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Десет малки състеза-
тели, водени от треньори-
те Георги Колев и Христо 
Колев,  представиха джудо 
клуб „Габрово“ в турнир в 
памет на изтъкнатия тре-
ньор Никола Петрушев, 
който се проведе в зала 
„Олимпиада“ в Пловдив. 

Надпреварата беше 
за деца на възраст от 6 
до 14 години и привле-
че участници от цялата 
страна. 

При най-малките на 
татамито излязоха Самуил 
Велинов, Ивелина Дичева, 
Емил Перчемлиев, Адриян 
Лозанов, Алекс Мартинов, 
Росина Христова и Йосиф 
Стефанов и завоюваха 
шест медала - 1 златен, 
2 сребърни и 3 бронзо-
ви. При по-големите близ-
наците Виктор и Атанас 
Рачеви записаха по две 

победи и две загуби и за-
еха пети места, а техният 
батко Николай Рачев с две  
загуби отпадна от битката 
за призовите места при 
юношите. 

Участието в Пловдив 
беше генерална репети-
ция за малките състезате-
ли на ДК „Габрово“ преди 
международния турнир за 
деца, който клубът орга-
низира в края на тази 
седмица. 

Надпреварата е в 
събота, 29 септември, в 
спортна зала „Орловец“. 
Турнирът е за четири въз-
растови групи - родени 
2010-2012, 2008-2009, 2006-
2007 и 2004-2005 година. 
Участие са потвърдили от 
повечето клубове в стра-
ната, както и отбори от 
Румъния и Гърция. Очаква 
се в турнира да се вклю-
чат и други чуждестранни 
тимове.    

 Технически универси-
тет - Габрово в качеството 
си на партньор по про-
ект REFRESH ще отбележи  
Европейската нощ на уче-
ните на 28 септември.
 Технически универ-
ситет ще отвори вратите 
на своите лаборатории. В 
тях се извършва незави-
сима и съвместна научно-
изследователска дейност. 
Паралелно с отворените 
врати в библиотеката на 
университета ще се прове-
дат научни демонстрации 
с участието на любими 
учени-комуникатори.
 REFRESH е иновати-
вен проект за Европейска 
нощ на учените 2018-2019 с 
ръководител Центърът за 
изследвания и анализи. В 
проекта участват 21 основ-
ни и 27 асоциирани парт-
ньори от цялата страна, 
с мащабна програма в 14 
селища. Европейската нощ 

на учените е мега съби-
тие, което всяка година се 
провежда едновременно в 
около 300 града в цяла Ев-
ропа и по света.
 Програмата за събити-
ето и повече информация: 
ht tps://nauka.bg/night/
programa/.

 Фестивалът за улични 
изкуства 6Fest Gabrovo  се 
завръща с трето издание 
на 5 и 6 октомври. Ор-
ганизатор на фестивала 
е Момчил Цонев - писа-
тел, журналист, създател 
на Габрово Daily, един от 
20-те най-изявени млади 
личности на България за 
2018 година. 
 Две години подред 
през май, паралелно с 
Карнавала, 6Fest предста-

вя в Габрово едни от най-
добрите международни и 
български улични артисти 
- цирк, огнено шоу, парад 
на кокили, живи статуи и 
др.
 На 5 октомври 6Fest 
кани да направим заед-
но най-големия младеж-
ки уличен фестивал на 
Габрово. Младежко танцо-
во шествие ще премине 
през центъра на Габрово и 
ще завърши със спектакъл 

на площад „Възраждане“ 
(пред Община Габрово). 
Шествието тръгва в 17:30 
часа от старата Часовни-
кова кула, ще премине по 
пешеходната улица „Ра-
децка” - Баев мост - ул. 
„Априловска” - Априловска 
гимназия - площад „Въз-
раждане”. Очакват се око-
ло 100 участници от тан-
цовите групи, познати ни 
от снимките на „Щастливо 
Габрово“ - Шоу-балет „Ма-

гия”, Клуб за спортни тан-
ци „Ритмика“, Танцова шко-
ла „Лиана“, Фолклорен ан-
самбъл „Сивек“, групата по 
зумба към Спортен клуб 
„Троя“. Танцовият спекта-
къл на площада ще запо-
чне в 18:30 часа. Финалът 
на фестивалната вечер ще 
бъде огнено шоу на фор-
мация „Fire Shadows“.
 Танцовото шествие на 
5 октомври е отворено и 
за други участници. Нужно 

е само да изявите жела-
ние да се включите. Ако 
сте младежка група или 
индивидуален артист от 
Габрово и се занимавате 
с танци, театър, музика 
или други изкуства, пише-
те на Фейсбук страницата 
на 6Fest Gabrovo <https://
www.facebook.com/6fest.
gabrovo> или на имейл 
info@6fest.gabrovo.net с 
желание да се включите. 
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Малките ãаáрîвски джудисти с 6 медала 
îт Плîвдив, в съáîта - турíир в "Орлîвец"

 Отгледали сте огромна 
тиква и се чудите какво 
да я правите? Не се ко-
лебайте да се включите в 
конкурса, обявен от Общи-
на Севлиево, „Тиква най-… 
най-…“. 
 Надпреварата се про-
вежда в рамките на XIV 
празник на тиквата, а по-
бедителят ще спечели па-
рична награда в размер 
на 1000 лв., осигурена от 
„Дилмано Дилберо“ - спон-
сор на събитието. Може-
те да премерите сили в 
още категории: най-малка 
тиква, най-красива тиква, 
най-нестандартна тиква и 
най-дълга тиква. Във всяка 
от категориите ще бъде 
връчена по една награда, 
осигурена от спонсор.

 Тиквите - участници в 
състезанието, ще бъдат 
подредени в изложба на 
площад „Свобода“ по реда 
на пристигане и прете-
гляни в присъствието на 
жури.
 Всички, желаещи да 
вземат участие, трябва да 
доставят своята продукция 
до 9 октомври в Истори-
чески музей – Хаджистоя-
ново училище (от 8:00 до 
12:00 ч. и 13:30 до 17:00 
ч.), както и в читалищата в 
селата. 
 Официалното открива-
не на изложбата и връчва-
нето на наградите ще бъде 
на 12 октомври 2018 г. от 
17:00 часа в централното 
фоайе на Община Севли-
ево.

Севлиевî дава 
íаãрада 1000 лева
за íай-ãîляма тиква

Кметът íа Дряíîвî предлаãа Пîчетíî ãраждаíствî íа 
прîф. Далев, кîйтî се пîсвети íа áîрáата с рака

 В петък, дни преди 82-
ия рожден ден на проф. 
Пенчо Далев, кметът на 
Дряново Мирослав Се-
мов ще предложи на об-
щинските съветници да 
удостоят своя заслужил 
съгражданин със звание-
то Почетен гражданин на 
Дряново.
 Проф. Пенчо Далев е 
известен учен, химик, спе-
циалист по биотехнологии, 
преподавател в СУ. Рабо-
тил в БАН повече от 15 го-
дини над получаването на 

противоракови вещества 
и успешно защитил дисер-
тация на тази тема. Автор 
на научнопопулярни кни-
ги, сред които „Диворас-
тящата храна”, „Коприва и 
глухарче - 200 кулинарни и 
здравни рецепти”, „Алхи-
мията и алхимиците”.
 Далев извлича проти-
вораково вещество  от ми-
кроорганизма лактобаци-
лус булгарикус. През 1954 
г. д-р Иван Богданов виж-
да как култури от микро-
организма лактобацилус 

булгарикус, инжектирани в 
мишки с експериментално 
предизвикан рак, унищо-
жават туморите. Тогава му 
дават възможност да орга-
низира и създаде Научно-
изследователски институт 
за противоракови антиби-
отици, в който кани Далев 
за ръководител на химиче-
ска лаборатория. Задачата 
на учения от Дряново е да 
изолира, пречисти и иден-
тифицира активното веще-
ство на този микрооргани-
зъм. С това се занимава 

25 години. След това се 
случват редица. „Руските 
учени откриха - казва про-
фесорът в едно интервю, 
- че активното действие на 
изолираното от мен веще-
ство се изразява в стиму-
лиране на имунната систе-
ма на организма. Дотогава 
се смяташе, че имунната 
система действа бавно. А с 
нашия препарат се доказа, 
че имунната система може 
да срине раково образува-
ние за денонощия, дори за 
часове.”

Уличíият фестивал 6Fest прави мащаáíî 
таíцîвî шествие през îктîмври в Гаáрîвî

Техíическият уíиверситет 
îтáелязва Еврîпейската íîщ 
íа учеíите íа 28 септември
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•съобщенияза 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 
уведомявасвоитеклиенти,че:

 на25.09.2018г.от13:30до14:30ч.поради 
извършване на оперативни превключвания на 
съоръженията за доставка на електроенергия 
са възможни смущения на електрозахранва-
нето в района на община Севлиево и община 
Габрово: гр. Севлиево – ул. „Габровско шосе“, 
местността Севлиевски лозя, селата Яворец, 
Драгановци, Драгиевци, Новаковци, Батошево, 
Кастел, Камещица, Музга, Гъбене, Смиловци, 
Борското, Дебел дял и почивна станция „Люля-
ци“.
	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	
Оряховица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	въз-
никналото	неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получи-
те	на	тел.	0700	1	61	61.

 Общински съвет - 
Габрово ще се проведе 
редовно заседание на 27 
септември 2018 от 13:00 
часа в Заседателна зала 
на Община Габрово при 
следния проект за дневен 
ред:
 1. Питания и отговор 
на питания.
 2. Актуализация на бю-
джета на Община Габрово 
за 2018 г. и на Инвести-
ционната програма.
 3. Приемане на проек-
тобюджет за местни дей-
ности на Община Габрово 
за 2019 г. и актуализира-
на бюджетна прогноза за 
местни дейности за 2020 и 
2021 г.
 4. Препращане по ком-
петентност на писмо вх. № 
ОССД-01-05-35/06.07.2018 
г. с искане за прераз-
глеждане на обхвата на 
включените в Договор № 
1019-ОССД-17/29.12.2017 г. 
маршрутни разписания.
 5. Разпределение на 

печалбата за 2017 г. на 
„Регионален хоспис“  
ЕООД.
 6. Безвъзмездно прех-
върляне собствеността на 
общинските язовири на 
Държавата.
 7. Отчет, относно из-
пълнението на Концесио-
нен договор от 03.06.2003 
г. за „Младежка територия 
– Габрово“, с концесио-
нер Сдружение „ИМКА“ – 
Габрово за изпълнение на 
задълженията по концеси-
онния договор за 2017 г. и 
януари 2018 г.
 8. Предоставяне без-
възмездно за управление 
на част от имот – публич-
на общинска собственост, 
представляваща парко-
места в гараж – публич-
на общинска собственост, 
находящ се на ул. „Стан-
ционна“ № 9, гр. Габрово.
 9. Предоставяне на 
земеделски земи на Об-
щинска служба по земеде-
лие - Габрово за възстано-

