
Сряда, 3 октомври 2018 ã., áр. 228 (6478), ãодиíа ÕÕVII. Öåíа 40 ñт.

прогноза
за ВрЕМЕТоUSD - 1.69439, EUR - 1.95583, CHF - 1.72259, GBP - 2.1965 ВалуТни

курсоВЕ СРЯДА 190/9о                      ЧЕТВЪРТЪК 16о/80                       ПЕТЪК 19о/40

bg

димас ад
добив на инертни материали, 

асфалтополагане и строителство
габрово, бул. „Трети март“ 53, тел. 066 801-430, 
тел./факс 066 801-443, e-mail: dimas_to@abv.bg

EAN-8                       100news

„АББ България” бе на-
градена с първо място в 
категорията „Работодател 
на годината” на награди-
те, организирани от фору-
ма „Кариера в България. 
Защо не?”, преборвайки 
се за отличието с множе-
ство силни компании на 
местния пазар.

АББ бе избрана за 
„Работодател на годината” 
още в първото издание на 
наградите. Победителите 
са избрани и оценени на 
база на тяхната работа и 
развитие в няколко основ-
ни категории – „Най-добра 
образователна програма”, 

„Най-добра програма за 
стимули”, „Най-добра про-
грама за кариерно раз-
витие”, „По-зелената ком-
пания”, „Най-социално от-
говорна компания”, „Най-
добро офис пространство” 
и най-голямата награда – 
„Работодател на годината”.

Официалната церемо-
ния се проведе на 20 сеп-
тември, като откриването 
започна с реч на прези-
дента на Република Бъл-
гария г-н Румен Радев. От 
страна на АББ наградата 
бе приета от Уве Чирнер, 
управител на производ-
ствените бази на АББ в 

град Раковски, и Викто-
рия Чорбаджийска, мени-
джър „Човешки ресурси” 
за „АББ България”.

„Това е невероятно 
признание за АББ и всички 
усилия, които положихме 
през последните няколко 

години. Инвестирането в 
професионалното разви-
тие на нашите служители 
е дълбоко интегрирано в 
ценностите на компанията 
ни, а тази награда е до-
казателство, че го правим 
по правилния начин. Ско-
рошен пример за разви-
тието на нашия екип е и 
наградата за трето място 
на Алесандро Салерно от 
производствената база в 
град Раковски в конкурса 
„Следващо поколение” на 
„Капитал”, сподели Мар-
сел ван дер Хук, изпълни-
телен директор на „АББ 
България”. 

Всички участници в 
най-голямата категория 
на наградите представиха 
своите дейности и добри 
практики за програми по 
лидерство и управление, 
участие в социални дей-
ности, добри практики в 
задържането и развитието 
на нови служители, както 
и образователни проекти, 
благоприятстващи раз-
витието на служителите. 
Окончателната селекция 
от компании се оценява 
от жури на „Кариера в 
България. Защо не?”, кое-
то включва специалисти 
от различни области на 

бизнеса.
„Бих искала да бла-

годаря на целия екип на 
отдел „Човешки ресурси” 
на „АББ България” за тях-
ната изключителна работа 
и непрекъснатото усъвър-
шенстване на процесите, 
активното участие в мно-
жество кариерни дейнос-
ти и силните проекти по 
брандиране на работода-
теля, реализирани през го-
дината. Следвахме после-
дователен работен план и 
усилията най-после дават 
резултати”, сподели Викто-
рия Чорбаджийска. 
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 Валерия Гърневска от 
тенис клуб „Българов“ спе-
чели нова титла на тур-
нира, организиран от ТК 
„Малееви“. 
 В конкуренцията на 
осемнадесет момичета Ва-
лерия стигна до финала 
безапелационно, там по-
ложи повече усилия и се 
наложи над Брияна Ива-
нова от „Славия“ (Бомел) с 
резултат 5-4.
 През септември Ва-
лерия Гърневска участва 
във световните финали 
на Champions Bowl в град 
Умаг, Хърватия и се класи-
ра на пето място.

