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	 Местната	 структура	 на	
ГЕРБ	-	Габрово	за	поредна	
година	 подпомогна	 про-
веждането	 на	 традицион-
ния	 сбор	 на	 габровското	
село	Армени,	който	събира	
на	площада	жители	и	гос-
ти	на	населеното	място.
	 Празникът	 беше	 ува-
жен	от	народния	предста-
вител	 от	 ГЕРБ	 Николай	
Сираков	 и	 от	 общинските	
съветници	 от	 ГЕРБ	 Митко	
Димитров,	 Цеца	 Данаило-
ва	и	Владимир	Влаев.
	 „От	 дългогодишния	 си	
опит	 в	 публичния	 сектор	
съм	провел	много	приемни	
дни	 и	 често	 проблемите,	
които	хората	са	поставяли	

пред	мен,	са	били	между-
личностни,	 междусъседски	
и	 частно	 правни.	 Затова	
винаги	се	радвам	да	видя	
хора	от	една	общност,	кои-
то	като	вас	са	се	събрали	
заедно,	 за	 да	 се	 грижат	
за	 мястото,	 на	 което	 жи-
веят,	 и	 заедно	 да	 празну-
ват.	 Пожелавам	 ви	 да	 не	
губите	 тази	съпричастност	
към	 селото	 и	 в	 делник,	 и	
в	празник“,	каза	народният	
представител	Николай	Си-
раков.	
	 Общинските	 съветници	
от	 ГЕРБ	 също	 поздравиха	
жителите	 на	Армени	 и	 ги	
изненадаха	с	почерпка	за	
празника.

	 На	 20	 септември	 от	
17.30	часа	в	Художествена	
галерия	 „Христо	 Цокев”	 в	
Габрово	ще	 бъде	 предста-
вен	 документът	 „Визия	 за	
България”.
		 В	 срещата	 ще	 вземат	
участие	 народните	 пред-
ставители	 от	 ПГ	 на	 „БСП	
за	България”	Крум	Зарков,	
Виолета	 Желева,	 Иван	
Иванов,	 Лало	 Кирилов	 и	
Радослав	Стойчев.	
	 На	 срещата	 с	 гражда-
ни	ще	 присъстват	 и	 депу-
татът	в	ЕП	от	Партията	на	
европейските	 социалисти	
и	 член	 на	 Комисията	 по	
земеделие	Момчил	Неков,	
както	 и	 областният	 и	 об-
щинският	 председател	 на	
левицата	 в	 Габрово	 -	 Ни-
колай	Григоров	и	Здравко	
Кънчев.

светозар гатев

	 Новият	 хандбален	
шампионат	при	мъжете	ще	
стартира	 в	 края	 на	 тази	
седмица.	 Първенството	 в	
„А“	 Републиканската	 хан-
дбална	 група	 ще	 започне	
с	10	отбора.	След	кратко-
трайна	едногодишна	пауза	
отборът	 на	 ХК	 „Левски“	
от	 град	 Левски	 отново	 се	
завръща	в	„А“	група	и	така	
няма	да	има	почиващ	тим	
във	всеки	кръг.	Участници-
те	 през	 сезон	 2018/2019	
са:	 „Локомотив“	 (Варна),	
„Добруджа“	 (Добрич),	
„Спартак“	 (Варна),	 „Чар-
дафон“	 (Габрово),	 „Осъм“	
(Ловеч),	 „Пирин	 94“	 (Гоце	
Делчев),	 „Фрегата“	 (Бур-
гас),	 „Локомотив“	 (Горна	
Оряховица),	НСА	(София)	и	

„Левски“	(Левски).
	 Отборът	на	„Чардафон“,	
който	завърши	на	четвърто	
място	сезон	2017/2018,	ще	
започне	 новата	 кампания	
с	 домакинство	 на	 „Пирин	
94“	от	Гоце	Делчев.	Двубо-
ят	е	в	неделя	от	17	часа	в	
спортна	 зала	 „Орловец“.	
Габровският	 тим	 запазва	
почти	 изцяло	 състава	 си	
от	 миналия	 полусезон.	 12	
играчи	са	картотекирани	в	
БФХ,	 като	 по-късно	 вчера	
се	очакваше	да	бъдат	оф-
ормени	 документите	 и	 за	
младежкия	 национал	 Пе-
тко	 Петков.	 Единственият	
отсъстващ	ще	бъде	Евлоги	
Вълчанов,	 който	 прекрати	
своята	 състезателна	 дей-
ност.
	 Стартът	 на	 „Чардафон“	
се	 очаква	 да	 бъде	 тежък,	

предвид	 факта,	 че	 срещу	
„Пирин	94“	 тимът	ще	бъде	
без	 основния	 си	 реализа-
тор	 Димитър	 Петков.	 Под	
въпрос	е	участието	в	мача	
и	на	пивота	Марио	Янчев.	
Христо	 Данаилов	 пък	 е	 с	
нова	 травма	 на	 главата	
след	 участието	 на	 тима	
в	 петия	 турнир	 за	 Купа	
„Тодор	 Хънков“	 в	 Бургас.	
Надпреварата,	 предше-
стваща	със	седмица	стар-
та	 на	 новото	 първенство,	
се	проведе	с	участието	на	
пет	 тима.	 „Чардафон“	 зае	
четвърто	 място	 в	 крайно-
то	 класиране	 и	 заслужи	
отборния	трофей	за	Феър-
плей,	кръстен	на	името	на	
изтъкнатия	хандбален	дея-
тел	 Коста	 Ганев.	 Първото	
място	 спечели	 шампионът	
„Локомотив“	(Варна),	след-

ван	 от	 „Спартак“	 (Варна)	
и	„Добруджа“.	На	пета	по-
зиция	 завърши	 „Фрегата“	
(Бургас).					

„А“ РХГ, I кръг
22 септември 2018 г. (съ-
бота)
„Локомотив“	(Варна)	-	НСА	
(София)
„Добруджа“	(Добрич)	-	„Ло-
комотив“	(ГО)
23 септември 2018 г. (не-
деля)
„Спартак“	 (Варна)	 -	 „Фре-
гата“	(Бургас)
17:00 ч.	 „Чардафон“	
(Габрово)	 -	 „Пирин	 94“	
(Гоце	Делчев)
„Левски“	(Левски)	-	„Осъм“	
(Ловеч)

 ВиК „Бяла“ обявява ре-
жим на водоподаването от 18 
септември 2018 г. За селата 
от община Габрово, които се 
захранват от стокинския во-
допровод, вода ще се подава 
през ден от 17:00 до 08:00 
часа на другия ден. Първи ден 
за получаване на вода е 19 
септември (сряда) от 17:00 
до 08:00 часа на 20 септем-
ври. Следващото подаване е на 
21 септември. Забранява се и 
ползването на питейна вода за 
напояване и други цели, раз-
лични от питейно-битови. Ре-
жимът на водата е във връзка 
със засушаването и намаления 
дебит на водоизточниците.

мартина груева
община габрово

	 „Всяка	 стъпка	 е	 дви-
жение,	но	не	винаги	то	е	
напред.	 Нека	 се	 движим	
заедно	 към	 правилната	
посока!	Бъдете	габровци	
-	пестете	от	гориво,	но	
не	 пестете	 от	 движе-
нието	 -	 то	 е	 здравето	
ви!“
 Християн Стоянов, ев-
ропейски шампион в бя-
гането на 1500 метра и 
лице на кампанията „Сед-
мица на мобилността“ в 
Габрово

	 Община	Габрово	заяви	
участието	 си	 в	 Европей-
ската	 седмица	 на	 мобил-
ността,	 която	 се	 провеж-
да	 ежегодно	 от	 16	 до	 22	
септември	 по	 инициатива	
на	 Европейската	 коми-
сия.	Мотото	тази	година	е	
„Комбинирай,	движи	се“	и	
именно	това	ще	направим	
в	 Габрово	 на	 21	 септем-
ври.
	 Тази	 година	 Европей-
ската	 седмица	 на	 мобил-
ността	 в	 Габрово	 е	 под-
крепена	от	най-добрия	 га-
бровски	 атлет	 -	 Християн	

Стоянов.	Християн	е	спор-
тист	 на	 Габрово,	 участ-
ник	 в	 редица	 световни	 и	
европейски	 първенства.	
Последното	 му	 отличие	 е	
Европейски	шампион	в	бя-
гането	 на	 1500	 метра	 за	
параатлети.
	 Инициативата	 има	 за	
цел	 да	 обърне	 внимание	
върху	 алтернативните	
форми	 на	 придвижване	
и	 опазване	 на	 околната	
среда.	 Чрез	 използването	
на	споделени	средства	за	
транспорт	 можем	 да	 на-
малим	 разходите	 си	 и	 да	

окажем	 „съдействие“	 на	
природата	 като	 намалим	
вредните	 емисии.	 Освен	
екологичните	 предимства,	
инициативата	 има	 за	 цел	
да	 популяризира	 спорта	
на	 открито	 и	 придвижва-
нето	 сред	 природата,	 да	
стимулира	 двигателните	
активности	 и	 да	 прово-
кира	 младите	 хора	 да	 се	
срещат	 в	 реална	 среда,	
извън	 виртуалното	 прос-
транство.
	 Седмицата	 на	 мобил-
ността	в	Габрово	ще	бъде	
отбелязана	 на	 21	 септем-

ври	 2018	 г.,	 когато	 в	 9:30	
часа	 от	 площад	 „Възраж-
дане“	 ще	 стартира	 нетра-
диционната	спортна	актив-
ност	 „Ходене	 по	 габров-
ски“.
	 Парк	 „Маркотея“,	 10:00	
часа	 е	 времето	 и	 място-
то	 за	 среща	 на	 всички	
участници	 в	 Деня	 на	 мо-
билността.	 Там	 ще	 бъдат	
организирани	 различни	
спортни	 игри,	 танци,	 със-
тезания	и	дори	екоразход-
ка	с	електромобил.
	 На	 21	 септември	 в	
парк	 „Маркотея“	 около	

10:00	 часа	 ще	 бъде	 офи-
циалното	откриване	на	съ-
битието.	След	 него	 започ-
ват	 спортните	 активности	
-	 баскетбол,	 бадминтон,	
латино	 танци,	 таекуондо,	
аеробика,	петанка,	фитнес	
на	открито.
	 12:00	 е	 началният	 час	
за	 вече	 традиционна-
та	 игра	 „Играй	 на	 чисто“,	
която	 ще	 провери	 дали	
се	 познават	 правилата	 за	
разделно	 събиране	 на	 от-
падъците.
	 В	 парка	 ще	 бъдат	 и	
двата	 електромобила	 на	

Община	 Габрово	 и	 ЕМО	
„Етър“,	 с	 които	 може	 да	
направите	 една	 различна	
екоразходка.	Ще	има	спе-
циално	 обособен	 кът	 на	
„СВЕЖ	бар“.
	 Клуб	 за	 латино	 танци	
„Инкансабле“	 ще	 се	 по-
грижи	 за	 емоционалното	
разкършване	 в	 ритъм,	 а	
специалната	задача	да	за-
пазим	бодър	дух	в	здраво	
тяло	 ще	 имат	 таекуондо	
клуб	NEXT.	Комбинираната	
аеробика	 с	 инструктора	
Женет	Митрева	ще	повдиг-
не	тонуса	и	емоцията.

Бъдете ãаáрîвци - пестете îт ãîривî, íе пестете îт движеíие
Оáщиíа Гаáрîвî заяви участиетî си в Еврîпейската седмица íа мîáилíîстта, кîятî се прîвежда ежеãîдíî îт 16 дî 22 септември

Режим íа 
вîдîпîдаваíе 
за селата, 
захраíваíи îт 
ВиК "Бяла"

Никîлай Сиракîв: "Не ãуáете тази съпричастíîст 
към селîтî и в делíик, и в празíик"

Õаíдáалíîтî първеíствî при мъжете запîчва 
в íеделя, "Чардафîí" приема "Пириí 94"

Представят 
„Визия за 
Бълãария”

	 В	 първия	 учебен	 ден	
15	 деца,	 посочени	 от	 от-
дел	 „Закрила	 на	 детето”	 -	
Габрово,	получиха	ваучери	
за	 пазаруване	 на	 учебни	
помагала	 и	 пособия	 на	
стойност	57	лева.	
	 Средствата	 за	 закупу-
ването	им	бяха	събрани	на	
четвъртата	 поредна	 бла-
готворителна	 кампания	 на	

Български	 младежки	 Чер-
вен	 кръст	 –	 Габрово	 „С	
усмивка	 на	 училище”	 за	
подпомагане	на	деца	с	ни-
сък	социален	статус.
	 Кампанията	 се	 прове-
де	на	големия	християнски	
празник	„Успение	на	Света	
Богородица”	 пред	 право-
славните	храмове	в	града.