вяване на собствениците 
им, съгласно протокол № 
1/29.12.2008 г. на комисия, 
назначена със Заповед 
№ РД-ЗА53/17.12.2008 г. 
на директора на Област-
на дирекция „Земеделие“ 
- Габрово.
 10. Изменение на Ре-
шение № 19 от 31.01.2008 г. 
на ОбС-Габрово, във връз-
ка с продажба на общин-
ско жилище, намиращо се 
в гр. Габрово, ул. „Скобе-
левска“ № 6, ет. 1, ап. 1.
 11. Увеличаване капа-
цитета на социалната ус-
луга в общността „Дневен 
център за деца с уврежда-
ния“ - кв. Велчевци от 20 
на 30 места, считано от 1 
януари 2019 г.
 12. Увеличаване капа-
цитета на социалната ус-
луга в общността „Център 
за обществена подкрепа“ 
от 25 на 50 места, считано 
от 1 януари 2019 г.
 13. Разрешение за из-
работване на Подробен 

устройствен план (ПУП) - 
План за застрояване (ПЗ) 
за Частично изменение 
(ЧИ) на Подробен устрой-
ствен план (ПУП) за (ПИ) 
с идентификатор 02347.6.26 
по КК на село Балани-
те, община Габрово, във 
връзка с разширение на 
площадка върху земедел-
ска земя - ПИ с иденти-
фикатор 02347.6.25 по КК 
на село Баланите, община 
Габрово.
 14. Разрешение за из-
работване на Подробен 
устройствен план (ПУП) - 
План за застрояване (ПЗ) 
за новообразуван имот № 
371, кадастрален район 35 
по плана на новообразу-
ваните имоти на местност 
Шенини, землище на град 
Габрово, във връзка с про-
мяна предназначение на 
земеделска земя за не-
земеделски нужди - „за 
жилищно строителство“.
 15. Разрешение за из-
работване на Подробен 

устройствен план (ПУП) - 
План за застрояване (ПЗ) 
за проектен имот с иден-
тификатор 05400.27.34 по 
КК на село Борики, общи-
на Габрово, във връзка с 
промяна предназначение 
на земеделска земя за 
неземеделски нужди - „за 
жилищно строителство“.
 16. Разрешение за из-
работване на Подробен 
устройствен план (ПУП) 
- Парцеларен план (ПП) 
за трасе на водопровод 
до ПИ с идентификатор 
87120.38.56 по КК на село 
Яворец, община Габрово.
 17. Разрешение за из-
работване на Подробен 
устройствен план (ПУП) - 
План за застрояване (ПЗ) 
за ПИ с идентификатор 
05400.27.36 по КК на село 
Борики, община Габро-
во, във връзка с промяна 
предназначение на земе-
делска земя за неземедел-
ски нужди - „за жилищно 
строителство“.

ЖеНиНа деНЧева

 Начална пресконфе-
ренция по проект „Подо-
бряване на социалната ин-
фраструктура за услуги за 
деца“ се проведе миналата 
седмица. Чрез проекта ще 
се подобри материалната 
база, ще се създадат по-
добри условия за децата с 
увреждания. 
 Като конкретен бене-
фициент по процедурата 
„Подкрепа за деинститу-
ционализация на грижите 
за деца“ Община Габро-
во получи безвъзмездно 
200 000 лв. по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж“. Отделно собственият 
принос на Общината е 99 
920 лв. 
 Със средствата ще 
бъде извършено преу-
стройство и ремонт на по-
мещения в неизползваем 
етаж на ул. „Ивайло“ № 
13 в кв. Христо Ботев. В 
сградата, която е бивше 
детско заведение, се пре-
доставят социални услу-
ги за деца и възрастни. 
Според ръководителя на 
проекта Мария Стоева ця-
лата сграда е санирана, 
топлоизолирана, сменена 
е дограмата.
 „Проектът предвижда 
доставка на оборудване за 
целите на бъдещата услуга 

- дневен център за подкре-
па на деца с увреждания 
и техните семейства, като 
Община Габрово се анга-
жира да обедини Центъра 
за деца от аутистичния 
спектър „Келер“ с Днев-
ния център в кв. Велче-
вци, както и работата на 
Центъра за обществена 
подкрепа. Целевите групи 
по проекта са 98 деца, 
обхванати в предоставе-
ните в момента социални 
услуги, в т. ч. 35 деца от 
различни рискови групи и 
техните родители, с които 
и сега се работи в Цен-
търа за обществена под-
крепа. Децата с проблеми 
в аутистичния спектър са 
28, обхванати от център 
„Келер“. 35 деца са с раз-
лични видове увреждания, 
които ползват услугата на 
Дневния център за деца с 
увреждания.
 Целите на проекта са 
осигуряване на инфра-
структура и създаване на 
благоприятни условия за 
създаване на комплексни 
социални услуги в общ-
ността. А също така и оси-
гуряване на равен достъп 
до услугите за деца с ув-
реждания и предоставяне 
на подкрепа за тяхната ус-
пешна социална интегра-
ция“, обясни Мария Стое-
ва.

 Планирано е изгражда-
не на първата „синя стая“ 
в Габрово, целта й е разго-
ворът с деца, претърпели 
различни форми на наси-
лие, да се проведе в ща-
дяща и комфортна атмос-
фера, ще има видеоконфе-
рентна връзка. Предвижда 
се още сензорна градина 
за деца със специфични 
нужди и доставка на спе-
циализирано оборудване 
за работа с деца с увреж-
дания.
 Преустройството на 
втория етаж от сградата, 
където се предвижда пре-
базирането на Центъра 
за обществена подкрепа, 
и сензорната градина ще 
бъдат изградени чрез ин-
женеринг и строителство. 
Проектът обхваща рекон-
струкция и преустройство 
на част от първия етаж 
на сградата и целия втори 
етаж от южния корпус на 
сградата. 
 Предвиждат се енер-
госпестяващи мерки - по-
лагане на топлоизолация 
на таваните на всички по-
мещения от втория етаж  и 
енергоспестяващо освет-
ление, изграждане на дос-
тъпна архитектурна среда 
за достъп до втория етаж 
на хора с намалена под-
вижност. Също така ще 
бъде поставена нова хи-

дроизолация на покрива. 
Ще бъде изградена систе-
ма за отопление и венти-
лация и климатизация.
 „С проекта се обособя-
ват няколко помещения - 
общо помещение, работни 
офиси, складови, сервизни 
и санитарни помещения, 
зали за индивидуални и 
семейни консултации, зали 
за логопедични и педаго-
гични консултации, зала 
за трудотерапия и зала за 
масови мероприятия. 
 В работния проект е 
планирано обзавеждане 
на всички помещения на 
етажа. Освен сензорната 
градина, която ще бъде с 
площ 215 кв. м, ще бъдат 
обособени кътове от раз-
лични материали, аромат-
на билкова градина, пъте-
ки с различни настилки, 
класна стая на открито, 
пейки“, допълни Мария 
Стоева.
 Очакваните резултати 
по проекта са подобрява-
не на материалната база 
за предоставяне на услу-
гите на Дневен център за 
подкрепа на деца с увреж-
дания и техните семейства 
и Център за обществена 
подкрепа. Това ще дове-
де до разширяване на ус-
ловията и възможностите 
за полагане на адекватни 
грижи и подкрепа на де-

цата с увреждания и де-
цата в риск с цел успешно 
включване и участие в жи-
вота на общността.
 „Вече стана традиция 
Община Габрово, заедно 
с подкрепата на различ-
ни оперативни програми 
и различни финансови 
източници, съвместно с 
подкрепата, осигурена от 
бюджета, да развива спек-
търа от социални услуги. 
Този инфраструктурен 
проект създава условия 
за предоставяне на ка-
чествени услуги, насочени 
към деца със специфични 
потребности. Той не е с 
много голяма стойност, но 
е с изключително сери-
озно отношение към въз-
можностите за създава-
не на благоприятна среда 
за предоставяне на тези 
комплексни услуги. Силно 
вярвам, че специалистите, 
които ще ползват тази ин-
фраструктура, ще могат да 
използват по най-добрия 
начин тези дадености“, ко-
ментира кметът Таня Хри-
стова.
   Изпълнител на обекта 
е ДЗЗД „Проектстрой - 
Арк“, чийто представител 
Петър Петров обеща той 
да бъде завършен в срок, 
дори предсрочно. Срокът 
за строително-ремонтите 
дейности е 18 месеца.

вела лазарова

 В началото на есента 
един одобрен проект, пър-
ви за набавяне на нова 
литература, на Регионал-
на библиотека „Априлов-
Палаузов” - Габрово по 
Програма „Българските 
библиотеки -  съвременни 
центрове за четене и ин-
формираност 2018”, обявен 
от Министерство на кул-
турата, зарадва библиоте-
карите. Библиотеката ще 
може да закупи и попълни 
фондовете си с книги, пе-
риодични издания и други 
информационни източни-
ци, включително и на елек-
тронни носители.
 „Основната цел на 
Програмата е обновяване 
на библиотечните колек-
ции, насърчаване интере-
са към книгите, четенето и 
съдействие за развитие на 
библиотеките като основ-
ни центрове на духовност, 
придобиване на знания и 
информация. Едно от ус-
ловията, залегнали в пра-
вилата на програмата, е 
изискването заглавията, с 

които библиотеките кан-
дидатстват, да са съобра-
зени с културните и обра-
зователни потребности на 
гражданите, които библио-
теката обслужва”, изтъкна 
Светла Лазарова, главен 
библиотекар, завеждащ 
„Комплектуване, обработ-
ка, каталози” в РБ „Апри-
лов - Палаузов” - Габрово.
 От Габровска област 
право на участие са има-
ли 50 библиотеки, вписани 
в Регистъра на общест-
вените библиотеки до 
края на миналата година. 
С проектни предложения 
са се включили над 1300 
регионални, общински и 
читалищни библиотеки от 
цялата страна. Експертна 
комисия е одобрила по-
малко от 1/3 от предста-
вените проекти в конкурс-
ната сесия на стойност 
998 998 лв.
 С успешно защитени  
проектни предложения са 
народните читалища „Про-
света 1931” - с. Новаковци, 
„Дядо Стойно 1927” - с. 
Поповци, „Васил Левски 
1922” - с. Яворец, от Га-

бровска община; „Денчо 
Славов 1900”  - с. Ганчо-
вец, „Христо Ботев 1894” 

- с. Гостилица, от общи-
на Дряново; Градска биб-
лиотека - Севлиево, НЧ 

„Напредък 1887” - с. Кра-
молин, „Искра 1909” - с. 
Малък Вършец, „Климент 
Охридски 1899” - с. Сен-
ник, от община Севлиево; 
„Пробуда 1924” - Плач-
ковци, от община Трявна. 
 Регионална библиоте-
ка „Априлов - Палаузов” 
приоритетно е кандидат-
ствала за произведения от 
български автори с право 
на десет процента от изда-
телство.
 „Ние се насочихме 
- допълва Светла Лаза-
рова - към справочници, 
енциклопедии, отраслова 
и учебна литература, дру-
ги области на знанието 
- философия, религия, из-
куство, история, прилож-
ни науки и др. Всичко е 
насочено към интереса 
на читателя, включително 
университетски издания, 
които са много търсени.
 С този проект ние ус-
пяваме да отговорим на 
търсеното на читателите.
 Това е пореден проект 
на библиотеката, но пър-
ви за набавяне на нова 
литература. Тези проекти 

