз-
ширител и кюнци, за 370 
лв. се продава на тел. 
0888/820-030. [10, 2]

изгодно! Въздушна 
пушка се продава на тел. 
0887/526-469. [3, 2]
ЕлЕкТрожЕн „кракра“ 
160А, монофазен, точило 
- ръчно, за всички сечива, 
маса - метална, с ръчна 
тръгоривка, се продават 
на тел. 0886/652-182. [2, 
1]
Хладилни ВиТри-
ни се продават на тел. 
0877/891-525. [11, 1]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
Хладилници, пЕчки, 
перални, желязо - всяка-
къв вид, се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [33, 
20]
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 6]
сТъклЕни даМаджа-
ни се изкупуват на тел. 
0877/891-525. [11, 1]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [22, 6]
плочи оТ стара къща се 
купуват на тел. 0887/704-
704. [3, 2]

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093

нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
нацЕпЕни дърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ продаВа 
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
„пЕХлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, дърва - ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.
нацЕпЕни дърВа се про-
дават на тел. 0876/607-
699.
дъБоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.

нацЕпЕни дърВа прода-
ва тел. 0886/652-152.
дърВа нацЕпЕни. 
Незабавна доставка. 
0876/437-140.
дърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
нарязани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
гоТоВи дърВа за печ-
ки и камини продава тел. 
0893/390-253. [33, 31]
дърВа - метрови, наря-
зани и нацепени (бук) 
се продават на тел. 
0894/211-512. [22, 19]
„флинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [24, 19]
дърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, продава тел. 
0898/519-077. [33, 16]

рязанЕ и цепене - тел. 
0894/602-701. [33, 9]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 6]
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 6]
нарязани, нацЕпЕни 
метрови дърва се прода-
ват на тел. 0897/801-935. 
[11, 6]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 80 лв., метрови 
- 70 лв., се продават на 
тел. 0893/511-154. [22, 5]
МЕТроВи дърВа - 70 
лв./куб. м, нарязани - 80 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0896/741-763. [11, 1]
дърВа за огрев - салкъм, 
нарязан - 70 лв./куб. м, 
салкъм, метров - 60 лв./
куб. м, се продават на тел. 
0896/741-763. [11, 1]
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 0879/972-114. 
[33, 1]

 ВодораВно: „Баба Вида”. Абалаков (Евгений). Мания. Вееселино-
во. Оазис. Лем (Станислав). Камилар. Рая. Тарар. Мито. Пир. Комаров 
(Владимир). Таван. Раман (Чандрасекхара). Тол. Роно (Хенри). Самовар. 
Ватин. Зов. Етан. Ваталин. Фишек. Де-вон. Викач. „ЗиЛ”. Колер (Ян). 
Палати. Кон. Дакел. Коломан. Папен (Жан Пиер). Матине. Нивелир. Канин 
(Василий). Нич (Казимир). Накат. Бакар. Пири (Робърт). Бал. Канибал. 
Тацит. Мим. Надир. Сатана. Видин. Мон. Бала. „Отон”. Неморино. Талимат. 
Тиган. „МаЗ”. Лапис. Лай. Бара. Миди. Акомат. Сотил (Уго). Каналето 
(Антонио). Иванили. „Пари”. Мрамор. Видия.
 оТВЕсно: Камарила. Изодинами. Атика. Базар. Мешин. Валидол. 
Дар. Кания. Ротел. Пек. Митилини. Вис. Кавак. Далак. Нома. Ния. Томан. 
Капитан. Напалм. Ламар. Докер. „На М”. Тикер. Лаверан (Шарл). Велен. 
Бидон. Сота. Емар (Густав). Вавел. Кабинет. Мом. Фас. Ротатор. Макар 
(„Макар Чудра”). Мила. Бек. Вотан. Канал. Богатир Салам. Лил. Потир. Са-
рай. Лимит. Нивалин. Талин. Сав. Санитар. Нилон. Патан. Бони. Коловоз. 
„Каменица”. Оматид. Сова. Анората. „Ирина”. Арили. Воронов (Стефан). 
„Чинечита”. Азалия.