"С усмивка íа училище"
 - áлаãîтвîрителíа кампаíия íа 
Бълãарски младежки Червеí кръст
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Кîíцерт íа Камерíа капела 
„Пîлифîíия”

Дíи íа камерíата музика Гаáрîвî 2018
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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

• съобщения за ремонтни дейности
• Проверка на сметка
• УслУгите,	които предлагаме

водоснабдяване и канализация
 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com

Вик оод - габрово, бул. „Трети март” 6
office@vik-gabrovo.com

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 в периода 01.10.2018 - 05.10.2018 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	Дряново:	с.	Гостилица.	
	 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.

Женина денЧева
	 Доста	 габровски	 учи-
лища	 през	 новата	 учебна	
година	 имат	 готовност	 и	
учители,	и	ученици	да	при-
лагат	новите	технологии	за	
повишаване	качеството	на	
учебния	 процес.	 Така	 той	
ще	 отговаря	 на	 потребно-
стите	 на	 обществото,	 на	
младите	хора,	за	да	могат	
да	се	развиват	и	изявяват	
техните	 способности,	 каз-
ва	кметът	Таня	Христова.
	 Директорът	на	начално	
училище	 „Васил	 Левски“	
Валентина	 Венкова	 обяс-
нява	 как	 на	 практика	 в	
началната	 степен	 ще	 се	
използват	 технологиите.	
Още	повече	в	новата	сгра-
да	 на	 училището	ще	 бъде	
въведено	ново	оборудване	
и	 обзавеждане.	 Вече	 са	
монтирани	 модерните	 ин-
терактивни	дъски.	
		 „Изказвам	 огромната	
си	 благодарност	 към	 Об-
щина	Габрово	за	премест-
ване	 на	 начално	 училище	
„Васил	 Левски“	 в	 нова,	
модерна	сграда.		Така	учи-
лището	 ни	 със	 136-годиш-
на	 история	 ще	 продължи	
да	 съществува.	 Последни-
те	 години	 имахме	 големи	
притеснения	заради	нама-
ляване	броя	на	учениците.	

Освен	 това	 сградата	 се	
рушеше.	Сега	имаме	шанс	
да	 бъдем	 в	 една	 изцяло	
съвременна	база.
	 Опитваме	 се	 от	 10	
години	 да	 използваме	
новите	 технологии	 в	 ча-
совете.	 По	 тази	 причина	
сме	 кандидатствали	 и	 за	

иновативно	 училище	 през	
тази	 учебна	 година,	 дълго	
преди	 да	 знаем,	 че	 ще	
се	 местим	 в	 нова	 сграда.	
С	 използване	 на	 новите	
технологии	искаме	да	при-
влечем	и	повече	родители,	
които	 да	 поверят	 грижите	
за	децата	си	на	нас.	Всич-

ки	 колеги	 имат	 необходи-
мите	 умения	да	работят	 с	
новите,	иновативни	проду-
кти.	 Сега	 целият	 екип	 ще	
бъде	 обучен	 за	 използва-
не	на	новите	интерактивни	
дъски.
	 Досега	 училището	 не	
е	 имало	 компютърен	 ка-

бинет,	 защото	 в	 начален	
етап	 информатика	 не	 се	
изучава.	От	тази	година	от	
трети	 клас	ще	се	изучава	
нов	 предмет	 -	 компютър-
но	 програмиране.	 Затова	
предлагаме	 на	 учениците	
от	трети	и	четвърти	клас	и	
факултативно	 да	 изучават	
иновативния	 предмет	 ро-
ботика.
				Знанията,	придобити	в	
часовете	 по	 компютърно	
моделиране,	 ще	 могат	 да	
се	 прилагат	 на	 практика	
чрез	задвижване	на	малки	
роботчета	 чрез	 програми,	
които	 те	ще	 се	 научат	 да	
създават	 в	 часовете.	 За-
сега	сме	купили	10	робот-
чета.	36	ученика	от	трети	и	
четвърти	 клас	 са	 заявили	
желание	да	изучават	робо-
тика.	Те	ще	бъдат	разпре-
делени	в	три	групи.	Имаме	
готовност	да	купим	и	още	
роботчета,	 имаме	 устано-
вен	контакт	с	английската	
фирма,	която	доставя	този	
продукт.
	 Другият	 иновативен	
момент	 е	 факултативно	
изучаване	на	предприема-
чество.	 Чрез	 съвременни	
обучителни	техники	ще	ра-
ботим	 по-задълбочено	 с	
децата,	да	създаваме	у	тях	
желание	 да	 станат	 млади	

предприемачи.
	 Желанието	 на	 родите-
лите	е	децата	да	изучават	
разширено	 чужди	 езици.	
От	 тази	 година	 ще	 ра-
ботим	 факултативно	 чрез		
„Нешънъл	 Джиографик“.	
Предложили	 сме	 на	 всич-
ки	 деца	 от	 първи	 до	 чет-
върти	 клас,	 използвайки	
софтуерен	 продукт,	 да	 по-
лучат	 разширени	 знания	
по	 чужд	 език,	 различно	
от	 учебното	 съдържание	
преподаване.	 Във	 всяка	
паралелка	 има	 заявили	
желание	 да	 се	 разхождат	
с	 „Нешънъл	 Джиографик“	
по	света.	
	 Освен	 новите	 техно-
логии,	 в	 новото	 училище	
ще	 има	много	 спорт,	 ино-
вативно	 широка	 спорт-
на	 база,	 нещо,	 което	 ни	
липсваше	 досега.	 Ще	 се	
развиват	 всички	 видове	
спорт,	подходящи	за	нача-
лен	етап.
	 Вече	 три	 години	 при	
нас	 функционира	 театрал-
на	школа,	ще	продължи	и	
тази	учебна	година.
	 Когато	 бъде	 завършен	
новият	 корпус,	 където	 ще	
се	 провеждат	 занимания	
по	интереси,	игротеки,	ще	
бъде	 изградена	 стая,	 къ-
дето	 децата	 да	 се	 запоз-

нават	 с	 различни	 видове	
занаяти,	 произведения	 на	
изкуството,	 музикални	 ин-
струменти.	 Обстановката	
ще	 е	 неформална,	 ще	 се	
извършва	т.	нар.	обучение	
върху	 възглавници,	 което	
е	 интересно	 и	 нетради-
ционно.	 Децата	 много	 го	
харесват,	особено	първок-
ласниците“,	разказва	тя.
	 В	 начално	 училище	
„Васил	 Левски“	 има	 144	
ученици,	 от	 тях	 48	 пър-
вокласника,	 разпределени	
в	 две	 паралелки.	 Всички	
паралелки	 са	 запълнени	
с	нужния	брой	 ученици,	 с	
изключение	 на	 една	 във	
втори	 клас.	 20	 деца	 са	 с	
майчин	 език	 небългарски,	
но	 не	 всички	 са	 роми	 -	
има	деца	от	смесени	бра-
кове,	 само	 8	 се	 обявяват	
за	роми.
				В	никакъв	случай	няма	
намаляване	 на	 учениците	
заради	 преместването	 му	
в	нова	сграда	и	нов	квар-
тал.	 Само	 пет	 родители	
нямат	 възможност	 децата	
им	 да	 ходят	 на	 училище	
там.	Има	деца,	заминали	в	
чужбина,	 в	 други	 градове.	
15	деца	са	се	отписали	от	
училището	и	точно	толкова	
са	се	записали“,	разказва	
Валентина	Венкова.

	 Събитие	 по	 Дизайн	
мислене	 и	 Lean	 Startup	
на	 3	 октомври	 ще	 от-
крие	 годишната	 програма	
за	 събития	 на	 Фондация	
„Градище“.	 Габровските	
предприемачи	 ще	 имат	
възможност	 да	 обогатят	
познанията	 си	 в	 сферите	
на	 предприемачеството	 и	
иновациите	 и	 да	 получат	
обратна	 връзка	 за	 про-
ектите,	 които	 развиват	 в	
поредица	от	събития,	орга-
низирани	от	фондацията.
	 Програмата	 включва	
почти	30	събития,	които	ще	
се	 реализират	 в	 периода	
от	октомври	2018	г.	до	май	
2019	 г.,	 а	 основни	 теми	
ще	 са	 предприемачество,	
иновации,	нови	технологии	
и	 меки	 умения.	 Гост-лек-
тори	 ще	 бъдат	 доказани	
специалисти	във	всяка	об-
ласт.
	 Програмата	 се	 реа-
лизира	 със	 съдействието	
на	 Фондация	 „Америка	
за	 България“	 и	 Фондация	
„Обществен	 дарителски	
фонд	 -	 Габрово“.	 На	 орга-
низирана	 от	 двете	 фонда-
ции	 конкурсна	 сесия	 на	

тема	 „Габрово	 –	 град	 на	
творчеството,	 младежта	 и	
туризма“	 Градище	 получи	
92	 точки	 и	 се	 класира	 на	
първо	 място.	 Благодаре-
ние	 на	 това	 финансиране	
Габрово	ще	 бъде	 поставе-
но	на	картата	на	градове-
те	с	интересни	събития.
	 Програмата	 включва	
лекции,	 работилници	 и	
срещи	 с	 успели	 предпри-
емачи,	 които	ще	 споделят	
своя	опит	и	път	към	успе-
ха.
	 Планирано	 е	 по	 едно	
събитие	 на	 седмица,	 като	
то	ще	се	провежда	в	дел-
ничен	ден	след	17,00	часа	
във	ВИП	залата	на	ресто-
рант	 „Мона	 Лиза“.	 После-
дователността	 на	 срещите	
следва	логиката	на	разви-
тие	 на	 една	 бизнес	 идея	
–	 от	 нейния	 зародиш	 и	
валидиране	 до	 подготовка	
на	проекта	за	представяне	
пред	инвеститори.	
	 Всички	 събития	 са	 с	
вход	от	10	лв.,	като	билети	
могат	да	бъдат	закупени	и	
на	 място.	 За	 тези,	 които	
искат	 да	 посетят	 повече	
от	едно	събитие,	има	про-

моционални	 пакети,	 кои-
то	 могат	 да	 бъдат	 заку-
пени	 чрез	 карта,	 банков	
превод,	 ePay,	 касите	 на	
EasyPay	 или	 през	 банко-
мат.
	 Откриването	 на	 про-
грамата	ще	 бъде	 на	 3	 ок-
томври	 от	 17:00	 часа	 в	
ресторант	 „Мона	 Лиза“	
с	 темата	 Design	 Thinking	
&	 Lean	 Startup.	 Лектори	
ще	 бъдат	 Венеция	 Нецо-
ва	 и	 Леона	 Асланова	 от	
Innovation	 Starter,	 първата	
българска	агенция	за	ино-
вации.	
	 Венеция	 Нецова	 е	
председател	 на	 борда	 и	
проектен	лидер	в	Сдруже-
ние	„Асоциация	на	българ-
ските	 лидери	 и	 предприе-
мачи“	 (ABLE).	 Между	 2012	
и	 2016	 година	 Венеция	
работи	 в	 отдел	 „Консул-
тантски	услуги	в	публичния	
сектор“	в	KPMG	България,	
където	 участва	 в	 разра-
ботването	на	многобройни	
проектни	 предложения	 и	
тяхното	 успешно	 изпълне-
ние.
	 Леона	Асланова	е	екс-
перт	и	консултант	по	ино-

вации,	 с	 над	 15-годишен	
професионален	 опит.	 Ос-
новател	 е	 на	 Innovation	
Starter,	на	форума	за	ино-
вации	 Innovation	 Explorer	
и	 на	 Академия	 за	 инова-
ции,	 най-голямото	 публич-
но-частно	 образователно	
партньорство	у	нас.
	 Всички	 подробности	
около	 пълната	 програма	
от	 събития	можете	 да	 на-
мерите	 в	 сайта	 на	 Фон-
дацията	 -	https://gradishte.
org/events.