са чакани с нетърпение, 
защото не са ежегодни.  
Преди три години беше по-
следният. Сега и сумата от 
8 200 лв. е по-добра. Ще 
влязат поне 600 заглавия 
от над 70 издателства от 
всички области на зна-
нието с предимство от-
расловата литература. Ху-
дожествената я купуваме 
всеки месец.” 
 Този проект на Регио-
нална библиотека „Апри-
лов - Палаузов” е насочен 
главно към специализира-
ната отраслова литерату-
ра, защото е и по-скъпа. 
В библиотеката влиза и 
много литература от да-
рения. Почти 50:50, уве-
ряват специалистите и се 
гордеят, че дарителите са 
от Габрово до Европа и 
Америка. Фондовото бо-
гатство възлиза на повече  
от 250 хиляди тома. Годиш-
но общо постъпленията са 
към 4-5000 тома.
 За илюстрация списъ-
кът на Регионалната биб-
лиотека, одобрен от Ми-
нистерството на културата, 
включва освен класиците 

на българската литература 
от учебните програми Па-
исий Хилендарски, Добри 
Чинтулов, Пенчо Славей-
ков, Ран Босилек, Емилиян 
Станев, Ивайло Петров и 
заглавия от Георги Госпо-
динов, Любомир Левчев, 
Недялко Йорданов, Теодо-
ра Димова, Деян Енев, За-
хари Карабашлиев, Кон-
стантин Трендафилов и др. 
Като се добавят заглавия 
от детска художествена и 
историческа литература, 
поредицата на издател-
ство „Захарий Стоянов”, 
биографичните издания и 
др., фондовете на различ-
ните библиотечни отдели 
ще се обогатят.
 Предстои подписване 
на договор между Ми-
нистерство на културата 
и Регионална библиоте-
ка „Априлов-Палаузов” - 
Габрово за изпълнение на 
проекта.
 На сайта на културния 
институт читателите мо-
гат да се информират за 
различните новопостъпили 
книги и нетрадиционни из-
точници на информация.
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ЖеНиНа деНЧева

 - навсякъде ли за-
почнабезпроблемноно-
ватаучебнагодина,при-
ключихалиремонтитев
училищнитесгради?
 - Да, във всички учеб-
ни заведения в областта 
учебната година започна 
успешно. Приблизително 
10 000 ученици от първи 
до дванадесети клас от 
Габровска област тръг-
наха на училище на 17 
септември. От тях 787 са 
първокласници.
    Ремонтите на училищ-
ните сгради са приклю-
чили, в начално учили-
ще „Васил Левски“ и в 
Природоматематическата 
гимназия има довърши-
телни работи, но те не 
пречат на учебния про-
цес. Само в ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ голе-
мият ремонт възпрепят-
ства учебните занятия. 
Затова учениците от пети 
до седми клас учат в 
сградата на Професио-
нална техническа гимна-
зия, а останалите - в СУ 
„Отец Паисий“. 
 - обхванати ли са
всички ученици в учеб-
нияпроцес?
 - Да, направили сме 
всичко необходимо за 
това. Важно е всички уче-
ници да знаят, че трябва 
да ходят на училище. Има 
механизъм за обхват, той 
е взаимодействие между 
всички заинтересовани 
институции по отношение 
на реинтеграцията в об-
разователната система.  
Има и деца в риск, тези, 
които не искат по една 
или друга причина да по-
сещават учебни занятия. 
След месец и половина, 
когато се повиши броят 
на неизвинените отсъст-
вия, ще се разбере кой 
ходи на училище и кой - 

не.
 Мотив за родителите 
да пращат редовно де-
цата си на училище и да 
следят ходят ли е фактът, 
че се отнемат помощите, 
ако детето не посещава 
училище. За тези, кои-
то въобще не желаят да 
посещават училище, има 
административни санк-
ции, става дума за глоби 
от 50 до 150 лв.
 - заеха ли се вече
свободните места за
учители, навсякъде ли
саосигуренидостатъчно
преподаватели?
 - Няма недостиг на 
преподаватели. Вече 
всички свободни мес-
та са запълнени. Някои 
учители решават къде да 
преподават в последните 
няколко дни преди нача-
лото на учебната година. 
Затова на сайта ни то-
гава се появиха няколко 
незаети учителски места.

 Същевременно тре-
вожно е, че все по-труд-
но се намират учители 
по математика, информа-
ционни технологии, чуж-
ди езици. След няколко 
години се очаква по-го-
лям брой учители да се 
пенсионират. Министер-
ството разработва мерки 
за стимулиране на млади 
учители да започват ра-
бота в образователната 
система.
 -Щесеизползватли
вече електронни днев-
ницивучилищатаотоб-
ластта?
 - Тенденцията е да 
се използват електронни 
дневници в по-големите 
училища. От тази учеб-
на година те се въвеж-
дат в Математическата 
гимназия в Габрово. По 
този начин се работи и 
в средно училище „Ва-
сил Левски“ в Севлиево. 
Има заявен интерес и 

от други училища. Засега 
наредбата позволява и 
хартиените дневници да 
се ползват, но бъдещето 
е на електронните. За да 
се въведат те, училището 
трябва да купи специален 
софтуерен продукт. Учите-
лите трябва да се обучат 
да боравят с електронни-
те дневници. Това е удоб-
ство и за учителите, и 
за родителите, които ще 
могат своевременно да 
получават информация за 
успеха, за поведението 
на децата си. 
 - вече има и елек-
тронниучебници,имали
училища,коитогиполз-
ват?
 - Електроните учебни-
ци са приложим модел, 
който тепърва навлиза в 
учебния процес. Много от 
издателствата се съобра-
зиха с тези нови изиск-
вания и вече сред учеб-
ниците, които се избират 
от преподавателите, има 
и такъв вариант, за да 
бъде по-лесно на децата. 
Учениците и сега могат 
да използват таблети и 
телефони, за да прочетат 
това, което е необходи-
мо. 
 Търсят се начини, за 
да се достигне до учени-
ка. Много бързо навлизат 
дигиталните технологии в 
учебната среда. Преди 
10 години имаше пишещи 
машини в някои училища, 
сега има таблети. Преди 
10 години учебното съ-
държание бе представе-
но по един начин, сега 
- определено по друг на-
чин. 
 След още 10 години 
ще е по още по-различен 
начин. Самата образо-
вателна среда трябва да 
изпреварва с технологи-
ите, като трябва да бъдат 
предоставени на децата. 
Те го заслужават.

 - Много се коменти-
ра тежестта на учени-
ческите раници, има ли
решение?
 - Да, все повече го-
ворим за намаляване на 
тежестта на ученическите 
раници. Правителството 
и Министерството на об-
разоването отпуснаха 6 
млн. лв. за осигуряване 
на ученически шкафче-
та за всички училища в 
страната. 
 Децата от първи до 
седми клас могат да ос-
тавят там учебниците, а 
не да ги разнасят до вкъ-
щи и обратно. Електрон-
ните учебници са още 
един вариант за намаля-
ване на тежестта. Всяко 
училище може да ги из-
ползва, но все пак това е 
въпрос на финансиране. 
Иначе всички училища са 
снабдени с нужните учеб-
ници.
 - Доколко е удачно
децата в различните
училищадаучатпораз-
лични учебници, такива,
каквитоучителитесаиз-
брали?
  - По какви учебници 
ще се учи е избор на 
самото училище. Учите-
лите избират учебници от 
различните издателства. 
Прави се опит тази про-
цедура да бъде облекче-
на, но засега така го е 
разписал законодателят.
 - и тази година в
няколко училища има
маломерни паралелки,
учениците намаляват,
товатревожиливи?
 - Нормативната уред-
ба позволява същест-
вуването на маломерни 
паралелки, само че дофи-
нансирането се извърш-
ва с решения на общин-
ските съвети. Четирите 
ОбС в областта приеха 
съществуването на таки-
ва паралелки. От пети до 

дванадесети клас опре-
деленият минимум е 18 
ученици, а максимумът е 
26. От втори до четвърти 
клас - 16-24. С разреше-
ние на Министерството 
на образованието може 
да има паралелки, където 
учениците са под 10 в 
клас. Намаляващият брой 
ученици не може да не 
ни тревожи.
 - какво предстои в
сферата на образова-
нието?
 - На сайта на Ми-
нистерството на обра-
зованието са поместени 
графиците за начало и 
край на учебната година. 
Есенната ваканция ще 
бъде от 1 до 4 ноември. 
Коледната ваканция - от 
22 декември до 2 януа-
ри, междусрочната - на 5 
февруари, а пролетната 
за учениците от първи 
до единадесети клас - от 
30 март до 7 април 2019 
година.
  Държавните зрелост-
ни изпити ще се про-
ведат на 21 май - по 
български език и литера-
тура, а вторият държавен 
зрелостен изпит - на 23 
май 2019 година. Различ-
ното от миналата учебна 
година е, че са промене-
ни датите на национал-
но външно оценяване за 
седми клас - по българ-
ски език и литература на 
17 юни, по математика 
- 19 юни, а по чужд език 
по желание - на 21 юни. 
На 6 юни 2019 г. ще се 
проведат държавните из-
пити за степен на профе-
сионална квалификация  
за учениците от 12 клас.
 -каквисаакцентите,
коитопоставязаизпъл-
нение Министерството
наобразованието?
 - Тази година се въ-
вежда нов предмет в тре-
ти клас - компютърно мо-

делиране. Обсъждат се 
нови учебни програми в 
седми и девети клас. Ще 
се обсъждат и проектите 
на учебни програми за 
профилирана подготовка 
и модела на национал-
но външно оценяване в 
10 клас. Разработва се 
учебно-изпитна програма 
за държавни зрелостни 
изпити по общообразо-
вателната подготовка. 
Наскоро предстои ев-
ропейската седмица на 
програмирането, която 
ще се проведе от 6 до 21 
октомври.
  Ще бъдат проведени 
семинари по програми-
ране по различни учеб-
ни предмети с деца и 
преподаватели. Тази 
учебна година отново се 
акцентира на повишава-
не квалификацията на 
учителите със средства  
на информационно-кому-
никационните технологии. 
Обучението ще стартира 
в началото на октомври.
 - какви проекти
предлагаМинистерство-
тонаобразованието?
 - Министерството на 
образованието е разра-
ботило голям проект „Об-
разование за утрешния 
ден“. Целта е изграждане 
на облачна среда, внед-
ряване на платформа за 
образователни услуги, съ-
държание, с достъп на 
потребителите - експерти, 
педагогически кадри, ро-
дители. 
 Освен това Минис-
терството ще работи за 
модерна, защитена обра-
зователна среда в учили-
щата и детските градини, 
представяне на новия ма-
териал чрез използване 
на интерактивни учебни 
дъски, интерактивни маси 
за детски градини, табле-
ти, мултимедийни проек-
тори, дисплей.