отговори на сканди от бр. 169, вторник

жиВоТни продаВа
агнЕТа, ярЕТа и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [11, 6]
ярЕТа и пръч на две го-
дини се продават - справ-
ки на тел. 0892/351-112. 
[3, 2]

Храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕница, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 
5]
Бали сЕно се продават 
на тел. 0888/975-692. 
[11, 6]

ЕроТика
прЕдлагаМ саМо еро-
тични масажи, стандарт-
ни, за сериозни хора, 
много сочни са масажите 
- Габриела, 0895/039-
942. [18, 6]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 4]

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

Рåклами и îáяви в “100 вåñòи”
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ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

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

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

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

22/06

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

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

 
        

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

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

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

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

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

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

димиТъР сЕРаФимОВ, 
магисТъР пО КЛиНиЧНа 

психОЛОгия, психОТЕРапЕВТ
 Анонимността	 като	 понятие	 и	
явление	 далеч	 надхвърля	 форму-
лировките	 в	 справочниците,	 които	
сочат,	 че	 е	 безименност,	 неподпи-
саност.	 Като	 позитивно	 или	 нега-
тивно	 измерение	 тя	 е	 навсякъде.	
Може	 да	 се	 прояви	 като	 външно	
съществуваща,	враждебна	и	чужда	
на	човека	същност.	Като	такава	тя	
е	сегментност	на	институционално-
то	функциониране.	Усилва	и	легити-
мира	 отчуждението	 на	 социалните	
институции.	 Същевременно	 непре-
къснато	 е	 продукт	 на	 личен,	 авто-
номен	избор.
	 Анонимността	 е	 във	 взаимоот-
ношение	 с	 отчуждението,	 доброто,	
злото,	 истината,	 интимността,	 сво-
бодата.	
	 Употребата	й	при	изборния	вот																										
е	условие	за	разширяване	на	сво-
бодността	 и	 справедливостта.	 Не-
посредствена	 е	 връзката	 й	 с	 фе-

номена	 на	 тайната	
в	 целия	 регистър	
на	 човешките	 кому-
никации.	 Например	
анонимността	 -	 тай-
на	 в	 психотерапев-
тичната	 връзка,	
предпоставя	 успе-
ваемостта	 в	 консул-
тирането	 чрез	 теле-
фони	 на	 доверието,	
чрез	 Интернет;	 в	
групите	 на	 аноним-
ните	алкохолици.
	 От	 друга	 страна	
анонимността	 е	 из-
вестна	 деиндивиду-
ализация	на	човека,	
който	 я	 практикува.	
Обикновено	той	е	с	
базисно	 недоверие	
към	 другите	 хора,	

към	 възприетите	 правила	 и	 норми	
на	социума.	Изявява	социалния	си	
Аз	по	специфичен	и	често	антинор-
мативен	начин.	

Аíîíимíîñòòа å: 
	 -	 атрибут	 при	 оценяването	 на	
кандидатстудентските	 постижения;	
при	 провеждането	 на	 разнообраз-
ни	конкурси;	
	 -	 е	 в	 полицейските	 призиви	 за	
гражданско	 съдействие	 при	 заво-
алирани	престъпления;	
	 -	 присъства	 при	 религиозната	
изповед;																									
	 -	 е	 в	 устоите	 на	 интимния	 ни	
интегритет;	е	част	от	психичното	ни	
здраве.
	 -	 в	 дейността	 на	 институциите	
предпоставя	 непоемането	 на	 нуж-
ната	за	социума	отговорност	и	по	
този	начин	виновни	за	драматични	
обществени	проблеми	сме	всички	и	
никой.
	 Тя	 е	 в	 тъканта	 на	 социалните	

норми	 и	 ценности,	 е	 условие	 за	
опазването	на	човешките	ни	права.	
Когато	 значителна	 част	 от	 науч-
ните	 постижения	 се	 засекретяват	

от	 военните	и	остават	не-
известни	 за	 обществото,	
се	натъкваме	на	социална	
норма,	 която	 ограничава	
разгръщането	 на	 човеш-
кия	потенциал.
	 Характерно	 за	
световната	 културна	
традиция	е	присъствие-

то	на	анонимността	във	фолклора.		
Всъщност	 фолклорът	 живее	 чрез	
нея.
	 Интересно	 е	 да	 се	 съпостави	
значимостта	 на	 неличната	 социал-
на	сентенция	 (пословици,	поговор-
ки,	гатанки	и	др.)	с	индивидуалното	
творчество.	 Такова	 съпоставяне	 е	
възможно	да	открои	елиминацията		
на	 завистта	 при	 възприемането	
на	 социален	 продукт,	 несвързан	 с	
името	на	конкретен	автор.	
	 Практически	 творчеството,	 не-
обвързано	 с	 конкретна	 личност,	
наложило	се	в	общественото	битие	
като	 народно	 творчество,	 е	 с	 ре-
путация	 на	 безпристрастност,	 на	
повишени	 възможности	 за	 обек-
тивиране	 на	 възприятията	 ни	 за	
красиво,	за	естетично.
	 Анонимното	 правене	 на	 добро	
е	 реализация	 на	 далеч	 по-духов-
на	 себепостижимост,	 от	 широко	
разпространената	 публичност	 на	
добрите	дела.	Повишението	на	ано-
нимността	 като	 принудителност,	