Относно	
Фондация	„Градище“
	 Фондация	Градище	е	уч-
редена	 в	 началото	 на	 2017	
година	 с	 мисия	 да	 развие	
предприемаческата	 екосре-
да	в	Габрово	и	региона.	Еки-
път	 на	 Фондацията	 заложи	
пет	основни	цели	за	пости-
гането	на	тази	мисия:
	 -	Организиране	на	съби-
тия,	семинари	и	състезания,	
свързани	 със	 социалното	
предприемачество;
	 -	Повишаване	на	финан-
совата	 и	 правната	 култура	
на	обществото;
	 -	 Осъществяване	 на	 ка-

риерно	ориентиране	за	уче-
ници	и	студенти;
	 -	 Подпомагане	 на	 стар-
тъп	 фирми	 в	 техните	 първи	
стъпки;
	 -	 Създаване	 на	 споде-
лено	 пространство,	 където	
бизнес	 и	 неправителстве-
ни	 организации	 да	 намерят	
пресечна	 точка	 в	 осъщест-
вяването	на	идеите	си.
	 Изграждането	 и	 форми-
рането	 на	 тези	 цели	 бяха	
отговор	 на	 въпроса	 „Какво	
искаме	 да	 променим	 и	 как	
да	го	постигнем?“.
	 Целият	 екип	 на	 Фонда-
цията	 застана	 зад	 теория-
та,	че	всъщност	това,	което	
трябва	за	личното	и	общест-
вено	 развитие,	 е	 различни	
хора	да	се	събират	на	едно	
място	 и	 да	 обменят	 опит	 и	
умения.	 Когато	 човек	 има	
възможност	 да	 намери	 съ-
мишленици	на	идеята	си,	не-
щата	изглеждат	много	по-яс-
но	и	лесно.	Затова	и	всъщ-
ност	 всички	цели	 се	 въртят	
около	това	–	да	се	събират	
младите	и	предприемчивите	
на	едно	място	–	на	събития,	
на	 кариерно	 ориентиране	
или	на	работното	място.

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62.
уроци по математика се 
дават на тел. 0888/55-19-
74. [11, 10]
уроци I - IV клас - тел. 
0888/687-289. [3, 2]
карЕла сЕйлинг. Курсо-
вете за правоспособност 
„Водач на кораб до 40 
БТ по море“ (капитански 
курсове) под ръковод-
ството на капитан Илия 
Дянков, роден в Габро-
во. Индивидуален график 
за всеки курсист. Може-
те да съчетаете учебната 
програма с годишната си 

отпуска. За допълнителна 
информация и записва-
не - тел. 0898/535-793 
[33, 25]

учЕБЕн цЕнТър „оп-
ида 88“. курсоВЕ 
за каТЕгории а1, а, 
В, с, сЕ, D. Курсове 
по Наредба 41 - кар-
та за квалификация 
на водача (превоз на 
товари и пътници), 
Наредба 40 - пре-
воз на опасни товари 
(ARD), Наредба 36 - 
провеждане на пси-
хологически изслед-
вания. Тел. 067/534-
900, 0898/883-358, 
0888/325-413 [33, 3]

	 Бъл гаро -белоруски	
бизнес	 форум	ще	 се	 про-
веде	през	октомври	в	Со-
фия.	 Това	 обяви	 послани-
кът	на	Беларус	Александър	
Лукашевич	вчера	по	време	
на	 срещата	 си	 с	 област-
ния	управител	Невена	Пе-
ткова,	в	която	участваха	и	
съветникът	 на	 посланика	
по	търговски	въпроси	Олег	
Белов,	 заместник	 област-
ният	управител	Мария	Пе-
нева	 и	 старши	 експертът	
„Регионално	развитие“	Ми-
хаела	Стоянова.	
	 Форумът	 е	 договорен	
от	 Негово	 превъзходител-
ство	 и	 заместник-минис-
търа	на	икономиката	Алек-
сандър	Манолев.	
	 Събитието	 ще	 бъде	
в	 рамките	 на	 поредното	
заседание	 на	 междупра-
вителствената	 комисия	 за	
икономическо	 и	 научно-
техническо	сътрудничество	
между	 двете	 страни,	 на	
която	 домакин	 ще	 бъде	
България.	
„	 В	 рамките	 на	 вчераш-
ната	 си	 визита	 в	 Габрово	

новоназначеният	посланик	
у	 нас	Александър	Лукаше-
вич	проведе	и	среща	в	Га-
бровската	 търговско-про-
мишлена	 палата,	 където	
отправи	 покана	 към	 фир-
мите	от	региона,	на	които	
представлява	 интерес,	 да	
присъстват	на	форума.	

	 По	 време	 на	 среща-
та	областният	управител	и	
Негово	 превъзходителство	
коментираха	 възможности	
за	 регионално	 сътрудни-
чество.	 Като	 най-перспек-
тивни	 сфери	 бяха	 посо-
чени	 машиностроенето,	
електротехниката,	 елек-

тронното	 производство	 и	
др.	
	 „Наша	основна	задача	
е	развитието	на	търговски-
те	отношения	между	реги-
оните“	 -	 коментира	 Лука-
шевич,	който	прояви	инте-
рес	 и	 към	 възможностите	
за	туризъм,	предлагани	от	

област	Габрово,	и	сподели,	
че	 с	 радост	 ще	 се	 върне	
отново	 в	 Габрово,	 за	 да	
посети	различните	забеле-
жителности.	
	 Посланикът	на	Беларус	
проведе	 среща	 и	 с	 кмета	
на	 община	 Габрово	 Таня	
Христова.

В íачалíî училище „Васил Левски” ще учат рîáîтика

Пîслаíикът íа Беларус Алексаíдър Лукашевич се срещíа с 
îáластíия управител, иíтересува се îт възмîжíîстите за туризъм 

Фîíдация „Градище”  ще îáîãатява пîзíаíията 
в сферите íа предприемачествîтî и иíîвациите
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	 Благодарейки	за	пис-
мото	 на	 читателката,	
уточнявам,	 че	 то	 съдър-
жа	два	въпроса	-	за	са-
мотата	и	за	отношенията	
между	 поколенията.	 По	
втория	въпрос	ще	взема	
отношение	в	следващата	
публикация.	

	 Ще	 предложа	 опре-
деление	 на	 понятието	
самота.	 Преживяването	
за	 самота	 се	 идентифи-
цира	с:					
	 -	 редуциране	 на	 со-
циалните	контакти;	
	 -	 ограничаване	 на	
обичайния	 кръг	 от	 цен-
ности	и	интереси;
	 -	 личното	 простран-
ство	е	натоварено	с	по-
вишена	 чувствителност	
и	 емоционалност	 (смърт	

или	 раздяла	 с	 близки	
хора)	 и	 страдащият	 от	
самота	 индивид	 не	 при-
тежава	 компетенции	 за	
справяне	 в	 критичната	
ситуация;	
	 -	 налице	 е	 амотиви-
раност	 за	 развитие	 и	
растеж	в	психологичен	и	
духовен	план.
	 Когато	 се	 предлага	
определение	 на	 самота-
та,	 е	 необходимо	 също	
да	 се	 отчита,	 че	 тя	 е		
в	 неразривна	 връзка	 с	
фундаменталния	 про-
блем	 за	 преходността	
и	 извечното	 търсене	 на	
смисъл	в	живота.
	 Трябва	 да	 се	 пра-
ви	 разлика	 между	 фи-
зическа	 и	 психическа	
самота.	 Някои	 може	 да	
търсят	 физическо	 уеди-
нение,	за	да	се	концен-
трират.	 Физическото	 уе-
динение	може	да	е	след-
ствие	на	заболявания	на	
опорно-двигателния	 апа-
рат,	 при	 съхранени	 ког-
нитивни	функции	и	висок	
емоционален	тонус.	
	 Психическата	самота	
може	 да	 е	 резултат	 на	
психологически	 пробле-
ми	или		заболявания.	
	 Продължителната	 из-
олация	 може	 да	 дове-
де	 до	 невъзможност	 за	
установяване	 и	 поддър-
жане	 на	 социални	 кон-
такти.	Възможно	е	да	се	
стигне	 и	 до	 депресивен	

епизод.	
	 Самотата	 не	 е	 не-
пременно	 с	 депресивен	
оттенък.	 Дългите	 пери-
оди	 на	 изолация	 при	
монасите	 са	 метод	 за	
духовно	 просветление.	
Творческата	 личност	 в	
областта	 на	 изкуството	
и	науката	създава	 твор-
би	 и	 прави	 открития	 в	
самота,	като	се	изолира	
от	всички.	
	 Има	 случаи,	 когато	
човек	 се	 чувства	 само-
тен	 сред	 много	 хора.	
Това	преживяване		може	
да	се	дължи	на	него	са-
мия,	 на	 другите,	 които	
се	 държат	 безразлично,	
враждебно,	 пренебре-
жително	 и	 отчуждено	 и	

е	 налице	 комуникативен	
разрив.	 Ако	 средата,	 в	
която	 се	 намира	 човек,	
е	неуютна,	то	самотата	е		
опит	за	самосъхранение,	
за	 да	 не	 се	 измени	 на		
водещите	ценности	и	да	
не	се	стигне	до	обезли-
чаване.
	 Самотата	 в	 специа-
лизираната	 литература	
се	 квалифицира	 като	
един	 от	 значимите	 за	
човешкото	 същество	
страхове.	 Този	 страх	 е	
като	 че	 ли	 с	 по-голяма	
честота	 при	 възрастни-
те	 хора,	но	практически	
може	 да	 е	 характерен	
и	 за	 други	 възрастови	
групи.	
	 Самотата	 е	 обикно-

вено	 актуална	 след	 за-
губата	 на	 близки	 хора;	
при	 преустановяването	
на	 професионалната	 за-
етост	или	влошаване	на	
здравния	статус.	
	 Очертаващите	се	фи-
зиологични	 дефицити,	
характерни	 за	 възраст-
ните	 хора,	 и	 намалява-
щите	 възможности	 за	
взимане	 на	 решения	 и	
контролиране	 на	 важни	
в	 личния	 живот	 фено-
мени	 подчертават	 нега-
тивните	 излъчвания	 на	
възможната	самота.
	 Универсалната	 про-
тивоотрова	 срещу	 стра-
ховете	 от	 всякакво	 ес-
тество	е	действието.	
	 Всеки	 път,	 когато	 се	

изпитва	 страх,	 е	 нало-
жително	да	се	търси	ос-
вобождаващата	 сила	 на	
подходящата	дейност.	
	 Ключът	 в	 борбата	
със	самотата	е	в	търсе-
нето	 на	 новото;	 в	 про-
ектите	 и	 плановете;	 в	
мечтите.	 С	 други	 думи,	
предложението	 към	въз-
растните	 хора	 е	 въпре-
ки	 всичко	 да	 гледат	 не	
само	 и	 толкова	 назад,	
а	 преди	 всичко	 напред.	
Освен	 вчера	 и	 днес,	 и	
тук	е	налице	утре.	
	 Това	 утре	 е	 в	 из-
мерението	преди	всичко	
не	 на	 оставащия	 брой	
години,	 а	 в	 борбата	 за	
живот,	 при	 който	 се	 ак-
центира	 на	 качеството.	
Качество,	 разбирано	
преди	 всичко	 като	 пси-
хологичен	и	духовен	пъл-
неж	на	ежедневието.	Да	
поиска	 човек	 да	 остане	
със	себе	си	и	при	себе	
си,	 е	 въпрос	 на	 увере-
ност	в	своите	способно-
сти	и	ценност.	
	 В	 заключение	 пред-
лагам	 мисъл	 по	 темата	
на	 бележития	 испански	
философ	 Мигел	 де	 Уна-
муно:	
	 „Хората	 се	 чувст-
ват	 като	 истински	
братя		само	когато	се	
чуват	един	други	в	ти-
шината	 на	 нещата	 и	
благодарение	 на	 само-
тата“.	

„Дîктîре, 
кажи”
	 Здравейте,	пиша	Ви	с	въпрос	към	рубри-
ката	,,Докторе,	кажи!“.	
	 Запитването	 е	 от	 читателка,	 която	
наближава	шейсетте.	
	 Имам	 въпрос	 във	 връзка	 с	 проблема	 за	
самотата.	Оставам	с	 усещането,	 че	 хора-
та	и	техните	интереси	много	се	промениха	
през	 последните	 20-а	 години	 и	 за	 моето	
поколение	е	все	по-трудно	да	се	адаптира	в	
новата	ситуация.
	 Ще	се	радвам	да	получа	отговор.