димитър серафимов, 
маГистър по клиНиЧНа 

психолоГия, 
психотерапевт

 Проблемът е от древ-
ността и във всяка епоха 
придобива специфични 
измерения. Възрастното 
поколение обикновено 
е ревниво към своите 
правила, интереси и цен-
ности, към своя начин 
на живот; няма особен 
афинитет към новите из-

исквания и потребности, 
наложени от човешкия 
прогрес. Нерядко е с ре-
зерви и подценително от-
ношение към изявите и 
възможностите на млади-
те. Практически възраст-
ните поколения нерядко 
попадат в неефективния 
капан на сравнението, 
като посочват примери  
от житейския си опит. 
Въздават се оценки, ба-
зирани основно на ми-
налото и несъобразени 

в достатъчна степен с 
настоящите реалности. 
Има и друга тенденция в 
общественото простран-
ство - да се фаворизират 
младите; да им се създа-
ват привилегии, с което 
им се гласува доверие в 
аванс.

Новите поколеНия 
често НедооцеНяват

постиженията на предци-
те; невинаги се стремят 
към приемственост и жи-
веят и творят така, сякаш 
светът започва с тях. 

всяко поколеНие 
Настоява, че е 
изправеНо пред по-
сложНи и трудНи 
предизвикателства.

Полезно е, когато пра-
вим анализ по темата, 
да имаме предвид някои 
особености на послед-
ните десетилетия: светът 
стана много по-динами-
чен; чрез електронните 
технологии се формираха 
поредица от потребности 
(немалко от тях мними), 
които бяха немислими 
преди; медицината на-
предна колосално в бор-
бата с болестите, удължи 
се продължителността на 
живота и все повече се 
приближаваме към пос-
тигането на безсмъртие. 
Тези особености опреде-
лено въздействат на съв-
ременниците ни и ги пра-
вят далеч по-невротични. 
Остана завинаги в ис-
торията патриархалното 

време отпреди стотина 
години, когато нещата се 
случваха по-бавно (имам 
предвид преди всичко 
нещата, касаещи базови-
те нужди), потребностите 
бяха по-малко и смър-
тта се приемаше по-леко 
като природна или божия 
предопределеност.
 Като изключително 
важен въпрос по раз-
глежданата тема се от-
кроява взаимоотноше-
нието между родители и 
деца. Ние не избираме 
родителите си, но тряб-
ва да изберем дали да 
се грижим за тях през 
последния им житейски 

период. Изборът е резул-
танта от: конкретиката 
на личните отношения; от 
нивото на психологична-
та ни и духовна култура 
и по-специално на ком-
петенциите ни за толе-
ранс и прошка; от въз-
можности за жилищно и 
финансово обезпечава-
не; от спецификата на 
обществените правила и 
нагласи, а те обикновено 
настояват за дължимост 
от страна на младите. 
Тук правото е маркира-
ло някои възможности, 
като регламентиране на 
наследствени отношения, 
но основните инструмен-

ти са в територията на 
морала. И по-точно, как-
то е постъпвал древног-
ръцкият философ Сократ 
- при важни морални 
дилеми той се допитва 
до вътрешния си съд, 
а именно до съвестта. 
Разбираемо е, че когато 
децата са отгледани с 
всеотдайност и любов, те 
ще изберат да се грижат 
за своите създатели и 
тук обществената дължи-
мост ще се припокрие с 
личното задължение. 
 Проблемите за ефек-
тивните взаимоотноше-
ния между поколенията 
са относими не само и 

единствено към психоло-
гията, към хуманитари-
стиката. Те са актуални и 
за политическото устрой-
ство, за правовото прос-
транство, за религиоз-
ната сфера, независимо 
от различните тук пред-
почитания. Например 
фундаментален е фактът 
на драстично голямата 
емиграция за нашата 
страна. Факт с немину-
емо негативно излъчва-
не към разглежданата 
проблематика. Въпросът 
за емиграцията, както и 
въпросът за броя на до-
мовете за стари хора, за 
качеството на услугите 
там и не на последно 
място величината на так-
сите в тези учреждения 
може да бъдат приоритет 
на държавна заангажи-
раност с хуманистична 
насоченост. Защото дори 
при оптимално добри се-
мейни взаимоотношения 
може да е практически 
невъзможно родителите 
да се обгрижват вкъщи. 
 Дефицитите във взаи-
моотношенията между по-
коленията са част от не-
решените задачи относно 
прогреса на обществото. 
Предстои да се извърви 
дълъг път в посока за-
ангажиране потенциала 
на все по-значим брой 
човешки същества и под-
ходящо балансиране в 
разпределението на съз-
даваните ценности.

Георги Маринов, началник на Регионално управление на образованието - Габрово:

„Правителствîтî дава 6 млí. лв. за учеíически шкафчета”

 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.

Отíîшеíия между пîкîлеíията
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раБоТа прЕдлага

„ЕВрохиМ груп“ оод 
Търси раБоТници 
за пЕралноТо си 
сТопансТВо. съВрЕ-
МЕнни услоВия на 
Труд, оТлично за-
плащанЕ. Справки на 
тел. 0892/24-67-67. 
[10, 8]

„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, 12]

фирМа „МЕгасТроЙ 
2014“ Еоод Търси 
да назначи: Мон-
Тажници на МЕТал-
ни консТрукции, 
заВарчици. Повече 
информация на тел. 
0885/082-253. [6, 5]

заВЕдЕниЕ Търси по-
мощник-кухня. Справки на 
тел. 0876/463-627. [22, 
12]

фирМа наБира по-
чисТВащ пЕрсонал 
с опиТ за МоБилни 
групи. Високо Въз-
награждЕниЕ. Справ-
ки на тел. 0892/24-67-
67. [10, 8]

ТърсяТ сЕ строителни 
работници, заварчици и 
монтажници. За повече 
информация на посочения 
телефон: 0893/393-308. 
[30, 22]

„ЕВрохиМ груп“ оод 
наБира хигиЕнис-
Ти. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 
10]

дърВооБраБоТВащо 
прЕдприяТиЕ „лЕско-
МЕрс” - сЕло ТуМБало-
Во, община Севлиево, на-
бира работници на пълен 
работен ден в следните 
отдели: 1. ОТДел „РаЗбич-
ване на ДъРвеСина”: а) 
ОПеРаТОР блОк-банциг – 
1 човек, заплащане 7 лв./
м3 ~ 1500 лв. месечно. б) 
ОПеРаТОР наПРечнО РаЗ-
кРОйващ циРкуляР (Пен-
Дула) - 1 човек, запла-
щане ~1200 лв. месечно. 
в) ПОмОщник-ОПеРаТОРи 
- 2 човека, заплащане 4 

лв./м3 ~ 800 лв. месечно. 
2. ОТДел „ПРОиЗвОДСТвО 
на ПелеТи”: а) ОПеРаТОР 
ПРеСа – 2 човека, запла-
щане 8 лв./тон ~ 1600 
лв. месечно. б) ПОмОщ-
ник-ОПеРаТОР - 5 лв./
тон ~1000 лв. месечно. 
в) ОПакОвка – 2 човека 
~1000 лв. на човек месеч-
но. 3. ОТДел „мебели”: 
а) ОПеРаТОР фОРмаТен 
циРкуляР – 1 човек, за-
плащане 900 лв. месечно. 
б) ОПеРаТОР мнОгОДиС-
кОв циРкуляР – 1 човек, 
заплащане 700 лв. месеч-
но. Трудовото възнаграж-
дение в различните отдели 
се изчислява на база го-
това продукция по посо-
чените разценки. Сумите 
за получаване в разцен-
ките са чисти, като всички 
данъци и осигуровки се 
заплащат от работодате-
ля. За отдел „Разбичване 
на дървесината” възна-
граждението 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, 8]
МЕБЕлна фирМа „фо-
реста мебел“ търси да 
назначи Проектант, ме-
белисти, монтажници. гр. 
габрово, 0886/332-968. 
[33, 20]
хоТЕл Търси да назна-
чи камериерка. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 10]
офис-съТрудник с ита-
лиански език. За контак-
ти: тел. 0877/493-060 [20, 
17]

„диМас“ ад Търси 
да назначи Ма-
шинисТ за Валяк. 
За информация: тел. 
0885/803-330 [11, 5]

доБри гоТВачи/ки, 
чистачки, миячки, серви-
тьорки се търсят на тел. 
0899/957-006 [22, 18]
фирМа Търси дърводел-
ци - абрихт, циркуляр. До-
бро заплащане. Справки 
на тел. 0888/935-085. [14, 
9]
фирМа наБира мебели-
сти и шлайфисти. Справки 
на тел. 0888/201-202. [24, 
16]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ търси да назначи 
мъже на длъжност пакети-
ровач. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [19, 16]
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, 7]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ търси да назначи 
шофьор с категория „С“ и 
професионална компетент-
ност. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [15, 14]
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, 7]
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, 6]
фирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 12]

фирМа „БЕТа Бус 11“ 
Еоод - гр. гаБроВо 
Търси да назначи 
шофьор, каТЕгория 
„D“. Справки на тел. 
0897/979-763. [11, 1]

„Мг аноди интернешъ-
нъл” аД - Севлиево, ли-
дер в производството на 
аноди, търси да назна-
чи леяРи. Справки: тел. 
0885/107-444. [5, 5]
фаянсаджия за по-
стоянно се търси на тел. 
0877/510-130. [11, 10]
БЕнзиносТанция Търси 
служители. Справки на тел. 
0898/881-515. [11, 10]
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, 10]
фирМа Търси майстор 
на закуски. Справки на 
тел. 0889/123-045. [10, 9]
оБщи раБоТници се 
търсят на тел. 0895/424-
308. [12, 9]
сладкарска фирМа тър-
си шофьор. Справки на 
тел. 0888/891-831. [6, 5]
МЕхана Търси да назна-
чи сервитьорка. Заплата: 
700 лева. Справки на тел. 
0888/310-981 и 0887/002-
030. [12, 8]
сТолъТ под Община 
габрово търси да назначи 
готвачи. Телефон за връз-
ка: 0894/632-364. [12, 7]
Магазин за хранител-
ни стоки в квартал Дядо 
Дянко търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0888/80-63-10. [22, 7]
фирМа „ВЕгЕа“ набира 
шивачки. Справки на тел. 
0885/611-290. [11, 7]
фирМа „Йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 4]продаВачка 
за закуски в кв. Трен-
дафила се търси на тел. 
0882/151-516. [5, 3]
гоТВач/ка, при добро 
заплащане, се търси на 
тел. 0887/671-848. [24, 5]