като	 част	 от	
господства-
щото	 над	
човека	 от-
чуждение	 на	
институции-
те	е	индика-
ция	 за	 до-
минация	 на	
авторитарност	
и	 недемократич-
ност	 в	 об-
щ е с т -

вените	 отношения,	 е	 показател	 за	
безперспективите	 пред	 отделния	
индивид.
	 Величината	 на	 анонимността	
като	 личен	 избор	 е	 в	 зависимост	
от	 професия	 и	 социална	 принад-
лежност,	от	личностови	особености		
и	трудности	при	осмисляне	на	не-
определени	 ситуации,	 на	 актуална	
проблематика.
	 Човекът	 е	 в	 нескончаемо	 вза-
имодействие	 с	 неизвестното.	 По-
казателно	 е,	 че	 чрез	 анонимност-

та	 като	 специфичен	 познавателен	
модел,	чрез	по-малко	или	повече	
субективно	привнасяне	на	неиз-
вестност	в	живота	си	ние	усво-
яваме	загадъчната	и	неизвестна	
заобикаляща	 ни	 битийност.	 С	
бурното	 развитие	 на	 електрон-
ните	 технологии	 анонимните	
комуникации	 и	 вмешателство	

рязко	 нараснаха.	 Все	 по-
вече	 изпъква	 ко-
лосалното	 раз-
минаване	 между	
научните	 пости-
жения	 и	 нивото	
на	 моралното	
функциониране.	
Ненамирането	на	
удовлетворителен	
обществен	 кон-
сенсус	ще	задъл-
бочава	проблема.

	 Анонимността	е	удобната	ни	по-
зиция	и	защита	още	в	невръстната	
ни	 възраст.	 Колко	 е	 удобно	 друго	
дете	да	е	„направило”	белята	вмес-
то	нас.	Колко	е	практично	за	много	
родители	пубертетните	им	деца	да	
са	недобре	повлияни	от	„анонимни”	
приятели	и	връстници.	Обичайно	е	
възрастните	да	обясняват	несполу-
ките	си	с	причини	и	обстоятелства	
от	анонимен	характер.
	 Анонимността	 е	 леснодостъп-
ната	 защита	 за	 нашата	 леност,	
инертност,	 апатия	 и	 нежелание	 за	
поемане	на	отговорност.	В	нея	ин-
вестираме	 и	 застраховаме	 страха	
си	 от	 грешки.	 Тя	 е	 нашето	 друго	
Аз,	на	което	са	му	позволени	други	
неща.	 В	 тази	 другост	 ние	 сме	 по-
свободни	и	фриволни,	шегуваме	се	
със	забранени	за	хумор	неща.
	 Тя	 е	 другата	 ни	 гледна	 точка	
за	 всичко.	 Не	 можем	 еднозначно	
и	 пестеливо	 да	 я	 определим.	Тя	 е	
всичко,	което	човек	не	е,	и	съвсем	
не	е	нищо	от	това,	което	е.

„Дîкòîрå, 
кажи”

Кîãа? Каквî? 
Къдå? 
в Гаáрîвî дî 
края íа юли
19 – 29 юли
ляТна МеЖДунароДна 
акаДеМия за ДраМа-
ТургиЧно Писане	 2018	
„Дигитално	 село“	 –	 отво-
рен	 модул	 по	 проект	 на	
МАИР	 „Боженци“	 в	 парт-
ньорство	 със	 сдружение	
„Арте	 Урбана	 Колектив“,	
финансиран	 по	 програ-
ма	 „Култура“	 на	 Община	
Габрово	

МАИР	„Боженци”

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

23 – 29 юли
кеВис - арТ сиМПози-
уМ за ленДарТ и ки-
неТиЧно изкусТВо, 
заДВиЖВано с ВоДа, в	
партньорство	с	Център	за	
неформално	 образование	
и	културна	дейност	„Алос”	
	 	 -	ЕМО	„Етър“
24 юли  
17.30 ч. фоТосалон  - 
ПлоВДиВ 
Художествена	 галерия	
„Христо	Цокев”

26 юли 
18.00 ч.	 Откриване	 на	
гостуваща	 изложба	 „Ду-

навски	 карикатури”	 като	
символично	предаване	на	
щафетата	 от	 България	 на	
Австрия	 на	 ротационното	
председателство	на	Съве-
та	на	Европа	
Музей	 „Дом	 на	 хумора	 и	
сатирата“