лЕкари
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 нЕнкоВ - акушЕр-
гинЕколог В оБласТ-
на Болница - гаБроВо. 
Прегледи в БМ Център 
- Консултативна полик-
линика: вторник и чет-
въртък - 14.30 - 18.30 
ч.; петък - 14.30 - 16.30 
часа ,  включително 
ехографска диагностика 
на гърда и заболявания, 
свързани с неволно из-

пускане на урина при 
жената. Справки на тел. 
0894/565-056. [8, 4]
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 дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
д-р БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
д-р йорджЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.

запознансТВа
жЕна за съвместен 
живот, да няма ангажи-
менти, се търси на тел. 
066/86-75-92. [5, 5]
Търся жЕна - 40-50-го-
дишна, да живее при мен, 

център - тел. 0895/352-
367. [8, 8]
67-годишЕн Търси 
жена с чисти чувства и 
добри намерения за съ-
жителство при него - тел. 
0877/243-413. [6, 4]

Самîтата е пîвече страх, лекува се с действие

аВТоМоБили продаВа
сиТроЕн ксара се про-
дава на тел. 0899/960-
591. [11, 11]
ауди 80, 1.8, бензин, 
1989 г., с метанова уред-
ба, за 1000 лева се про-
дава на тел. 0892/949-
534. [11, 10]
спЕшно! рЕно Меган, 
1.8, 1995 г., газ-бензин, 
всичко платено, се прода-
ва на тел. 0888/673-395. 
[11, 10]
рЕно сцЕник, 1.6, бен-
зин, се продава на тел. 
0896/255-501. [5, 5]
рЕно МЕган Coach, 1.6, 
климатик, CD Plawer, Ка-
ско, „Гражданска отго-
ворност“, цена: 1800 
лева, се продава на тел. 
0887/249-285. [14, 5]
дайХаТцу куорЕ се про-
дава на тел. 0988/236-
509. [4, 4]
МицуБиши спЕйс Стар 
- дизел, се продава на 
тел. 0988/236-509. [4, 4]
опЕл ВЕкТра - бензин-
газ, всичко платено, се 
продава на тел. 0895/062-
266. [2, 2]

фиаТ МарЕа - 1996 г., 
газ-бензин, в добро със-
тояние, цена по споразу-
мение, се продава на тел. 
0897/963-053. [11, 3]
опЕл ВЕкТра - 1998 г., 
бензин-газ, цена: 1300 
лева, се продава на тел. 
0888/574-008. [3, 2]
опЕл асТра - 1992 г., 
бензин и газ, се продава 
на тел. 0882/728-994. [5, 
1]
опЕл оМЕга - 1994 г., 
комби, бензин-газ, 2000 
куб., 136 к. с., 1500 лв. 
(коментар), се продава на 
тел. 0894/687-322. [2, 2]
рЕно сцЕник - дизел, 
1.9, 98 к. с., 1998 г., 
интерколер, за 1350 
лв. се продава на тел. 
0894/687-322. [2, 2]
фолксВагЕн джЕТа 
- 1990 г., в движение, 
платено всичко, се прода-
ва на тел. 0894/946-357. 
[22, 1]

ТракТори, МоТокари
ТракТор „куБоТа“, ко-
сачка, цена: 5 700 лв., 
продава тел. 0988/236-
509. [4, 4]

рЕМаркЕТа
рЕМаркЕ с регистра-
ция се купува на тел. 
0893/703-050. [11, 10]

ТурисТичЕско рЕМар-
кЕ се продава на тел. 
0877/363-664. [12, 2]

аВТоуслуги
рЕМонТ дВигаТЕли, 
скоростни кутии, ходо-
ва част, смяна на масла, 
филтри, ремъци, компю-
търна диагностика, мон-
таж, демонтаж, баланс на 
гуми - 0896/601-408 [7, 
2]
кърпЕж на автомобили - 
0882/407-493. [14, 7]

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 [11, 8]

аВТоМоБили 
под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМоБили под 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

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

Д-Р ТАня колевА	 -	 СпециАлиСТ 
очни болеСТи
прегледи в Медицински център СиАС 
на 21 септември 2018 г. от 8.00 до 
17.30 часа. 
	 Записване	на	регистратура	-	тел.	066	866	000.	
Прегледи	-	всеки	втори	и	четвърти	петък	на	ме-
сеца	в	МЦ	СИАС	-	Габрово.	
	 Д-р	Колева	е	специализирала	в	България	и	
чужбина.	Работи	и	в	Очна	клиника	„Ресбиомед“	
-	София,	която	е	оборудвана	с	най-съвременна	
техника	за	диагностика	и	лечение	на	очни	забо-
лявания.

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 8]

„Мг-лЕс“ продаВа  
дърва за огрев - справки 
на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
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раБоТа прЕдлага

„ЕВроХиМ груп“ 
оод Търси раБоТ-
ници за пЕралноТо 
си сТопансТВо. съ-
ВрЕМЕнни услоВия 
на Труд, оТлично 
заплащанЕ. Справки 
на тел. 0892/24-67-
67. [10, 6]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0898/431-
016. [28, 24]
конфЕкционЕр на обув-
ки на постоянен трудов 
договор и/ или по догова-
ряне на работна заплата 
и време се търси на тел. 
0878/718-104. [11, 11]
„ХлЕБозаВод гаБроВо“ 
ООД търси да назначи 
работник производство, 
за предпочитане мъже, 
средното образование е 
предимство, работи се на 
двусменен режим на ра-
бота, добро възнагражде-
ние и пълно осигуряване. 
Телефон за информация: 
0878/535-094. [13, 10]

„ЕВроХиМ груп“ оод 
наБира ХигиЕнис-
Ти. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 8]

заВЕдЕниЕ Търси по-
мощник-кухня. Справки на 
тел. 0876/463-627. [22, 
10]
фирМа Търси работник 
- ръчен шлайф. Справки 
на тел. 0888/201-202. [11, 
10]
фирМа Търси шофьор-
дистрибутор. Заплащане 
- до 1000 лева. Справки 
на тел. 0887/875-652. [11, 
10]
ITG - Spedition търси да 
назначи служител с ан-
глийски език. За повече 
информация: 0888/982-
294. [11, 10]
ТърсяТ сЕ строителни 
работници, заварчици и 
монтажници. За повече 
информация на посочения 
телефон: 0893/393-308. 
[30, 18]
ХоТЕл „сЕзони“ - Трявна 
търси да назначи готвачи. 
Справки на тел. 0886/100-
450. [22, 18]
МЕБЕлна фирМа „Фо-
реста Мебел“ търси да 
назначи Проектант, Ме-
белисти, Монтажници. гр. 
Габрово, 0886/332-968. 
[33, 16]
ХоТЕл Търси да назна-
чи камериерка. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 8]
офис-съТрудник с ита-
лиански език. За контакти: 
0877/493-060 [20, 13]
доБри гоТВачи/ки, 
чистачки, миячки, серви-
тьорки се търсят на тел. 
0899/957-006 [22, 14]
фирМа наБира профе-
сионални шивачки, глада-
чка и кроячи. За позиции-
те гладачи и кроячи може 
и начинаещи. Справки 
на тел. 0896/679-904 и 
0896/680-802. [14, 14]
фирМа Търси дърводел-
ци - абрихт, циркуляр. До-
бро заплащане. Справки 
на тел. 0888/935-085. [14, 
7]

фирМа наБира по-
чисТВащ пЕрсонал 
с опиТ за МоБилни 
групи. Високо Въз-
награждЕниЕ. Справ-
ки на тел. 0892/24-67-
67. [10, 6]

раБоТник В кухня за тър-
говски обект в Окръжна 
болница се търси на тел. 
0887/006-802. [13, 12]
МЕсопрЕраБоТВаТЕлно 
прЕдприяТиЕ „ТандЕМ 
В“ оод набира работници 
до 55 години. Справки на 
място - Северна индустри-
ална зона, ул. „Индустри-
ална“, „Тандем В“. [12, 9]
ТаксиМЕТроВ шофьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [12, 12]
фирМа наБира мебели-
сти и шлайфисти. Справки 
на тел. 0888/201-202. [24, 
12]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ търси да назначи 
мъже на длъжност пакети-
ровач. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [19, 12]
„гаБро МЕТал 2000“ тър-
си форМоВчици, може 
и начинаещи. Справки на 
тел. 0888/724-758. [6, 6]
дърВооБраБоТВащо 
прЕдприяТиЕ „Леско-
мерс” - село Тумбалово, 
община Севлиево, набира 
работници на пълен рабо-
тен ден в следните отдели: 
1. ОТДЕЛ „РАЗБИЧВАНЕ НА 
ДъРВЕСИНА”: А) ОПЕРАТОР 
БЛОК-БАНЦИГ – 1 човек, 
заплащане 7 лв./м3 ~ 1500 
лв. месечно. Б) ОПЕРАТОР 
НАПРЕЧНО РАЗКРОйВАщ 
ЦИРКУЛЯР (ПЕНДУЛА) - 1 
човек, заплащане ~1200 
лв. месечно. В) ПОМОщ-
НИК-ОПЕРАТОРИ - 2 чове-
ка, заплащане 4 лв./м3 ~ 
800 лв. месечно. 2. ОТДЕЛ 
„ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕ-
ТИ”: А) ОПЕРАТОР ПРЕСА 
– 2 човека, заплащане 8 
лв./тон ~ 1600 лв. месеч-
но. Б) ПОМОщНИК-ОПЕ-
РАТОР - 5 лв./тон ~1000 
лв. месечно. В) ОПАКОВКА 
– 2 човека ~1000 лв. на 
човек месечно. 3. ОТДЕЛ 
„МЕБЕЛИ”: А) ОПЕРАТОР 
ФОРМАТЕН ЦИРКУЛЯР – 
1 човек, заплащане 900 
лв. месечно. Б) ОПЕРАТОР 
МНОГОДИСКОВ ЦИРКУЛЯР 
– 1 човек, заплащане 700 
лв. месечно. Трудовото 
възнаграждение в различ-
ните отдели се изчислява 
на база готова продукция 
по посочените разценки. 
Сумите за получаване в 
разценките са чисти, като 
всички данъци и осигуров-
ки се заплащат от работо-
дателя. За отдел „Разбич-
ване на дървесината” въз-
награждението се изплаща 
ежеседмично (петък). На 
желаещите да започнат ра-
бота в предприятието се 
осигурява транспорт от гр. 
Габрово, гр. Севлиево и 
съседните села. Обучение 
за работа с машините, ако 
е необходимо такова, е 
за сметка на работодате-
ля. Подсигуряват се Л.П.С. 
и др. Телефони за кон-
такти: 0889/343-767 или 
0885/936-464. [8, 6]

рЕсТоранТи наБираТ 
сервитьори/ки. Справки на 
тел. 0883/304-659. [6, 5]
МЕХана „послЕдЕн 
грош“ набира сервитьор-
ки/ сервитьори, готвач/ 
готвачка и миячка. Всич-
ки длъжности може и по-
часово. Много добро за-
плащане. Справки на тел. 
0884/551-134. [12, 5]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/907-032. [13, 10]
пицария „ТЕМпо“ търси 
миячка. Справки на тел. 
0879/988-010. [11, 10]
чисТачка на жилище два 
пъти седмично търси тел. 
0878/789-999. [11, 10]
БисТро „карТал“ тър-
си да назначи сервитьор/
ка. Информация на тел. 
0889/319-654. [11, 10]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ търси да назначи 
шофьор с категория „С“ и 
професионална компетент-
ност. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [15, 10]
Миг МирослаВ СТОйЧЕВ 
- Габрово търси да назначи 
на постоянен трудов до-
говор ШОФЬОР/ ПЛАСЬОР 
на стоки. Изисквания към 
кандидатите: Средно об-
разование, свидетелство 
за управление на МПС, 
умение за работа в екип, 
организираност, експеди-
тивност и отговорно отно-
шение към работния про-
цес. Телефон за връзка: 
0893/383-621. [8, 5]
фирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 8]
фаянсаджия за по-
стоянно се търси на тел. 
0877/510-130. [11, 6]