„шопоВ Транс“ търси 
оператор бензиноколонка 
- тел. 0893/816-262. [3, 2]
фирМа Търси общи ра-
ботници - мъже, за ра-
бота в производствен 
цех. Дневна смяна. много 
добро заплащане - тел. 
0879/916-956. [6, 3]
фирМа Търси жени за 
работа в производствен 
цех. Добро заплаща-
не. Трисменен режим на 
работа. Справки на тел. 
0879/916-956. [6, 2]
раБоТник за автокъща с 
категория „в“ се търси на 
тел. 0898/621-848. [11, 4]
МаникюрисТка Търси 
тел. 0894/782-267. [11, 2]
„хлЕБозаВод гаБроВо“ 
ООД търси да назначи 
шофьор на тежкотоварен 
автомобил - 12 и повече 
тона - кат. „С”, с профе-
сионална компетентност. 
Телефон за информация: 
0882/414-000. [13, 2]
продаВачка на закуски 
се търси на тел. 0893/718-
434. [3, 3]
„подЕМ гаБроВо“ еООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [6, 3]
„подЕМ гаБроВо“ еООД 
търси общ работник. 
Справки на тел. 0884/854-
354. [6, 3]
„подЕМ гаБроВо“ еООД 
търси оператор на цПу 
машина. Справки на тел. 
0884/854-354. [6, 3]
шофьор каТЕгория 
„С+е“ се търси на тел. 
0888/564-431. [11, 3]
„гаБро МЕТал 2000“ тър-
си формовчици, може и 
начинаещи. Справки на 
тел. 0888/724-758. [6, 2]
къща за гости „балкан“ 
- село валевци търси да 
назначи сервитьори без 
ограничение на възрастта, 
на трудов договор с це-
логодишен цикъл на рабо-
та - тел. 0888/329-193 и 
0885/164-955. [27, 2]
МаЙсТор на закуски или 
баничар се търси на тел. 
0899/987-544. [7, 2]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0898/43-
10-16. [30, 2]
фирМа „БалЕя груп“ 
търси да назначи шофьор 
на зърновоз. Телефон за 
връзка: 0887/297-951. 
[26, 1]
за поддръжка търси 
тел. 0888/14-73-22. [11, 1]
сТроиТЕлна фирМа 
„S&S EXPERT“ набира ра-
ботници с опит в строи-
телството. Справки на тел. 
0876/969-201, 0897/759-
795. [11, 1]
опЕраТор за зареждане 
на автомобили се търси на 
тел. 0898/820-072. [11, 1]
жЕна за почистване два 
пъти месечно се търси на 
тел. 0896/630-387. [3, 1]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

работа предлага; превози; автопазар; уроци; курсове; 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

ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на 
тел. 0894/004-045. [33, 
28]
ТранспорТ с бус до 
1.5 тона - 0.50 лв./
км - справки на тел. 
0898/760-616. [11, 11]
саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
12]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [3, 3]
ТранспорТ с гаЗ 53 - 
самосвал, 4 тона - тел. 
0893/494-650. [17, 4]

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 

25/09

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ С РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР THERME - 
20.10., 43 лв.
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 29.09./20.10./27.10/10.11, 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 06.10./12.10, 2 нощ.,149 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 06.10., 1 нощ., 125 лв.                                              
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощ 18.11, 124.00 лв.                                                            
СОЛУН-МЕТЕОРА - 04.10., 2 нощ., 215 лв.
НГ ИСТАНБУЛ - 28.12., 3 нощ., от 270 лв.
НГ КУШАДАСЪ - 28.12., 4 нощ., от 260 лв.
НГ АНТАЛИЯ - 28.12., 4 нощ., от 318 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ДУБРОВНИК - 10.10, 6 дни/3 нощ., 305 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 10.10., 6 дни/3 нощ., 300 лв. 
О. КОРФУ - 5 дни/3 нощ., зак.+веч., 17.10., 300 лв.  

ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12., 3 нощ., 355 лв.                                                                  
НГ В ОХРИД - 29.12., 3 нощувки, закуски, 
вечери+новогодишна вечеря, 390 лв.
НГ В КОРФУ - 29.12., 3 нощувки, закуски, вечери+                                                             
новогодишна вечеря, 357 лв. до 15.10.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ 
РИЛСКИ МАНАСТИР-САНДАНСКИ-РУПИТЕ-РОЖЕН-
СКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК - 12.10., 140 лв., от 
Севлиево/Велико Търново, ДЕВИН-ДЯВОЛСКОТО ГЪР-
ЛО-ЯГОДИНСКА ПЕЩЕРА - 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
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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

уроци
уроци по български език 
и литература и история IV 
- XII клас - тел. 0887/071-
490. [5, 5]
МаТЕМаТика II - XII 
клас - Пламен Румпалов, 
справки на тел. 0898/281-
163. [11, 1]

курсоВЕ
спорТЕн клуБ „алфа-
МЕТал“ провежда курсо-
ве за БЕзопасно Бо-

раВЕнЕ с огнЕсТрЕлно 
оръжиЕ - справки на тел. 
066/80-69-62.
карЕла сЕЙлинг. кур-
соВЕТЕ за праВоспо-
соБносТ „Водач на ко-
раБ до 40 БТ по МорЕ“ 
(капиТански курсоВЕ) 
под ръководството на ка-
питан илия Дянков, роден 
в габрово. индивидуален 
график за всеки курсист. 
можете да съчетаете учеб-
ната програма с годишна-
та си отпуска. За допъл-
нителна информация и за-
писване - справки на тел. 
0898/535-793 [33, 30]

учЕБЕн цЕнТър „оп-
ида 88“. курсоВЕ за 
каТЕгории а1, а, В, 
с, сЕ, D. курсове по 
наредба 41 - калта за 
квалификация на вода-
ча (превоз на товари 
и пътници), наредба 
40 - превоз на опасни 
товари (ARD), наред-
ба 36 - провеждане 
на психологически 
изследвания. Справ-
ки на тел. 067/534-
900, 0898/883-358, 
0888/325-413 [33, 7]

аВТоМоБили продаВа
рЕно МЕган Coach, 1.6, 
климатик, CD Plawer, кас-
ко, „гражданска отговор-
ност“, цена: 1800 лева, се 
продава на тел. 0887/249-
285. [14, 8]
фиаТ МарЕа - 1996 г., 
газ-бензин, в добро със-
тояние, цена по споразу-
мение, се продава на тел. 
0897/963-053. [11, 6]

опЕл асТра - 1992 г., 
бензин и газ, се продава 
на тел. 0882/728-994. [5, 
3]
фолксВагЕн джЕТа 
- 1990 г., в движение, 
платено всичко, се прода-
ва на тел. 0894/946-357. 
[22, 5]
форд МондЕо - комби, 
всичко платено, без про-
блеми в колата, се прода-
ва на тел. 0876/935-844. 
[3, 2]
ТоЙоТа сТарлЕТ 13 - газ, 
за 1300 лева се продава 
на тел. 0899/585-566. [5, 
2]

МикроБуси, каМиони
ТоВарЕн Ван Ford Transit 
Connect 1.8 Turbo Diesel, 
2003 година, се прода-
ва на тел. 0887/308-412. 
[10, 3]

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, 
6]
кърпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [14, 9]

рЕМаркЕТа
ТурисТичЕско рЕМар-
кЕ се продава на тел. 
0877/363-664. [12, 6]

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, 10]

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 14]



526 септември 2018 г. имоти - продава, купува, под наем, гори, земи; нощувки; здраве - лекари, зъболекари; масажи

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, 
11]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Русевци се прода-
ва на тел. 0897/323-281. 
[11, 11]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [11, 
10]
парцЕл - 800 кв. м, се-
зонна постройка 12 кв. 
м - път, ток, 5500 лв., в 
Шенини се продава на 
тел. 0882/928-585. [12, 
10]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [11, 7]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по себе-
стойност се продават на 
тел. 0888/447-096 [11, 5]

ЕТаж оТ кооперация на 
Шивара се продава на 
тел. 0896/711-161. [8, 7]
къща В село музга с 
1 дка овощна гради-
на се продава на тел. 
0894/780-150. [15, 5]
къща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
155 кв. м, цена: 44 444 
лв., се продава на тел. 
0888/450-180. [13, 8]
нЕдосТроЕна къща с 
парцел от 1 дка в кв. Ру-
севци се продава на тел. 
0876/260-258. [22, 5]
гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-2 се продава на 
тел. 0898/760-835. [11, 
8]
къща с двор на 5 км 
от центъра, в близост до 
узана, се продава на тел. 
0877/474-580. [12, 4]
къща В кв. войно-
во се продава на тел. 
0898/577-723. [11, 6]
къща на 2 етажа в 
габрово се продава на 
тел. 0878/860-411. [6, 3]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
1]
ЕТаж оТ къща продава 
0887/21-91-47. [2, 1]
апарТаМЕнТ по спора-
зумение се продава на 
тел. 0885/712-663. [3, 2]

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, 4]
спЕшно! апарТаМЕнТ 
до „мак“ се продава на 
тел. 0887/954-989. [3, 3]
Малка къща, голям 
двор в село лесичарка 
продава тел. 0898/225-
663. [12, 4]
къща В габрово с гараж 
и дворно място се прода-
ва на тел. 0885/53-56-68. 
[12, 1]
апарТаМЕнТ В комплекс 
„Стефан караджа“ се про-
дава на тел. 0896/349-
417. [14, 1]
позЕМлЕни иМоТи - 
3.5 и 1.5 дка, ток, вода, 
асфалтов път, в село Дра-
гановци се продава на 
тел. 0876/138-728. [3, 1]

даВа под наЕМ
ТаВанска сТая за сту-
дент дава под наем тел. 
0878/204-299. [11, 7]
Магазин (МожЕ и за 
фризьорски салон) в цен-
търа се дава под наем на 
тел. 0878/515-080 [12, 8]
поМЕщЕниЕ, аВТосЕр-
Виз дава под наем тел. 
0878/929-080. [12, 8]

БизнЕс поМЕщЕния 
ВъВ ВЕлико Търно-
Во - 5 Бр., оБщо 
1300 кВ. М, ренови-
рани, всички инстала-
ции, рампи, открита 
площ + 3 офиса в кв. 
бузлуджа, бивш кеч 
- тел. 0879/177-264, 
0895/789-892. [11, 4]

поМЕщЕниЕ за магазин 
до Общината се дава под 
наем на тел. 0896/266-
311. [7, 5]
МясТо за фасадна ре-
клама на ул. „Радецка“ 
се дава под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 5]
поМЕщЕния за офиси в 
центъра, ул. „Радецка“ 4, 
се дават под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 5]
поМЕщЕниЕ В идеален 
център - 50 кв. м, за ма-
газин, офис се дава под 
наем на тел. 0878/370-
640. [11, 2]
БоксониЕра (оБзаВЕ-
дЕна), цена: 100 лв., се 
дава под наем на тел. 
0899/201-371. [5, 3]
поМЕщЕниЕ за магазин 
или склад в кв. велче-
вци, ул. „момина скала“ 
14, по договаряне се 
дава под наем на тел. 
0887/030-271. [5, 1]

кВарТира сЕ дава под 
наем на тел. 0889/363-
365. [4, 3]
БоксониЕра В центъра 
се дава под наем на тел. 
0886/828-074. [4, 1]