27 – 28 юли
фесТиВал алТерна-
ТиВни форМи на из-
кусТВо,	 организатор	НЧ	
„Христо	Смирненски-1946“
Поляната	 в	 квартал	 Ру-
севци

28 юли
20.30 ч. концерТ на 
ТеоДосиЙ сПасоВ 
и ВлаТко сТефаноВ-
ски	(в	рамките	на	Лятна	
международна	 академия	
за	 драматургично	 писане	
2018	 „Дигитално	 село“	 –	
отворен	 модул	 по	 про-
ект	 на	 МАИР	 „Боженци“	
в	 партньорство	 със	 сдру-
жение	 „Арте	 Урбана	 Ко-
лектив“,	 финансиран	 по	
програма	 „Култура“	 на	
Община	Габрово)

Маир „Боженци”

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

31 юли
17.30 ч.	Изложба	акварел	

от	 фонда	 на	 галерията	 -	
ХГ	„Христо	Цокев”

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

регионален исторически 
музей
игра-ПЪзел „ДеЧкоВо-
То  злаТно  сЪкроВи-
Ще“  – ДеЧкоВа кЪЩа
Игра-пъзел	 „Открий	 съ-
кровището”	 в	 РИМ	 -	
Габрово
Културна	 ценност	 за	 ме-
сец	 юли	 –	 Пръстен-печат	
на	 баща	 и	 син	 Рашееви	
–	Тонко	Николов	и	Георги	
Тонков
	 Витрина	 на	 РИМ	 -	
Габрово	в	МОЛ	-	Габрово	
–	Четата	на	Хаджи	Дими-
тър	 и	 Стефан	 Караджа	 и	
габровското	участие	в	нея
национален музей на об-
разованието 
Изложба	 „Детство	мое”	 –	
гостува	РИМ	Шумен	
	 Изложба	 „Здравей,	
лято”	 –	 рисунки	 на	 деца	
от	 школата	 на	 Елиза	 Бо-
жидарова	Ковачева-Цоко-
ва	-	Тематичен	кът	„Сътво-
рено	от	децата”	

18/07

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

МАНАСТИР – 3 ДНИ / 2 
НОЩУВКИ, 24 АВГУСТ – 
142 ЛВ.
- ДЕВИН - ДЯВОЛСКО-
ТО ГЪРЛО - ЯГОДИН-
СКА ПЕЩЕРА - ОРЛО-
ВО ОКО – 2 ДНИ / 1 
НОЩУВКА, 13 ОКТОМ-
ВРИ – 77 ЛВ.
- КЪРДЖАЛИ-ПЕР-
ПЕРИКОН-ТАТУЛ –  2 
ДНИ / 1 НОЩУВКА, 20 
ОКТОМВРИ – 79 ЛВ.
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Вестник „100 вести“ е 
единственият региона-
лен всекидневник - изли-
за всеки ден без неделя.

Уважаема редакция,
 Желая да се информирам чрез ру-
бриката ,,Докторе, кажи“ по въпроса 
за анонимността в общуването.
Кога и доколко се налага да бъдем 
анонимни? Какво е мястото и значе-
нието на това явление?

Аíîíимíîñòòа - òя å вñичкî, кîåòî чîвåк 
íå å, и ñъвñåм íå å íищî îò òîва, кîåòî å
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Състезателите	 на	
„Янтра-Исполин“,	 подгот-
вени	 от	 треньорите	 Све-
тослав	 Чанлиев	 и	 Даниел	
Петров,	 правят	 великоле-
пен	сезон	и	спечелиха	по-
редната	порция	отличия.	

Юношите	 младша	 въз-
раст	 на	 клуба	 продължи-
ха	 успешното	 участие	 на	
момчетата	 в	 държавния	
шампионат	 на	 писта	 и	
наредиха	 „Янтра-Испо-
лин“	 в	 призовата	 тройка	
на	 отборното	 подреждане	
след	 КК	 „Сините	 камъни“	
(Сливен)	 и	 КК	 „Несебър“.	
И	 това,	 отново	 да	 при-
помним,	е	при	положение,	
че	 в	 Габрово	 няма	 дейст-
ващ	 колодрум,	 на	 който	
младите	ни	колоездачи	да	
се	подготвят	за	пистовите	
шампионати.	В	Пазарджик	
чудесно	 се	 представи	
Мартин	 Маринов,	 който	