 „Не е никак лесно да 
решаваш проблемите на 
хората в реално време, 
но вярвам, че усилията 
на правителството за из-
граждане на електронно 
управление в България са 
крачка в правилната посо-
ка.“ Това заяви заместник 
министър-председателят 
Томислав Дончев на XIII 
Годишна среща на местни-
те власти, организирана от 
Националното сдружение 
на общините. По време 
на дискусията с ръково-
дителите на общините и с 
председателя на Държав-

ната агенция „Електронно 
управление“ Атанас Темел-
ков стана ясно, че до 1 
ноември всички админи-
страции ще са задължени 
да общуват помежду си 
само по електронен път, 
а към днешна дата 220 об-
щини са реални участници 
в системата за електронен 
обмен на документи. Kъм 
август едва 49 общински 
администрации използват 
RegiX, като имат достъп 
до 63 основни регистъра и 
възможност за 169 различ-
ни типове справки. Дончев 
призова общинските адми-

нистрации да започнат все 
по-активно да използват 
системата с цел ускорява-
не и улесняване на адми-

нистративното обслужване 
и допълни, че всеки ден се 
предприемат действия по 
присъединяване на нови 
регистри. 
 Като особено важен 
приоритет Дончев открои 
защитата на критичните 
бази данни на администра-
циите и ключовата роля на 
хранилището за резервни 
копия в Държавния хибри-
ден облак. Хранилището в 
Основния център за данни 
на електронното управле-
ние ще бъде пуснато в 
експлоатация до края на 
2018 година.

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
 
 Ученикът от Природо-
математическата гимназия 
„Акад. Иван Гюзелев“ Ясен 
Пенчев спечели бронзов 
медал от Иранската олим-
пиада по геометрия в пър-
ва група (7-8 клас). 
 В България Олимпиа-
дата се провежда в рамки-
те на 9-ия Международен 
фестивал на младите мате-
матици - Созопол. В същия 
ден се проведе и отборно-
то състезание „30 задачи 
на 30 езика“, в което от-
борът на Ясен - „Шестаци-
те“, спечели първо място. 
Веднага след приключване 

на състезанието децата 
са започнали да решават 
дистанционно задачите 
от Иранската олимпиада 
(другите участници вече са 

били започнали работа). 
 По регламент времето 
за решаване на задачи-
те за първата възрастова 
група (7-8 клас) е 4 часа, 
но децата, които са участ-
вали в „30 задачи на 30 
езика“ са имали само 2 
часа за работа. Две от 
децата на отбор „Шеста-
ците“ - Антон и Ясен, успя-
ха да извоюват бронзови 
медали. Имайки предвид 
и факта, че Ясен и него-
вите съотборници участват 
в група с по-големи деца, 
постижението им наистина 
е впечатляващо. 
 Иранската математи-
ческа олимпиада се про-

вежда ежегодно в един 
и същи ден в различни 
държави. През 2018 година 
участваха повече от 5000 
ученици от 55 държави по 
целия свят. Само в първа-
та възрастова група учас-
тниците са били 1852. 
 През 2018 година Ясен 
постигна 132 от 135 въз-
можни точки на Австра-
лийското математическо 
състезание (което е втори 
резултат за България и в 
света в тази възрастова 
група) и спечели награда-
та High Distinction.
  
.

АББ å изáраíа за Pаáотодатåл íа ãодиíата 
от форума "Кариåра в Бълãария. Защо íå?"

Томиñлав Доíчåв: "Изãраждаíå íа åлåктроííо 
управлåíиå å крачка в правилíата поñока"
До 1 ноември всички администрации ще са задължени да общуват помежду си само електронно

сТЕФКа БУРмОВа

 „Честита нова цена на 
водата от днес, габровци!“ 
– с тези думи на лиде-
ра на габровската левица 
инж. Здравко Кънчев за-
почна вчерашната прес-
конференция с местните 
журналисти. Той, заедно 
с областния председател 
на БСП и общински съвет-
ник Николай Григоров, в 
присъствието на народния 
представител Кристина 
Сидорова, коментира по-
вишената цена на водата 
с близо 30 стотинки. Нико-
лай Григоров категорично 
заяви, че цената на водата 

е повишена, благодарение 
на ГЕРБ - управляващата 
партия в Габрово. 
 „Именно те гласу-

ваха неаргументирания 
Бизнес-план на ВиК в 
Габрово“ – заяви той и 
допълни, че групата на 
левицата е била против 
новата цена на водата.  
 Социалистите припом-
ниха, че още преди ня-
колко месеца многократно 
са алармирали за намере-
нията на управляващите, 
свързани с повишаване 
цената на течното злато, 
но кметът Таня Христова 
и управителят на ВиК в 
Габрово Васил Василев 
нееднократно са уверява-
ли, че това няма да се 
случи.    
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Здравко Кънчев, лидер на габровската левица:

Чåñтита íова цåíа íа водата! Яñåí ñ áроíзов мåдал от Ираíñката олимпиада по 
ãåомåтрия, в Бълãария ñå провåжда за трåти път

50 ãодиíи от поáåдата íа Вåñко Кутуåв 8

Валåрия Гърíåвñка 
от ТК "Бълãаров" ñ 
íова титла
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 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com