фирМа „МЕгасТрой 
2014“ Еоод Търси 
да назначи: Мон-
Тажници на МЕТал-
ни консТрукции, 
заВарчици. Повече 
информация на тел. 
0885/082-253. [6, 3]

фирМа Търси за про-
изводството си стругар 
на CNC, фрезист на CNC, 
разкройчик на метални 
профили. Справки на тел. 
0898/565-714, имейл ад-
рес: metalgabrovo@abv.bg. 
[11, 4]
фирМа „аеМес“ набира 
работници: шивачки - прав 
шев, оверлог, покривна; 
гладачки. Стартова запла-
та: 600 лв., 1/2 от раз-
ход за транспорт, допъл-
нителни бонуси. Телефон 
за връзка: 0895/442-887. 
[11, 8]
градинар за работа във 
вила в село Гайтани, ра-
бота 1-2 дни седмично, 
добро заплащане, се тър-
си на тел. 0887/249-285. 
[14, 4]
МагазинЕрка за сувени-
рен магазин в град Трявна 
се търси на тел. 0897/96-
04-30. [11, 7]„Мг аноди 
Интернешънъл” АД - Се-
влиево, лидер в производ-
ството на аноди, търси да 
назначи ЛЕЯРИ. Справки: 
тел. 0885/107-444. [5, 3]
каМЕриЕрка за неделя, 
желателно да е със собст-
вен транспорт, се търси на 
тел. 0899/147-447. [5, 5]
БЕнзиносТанция Търси 
служители. Справки на тел. 
0898/881-515. [11, 6]
МЕХана Търси да назна-
чи сервитьорка. Заплата: 
700 лева. Справки на тел. 
0888/310-981 и 0887/002-
030. [12, 4]

склад за дрехи и мебе-
ли втора употреба „Хоби“ 
търси млади и отговорни 
мъже за товаро-разтовар-
на дейност. Отлично за-
плащане! Справки на тел. 
0888/761-672. [12, 6]
фирМа Търси майстор 
на закуски. Справки на 
тел. 0889/123-045. [10, 5]
оБщи раБоТници се 
търсят на тел. 0895/424-
308. [12, 5]
сладкарска фирМа тър-
си шофьор. Справки на 
тел. 0888/891-831. [6, 3]
кафЕ-апЕриТиВ „липи-
ТЕ“ търси сервитьор/ка 
(понеделник-петък) и бар-
ман. Справка: ул. „Априло-
вска“ 10. [7, 5]
сТолъТ под Община 
Габрово търси да назначи 
готвачи. Телефон за връз-
ка: 0894/632-364. [12, 3]
„шопоВ Транс“ търси 
оператор на бензиноко-
лонка. Справки на тел. 
0893/816-262. [3, 2]
заВЕдЕниЕ В кв. Трен-
дафил търси сервитьорка 
за втора смяна, може и 
ученичка. Справки на тел. 
0894/325-005. [4, 3]
ТракТорисТ-МЕХани-
заТор сЕ търси на тел. 
0888/349-739. [6, 4]
Магазин за хранител-
ни стоки в квартал Дядо 
Дянко търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0888/80-63-10. [22, 3]
фирМа „ВЕгЕа“ набира 
шивачки. Справки на тел. 
0885/611-290. [11, 3]
фирМа „йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 2]
Малка краВЕфЕрМа тър-
си работник. Справки на 
тел. 0876/415-480. [5, 2]
зидаро-кофражисТ и 
общ работник се търсят на 
тел. 0898/970-677. [2, 2]
поМощничка В домакин-
ството се търси на тел. 
0897/660-978. [3, 2]
гоТВач, поМощник-
гоТВач, скара - денна 
смяна, се търсят на тел. 
0885/069-027. [6, 2]

„диМас“ ад Търси 
да назначи Ма-
шинисТ за Валяк. 
За информация: тел. 
0885/803-330 [11, 1]

продаВачка за закуски 
в кв. Трендафила се тър-
си на тел. 0882/151-516. 
[5, 1]
гоТВач/ка, при добро 
заплащане, се търси на 
тел. 0887/671-848. 

раБоТа Търси
жЕна с иТалиански и 
руМънски Език търси 
работа - тел. 0887/704-
704. [3, 2]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

работа предлага, търси; превози; турагенции

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне, 
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до смети-
щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448

услуги с бус, багер и 
самосвал се предлагат на 
тел. 0893/511-154. [33, 
29]
ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на 
тел. 0894/004-045. [33, 
24]
ТранспорТ с бус до 1.5 
тона - 0.50 лв./км - тел. 
0898/760-616. [11, 9]
саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
8]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [3, 1]

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

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН НА ПАЗАР - 29.09; 13.10; 20.10; 10.11; 
01.12; 15.12 - 45 лв.
БУКУРЕЩ - 20.10 - 38 лв.
БУКУРЕЩ С ДВОРЕЦА НА ЧАУШЕСКУ -10.11, 42 лв.
БУКУРЕЩ - ПОСЕЩЕНИЕ И ЗАБАВЛЕНИЕ В СПА 
ЦЕНТЪР ТЕРМИ - 21.10; 18.11 - 45 лв.
ПЛЕВЕНСКА ПАНОРАМА - 18.11 - 23 лв.
БУКУРЕЩ - ПРЕДКОЛЕДНО ПАЗАРУВАНЕ - 
09.12;15.12;22.12-36 лв.
ДВУДНЕВНИ И ТРИДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
СЕВЕРНА ГЪРЦИЯ - ДОЙРАН, ЕДЕСА И КАСТОРИЯ 
- 12.10  с 2 нощувки - 210 лв.
ГЪРЦИЯ - СОЛУН, ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ, МЕТЕОРА 
- 05.10 с 2 нощувки - 215 лв.
РУМЪНИЯ - БУКУРЕЩ, СИНАЯ, БРАН, БРАШОВ - 
12.10 - 149 лв.; 14.12 - 129 лв., 2 нощувки,  06.10; 
03.11 - 125 лв. с 1 нощувка
СИБИУ, АЛБА ЮЛИЯ, ХУНЕДОАРА, СИГИШОАРА - 
26.10;07.12-195 лв.

РУМЪНИЯ - БУКУРЕЩ И СПА РЕЛАКС с посещение 
дома на Чаушеску - 20.10; 17.11,1 нощ.,99 лв. 
БАНСКО, ЛЕЩЕН, КОВАЧЕВИЦА, ДОБЪРСКО - 19-
21.10 - 2 нощувки - 135 лв.
БАНСКО И ДОБЪРСКО - 1 нощ. с вечеря, 89 лв.
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12;19.12-5/3нощ.389 лв.
БЕЛГРАД - 22.12 - 3/2 нощувки, 195 лв.
КОЛЕДА В ПАМПОРОВО - 25.12 - 4 дни, закуска, 
обяд и вечеря - 262 лв. 
КОЛЕДНА ГЪРЦИЯ В ДРАМА - 26.12-2 нощ.,195 лв.
НОВА ГОДИНА ОТ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО

НОВА ГОДИНА В КОРФУ - от 29.12. - 370 лв.
НОВА ГОДИНА НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО - 29.12-380 лв.
НОВА ГОДИНА В НИШ - 30.12 - 359 лв.
НОВА ГОДИНА В АНТАЛИЯ И КУШАДАСЪ с автобус 
и самолет в хотели 5* на ол инклузив за 4 и 5 
нощ., тръгване 27, 28.12, от 342 лв. до 652 лв.
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

14/09

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

10/09

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ С РАЗВЛ. ЦЕНТЪР THERME - 15.09.,40 лв
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 08.09./29.09., 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 22.09/06.10./12.10, 149 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 06.10., 1 нощ., 125 лв.                                           
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощ.,13.09./21.09./11, 175.50лв
КАПАДОКИЯ - 08.10., 6 дни/5 нощ.+веч., 525 лв.
ОХРИД - 02.09., 2 нощувки със закуски, 190 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 26.09., 6 дни/3 нощ., 269 лв.
ДУБРОВНИК - 3 нощ., зак. и вечери, 20.09., 389 лв.                                                            
СОЛУН-МЕТЕОРА - 04.10., 215 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ЗАГРЕБ-ПЛИТВИЦЕ-ДУБРОВНИК - 20.09., 399 лв.                                               
О. КОРФУ - 5 дни/3 нощ., зак.+веч., 20.09. - 290 лв.,                                                                    
04.10 - 270 лв., ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 31.10., 395 лв.

ДУБАЙ от 897 лв., МАРОКО от 1280 лв., ИЗ-
РАЕЛ от 1019 лв., ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ                                                               
от 1776 лв.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ 
СТОБСКИ ПИРАМИДИ-РИЛСКИ МАНАСТИР-САНДАН-
СКИ-РУПИТЕ-ЗЛАТОЛИСТ-РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-
МЕЛНИК - 28.09., 168 лв., от Севлиево/Велико Тър-
ново, КЪРДЖАЛИ-ЗЛАТОГРАД-ПЕРПЕРИКОН - 28.09., 
135 лв., БЕЛОГРАДЧИК - СКАЛНА ПРИКАЗКА - 05.10., 
159 лв., ДЕВИН-ДЯВОЛСКОТО ГЪРЛО-ЯГОДИНСКА ПЕ-
ЩЕРА - 13.10., 77 лв., БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА                                                
ДОБЪРСКО - 19.10., 135 лв.
РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ ЗА НОВА ГОДИНА    
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

ФИРМА МАРИНА ООД ТЪРСИ ШОФЬОР

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

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

повереното му МПС.

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

година.
� Добри комуникативни умения.

Ние предлагаме:

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

За контакти: Надя Колева,

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

о б я в А
конкуРС зА зАеМАне нА вАкАнТни ДлЪЖ-

ноСТи зА воЙници в 68-ма бригада „Специални 
сили“   (Мз оХ-697/22.08.2018 г.) 

за ВоЕнно форМироВаниЕ 32990 - плоВдиВ:
 •	Радиотелеграфист	– 2 бр.
 •	Шофьор	във	взвод	за	съхранение	на	материал-
ни	
	 средства	– 1бр.
 •	Техник	по	ремонта	на	автотракторна	техника	–	
2 бр.
за ВоЕнно форМироВаниЕ 54120 - плоВдиВ:
 •	Младши	специалист	по	специални	операции	– 8 
бр.
 •	Шофьор	в	екипаж	на	КЩМ	–	1 бр.
за ВоЕнно форМироВаниЕ 52630 - плоВдиВ:
 •	Оператор	в	отделение	Личен	състав	–	1	бр.
 •	 Младши	 специалист	 по	 специални	 операции	 –	
	 	 	разузнавач	–	4 бр.
 •	Шофьор	–	3 бр.
за ВоЕнно форМироВаниЕ 48650 - плоВдиВ:
 •	Младши	специалист	по	специални	операции	–	
	 санитар	-	5 бр.
 •	Шофьор	–	1 бр.
ДОКУМЕНТИ	СЕ	ПРИЕМАТ	ДО	09.11.2018	г.	ВЪВ	ВО-
ЕННО	ОКРЪЖИЕ	-	ГАБРОВО,	ул.	„Софроний	Врачан-
ски”	1А
 
Кандидатите	за	вакантните	длъжности	е	необходимо	
да	притежават	 (за	някои	от	длъжностите)	свидетел-
ство	за	управление	на	МПС	категория	„С”	или	„С+Е”.
  