завоюва	 призови	 места	
в	 четири	 от	 индивидуал-
ните	 дисциплини.	 На	 2000	
метра	 индивидуално	 пре-
следване	 и	 издръжливост	
по	 точки	 възпитаникът	 на	
Светльо	 Чанлиев	 и	 Дани-
ел	 Петров	 завърши	 тре-
ти,	 на	 бързина	 чрез	 от-
страняване	 зае	 второто	
място,	 престижно	 второ	
място	записа	и	в	омниума	
-	комплексното	класиране	
на	 колоездачите	 по	 брой	
събрани	 точки	 от	 всички	
индивидуални	дисциплини.	
Още	 едно	 трето	 „Янтра-
Исполин“	регистрира	в	от-
борното	 преследване	 на	
3000	метра,	в	състав:	Мус-
тафа	 Мустафов,	 Мартин	
Маринов,	Валентин	Стефа-
нов,	Васил	Гуджев.

Веднага	 след	 шампи-
оната	 в	 Пазарджик	 Мар-
тин	 Маринов	 отпътува	 за	

Гера	(Германия)	по	покана	
на	 местния	 колоездачен	
клуб.	 Габровският	 мла-
док	ще	 се	 подготвя	 и	ще	
участва	 в	 състезания	 с	
екипа	 на	 немския	 отбор	
до	средата	на	септември.	
Той	 е	 вторият	 талант	 на	
„Янтра-Исполин“,	който	из-
лиза	 извън	 пределите	 на	
страната	 това	 лято.	 Пре-
ди	него	Гавраил	Стефанов	
пътува	 за	 Португалия	 и	
взе	 участие	 в	 триетапна	
надпревара	 за	 голямата	
награда	на	Миньо	с	отбо-
ра	на	„Спортинг	-	Тавира“.	
В	 средата	 на	 август	 той	
ще	се	върне	в	Португалия	
и	отново	ще	обрече	екипа	
на	 „Спортинг	 -	Тавира“	за	
младежката	 Обиколка	 на	
Португалия.

Междувременно	 на	
родната	 сцена	 състезате-
лите	 на	 „Янтра-Исполин“	

продължиха	да	демонстри-
рат	добрата	си	подготовка	
и	 завоюваха	 седем	 при-
зови	 места	 от	 държавния	
шампионат	 по	 планинско	
колоездене	в	Стара	Заго-
ра.	 Мартин	 Колев	 и	 Ва-
лентин	 Стефанов	 станаха	
шампиони,	 съответно	 при	
юношите	 до	 14	 и	 до	 16	
години.	 Гавраил	 зае	 вто-
ро	 място	 при	 младежите	
до	 18	 години,	 втора	 се	
класира	 и	 Габриела	 Ди-
митрова	 при	 девойките.	
Марин	Колев	записа	трето	
място	при	юношите	до	14	
години.	

Двама	 представители	
на	габровския	клуб	имаше	
на	подиума	и	във	възрас-
товата	група	Мастърс	30+.	
Николай	Дянков	остана	на	
10	 секунди	 от	 победата	 и	
завърши	втори,	а	трети	се	
нареди	Веселин	Денизов.				

Чудåñíияò ñåзîí íа „Яíòра-Иñпîлиí” прîдължава

Бабите	 и	 дядовците	 им	
разказват	 колко	 труд	
трябва	 да	 се	 положи	 за	
да	 имат	 пълна	 градина	
и	обор.
	 Особено	 интерес-
но	 било	 първия	 ден	 на	
децата	 в	 грънчарска	 ра-
ботилница.	 Там	 те	 сами	
изработили	 и	 украсили	
глинени	 саксии	 и	 други	
съдове.
	 Децата	много	хареса-
ли	и	църквата	във	Врани-
ловци.
	 В	 Армени	 „внучетата	
назаем“	посетили	кравар-
ник	 и	 пилчарник,	 запоз-
нали	 с	 как	 се	 отглеждат	
домашни	животни.
 Днес	им	предстои	да	
с	помощта	на	бабите	да	
квасят	 кисело	 мляко	 и	
да	правят	сирене,	които	
ще	хапнат	на	следващия	
ден.
		 Децата	 обядват	 в	 чи-

талището	на	селото,	като	
храната	 се	 приготвя	 от	
бабите.	 Предстои	 им	 ис-
тински	пикник		на	поляна	
край	 селото,	 където	 ще	
хапнат	дърпана	баница	и	
други	селски	вкусотии.
	 „Децата	са	много	впе-
чатлени	 от	 любезността	
и	 сърдечността,	 с	 които	
ги	 посрещнали	 хората	 в	
селата“,	 допълва	 Мария	
Лазарова.
	 До	края	на	седмицата	
на	„внучетата	назаем“	им	
предстоят	още	много	въл-
нуващи,	интересни	и	емо-
ционални	преживявания.	
	 Те	 с	 радост	 сутрин	
поемат	 към	 селото	 и	 са	
доволни	 от	 новите	 заба-
вления,	вместо	да	скуча-
ят	в	града.	
Препоръчват	 това	 при-
ключение	 на	 своите	
връстници.	 Трябва	 само	
да	се	запишат	за	„Прие-
ми	ме	на	село“.