иМоТи купуВа
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
или малка къща без нуж-
да от ремонт се купува на 
тел. 0878/865-485. [11, 
10]
поМЕщЕниЕ за офис се 
купува на тел. 0888/974-
845. [14, 9]
сЕлски иМоТ (къща) в 
района около габрово се 
търси на тел. 0890/136-
176. [14, 7]
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[22, 11]

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

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи, 
включително идеални час-
ти, се купуват на тел. 
0886/33-14-15. [26, 7]
зЕМЕдЕлска зЕМя в га-
бровска област се купу-
ва на тел. 0894/474-470. 
[11, 3]

излизавсекиденбезнеделя

всекидневникътнарегиона тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

нощуВки
нощуВки В топ център се предлагат 
на тел. 0876/731-419. [22, 7]
нощуВки В центъра се предлагат на 
тел. 0878/515-080. [12, 8]

лЕкари
психиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТрифоноВ, 
габрово, ул. „емануил ма-
нолов“ № 12-а, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. иЗДава 
ПСиХиаТРични уДОСТО-
веРения.
д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възрастни, 
поставяне на меки и твър-
ди контактни лещи - по-
неделник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
габрово, ул. „брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

д-р нЕнкоВ - акушЕр-
гинЕколог В оБласТ-
на Болница - гаБроВо. 
Прегледи в бм център - 
консултативна поликлини-
ка: вторник и четвъртък 
- 14.30 - 18.30 ч.; пе-
тък - 14.30 - 16.30 часа, 
включително ехографска 
диагностика на гърда и 
заболявания, свързани 
с неволно изпускане на 
урина при жената. Тел. 
0894/565-056. [8, 7]

зъБолЕкари
сТоМаТологичЕн ка-
БинЕТ д-р ТаТарлиЕВ 
- гр. габрово, ул. „Зелена 
ливада“ 26. Работа със 
Здравната каса. безплатен 
преглед. Справки на тел. 
0896/349-417, 066/85-
41-85. [24, 1]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Маса-
жисТки - 0876/735-596. 
[22, 12]



6 26 септември 2018 г.строителство; ремонти; услуги; отопление; продава-купува

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363.
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от а до я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444
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. [11, 10]
кърТя БЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [11, 11]
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[23, 11]
съБарянЕ и почиства-
не на стари сгради - тел. 
0893/390-253. [23, 11]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийски услуги, ко-
мини - тел. 0893/205-204. 
[12, 11]

рЕМонТ на покри-
Ви. Тел. 0889/129-755 
[33, 7]

хидро- и топлоизолация, 
покривни конструкции, 
ремонт, дренаж, улуци и 
други - 0888/02-01-87. 
[10, 6]
Бригада изВършВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи, тенекеджийски и 
бояджийски услуги - тел. 
0899/638-875. [17, 5]
скЕлЕ под наем - тел. 
0887/131-311. [16, 3]
Топлоизолация - тел. 
0887/131-311. [33, 5]
съБарянЕ - 0893/924-
311. [8, 4]
рЕМонТ на стари по-
криви, направа на нови, 
хидроизолация, дренаж, 
саниране, улуци и др. - 
0895/810-504. [27, 2]

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, 12]
фаянс, ТЕракоТа - тел. 
0876/441-477. [11, 7]

ВъТрЕшно БоядисВа-
нЕ с латекс и блажно - 
справки на тел. 0897/788-
487. [19, 12]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0877/770-102. 
[24, 11]
офЕрТа!!! рЕМонТ на 
баня за 8 дена! кърте-
не, вик, ел. инсталация, 
фаянс и теракота, гипсо-
картон, таван, зареждане 
- бойлер, WC, мивка, душ 
и т. н. Тел. 0876/771-305, 
0876/771-337. [12, 8]
БояджиЙски услуги - 
тел. 0899/050-080. [11, 8]

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 - справки на 
тел. 0887/131-381. [33, 
26]

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, 
31]
ЕлЕкТро- и вик инста-
лации и поддръжка - тел. 
0876/000-084. [33, 24]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
вСякО вРеме. гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик, Ел. инсталации и 
поддръжка по домове-
те се извършват на тел. 
0876/000-084. [33, 24]
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [14, 9]

дограМа
ЕТ „алЕксандър йОР-
ДанОв“ - алуминиева и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
AL и PVC дограма, 
щори. изгодни цени! Тел. 
0878/676-161.
израБоТка и монтаж 
на AL и PVC дограма на 
конкурентни цени. Тел. 
0895/768-044. [13, 1]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 17]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър йОРДа-
нОв“ - пране на килими, 
дивани - 0896/741-416, 
0896/741-415.
профЕсионално по-
чисТВанЕ на мокети и 
дивани от врата до врата, 
почистване на автотапице-
рии - тел. 0893/834-708. 
[11, 1]

пранЕ на дивани - справ-
ки на тел. 0899/050-080. 
[12, 12]

градински услуги
градински услуги - 
тел. 0899/140-254. [17, 3]

косЕнЕ
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0893/204-909. [28, 9]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 10]
косЕнЕ, почисТВанЕ - 
0893/924-311. [8, 4]
косЕнЕ - тел. 0899/140-
254. [23, 2]
коси, почисТВа дворо-
ве - тел. 0897/44-22-82. 
[5, 1]

услуги
раБоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тава-
ни, изкопни работи, строи-
телно-ремонтни услуги. Ха-
малски работи, пренасяне 
на багаж. Тел. 0892/326-
344.

коВач - справки на тел. 
0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (алПи-
ниСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[22, 20]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 9]
рязанЕ на опасни дър-
вета - тел. 0894/602-701. 
[20, 7]

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

градини, БасЕЙни

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

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

продаВа Машини
аБрихТ - триоперацио-
нен, се продава на тел. 
0884/919-670. [3, 2]
циркуляр - трифазен, се 
продава на тел. 0888/134-
790. [2, 1]
Банциг - трифазен, се 
продава на тел. 0876/652-
894 и 066/80-83-70. [6, 
5]

продаВа МаТЕриали
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 11]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 11]
кЕрЕМиди - втора упо-
треба, се продават. Теле-
фон за контакт: 0898/590-
436. [11, 8]
каМЕнни плочи се про-
дават на тел. 0896/735-
859. [5, 3]
чЕрна лаМарина 2/1, 
12 мм, поцинкована ла-
марина - употребявана, 
2/1, се продават на тел. 
0888/134-790. [2, 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, 11]

плъТна МЕТална врата 
- 2.60/2.40 м, се прода-
ва на тел. 0888/854-160. 
[6, 5]
каМина с водна риза - 
17 kW, се продава на тел. 
0878/860-411. [6, 3]
дЕТско лЕгло на два 
етажа, сгъваемо, се про-
дава на тел. 0876/935-
844. [3, 3]
орТопЕдичЕн Масажи-
ращ матрак - 190 х 116 х 
16 см, гаранция 13 годи-
ни, се продава в габрово, 
тел. 0886/567-896. [6, 3]
спалня - персон и поло-
вина, запазена, се прода-
ва на тел. 0888/134-790. 
[2, 1]
каМина с водна риза - 
15 kW, се продава на тел. 
0899/961-269. [2, 1]

продаВа разни
лаМарини оТ демонти-
ран гараж се продават 
на тел. 0876/652-894 и 
066/80-83-70. [6, 5]
пиано „лирика“ се 
продава на тел. 0888/100-
245. [3, 3]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [13, 5]
каМини - 350 лв., ла-
Марини се продават на 
тел. 0878/584-641. [5, 1]
БрЕзЕнТ - гумиран, се 
продава на тел. 0899/961-
269. [2, 1]
ярМоМЕлка изгодно, 
диск за циркуляр - 
350 мм, нов, се продават 
на тел. 0878/600-370. [3, 
1]
сТол - инвалиден, нов 
дюшек - антидекубита-
лен, се продават на тел. 
0876/138-728. [3, 1]
чугунЕни радиаТори и 
цисТЕрна за нафТа - 
отлична, се продават на 
тел. 0885/500-500. [11, 
1]

жиВоТни продаВа
пръч сЕ продава в 
село Здравковец, тел. 
06711/53-36, вечер. [11, 
11]
юница сЕ продава на 
тел. 0877/440-100. [11, 
8]
агнЕТа, ярЕТа, овце - за-
клани, се продават на тел. 
0878/513-650. [12, 6]
краВа сЕ продава на тел. 
06711/55-48, 0897/829-
811. [15, 10]
коза сЕ продава в село 
янтра, тел. 06724/23-15. 
[12, 10]
Малки прасЕТа се про-
дават на тел. 0878/103-
525. [3, 2]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [12, 6]

храна за жиВоТни
разнооБразна храна 
за гълъБи - габрово, 
кв. лъката, зад Полици-
ята, магазин за фуражи, 
справки на тел. 0878/240-
506. [12, 1]

продаВа гроздЕ
гроздЕ оТ сВилЕнград. 
Доставка до адрес. Справ-
ки на тел. 0888/346-669. 
[6, 5]

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, 11]
нЕраБоТЕщи GSM апа-
рати - 0.50 лв./бр., се 
купуват на тел. 0899/601-
429. [6, 2]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [23, 11]

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 дър-
ва за огрев - 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.
дърВа нацЕпЕни. не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
рЕжа дърВа - тел. 
0899/278-396. [23, 18]

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.
дърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 27]
донБаски Въглища, 
брикети и екобрикети - 
066/801-501. [11, 10]
„флинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя гайдарова“) - дон-
баски пресяти въглища; 
брикети; разпалки. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [22, 21]

сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., продава 
тел. 0895/752-838. [22, 11]
гоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [33, 11]
ТрЕпЕТлика на метър - 
55 лв., се продава на тел. 
0887/547-499. [33, 5]
дърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 9]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 6]
дърВа за огрев - метро-
ви и нарязани, безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0896/735-859. [11, 3]
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв., незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0886/652-152. [22, 5]
рЕжа дърВа - 0893/924-
311. [8, 4]
дърВа за огрев - на-
рязани, нацепени - тел. 
0896/828-147. [15, 1]

ЕроТика
прЕдлагаМ ЕроТични ма-
сажи - сочни и стандарт-
ни, само за сериозни хора, 
на мой терен  - габриела, 
0895/039-942. [11, 5]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 4]
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8Гишето за обяви на входа 
на редакцията - Габрово, ул. 
„Отец Паисий“ 2, работи от 
8.30 до 16.30 ч. След 17 ч. обяви 
се приемат на 4 етаж. 