Подробна	информация	на	тел.	0888210283;	066/805531;	
066/800257.
Справка: www.comd.bg

о б я в А
зА пРиеМАне нА оРкеСТРАнТи нА военнА 

СлуЖбА нА лицА, зАвЪРШили ГРАЖДАнСки 
СРеДни или виСШи училиЩА

	 Със	Заповед	№	ОХ	–	683/17.08.2018	г.	на	министъ-
ра	на	отбраната	на	Република	България	е	разкрита	
процедура	 по	 обявяване	 на	 4	 вакантни	 длъжности	
(старшински)	–	за	ВОЕННИ	ОРКЕСТРАНТИ	в	духовия	
оркестър	на	Военновъздушните	сили	–	52290	-	Варна.
 Длъжностите, които могат да се заемат, са:
• Оркестрант	ІІІ	група	-	инструмент	Кларинет
• Оркестрант	ІІІ	група	-	инструмент	Туба
• Оркестрант	ІІІ	група	-	Ударни	инструменти	и	баски-
тара 
 ДОКУМЕНТИ	СЕ	 ПРИЕМАТ	 ДО	 10.10.2018	 г.	 ВЪВ	
ВОЕННО	ОКРЪЖИЕ	–	ГАБРОВО,	ул.	„Софроний	Вра-
чански”	1А.Подробна	информация	на	тел.	0888210283;	
066/805531;	066/800257.	Справка: www.comd.bg
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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:
Младост, двустаен, панел 32 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 72 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Сирмани, двустаен, панел 25 000 лв
Център, магазин, 84м2 68 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €
Младост, двустаен, панел 28 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, 86м2, тухла 41 000 лв
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв

ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща, 130 м2, до ключ 65 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
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 32 000 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
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
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:
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
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:
Младост, 80м2, обзаведен 350 лв
Идеален център, двустаен 250 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
ЕТаж оТ кооперация на 
Шиваров мост, с гараж и 
две приземни стаи с баня 
и тоалетна, се продава на 
тел. 0896/711-161. [12, 
10]
апарТаМЕнТ - 160 кв. м, 
в широк център се прода-
ва на тел. 0885/467-188. 
[11, 11]
апарТаМЕнТ срЕ-
щу Странноприемни-
цата се продава на тел. 
0886/503-951. [22, 22]
апарТаМЕнТ - 60 кв. м, 
обзаведен, до „Лукойл“ 
спешно се продава на 
тел. 0892/949-534. [11, 
10]
апарТаМЕнТ - 81 кв. 
м, в комплекс „Стефан 
Караджа“ 15А, цена по 
споразумение, се прода-
ва на тел. 066/85-41-85, 
0896/349-417. [11, 10]
апарТаМЕнТ - 63 кв. м, 
в кв. Палаузово се прода-
ва на тел. 0899/706-363. 
[11, 10]

апарТаМЕнТ - 96 кв. м, 
тухлен, на Шивара се про-
дава на тел. 0887/490-
606. [22, 20]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
19]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Русевци се прода-
ва на тел. 0897/323-281. 
[11, 9]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [11, 
8]
парцЕл - 800 кв. м, се-
зонна постройка 12 кв. м 
- път, ток, 5500 лв., в Ше-
нини се продава на тел. 
0882/928-585. [12, 8]
ЕТаж оТ кооперация на 
Шивара се продава на 
тел. 0896/711-161. [8, 6]
гарсониЕра - 45 кв. м, 
за 15 000 лева се прода-
ва на тел. 066/86-75-92. 
[5, 5]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [11, 5]
Малка Вила с 1 декар 
двор в село Ангелово-3 
(махала Косове) се про-
дава - справки на тел. 
0886/682-107 или търсе-
те баба Елена. [11, 8]

апарТаМЕнТ - 116 кв. 
м, тухла, в центъра на 
Габрово се продава или 
дава под наем на тел. 
0897/556-676. [11, 8]
къща с двор в райо-
на на Гарата се продава. 
Моля за сериозни обаж-
дания! Телефон за връзка: 
0883/225-600. [11, 7]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по себе-
стойност се продават на 
тел. 0888/447-096 [11, 3]
къща В село Музга с 
1 дка овощна гради-
на се продава на тел. 
0894/780-150. [15, 3]
къща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
155 кв. м, цена: 44 444 
лв., се продава на тел. 
0888/450-180. [13, 4]
нЕдосТроЕна къща с 
парцел от 1 дка в кв. Ру-
севци се продава на тел. 
0876/260-258. [22, 3]
дВорно МясТо в село 
Драгиевци се продава на 
тел. 0894/829-592. [3, 3]
гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-2 се продава на 
тел. 0898/760-835. [11, 
4]
къща с двор на 5 км 
от центъра, в близост до 
Узана, се продава на тел. 
0877/474-580. [12, 2]

къща В кв. Войно-
во се продава на тел. 
0898/577-723. [11, 2]
къща на 2 етажа в 
Габрово се продава на 
тел. 0878/860-411. [6, 1]
дВорно МясТо за за-
строяване, 2200 кв. м, 
в Бучуковци, на 2 км от 
Царева ливада, отлич-
на панорама, 14 000 
лв., се продава на тел. 
0879/177-264. [13, 2]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Младост, зад учи-
лище „Св. Св. Кирил и 
Методий“, 8 етаж, за 33 
000 лева се продава на 
тел. 0888/509-288. [3, 1]
парцЕл - 1.3 дка, в кв. 
Русевци се продава на 
тел. 0876/203-712. [3, 1]
спЕшно! апарТаМЕнТ 
до „Мак“ се продава на 
тел. 0887/954-989. [3, 1]

даВа под наЕМ
ноВи и реновирани офи-
си в сградата на ОББ се 
отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [33, 32]
поМЕщЕниЕ - 50 кв. м, 
в топ център за магазин, 
офис се дава под наем на 
тел. 0878/370-640. [11, 
10]
кВарТира сЕ дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 4]

БизнЕс поМЕщЕния 
ВъВ ВЕлико ТърноВо 
- 5 Бр., оБщо 1300 
кВ. М, реновирани, 
всички инсталации, 
рампи, открита площ 
+ 3 офиса, в кв. Бузлу-
джа, бивш КЕЧ - справ-
ки на тел. 0879/177-
264, 0895/789-892. 
[11, 2]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен, кв. Трендафил, 
дългосрочно, 350 лв., се 
дава под наем на тел. 
0885/597-746. [12, 12]
ТаВанска сТая за сту-
дент се дава под наем на 
тел. 0878/204-299. [11, 
3]
оБзаВЕдЕна гарсони-
Ера на Еса се дава под 
наем на тел. 0897/686-
763. [3, 3]
Магазин (МожЕ и за 
фризьорски салон) в цен-
търа се дава под наем на 
тел. 0878/515-080. [12, 
4]
поМЕщЕниЕ, аВТосЕр-
Виз се дава под наем на 
тел. 0878/929-080. [12, 
4]
поМЕщЕниЕ за магазин 
до Общината се дава под 
наем на тел. 0896/266-
311. [7, 1]

МясТо за фасадна ре-
клама на ул. „Радецка“ 
се дава под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 1]
поМЕщЕния за офиси в 
центъра, ул. „Радецка“ 4, 
се дават под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 1]
саМосТояТЕлна сТая 
се дава под наем на тел. 
0898/282-626. [2, 1]

Търси под наЕМ
гараж В района на Кру-
шата се търси под наем 
на тел. 0885/781-299. 
[11, 10]

иМоТи купуВа
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
или малка къща без нуж-
да от ремонт се купува на 
тел. 0878/865-485. [11, 
8]
поМЕщЕниЕ за офис се 
купува на тел. 0888/974-
845. [14, 7]
сЕлски иМоТ (къща) в 
района около Габрово се 

търси на тел. 0890/136-
176. [14, 5]
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[22, 7]

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

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи, 
включително идеални 
части, се купуват на тел. 
0886/33-14-15. [26, 5]
зЕМЕдЕлска зЕМя в Га-
бровска област се купу-
ва на тел. 0894/474-470. 
[11, 2]

нощуВки
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 3]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [12, 4]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - справ-
ки на тел. 0897/832-363.
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444
кърТи  - справки на тел. 
0878/943-895
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
„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. [11, 8]
кърТя БЕТон, камък - 
справки на тел. 0888/544-
438. [11, 9]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло- и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
справки на тел. 0895/295-
654. [10, 8]
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[23, 7]

рЕМонТ на покри-
Ви. Тел. 0889/129-755 
[33, 3]

съБарянЕ и почистване 
на стари сгради - справ-
ки на тел. 0893/390-253. 
[23, 7]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийски услуги, ко-
мини - тел. 0893/205-204. 
[12, 7]
Хидро- и топлоизолация, 
покривни конструкции, 
ремонт, дренаж, улуци и 
други - 0888/02-01-87. 
[10, 2]
Бригада изВършВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи, тенекеджийски и 
бояджийски услуги - тел. 
0899/638-875. [17, 1]
скЕлЕ под наем се дава 
на тел. 0887/131-311. [16, 
1]
Топлоизолация - тел. 
0887/131-311. [33, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 10]

фаянс, ТЕракоТа - тел. 
0876/441-477. [11, 5]
ВъТрЕшно БоядисВа-
нЕ с латекс и блажно - 
справки на тел. 0897/788-
487. [19, 8]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0877/770-102. 
[24, 7]
Бояджийски услуги - 
тел. 0899/050-080. [11, 4]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
Топлоизолации - ал-
пинисти, собствено скеле 
- тел. 0898/569-486.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 22]

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

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

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802. [33, 
27]
ЕлЕкТро- и ВиК инстала-
ции и поддръжка - справки 
на тел. 0876/000-084. [33, 
20]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
по Всяко ВрЕМЕ. га-
ранция! Справки на тел. 
0897/704-502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.
коМиночисТач - 40 лв. 
- тел. 0894/52-52-58.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.

Вик, Ел. инсталации и 
поддръжка по домове-
те се извършват на тел. 
0876/000-084. [33, 20]
Вик МонТаж - справки 
на тел. 0882/407-493. [14, 
7]

дограМа
ЕТ „алЕксандър йОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
AL и PVC дограма, 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 13]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - справки на тел. 
0988/815-645, 0884/155-
075. [3, 2]

МЕБЕли, оБзаВЕжданЕ
израБоТка и монтаж на 
кухненско обзавеждане - 
тел. 0898/357-232. [5, 5]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър йОРДА-
НОВ“ - пране на килими, 
дивани - 0896/741-416, 
0896/741-415.
пранЕ на дивани - справ-
ки на тел. 0899/050-080. 
[12, 9]

косЕнЕ
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0893/204-909. [28, 7]
профЕсионално косЕ-
нЕ и поддръжка - на тел. 
0899/140-254. [17, 14]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 7]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[11, 7]

услуги
раБоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тава-
ни, изкопни работи, строи-
телно-ремонтни услуги. Ха-
малски работи, пренасяне 
на багаж. Тел. 0892/326-
344.
рязанЕ на опасни дър-
вета - тел. 0894/602-701. 
[20, 5]

коВач - 0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[22, 16]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 7]

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

рЕклаМа,
МясТо за Външна рекла-
ма в центъра на Габрово, 
на изгодни цени, се пред-
лага на тел. 0878/746-
801, 0887/808-598 [33, 1]

градини, БасЕйни

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

куХненСки
ШкАуфове 
офиС 
Мебели 

ÌЕБЕЛÈ

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

продаВа Машини
фуражоМЕлка продава 
тел. 066/99-22-44. [5, 4]

продаВа МаТЕриали
ТуХли - четворка, по 40 
стотинки се продават на 
тел. 0895/752-838. [32, 
30]
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 7]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 7]
лаМарини за покрив - 
2х1 м, 30 бр., 10 лв./
бр., се продават на тел. 
0878/584-641. [5, 4]
кЕрЕМиди - втора упо-
треба, се продават. Теле-
фон за контакт: 0898/590-
436. [11, 4]
сТари цигли - попов-
ски, 850 броя, се прода-
ват в село Трънито, тел. 
066/86-89-10. [2, 2]
каМЕнни плочи се про-
дават на тел. 0896/735-
859. [5, 1]

продаВа оБзаВЕжданЕ
МЕБЕли, порцЕлан, стъ-
клария, текстил, кожени 
манта, кухненско обза-
веждане, завивки, газов 
бойлер, китеници и други 
се продават на дом. тел. 
066/875-620. [11, 9]

каМина с водна риза - 
25 kW, 400 лв., и 1 бр. 
радиатор - 50 лв., се про-
дават на тел. 0878/584-
641. [5, 4]
ТЕлЕВизори сЕ продават 
на тел. 0988/236-509. [4, 
4]
Ел. фурна без котлони, 
неупотребявана, продава 
тел. 066/800-502. [4, 3]
плъТна МЕТална врата 
- 2.60/2.40 м, се прода-
ва на тел. 0888/854-160. 
[6, 2]
диВан сЕ продава за 90 
лв. на тел. 0892/204-620. 
[6, 2]
каМина с водна риза - 
17 kW, се продава на тел. 
0878/860-411. [6, 1]
голяМ ТЕлЕВизор из-
годно се продава на тел. 
0888/088-102. [3, 1]
ТЕлЕВизор „FAsTEx“ се 
продава на тел. 0896/763-
389. [3, 1]
Единично лЕгло с 
матрак - 50 лв., спал-
ня с матрак „Тед“ - 70 
лв., се продават на тел. 
0879/080-862. [2, 1]