„Приåми мå íа ñåлî” ãîñòува 
íа Враíилîвци и Армåíиòå

Продължава от стр. 1

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 Специална	 презен-
тация	 за	 своите	 габров-
ски	 приятели	 направиха	
вчера	 японските	 ученици	
от	 партньорския	 японски	
град	Тойоаке.
	 Десет	 японски	 учени-
ци	 от	 гимназия	 Сейджо	
в	 Тойоаке	 пристигнаха	 в	
Габрово	за	ученически	об-
мен.
	 Те	ще	бъдат	приети	от	
десет	 семейства,	 където	
ще	 живеят	 две	 седмици	
и	 ще	 научат	 повече	 за	
Габрово,	България,	нашите	
обичаи,	традиции,	история	
и	начин	на	живот.
	 В	 презентацията	 си	
японските	 момичета	 и	
момчета	 разказаха	 за	
своето	 училище,	 за	 сами-

те	 себе	 си,	 за	 годишните	
сезони	 в	 Япония.	 Те	 по-
казаха	 и	 какво	 знаят	 за	

Габрово,	какво	са	научили	
от	българските	си	прияте-
ли.	Повечето	от	тях	бяха	в	

залата	и	прегърнаха	япон-
ските	си	приятели.
	 През	април	десет	деца	

от	 габровските	 училища	
бяха	на	посещение	в	Тойо-
аке	и	живяха	две	седмици	
в	японски	семейства.	Сега	
те	връщат	жеста	на	япон-
ските	си	приятели.	
	 В	 програмата	 им	 в	
България	са	включени	по-
сещения	 на	 габровските	
музеи	 и	 училища,	 обуче-
ние	 по	 различни	 видове	
занаяти,	 снимки	 с	 народ-
ни	носии	и	дрехи	от	нача-
лото	на	XX	век,	кулинарни	
занимания,	 народни	 тан-
ци,	походи	и	пикници	сред	
природата	из	околностите	
на	 Габрово.	 Ще	 посетят	
още	музея	на	връх	Шипка,	
розоварна	в	Казанлък,	ан-
тичния	театър	в	Пловдив.
	 В	четвъртък,	2	август,	в	
Актовата	 зала	 на	Априло-
вска	 гимназия	 българчета	

и	япончета	ще	участват	в	
дискусия	 на	 тема	 „Азия,	
погледната	 от	 Европа“.	
Тогава	 японските	 ученици	
отново	 ще	 покажат	 про-
грамата,	 която	 са	 подгот-
вили	за	посещението	си	в	
Габрово.
	 Заедно	с	учениците	от	
Япония	в	Габрово	пристиг-
на	и	официална	делегация	
-	 Хидеки	 Ишида	 -	 прези-
дент	на	TIRA,	асоциацията	
за	 международно	 сътруд-
ничество	в	Тойоаке,	Юкио	
Накано	 -	 вицепрезидент	
на	ТIRA,	 и	 Казухару	 Като	
-	 директор	 на	 туристиче-
ската	 асоциация	 в	 Тойо-
аке.	Срещнаха	се	с	кмета	
на	 града	 Таня	 Христова	
и	 нейния	 екип.	Те	 ще	 ос-
танат	 в	 Габрово	 няколко	
дни.	

По	две	контролни	сре-
щи	 с	 връстниците	 си	 от	
Гърция	 ще	 изиграят	 на-
ционалните	 отбори	 на	
България	 по	 хандбал	 за	
юноши	 до	 16	 и	 младежи	
до	 18	 години,	 които	 са	
на	 подготовка	 в	 Габрово.	
Първите	две	проверки	ще	
състоят	тази	вечер	в	зала	
„Орловец“.	

От	 17	 часа	 е	 двубоят	
при	 юношите	 до	 16	 годи-
ни,	 а	 в	 19.00	 ще	 започне	
срещата	 при	 по-големи-
те.		