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора „кОнТО-екСПеРТ“ - счетовод-
ни услуги, годишно приключване, данъчни декларации 
- 066/804-066
счЕТоВодсТВо, ддс, ТРЗ, Осигуровки, Регистрация 
на фирми, Данъчни декларации.Тел. 0899/940-483. 
имейл адрес: mitas@abv.bg. [10, 5]

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, 11]

доМашни люБиМци
подаряВаМ коТЕнца - 
тел. 0988/836-513. [11, 
11]
подаряВаМ кучЕнца 
- тел. 0899/815-026. [6, 
3]
спЕшно подаряВаМЕ 
малки игриви котенца. 
много красиви. Справки 
на тел. 0895/920-435. 
[4, 3]

запознансТВа
67-годишЕн Търси 
жена с чисти чувства 
и добри намерения за 
съжителство при него - 
тел. 0877/243-413. [6, 
6]

МясТо за рЕклаМа
МясТо за външна ре-
клама в центъра на 
габрово - над „ку-ку“-
магазина, изгодно пред-
лага тел. 0878/746-801, 
0887/808-598 [33, 5]
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ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ
ÐÓÑÊÈÒÅ
ÏÐÈÊÀÇÊÈ

ÃÐÀÄ Â
ÞÆÍÀ
ÁÚËÃÀÐÈß

ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÍÀÑÒÀÂËÅ-
ÍÈÅ, ÏÎÑËÅÄ-
ÍÀ ÂÎËß

×ÅÐÒÅÆ ÍÀ
ÑÃÐÀÄÀ

ÄÐÀÌÀ ÎÒ
ÕÅÍÐÈÊ
ÈÁÑÅÍ

ÑÒÀÐÀ
ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÒÅÃËÎ

ÌÀËÊÎ
ÊÐÚÃËÎ
ÕËÅÁ×Å

ÓÐÅÄ ÇÀ
ÏÎËÈÂÀÍÅ
ÈËÈ ÏÐÚÑÊÀ-
ÍÅ

ÃÐÀÄ Â
ÓÊÐÀÉÍÀ

ÏÎËÑÊÈ ËÅ-
ÊÎÒÎÂÀÐÍÈ
ÊÎËÈ

ÏÎÑÎÁÈÅ ÇÀ
ÍÀÂÈÂÀÍÅ
ÍÀ ÊÎÑÀ

ÕËÎÏÀÒÀÐ

ÎÑÒÐÎÂÍÀ
ÃÐÓÏÀ Â
ÒÈÕÈ ÎÊÅÀÍ

ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß

ÎÑÂÅÒÅÍ ÏÐÈ
ËÈÒÓÐÃÈß
ÕËßÁ

ÎÑÌÎÚÃÚË-
ÍÈÊ /ÌÀÒÅÌ./

ÐÀÇÌÅÐ ÍÀ
ÐÀÇÕÎÄ ÇÀ
ÕÐÀÍÀ

ÑÒÐÀÍÑÒÂÀ-
ÙÈ ÏÎÅÒÈ Â
ÅËÀÄÀ

×ÈÑÒÎ ÒÅÃËÎ
ÍÀ ÑÒÎÊÀ

ÄÚÐÂÅÍ
ÑÒÚËÁ

ÀËÁÀÍÑÊÀ
ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ

ÑÏËÈÒÊÀ Â
ÒÚÊÀ×ÅÑÒÂÎ-
ÒÎ

ÂÈÄ ÒÎÏÎËÀ

ÂÈÄ ÌÈÍÅ-
ÐÀË, ÒÐÈÊÀË-
ÖÈÅÂ ÑÈËÈ-
ÊÀÒ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Â.
ÄÐÓÌÅÂ ÎÒ
„ÈÂÀÍÊÎ”

ÒÞÐÊÑÊÎ-
ÒÀÒÀÐÑÊÎ
ÏËÅÌÅ

ÑËÀÁ,
ÁÅÇÂÎËÅÂ
×ÎÂÅÊ

ÓÑÏÎÊÎÈ-
ÒÅËÍÎ
ËÅÊÀÐÑÒÂÎ

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÈ ÃÐÀÄ Â
ÐÎÄÎÏÈÒÅ

ÏÐÎÇÂÈÙÅ
ÍÀ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÈÒÅ
ËÈÁÅÐÀËÈ

ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÀÐÀÁÑÊÀ
ÄÚÐÆÀÂÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1475-1555/

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÐÈÕÀÐÄ
ÙÐÀÓÑ

ÃÐÀÄ Â ÁÐÀ-
ÇÈËÈß, ÙÀÒ
ÀÌÀÇÎÍÀÑ

ÎÑÍÎÂÅÍ
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅÍ
ÂÈÄ

ÒÎ×ÍÎ ÌÅÑ-
ÒÎÆÈÒÅË-
ÑÒÂÎ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊ
/1813-1854/

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÄÈÊÎ
ÔÓ×ÅÄÆÈÅÂ

ÂÈÄ ÊÎËÁÀÑ

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß

ËÅÒÎÏÈÑÈ

ËÅÃÅÍÄÀÐÅÍ
ÀÐÌÅÍÑÊÈ
ÃÅÐÎÉ

ÌÎÍÃÎËÑÊÈ
ÑÊÎÒÎÂÚÄ-
ÖÈ

ÇÀÊÎÏÀÍÎ
ÑÚÊÐÎÂÈÙÅ

ÃÐÀÍÈ×ÍÀ
ÒÀÊÑÀ

ÕÈÄÐÎÏËÀ-
ÍÚÒ ÍÀ ÐÓÀË
ÀÌÓÍÄÑÅÍ

ÐÀÑÒÅÍÈÅ
ÑÒÎËÅÒÍÈÊ

ÏÎÐÎÄÀ
ÀÐÀÁÑÊÈ
ÎÂÖÅ

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÄÐÀÌÀÒÓÐÃ
/1877-1946/

ÐÅÄÈÖÀ ÎÒ
ÈÇÑÒÐÅËÈ

ßÇÂÀ

ËÈÒÅÐÀÒÓÐ-
ÍÎ ÏÐÎÈÇÂÅ-
ÄÅÍÈÅ

ÂÈÄ
ÐÈÁÎËÎÂÍÀ
ÌÐÅÆÀ

ÃÐÀÄ Â ×ÈËÈ

ÐÀÄÈÎ-
ÀÏÀÐÀÒ

ÏÎ-ÃÎËßÌÀ
ÑÅÑÒÐÀ

ÏÀÐÒÈß ÈÃÐÀ
ÍÀ ÒÅÍÈÑ

ÀËÊÀËÎÈÄ
Â ÒÞÒÞÍÀ

ÑÒÀÐÀ ÍÅÌ-
ÑÊÀ ÑÐÅÁÚÐ-
ÍÀ ÌÎÍÅÒÀ

ÀÂÒÎÍÎÌÍÀ
ÐÓÑÊÀ
ÐÅÏÓÁËÈÊÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÑÀÒÈÐÈÊ
/1923-2004/

ÀÍÀÒÎÌÈ×ÅÍ
ÎÐÃÀÍ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÂÅÑÒÍÈÊ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ Ï.Ð.
ÑËÀÂÅÉÊÎÂ

ÀÐÆÅÍÒÈÍ-
ÑÊÈ ÏÈÑÀÒÅË
/1914-1984/

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀ
ÂÅËÈ×ÈÍÀ

ÂÓËÊÀÍ Â
ßÏÎÍÈß,
Î. ÕÎÍÑÞ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÁÐÀÒßÒÀ
ÍÀ ÑÀÌÓÈË

ÃÐÚÖÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÀ
ÒÅÍÈÑÈÑÒÊÀ

ÄÐÅÂÍÀ
ÑÒÎËÈÖÀ
ÍÀ ßÏÎÍÈß

ÑÊÈÒÍÈÊ

ÀÐÎÌÀÒÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ Â
ÏÀÐÔÞÌÅ-
ÐÈßÒÀ

ÌÀËÊÀ ËÈÐÈ-
×ÅÑÊÀ ÀÐÈß

ÕÎËÀÍÄÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

Ã-Íß ÍÀ ÑÅÍ-
ÊÅÂÈ× ÎÒ ÅÄ-
ÍÈÌ. ÐÎÌÀÍ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÀÃÓÑÒÈÍ ÃÎ-
ÌÅÑ ÀÐÊÎÑ

ÏÎÄÂÎÄÍÎ
ÌÎÐÑÊÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÈÍÄÈÉÑÊÀ
ÆÅÍÑÊÀ
ÄÐÅÕÀ

ÁÀËÊÀÍÑÊÀ
ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ

ÃÐÀÄÈÍÑÊÎ
ÖÂÅÒÅ

ÂÈÄ
ÒÐÅÏÅÒËÈÊÀ

ÄÐÅÂÍÎÐÈÌ-
ÑÊÈ ÍÀÐÎÄ-
ÍÈ ÈÃÐÈ

ÏÎÄÀÐÚÊ,
ÇÀËÎÃ /ÎÑÒ./

ÏÎËÎÆÈÒÅ-
ËÅÍ ÏÎËÞÑ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ
ÍÅÄßËÊÎ
ÉÎÐÄÀÍÎÂ

ÐÅÊÀ Â
ÐÓÑÈß,
ÀÐÕÀÍÃÅË-
ÑÊÀ ÎÁËÀÑÒ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÁÎÃ ÍÀ
ÁÓÐÈÒÅ

ÁÀËÊÎÍ
ØÀÕÌÀÒÅÍ
ÒÅÐÌÈÍ

¹2179

ÂÎÄÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÑÈÑÒÅÌÀ ÇÀ
ÖÂÅÒÍÀ
ÒÅËÅÂÈÇÈß

ÃÐÀÄ Â
ÃÚÐÖÈß

ÊÚÑÀ ÃÎÐÍÀ
ÄÐÅÕÀ ÁÅÇ
ÐÚÊÀÂÈ

×ÅÐÍÎÌÎÐ-
ÑÊÀ ÑÒÀÄÍÀ
ÐÈÁÀ

ÐÓÑÊÈ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒ
/1935-2000/

ÙÀÒ Â
ÌÈÀÍÌÀÐ

ÊËÀÄÅÍÅÖ,
ÁÓÍÀÐ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ
/1920-1984/

ÏÐÅÆÈÂÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ
ÎÒ ÐÎÄÀ ÍÀ
ËÀÌÀÒÀ

ÂÈÄ ÐÅ×ÍÀ
ÐÈÁÀ

ÄÂÓÎÑÒÚÐ
ÍÎÆ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊ
/1707-1775/

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÐÓÀÍÄÀ

ÈÌÅÍÈÒÅËÅÍ
ÏÀÄÅÆ

ÄÚÐÆÀÂÀ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÀÌÅÐÈÊÀ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÃÀÅÒÀÍÎ
ÄÎÍÈÖÅÒÈ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÖÀÐÈÖÀ,
ÑÚÏÐÓÃÀ ÍÀ
ÑÀÌÓÈË

ÊÎÐÀÁÅÍ
ÑÊÎÐÎÑÒÎ-
ÌÅÐ

ÒÎÂÀÐÍÎ
ÑÅÄËÎ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ “ÑÅ-
ËÎ ÁÎÐÎÂÎ”

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÆÓË ËÅÂÈ

ÃÐÀÄ Â ÄÐÅÂ-
ÍÀ ÅËÀÄÀ,
ÖÅÍÒÚÐ ÍÀ
ÎÁË. ÁÅÎÒÈß

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1818-1883/ -
„ÀÐÊÀÍÇÀÑ-
ÊÈ ÒÐÀÏÅÐÈ”