продаВа разни
ВъздуХоВоди - промиш-
лени, голямо количество, 
отлично запазени, се про-
дават на тел. 0898/411-
736. [22, 19]
каМина, поМпа, два ра-
диатора се продават на 
тел. 0893/2-6-746. [12, 8]
лаМарини оТ демонти-
ран гараж и банциг - три-
фазен, се продават на тел. 
0876/652-894 и 066/80-
83-70. [6, 2]
цВЕТЕ - вис. 1.20 м, де-
коративно, порцеланова 
поставка и сапунерка за 
баня се продават на тел. 
0885/202-794. [3, 3]

казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [13, 1]

продаВа гроздЕ
гроздЕ оТ Свиленград. 
Доставка до адрес. Справ-
ки на тел. 0888/346-669. 
[6, 3]

жиВоТни продаВа
пръч сЕ продава в 
село Здравковец, тел. 
06711/53-36, вечер. [11, 
9]
юница сЕ продава на 
тел. 0877/440-100. [11, 
6]
МлЕчни кози се прода-
ват на тел. 0894/099-677. 
[5, 4]
агнЕТа, ярЕТа, овце - за-
клани, се продават на тел. 
0878/513-650. [12, 4]
краВа сЕ продава на тел. 
06711/55-48, 0897/829-
811. [15, 6]
коза сЕ продава в село 
Янтра, тел. 06724/23-15. 
[12, 6]
родопска коза на 4 го-
дини се продава на тел. 
066/868-628. [2, 1]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [12, 4]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 7]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [23, 7]

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

„Мг-лЕс“ продаВа  
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
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.
„пЕХлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, дърва - ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават - справки на тел. 
066/805-642, 0897/892-
903.
дърВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.

дърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
дъБоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с  безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 250 до 400 лв. за 
тон - тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куби-
ка, се продават на тел. 
0893/511-154. [33, 29]
дърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, продава тел. 
0898/519-077. [33, 23]
донБаски Въглища, 
брикети и екобрикети - 
066/801-501. [11, 8]
рЕжа дърВа - тел. 
0899/278-396. [23, 14]
дърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 5]

„флинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски пресяти въглища; 
брикети; разпалки. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [22, 17]
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., продава 
тел. 0895/752-838. [22, 7]
гоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [33, 7]
ТрЕпЕТлика на метър - 
55 лв., се продава на тел. 
0887/547-499. [33, 3]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 2]
дърВа за огрев - метро-
ви и нарязани, безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0896/735-859. [11, 1]
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв., незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0886/652-152. [22, 1]

ЕроТика
прЕдлагаМ ЕроТични ма-
сажи - сочни и стандарт-
ни, само за сериозни хора, 
на мой терен  - Габриела, 
0895/039-942. [11, 1]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 5]
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

ИзданиенаИК“Колонел”ООД,първиятбройна“100вести”излизана7.01.1992г.

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - счетовод-
ни услуги, годишно приключване, данъчни декларации 
- 066/804-066
счЕТоВодсТВо, ддс, Трз, осигуровки, регистра-
ция на фирми, Данъчни декларации. Справки на тел. 
0899/940-483. Имейл адрес: mitas@abv.bg. [10, 1]

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.

даВа заЕМ
крЕдиТи - тел. 0897/219-
833. [24, 7]

 ВодораВно: Татяна Лолова. Авар (Ищван). Равел (Морис). 
Локомотиви. Тарос. Лекок (Шарл). Кесар. Бал. Рад. „Латам”. 
Фин. Кавал. Лопатар. Вакарел. Кито. Карамел. „Вела”. Иран. 
Енен (Жустин). Пика. Окови. Батин. Каракас. Сит. „Новинар”. 
„МТК”. Лед. Валат. Борован. Рок. Тим. Панорама. Синоним. Мо-
лив. Лит. Кокон. „Тамат”. Рона. Барон. Парад. Гогол (Николай). 
Намиб. Дарак. Сага. Атала. Аренал. Отони. Алари (Надин ( Таба-
рен (Антоан). Париж. Кан. Ратан. Вагон. Роси (Делио). Ферит. 
Секам. Палат. Никотин. Марадона (Диего). Катар. Манит. Ковал 
(Мариан).
 оТВЕсно: Карабина. „Американа”. Арена. Таран. Рет. 
Донор. Габарит. Дявол. Ванин (Василий). Кокона. Атика. Нес. 
Каменов (Евгени). Нона. Оратор. Тал (Михаил). Ракен („Тереза 
Ракен”). Ватин. „Матен”. Лавал (Карл). Килим. Питон. СИМ.  Ко-
ледар. „ПАНАМ”. Табан. Вена. Лок (Джон). Левират. Мар (Нико-
лай). Липак. Сокол. Лекар. Пома-да. Агами. Вокал. Лак. Балада. 
Аромат. Чам. Тока. Амонит. Ралин (Радой). Окапи. Остров. Гараж. 
Пак. Математик. Кор. Рокер. „Радо”. Вис. Торос. Валог. Николов 
(Владимир). Хавана. Авитаминоза. Асана. „РИР”. Ринит. Натал. 
Ланитал. 

отговори на сканди от бр. 217, вторник

доМашни люБиМци
подаряВаМ коТЕнца - 
тел. 0988/836-513. [11, 
9]

папагали - 2 броя, мъж-
ки и женски, се продават 
на тел. 0885/202-794. [3, 
3]

подаряВаМ кучЕнца - 
справки на тел. 0899/815-
026. [6, 1]
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светозар гатев

	 30	 състезатели,	 възпи-
таници	 на	 треньорите	 Пе-
тко	 Игнатов	 и	 Елеонора	
Николова,	 представиха	 по	
чудесен	 начин	 габровския	
клуб	по	ски	бягане	„Узана	
2007“	 в	 лятното	 държав-
но	 първенство	 с	 ролкови	
ски.	 Шампионатът	 в	 дис-
циплините	 свободен	 стил,	
класически	стил	и	крос	се	
проведе	в	Белмекен	и	Юн-
дола	 с	 участието	 на	 над	
130	 бегачи	от	 клубовете	 в	
страната	и	атлети	от	Русия	
и	Естония.		
	 Три	 медала	 в	 най-се-
риозната	 надпревара	 при	
мъжете	 завоюва	 Мартин	
Пенчев.	 В	 бягането	 на	 10	
километра	 класически	
стил	 в	 изкачване	 с	 ма-
сов	старт	Пенчев	завърши	
трети,	 след	 Йордан	 Чучу-
ганов	 и	 Веселин	 Цинзов	
-	 и	 двамата	 състезатели	
на	 „Александър	 Логистик“	

(София).	 В	 дисциплината	
15	 километра	 свободен	
стил	 с	 интервален	 старт	
водещият	 ски	 бегач	 на	
„Узана	 2007“	 грабна	 сре-
брото,	 като	 остана	 само	
на	6.65	секунди	от	първото	
място,	спечелено	от	Весе-
лин	Цинзов.	Чучуганов	за-
върши	 трети,	 на	 22.86	 се-
кунди	от	победителя.	Мар-
тин	 се	 класира	 втори	и	 в	
кроса	(8	км),	като	този	път	
изостана	 със	 7.6	 секунди	
от	Цинзов.	Бронза	 в	 тази	
дисциплина	 взе	 Христо	
Йовев	 („Тритон	 Екстрийм“,	
Асеновград).
	 В	 първенството	 при	
жените	 конкуренцията	
беше	 сериозна	 с	 участие-
то	 на	 състезателки	 от	 Ру-
сия	 и	 Естония.	 Габровски-
ят	 клуб	 беше	 представен	
от	 родената	 2000	 година	
Виктория	 Денизова	 и	 тя	
се	 пребори	 за	 сребърен	
медал	 в	 5-километровия	
крос.	 Първа	 стана	 Дева-

Мария	Драгиева	(„Ком“).
	 Шампионска	 титла	 на	
„Узана	 2007“	 донесе	 Мар-
гарита	Радева.	Талантлива-
та	 габровска	 спортистка,	
която	 се	 изявява	 със	 се-
риозен	 успех	 и	 в	 лека-
та	 атлетика	 с	 екипа	 на	
АК	 „Орловец	 93“,	 спече-
ли	 старта	 на	 5	 киломе-
тра	 крос	 при	 девойките	
до	 18	 години,	 като	остави	
зад	 гърба	 си	 и	 естонките	
Кейди	 и	 Кайди	 Каасику.	
Вицешампион	стана	Лидия	
Нанова	(„Атлас“),	а	бронза	
взе	 друга	 представителка	
на	 „Узана	 2007“	 -	 Ева	 Си-
меонова.	 Двете	 габровски	
състезателки	 завоюваха	 и	
по	още	един	медал	от	пър-
венството.	 Маргарита	 се	
класира	трета	в	старта	на	
6	 километра	 класически	
стил,	 а	 Ева	 грабна	 бронз	
и	 от	 надпреварата	 на	 10	
километра	свободен	стил.
По	 един	 медал	 при	 де-
войките	до	16	години	спе-

челиха	 Симона	 Виденова	
и	 Цвета	 Комитска.	 Симо-
на	 стана	 вицешампион	 на	
6	 километра	 класически	
стил,	а	Цвета	зае	 третото	
място	в	старта	на	5	кило-
метра	свободен	стил.		
	 Останалите	 състеза-
тели,	 които	 представиха	
габровския	клуб	в	първен-
ството,	 бяха:	Адреана	Ма-
нолова,	 Бистра	 Ангелова,	
Андрея	 Попова,	 Алексан-
дрина	 Пеева,	 Анна-Марея	
Игнатова,	 Христо	 Вичев,	
Денис	 Караиванов,	 Ра-
дослав	 Иванов,	 Никол	
Иванова,	 Ивана	 Ивано-
ва,	 София	 Генева,	 Петър	
Кръстев,	 Борис	 Карабой-
ков,	 Йордан	 Иванов,	 Ка-
лина	 Пенчева,	 Антония	
Стойчева,	 Виктория	 Сте-
фанова,	Александър	Генев,	
Михаил	 Михайлов,	 Кирил	
Пиперевски,	Лъчезар	Или-
ев,	 Цветан	 Иванов,	 Алек-
сандър	 Иванов,	 Валентин	
Саратлиев.

вела лазарова

	 Младите	 пианисти	 от	
Музикален	 клуб	 „Весела”	
-	 Габрово	 с	 клавирен	 пе-
дагог	Весела	Пенева	изне-
соха	богат	концерт-матине	
в	 програмата	 на	 фести-
вала	 „Дни	 на	 камерната	
музика”	 на	 15	 септември	
в	 ХГ	 „Христо	Цокев”.	Това	
бе	 парад	 на	 лауреатите	
на	 Музикалния	 клуб,	 за-
воювани	 на	 национални	
и	международни	конкурси,	
изяви	 в	 чужбина:	 Емили	
Цонева,	 Светослав	 Цифу-
дин,	 Александра	 Станева,	
Симона	Тодорова,	Адриана	
Кънева,	 Виктор	 Василев,	
Полина	 Флориду,	 Любо-
мира	 	 Ангелова,	 Мария	
Павлова,	 с	 участието	 на	
малката	японка	Ай	Хасега-
ва,	8	 години.	По	традиция	
емоционален	 интерес	 съ-
будиха	 дуетите	 Емили	Цо-
нева	-	Светослав	Цифудин,	
Адриана	 Кънева	 -	 Виктор	
Василев,	Симона	Тодорова	
-	Александра	Станева.	

	 В	 програмата	 проз-
вучаха	 произведения	 от	
български	 и	 европейски	
композитори,	оставили	му-
зикални	шедьоври.	
	 Иван	 Стоянов:	 „Учас-
тието	 на	Музикалния	 клуб	
„Весела”	 на	 фестивала	 е	
за	 първи	 път.	 Преди	 това	
сме	 се	 старали	 да	 има	
и	 други	 детски	 концерти:		
на	възглавници	в	Градския	
парк,	 в	 музея	 „Дечкова	
къща“.
	 Тази	 година	 поканих	
Весела	Пенева,	защото	ус-
пехите	 на	 нейните	 възпи-
таници	 са	 забележителни.	
Нейните	 пианисти	 могат	
направо	 да	 кандидатстват	
в	 Музикалната	 академия,	
без	да	са	учили	в	музикал-
но	 училище.	 Те	 ще	 бъдат	
канени	и	друг	път.
	 Детското	 изпълнение	
наистина	 е	 едно	 музикал-
но	 богатство,	 което	 тряб-
ваше	 да	 бъде	 осветено	
по-официално	и	по	нацио-
налната	 медия	 Българско	
национално	радио.