В	 четвъртък	 мачовете	
ще	бъдат	от	10	и	12	часа	в	
същата	последователност.	

Младежите	 до	 18	 го-
дини,	 водени	 от	 габров-
ския	 специалист	 Христо	
Данаилов,	 се	 подгот-
вят	 за	 участие	 в	 евро-
пейско	 първенство.	 EHF	
Championship	 U18	 е	 от	 9	
до	 19	 август	 в	 Тюлн,	 Ав-
стрия.	

Съставът	 е	 от	 14	 със-
тезатели,	 като	 сред	 тях	
са	и	трима	представители	
на	местния	ХК	„Чардафон“	
-		вратарят	Цветомир	Цвя-
тков,	 крилото	 Цветелин	
Христов	 и	 пивотът	 Сте-
фанос	 Захов.	 Останалите	
момчета	са:	Стефан	Дими-
тров,	Любослав	Димитров,	
Питър	 Николов,	 Велимир	
Даскалов,	 Тодор	 Калчев	
(Локомотив	ГО),	Благовест	
Димитров	 (Спартак	 Вн),	
Преслав	 Станчев,	 Мар-
тин	 Ангелов	 (Осъм),	 Ста-
нислав	 Пойдовски	 (Фре-
гата),	 Мелих	 Мехмедов	
(Добруджа).	 Помощник-	
треньор	 на	 националния	
отбор	е	Иван	Иванов.										

Отборът	 на	 „Янтра	
1919“	ще	дебютира	в	елит-
ната	 юношеска	 група	 U19	
с	две	поредни	гостувания,	
това	отреди	тегленият	вче-
ра	в	столицата	жребий	за	
първенството	 през	 сезон	
2018/2019.	 Президентът	 на	
клуба	 Веселин	 Антонов	
присъства	на	него	и	изтег-
ли	№	 9	 за	 габровския	 от-
бор.	Воденият	от	Николай	
Василев	тим	ще	започне	с	
тежко	гостуване	на	третия	
от	миналото	първенство	и	
финалист	в	турнира	за	Ку-
пата	на	БФС	-	ПФК	„Чер-
но	 море“.	 Мачът	 ще	 бъде	
на	10	или	11	август.

Във	втория	кръг	„Янтра	
1919“	отново	ще	играе	на-
вън,	в	Монтана,	срещу	ед-
ноименния	 тим.	 Първото	
домакинство	 за	 Христо	
Цонев	и	съотборниците	му	
ще	бъде	в	третия	кръг,	ко-
гато	на	стадион	„Априлов“	
ще	 пристигне	 бургаският	
„Нефтохимик	 1962“.	 През	

есенния	 полусезон	 „Янтра	
1919“	 ще	 има	 8	 гостува-
ния	 и	 7	 домакинства.	 В	
IX-я	 кръг	 отборът	 ни	 ще	
приеме	шампиона	„Лудого-
рец	 1945“	 (Разград),	 а	 по-
следните	 два	 мача	 вкъщи	
преди	 зимната	 пауза	 са	

срещу	столичните	„Левски“	
и	ЦСКА	(XIII	и	XV	кръг).

„Изтеглихме	 най-теж-
кия	 жребий.	 Стартираме	
срещу	 третия	 в	 миналото	
първенство	 и	 финалист	 в	
турнира	за	Купата	на	БФС	
-	 „Черно	 море“.	 Това	 е	

една	от	най-се-
риозните	 фут-
болни	 школи	 в	
страната,	която	
събира	 най-до-
брото	 от	 един	
голям	град	като	
Варна.	 След	
това	 отново	
играем	 навън.	
Искаше	 ми	 се	
да	 гостуваме	
на	старта	и	във	
втория	 кръг	 да	
домакинстваме	
на	 някой	 по-
приемлив	 за	
нас	 съперник,	
но	това	е	воля-
та	 на	 жребия.	
Така	или	иначе	
ще	 трябва	 да	

играем	 с	 всички	 отбори.	
Ще	 се	 опитаме	 да	 напра-
вим	 всичко	 по	 силите	 си,	
но	със	сигурност	ще	бъде	
доста	 трудно“,	 коментира	
наставникът	 на	 юношите	
Николай	Василев.										