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÆÎÐÆ ÑÀÍÄ

ÏÐÚÑÒÅÍÎ-
ÂÈÄÅÍ
ÎÑÒÐÎÂ

ÁÀÑÊÀ ÎÐÃÀ-
ÍÈÇÀÖÈß Â
ÈÑÏÀÍÈß

ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ
Â ÞÆÍÎÒÎ
ÏÎËÓÊÚËÁÎ

ÂÈÄ
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ

ÐÅÊÀ Â
ÁÚËÃÀÐÈß
È ÑÚÐÁÈß

ÌÀÐÊÀ
ÔÐÅÍÑÊÈ
ËÅÊÈ ÊÎËÈ

ÇÀÐÀÇÍÀ
ÁÎËÅÑÒ ÏÎ
ÆÈÂÎÒÍÈÒÅ

ÅÒÈÎÏÑÊÀ
ÂËÀÄÅÒÅË-
ÑÊÀ ÒÈÒËÀ

ÐÅ×ÍÈÊ: ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÀÂÀÑÈ, ÀÃÀÂÅ, ÀÐÒÎÑ, ÀÑÀÌÀ, ÀÒÅËÀÍÈ, ÀÒÅÐÈÍÀ, ÅÐÀÍÈ, ÈÐÈÃÀÒÎÐ, ÈÑÀÍÀ, ÊÈÃÀËÈ, ËÎÐÀÍ, ÍÀ ÒÀÌÀÐÀ, ÎÊËÀÄ, ÎÊÑÈÃÎÍ, ÐÈÊÀÒÈ.
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 2018 бе обявена за 
Година на културното на-
следство, Регионален ет-
нографски музей – Плов-
див и Етнографски музей 
на открито „Етър” имат 
права да слагат специал-
ното лого на свои събития, 
припомни при откриване-
то на изложбата „Гривни 
звънкат под възглаве” доц. 
д-р Светла Димитрова. Ди-
ректорът на ЕМО „Етър” 
заяви, че се надява тази 
изложба да привлече ин-
тереса на посетителите. 
 „Гривни звънкат под 
възглаве” бе официално 
открита в Регионален ет-
нографски музей - Плов-
див. Нейни куратори са 
Росица Бинева от ЕМО 
„Етър” и Грозделина Геор-
гиева от РЕМ - Пловдив. 
 Според Росица Бинева в нея се представя го- ляма част от богатството на един занаят – куюм-

джийството, историята и 
традициите, свързани с 
него. 
 Подчертано бе колко 
важно е да се покаже ин-
струментариума, свързан 
с една дейност, за да се 
осмисли той в неговата 
цялост. 
 Изключително важно е 
да се знае, че не се съз-
дават само накити, но и 
предмети, предназначени 
за църковните ритуали на-
пример. 
 Посетителите на РЕМ 
- Пловдив, които разглеж-
дат „Гривни звънкат под 
възглаве”, могат да се 
запознаят с характерния 
за Габровския край сокай 
– вид забраждане, при-
дружено с много богата 
украса, което показва оп-
ределен етап от живота на 

една жена – само минали-
те под венчило могат да го 
носят.  
 Грозделина Георгиева 
от РЕМ - Пловдив под-
черта, че за посетителите 
е интересно да разберат 
как се стига до последния 
етап на една дейност – го-
товото изделие. Преди да 
се случи това, се изискват 
сериозни познания и май-
сторство, доста „черна” 
работа. 
 Неслучайно се казва, 
че куюмджиите и дюкме-
джиите са творци. Дори да 
бъде излят един предмет 
(което се прави в дюкме-
джийството), той има своя-
та художествена стойност.
 При откриването на 
изложбата в РЕМ – Плов-
див Димитър Маразов, 
който отлично познава ме-

талообработването, показа 
предмети, изработени от 
него. Пред посетителите 
той се представи като въз-
питаник на „Габровската 
Магнаурска школа” (ТУ - 
Габрово, където придобива 
инженерната си специал-
ност, свързана с метали-
те). 
 След пенсионирането 
си се отдава на дюкме-
джийството - изработва-
не на предмети от метал 
с леене. Пафтите, които 
Маразов представя, пре-
дизвикват сериозен инте-
рес сред жените. Украсени 
са със седеф, донесен от 
него от Божи гроб. Днес 
пафтите се използват пре-
димно за украса, но в ми-
налото са талисман и аму-
лет, свързан с раждането 
на деца в семейството.

в дисциплината „Траял“. 
Състезанието ще се про-
веде между 12 и 14 ок-
томври в село Градни-
ца, Севлиево, в четири 
класа: „Стандартен“, „Мо-
дифициран“, „Прототип и 
„Отворен“, в който влизат 
джипове, които не отго-
варят на критериите в 
останалите класове.
 Зрителите на състе-
занието ще видят нещо 
ново и различно, с много 
адреналин. А клас „Отво-
рен“ ще бъде изпълнен с 
истински екшън и зрели-
ща. За него организато-
рите са подготвили около 
7 км затворено трасе с 
30-40 траялни елемента 
(30-40 врати за превзема-
не). 
 Официалното откри-
ване е на 12 октомври 
от 17:30 часа, а админи-
стративен и технически 
преглед ще се извършват 
между 13:00 и 17:00 часа 
пред спортна зала „Дан 
Колов“. 

 Следващия ден за-
почва с администрати-
вен и технически преглед 
между 8:00 и 9:00 часа 
на мотополигона в село 
Градница, а от 9:00 до 
9:30 часа ще има брифинг 
на състезателите. В 10:00 
часа стартира първият 
екипаж в клас „Отворен“. 
След кратка почивка, в 
14:00 часа отварят сле-
добедните зони за оста-
налите три класа. Класи-
рането за деня ще бъде 
обявено в 20:00 часа. 
 Финалният състезате-
лен ден започва в 9:30 
часа с брифинг. Отново в 
10:00 часа отварят траял-
ните зони и стартира пър-
вият екипаж в клас „От-
ворен“. Зоните затварят 
в 13:00 часа, а два часа 
по-късно е обявяването 
на класирането за деня и 
за състезанието. 
 Награждаването на 
победителите ще се със-
тои в 16:00 часа на пло-
щад „Свобода“. 

  Започва кампания на 
Габровската драма по по-
вод 73-годишнината на те-
атъра. Рожденият ден на 
театъра е на 10 октом-
ври. Смята се, че на тази 
дата през 1945 година е 
била първата професио-
нална постановка, макар 
театралната дейност да е 
започнала по-рано. Една 
от първите постановки 
в града е била „Михал 
Мишкоед“, тя е и една от 
първите български пиеси. 
В момента тя се играе от-

ново в габровския театър.
     По повод годишнината 
на 29 септември  Драмати-
чен театър „Рачо Стоянов“ 
ще кани на специално 
приключение, представле-
нието „Принцесата и жа-
бокът“. Спектакълът е дет-
ски, но ще допадне и на 
възрастни. Малко необи-
чайни са началните ден и 
час - 10.30 часа, в събота. 
   „Представлението е по-
дарък за нашите зрители, 
има специална промоцио-
нална оферта. Но по-ва-

жното е, че преди спекта-
къла децата и възрастните 
ще могат да се снимат с 
приказни герои от наши 
пиеси „Пепеляшка“, „Бе-
лият мечок“, „Кралицата“, 
„Лудият доктор“. Ще се по-
яви и клоун от спектакъла 
„Магическо училище“. 
 След спектакъла все-
ки може да се качи на 
сцената и да застане до 
героите на пиесата и да се 
снима на фона на декори-
те. Снимките ще бъдат на-
правени от наш фотограф 

и ще бъдат качени в соци-
алните мрежи. Всяко дете 
ще може да свали своята 
снимка.
 Много ни се иска съ-
ботният ден да бъде игра-
лен за децата. По-късно 
ще включим в събота и 
представления за възраст-
ни. Някога е имало такава 
традиция в Габрово“, казва 
директорът на театъра Пе-
тко Койчев. 
 Специално за Коледа 
ще се подготви ново дет-
ско представление.

„Гривíи звъíкат пîд възãлаве” íа ЕМО “Етър” ãîстува в Плîвдив

„Приíцесата и жаáîкът” - в съáîта сутриíта

Севлиевî е дîмакиí íа V 
кръã îт íациîíалíия îфрîуд 

 Пред любителите на 
словото в Дряново писа-
телят Генчо Генчев пред-
стави дебютната си книга 
„Провокатор на въобра-
жения”. В началото на 
срещата председателят на 
НЧ „Развитие - 1869” Ми-
рослава Лилова поздрави 
гостите и анонсира авто-
ра.   
 Генчо Генчев по про-
фесия е инженер-агро-
ном, по допълнителни 
квалификации - треньор 
по бадминтон, по приз-
вание – писател с усет 
за комичното в живота, 
по признание – носител 
на немалко награди. За-
вършил е ВСИ в Пловдив, 
специалност „Лозаро-гра-
динарство“, и е работил  
като агроном в град Ляс-
ковец. Научен сътрудник 
в ОСЗК – Горна Оряхови-
ца. Има авторски свиде-
телства и патент за три 
изобретения. Придобива 
квалификация треньор по 
бадминтон. Създава клуб 

в Горна Оряховица и е не-
гов председател. От 1991 
година публикува епигра-
ми, хумористични стихо-
ве и миниатюри. Активно 
сътрудничи на вестник 
„Седмичен труд“. Участва  
в национални и между-
народни хайку-конкурси. 
Носител е на награди от 
Международния конкурс 
за поезия на името на 
Алдо Моро в град Лече, 
Италия, и от литератур-
ния конкурс „Двадесет и 
първи век“. Генчо Генчев е 
включен с поезия и раз-
каз в литературния сбор-
ник „Изящното перо 2017“, 
издаден от Салон за бъл-
гарска култура и духов-
ност - Чикаго. В предпе-
чатна подготовка са две 
нови книги - „По блендата 
на времето“ - пътепис, и 
„Но“ - сборник разкази. 
Работи и по роман с ра-
ботно заглавие „Вирус в 
автопилота“. 
 Проф. д.н. Маргрета 
Григорова представи де-

бютната книга на автора, 
като сподели, че една от 
най-ценните страни на 
книгата е тази, че когато 
прочетеш един от разка-
зите, веднага ти се иска 
да прочетеш още един и 
още един за развлечение. 
Тя добави, че именно това 
развлечение стои редом 
до мъдростта. 
 Проф. Григорова под-
черта, че е впечатлена от 
използването на жаргон-
ния и разговорен език в 
разказите на Генчев. Тя 
го определи като „предна-
мерено простонароден”. 
Освен това изрази своята 
гледна точка и впечат-
ление от връзката меж-
ду възрастните и млади 
хора. Тази комуникация 
тя нарече „взаимно до-
косване”. С прочитането 
на  „Запуснат двор” беше 
направена илюстрация на 
искреността и увлекател-
ността, с която са напи-
сани 33 кратки разказа от 
Генчо Генчев.       

Геíчî Геíчев представи деáютíата си кíиãа 
„Прîвîкатîр íа въîáражеíия” в Дряíîвî 
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