	 Силно	 ме	 порази	 ви-
соката	 музикална	 култура	
на	 клавирния	 педагог	 Ве-
села	 Пенева.	 Тя	 включи	
в	 концерта	 български	 ав-
тори	 от	 първо,	 второ	 и	
трето	 поколение	 компози-
тори	като	Артин	Потурлян,	
Георги	 Арнаудов,	 Михаил	
Пеков,	 Николай	 Стойков.	
Досегът	 и	 с	 различната	
европейска,	 американска	
музика	 разширява	 хори-
зонта	на	децата	и	виждат	
най-хубавото,	 създадено	 в	
световния	музикален	свят.		
Чудесно	 е,	 че	 децата	 се	
изявяват	на	международни	
конкурси.
	 	Желая	им	от	все	сър-
це	да	спечелят	най-важния	
конкурс	 -	 натрупаното	 от	
наученото,	 емоционалните	
впечатления	 би	 трябвало	
да	 бъдат	 тяхната	 голяма	
награда	 в	 живота.	 Когато	
се	 занимаваш	с	 изкуство,	
ти	по-лесно	минаваш	през	
всички	 житейски	 бури	 и	
животът	 ти	 е	 много	 по-
смислен”.

вела лазарова
	 Това	 бе	 концерт-съ-
битие.	 „Съзаклятието	 По-
лифония”,	 така	 наричат	
прочутия	 хор,	 чието	 про-
никновено	 изпълнение	 бе	
истинско	 преживяване	 в	
изкуството	 на	 музиката.	
Диригент	 бе	 Людмила	 Ге-
рова,	на	пианото	-	Ивели-
на	Иванчева.
	 Преди	 десет	 години,	
през	 септември	 2008	 г.,	
„Полифония”	 гостува	 в	
Габрово	за	последен	път	с		
невероятния	 си	 диригент	
Ивелин	 Димитров.	 Дири-
гент,	композитор	и	педагог,		
той	 работи	 със	 своя	 хор	
като	 с	 инструмент,	 извли-
чащ	 своеобразна	 звукова	
палитра	на	творби	от	вре-
мето	 на	 Ренесанса,	 Баро-
ка	 и	 съвременността.	 По-
казал	с	цялата	си	дейност	
и	 начин	 на	 мислене,	 че	
„високият	 професионали-
зъм	и	 верността	 към	пар-
титурата	 са	 единственото,	
с	което	музикантът	трябва	
да	се	съобразява”.
	 Създадена	 в	 края	 на	
1968	 година,	 „Полифония”	
и	до	днес,	50	години,	пази	
неотстъпно	 верността	 към	
определени	 принципи	
и	 музициране.	 Изтънчен	
звук,	 неповторимо	 плас-
тично	тълкуване	на	парти-
турата	и	високи	музикални	
изисквания	 -	 по	 мнение	
на	Иван	Стоянов,	диригент	
на	Габровския	камерен	ор-
кестър,	привличат	и	задър-

жат	през	годините	дарови-
ти	 изпълнителки,	 всяка	 от	
тях	 с	 различна	 професия,	
но	 еднакво	 предани	 на	
този	необикновен	хор.
	 Днес,	 след	 десет	 го-
дини	 Людмила	 Герова	 -	
ученичка	 на	 Ивелин	 Ди-
митров,	 наследила	 и	 по-
ела	 високия	 диригентски	
пост	 с	 „чувство	 за	 дълг”,	
продължава	 явлението	
„Полифония”	 в	 името	 на	
любовта	 към	 музиката	 и	
сътвореното	дотук,	да	про-
дължават	да	пеят.
	 Името	 на	 Камерна	 ка-
пела	 „Полифония”	 -	 носи-
тел	на	високи	международ-
ни	отличия,	е	добре	позна-
то	в	много	страни	по	света	
-	 Белгия,	 Италия,	 Полша,	
Русия,	 Румъния,	 Ирландия,	
Швейцария	 Испания,	 Гер-
мания,	Гърция	и	др.
	 С	 многобройните	 и	
продължителни	 аплодис-
менти	 публиката	 заслужи	
великолепното	изпълнение	
на	„Во	Царствий	Твоем”.
	 Споменът	 за	 живота	
и	 творчеството	 на	 създа-
теля	 на	 невероятния	 хор	
е	 върнат	 с	 новоизлязла-
та	 книга	 „Ивелин	 Дими-
тров	и	„Полифония”.	Песни	
пред	 олтара	 на	 времето”	
от	 Божана	 Димитрова,	 с	
диск	 „Ивелин	 Димитров	 -	
един	щастлив	 човек”,	 кои-
то	получи	диригентът	Иван	
Стоянов	 и	 със	 специално		
посвещение-дар	 на	 Реги-
онална	 библиотека	 „Апри-

лов	-	Палаузов”	-	Габрово.
	 Людмила	 Герова	 тръг-
ва	 към	 музиката	 още	 с	
детския	 хор	 „Бодра	 смя-
на”.	 Учи	 и	 цигулка.	 Сред	
основателите	 е	 на	 „Поли-
фония”.	 От	 1968	 до	 1989	
година	 е	 солистка	 и	 хор-
майстор	 на	 състава.	 Със	
самостоятелна	 певческа	
кариера	 от	 1983	 година.	
Била	 е	 продуцент	 на	 во-
кална	музика	в	Българско-
то	 национално	 радио	 и	 е	
издирила	 и	 записала	 над	
200	 млади	 изпълнители	 и	
диригенти.	 Като	 диригент	
на	 Народния	 хор	 на	 БНР	
един	 от	 записите	 му	 под	
нейно	ръководство	е	вклю-
чен	 в	 Златната	 плоча	 на	
швейцарския	 продуцент	
Марсел	 Селие	 „Мистери-
ята	 на	 българските	 гла-
сове”.	 След	 кончината	 на	
Ивелин	 Димитров	 през	
2008	 година	 е	 диригент	 и	
художествен	 ръководител	
на	„Полифония”.
 - Г-жо Герова,  Габрово 
отново приветства „по-
лифония” на фестивала 
„Дни на камерната музи-
ка”.
	 -	 В	 Габрово	 сме	 за	
трети	път	и	винаги	сме	на-
мирали	 много	 добър	 при-
ем.	Винаги	сме	пели	пред	
една	 прекрасна	 публика	
и	 за	 нас	 тези	 концерти	
са	 паметни.	 Помним	 ги	 с	
големи	 подробности	 и	 до	
днес,	макар	и		разпръсна-
ти	през	 годините.	Единият	

концерт	 беше	 през	 80-те	
години	с	Габровския	каме-
рен	 оркестър	 и	 диригент	
Милко	Коларов.	През	2008	
година	гостувахме	при	ди-
ригента	Иван	Стоянов.
	 Отделно	 съм	 се	 изя-
вявала	 тук	и	 като	певица.	
Винаги	 голяма	 радост	 за	
мен.	Габрово	има	публика,	
която	пази	оркестъра	си	и	
фестивала	с	неговите	изя-
ви.	Пожелавам	му	 да	 бди	
осторожно	 за	 запазване	
на	 своите	 духовни	 инсти-
туции.	Това	е	много	важно	
за	един	град.
	 Нека	 Община	 Габрово	
да	продължи	с	подкрепата	
и	 да	 дава	 нови	 възмож-
ности,	 да	 намери	 начин	
да	 стимулира	 тези	 хора,	
защото	този	град	се	нами-
ра	 в	 едно	 най-прекрасно	
място	 на	 България.	 Имай-
ки	 този	 фестивал,	 тези	
прояви,	 той	 се	 нарежда	
сред	 културните	 центрове	
на	България.
 - Тази година камерна 
капела „полифония” до-
стойно отбеляза своите  
50 години певческа дей-
ност. 
	 -	Така	 е.	 Ние	 изпълня-
ваме	 ренесансова	 и	 съ-
временна	 музика.	 Както	
чухте,	нашата	програма	не	
е	 лесна.	 Тя	 бе	 изпълнена	
на	 фестивала	 „Софийски	
музикални	седмици”	в	зала	
„България”.	Тогава	тържест-
вено	 отбелязахме	 и	 изда-
ването	 на	 книгата,	 посве-

тена	 на	 Ивелин	 Димитров	
и	 „Полифония”,	 с	 диск	 за	
Ивелин	 Димитров	 и	 хора,	
направен	от	Българска	на-
ционална	 телевизия	 преди	
около	 20	 години.	Докумен-
талният	 филм	 е	 много	 ин-
тересен,	 	 съхранил	 май-
сторството	на	диригента	и	
много	 добрия	 композитор.	
Как	 един	 човек	 внушава,	
води,	подчинява,	въздейст-
ва,	убеждава.
	 Финалът	 на	 концерта	
ни	тук	беше	неговото	про-
изведението	 „Песни	 пред	
олтара	 на	 времето”.	 Ние	
сме	първи	изпълнители	на	
много	 от	 неговите	 произ-
ведения.	 През	 годините	
той	 не	 беше	 от	 най-до-
любваните	 автори	 заради	
своето	 виждане,	 разбира-
ния	за	изкуството,	естети-
ката	и		мястото	му.		
	 В	 юбилейната	 година	
не	можем	да		изпълняваме	
нашата	 програма	 серийно	
по	 обясними	 финансови	
причини…
 - „преданите и непо-
дражаеми момичета” от 
„бодра смяна” оставате 
верни на хоровата песен 
да продължите да пеете?
	 -	 Ние,	 излизайки	 от	
„Бодра	 смяна”	 запале-
ни,	 възторжени	 да	 пеят	
пораснали	 деца	 и	 прия-
телки,	 си	 казахме:	 „Ние	
ще	 продължим!”.	 И	 тогава	
попитахме	 нашия	 учител	
по	 солфеж,	 много	 близък	
наш	 приятел,	 възпитател	

Ивелин	Димитров:	„Искате	
ли?”.	 Знаехме	 за	 негова-
та	 естетика,	 виждания	 на	
най-близкия	до	нас	човек.	
Той	 имаше	 невероятната	
дарба	 на	 педагог,	 умееше	
да	 ангажира	 вниманието	
ни	от	първия	до	последния	
миг.	Първата	изява	на	 то-
ку-що	проходилия	камерен	
състав	е	в	зала	„България”	
през	 пролетта	 на	 1970	 го-
дина.	 Първите	 творби	 в	
репертоара,	 ренесансови	
мадригали,	почти	непозна-
ти	 у	 нас,	 са	 нов	 поглед	
към	 хоровата	 партитура.	
Към	 наследеното	 от	 „Бо-
дра	 смяна”	 се	 прибави	
нещо	ново,	различно.
	 Съставът	 има	 огро-
мен	 репертоар,	 натрупан	
в	 годините.	 От	 най-стари	
автори	още	от	XV	век,	кои-
то	 диригентът	 издирваше	
и	 тогава	 в	 България	 не	
бяха	познати.	Много	често	

той	правеше	обработки	на	
тези	творби.	
	 Ивелин	 Димитров	 за-
щитаваше	неотстъпно	своя-
та	естетика.	Никаква	мода	
и	тенденция	не	можеха	да	
го	 отклонят	 от	 нея.	 Зато-
ва	 наградите,	 спечелени	
от	 „Полифония”,	 са	изклю-
чително	 ценни.	 Съставът	
беше	 признат	 по	 достойн-
ство,	без	компромиси.
 - и поехте високата 
чест и предизвикателство 
да продължите живота на 
„полифония”?
	 -	Мотивира	ме	чувство-
то	 за	 дълг	 да	 продължа	
живота	 на	 явлението	 „По-
лифония”,	идеята	за	което	
още	преди	50	години	беше	
моя.	 Мотивира	 ме	 изклю-
чителна	чест	и	доверие	да	
се	изправя		пред	този	ели-
тен	 ансамбъл.	 Елитарност	
в	 чистотата	 на	 порива	 и	
намеренията.
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