Жрåáияò îòрåди òрудíî íачалî 
за „Яíòра 1919” в åлиòíаòа U19

Õаíдáалíи 
кîíòрîлíи ñрåщи 
Бълãария - Гърция

се	 състоя	 в	 края	 на	 из-
миналата	 седмица	 пред	
сградата	 на	 НЧ	 „Разви-
тие-1869”	 –	 Дряново.	 Вър-
ху	 16	 платна	 и	 графики	
художниците	 Иво	 Илиев	
и	 Венцислав	 Йосифов	 от	
140	 ideas	 показаха	 порт-
рети	 и	 част	 от	 природ-
ните	 красоти	 на	 Дрянов-
ския	 край.	 Впечатлени	
от	 дивата	 природа	 край	
Сини	 вир,	 Дряновския	
манастир,	 течението	 и	
бреговете	 на	 реката,	 те	
са	 пресъздали	 истински	
вълнуващи,	живи	картини.	
По	покана	на	читалището	
изложбата	ще	бъде	експо-
нирана	 през	 следващите	
две	седмици	във	фоайето.	
Някои	 от	 творбите	 вече	
са	 откупени.	 Дряновските	
ценители	също	биха	могли	
да	направят	своя	избор	и	
да	 попълнят	 художестве-
ните	си	колекции.

Вåрíиñаж íа 
îòкриòî

Прåзåíòация за ãаáрîвñкиòå ñи прияòåли íаправиха япîíñкиòå учåíици

	 По	покана	на	НЧ	„Раз-
витие-1869”	–	Дряново	Еле-
на	 Христова	 представи	
своята	поредна	книга	„Ле-
карство	срещу	рак”.	В	на-
чалото	на	срещата	предсе-
дателят	на	читалището	Ми-
рослава	Лилова	представи	
автора,	 като	 заяви,	 че	 е	
успяла	 да	 прочете	 книга-
та	 и	 е	 силно	 впечатлена	
от	 лъхащия	 позитивизъм,	
независимо	от	тъжния	по-
вод.	
	 Към	 това	 тя	 добави,	
че	 „всичко,	 което	 Елена	
е	сътворила	в	книгата,	ще	
ни	 представи	 много	 исти-
ни,	 любов	 и	 философски	
погледи	 към	 нашето	 еже- дневие”.	 	 От	 своя	 страна	 Елена	

Христова	благодари	на	чи-
талището	за	възможността	
да	представи	част	от	свое-
то	 творчество	 и	 разказа	
за	приятелството	си	с	Яна	
Максимова,	 на	 която	 е	
посветила	 творбата.	 Пър-
вата	 среща	 между	 двете	
е	 през	 2008	 година,	 кога-
то	Елена	Христова	печели	
Априловската	 награда	 за	
поезия.		Авторката	 споде-
ли,	 че	 следващите	 осем	
години	 са	 най-смислените	
в	 живота	 й,	 благодарение	
на	 близките	 отношения	
между	 двете.	 Постепенно,	
през	 годините,	 работни-
те	 срещи	 се	 превръщат	 в	
мечти	 и	 съкровени	 разго-

вори	 за	 общи	 проекти.	 И	
когато	 ракът	 се	 завръща	
при	Яна	и	 те	не	могат	да	
се	 срещат,	 започва	 елек-
тронната	 кореспонденция	
между	 тях.	 В	 продълже-
ние	на	една	година	Елена	
Христова	е	прозорецът	на	
Яна	 към	 света	 и	 нейното	
огледало.	 Авторката	 спо-
дели,	 че	 се	 е	 научила	 на	
търпение	 и	 себеотдаване.	
След	смъртта	на	Яна	Мак-
симова	 тя	 търси	 съгласи-
ето	 на	 нейните	 близки	 и	
съдружника	 й,	 за	 да	 пуб-
ликува	 в	 книга	 личната	
им	 кореспонденция.	 Така	
се	ражда	 „Лекарство	сре-
щу	 рак”.	 Елена	 Христова	

е	 убедена,	 че	 тази	 книга	
може	 да	 донесе	 упование	
на	много	хора,	че	е	пълна	
с	 любов,	 огромна	 любов,	
че	 е	 начин	 на	 живот,	 че	
не	 е	 книга	 за	 смъртта,	 а	
за	надеждата,	че	чрез	нея	
Яна	Максимова	е	жива.		
	 Авторката	 представи	
идеята	 си	 през	 есента	 да	
обяви	 конкурс	 за	 напис-
ване	 на	 съвременна	 при-
казка,	 като	 средствата	 за	
наградния	 фонд	 ще	 бъдат	
осигурени	 от	 продажба-
та	 на	 книгата.	 Срещата	
завърши	 със	 стихове	 от	
поетичната	книга	на	Елена	
Христова	„Очи	на	цвят	со-
лени”.						

Елåíа Õриñòîва прåдñòави „Лåкарñòвî ñрåщу рак” в Дряíîвî