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

 Повод да напиша 
„сполайте Ви“ на кого 
мислите - на тези, които 
с професионализма и с 
човешкото отношение ни 
предоставят това, което 
най-много ни липсва – 
спокойствието.
 На 1 октомври бях 
в централния офис на 
банка ДСК. Следобед ус-
танових, че ми липсва 
чантичката с документи-
те и парите. 
 Отначало се поуп-
лаших и стреснах. От 
това ми състояние ме 
„извадиха“ тези, на кои-
то поднасям моите (от 
душа) благодарности. А 
това са на първо мяс-
то служители на банка 
ДСК во главе с  Евдокия 
Стойкова. На второ мяс-
то това са служители на 
МВР – Габрово во главе 
с главен полицай Ми-

рослав Пенчев. Те като 
представители на двете 
институции - банката и 
полицията, са лицето им.
 Сполайте Вие, ръко-
водители на банка ДСК 
и МВР – Габрово, и на 
всички Ваши сътрудници 
и подчинени. 
 На тях дължим оцен-
ката, която ние, граж-
даните, даваме за ръ-
ководените от Вас зве-
на. А тя е негативна и 
незабележима. С отно-
шението и поведението 
си към мен – обикнове-
ния гражданин на град 
Габрово, те промениха 
тази негативна оценка в 
положителна. Нещо по-
вече, гордея се с Вас 
– мои бивши студенти 
(голяма част от споме-
натите служители са и 
възпитаници на Техниче-
ски университет - Габро-

во), така че към горните 
институции поставям и 
трета – Технически уни-
верситет – Габрово. С 
това представителство – 
трите държавни институ-
ции, и отношението им 
към негово величество 
Гражданина се промени 
коренно, и моето отно-
шение към нейно вели-
чество Държавата майка 
България.
 В заключение бих 
казал – Вие, младите, 
бъдещето на града ни и 
на страната, като цяло 
заслужавате повече ува-
жение от нас, възраст-
ните. Дошло е време 
ние да се учим от Вас 
– на принципа „dozento  
doszumoc” (преподавате-
лят се учи от тези, на 
които преподава).

Искрено Ваш: 
Иван  Г. Петков

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 Главният инженер на 
„Севлиевогаз 2000“ АД  
инж. Стефан С. няма вина 
за страховития взрив пре-
ди четири години на ул. 
„Васил Левски“ в Севли-
ево, потвърди Апелативни-
ят съд във Велико Тър-
ново. Решението е от 26 
септември т. г., произнесе-
но от тричленен състав на 
съда с председател съдия 
Мая Маркова. 
 То е второинстанцион-
но и потвърждава присъ-
дата на Окръжния съд в 
Габрово, постановена на 
13 февруари т. г. С нея 
56-годишният главен спе-
циалист на „Севлиевогаз 

2000“ бе признат за неви-
нен по повдигнатите му 
от Окръжна прокуратура 
- Габрово обвинения за не-
марливост при изпълнение 
на служебните задълже-
ния.
 Ще припомним, че на 
8 март 2014 г. около 22 
часа експлозията унищожи 
една къща на спомената-
та улица изцяло и повре-
ди околните. В съборения 
дом пострадаха две деца 
– 10-годишният Анатоли по-
чина, а сестра му – 15-го-
дишната Александрина, ед-
вам оцеля. По това време 
родителите отсъствали и 
за децата се грижели род-
нини. В момента на взри-
ва братът и сестрата били 

сами у дома. 
 По трагичния случай 
тръгна разследване и след 
много обиколки по инстан-
ции и експертизи влезе 
в съда. Според Окръжна 
прокуратура - Габрово под-
съдимият „... поради не-
марливо изпълнение на 
правно регламентирана 
дейност, представляваща 
източник на повишена 
опасност – при разпре-
деление на природен газ, 
като главен инженер на 
газоразпределителното 
предприятие „Севлиево-
газ 2000“ АД не изпълнил 
задълженията си за оси-
гуряване на безопасно 
разпределение на природ-
ния газ и установяване и 

отстраняване на течове... 
Не предприел действия за 
контрол на техническото 
състояние на газопренос-
ната система с цел устано-
вяване изтичането на при-
роден газ, не установил 
и не отстранил възникна-
лия теч край жилището 
на пострадалите, от който 
се натрупала достатъчна 
концентрация, която про-
извела взрив...“. Според 
държавното обвинение, 
газът метан е изтекъл от 
наранена при изкопни ра-
боти тръба на „Севлиево-
газ 2000“ АД и през кана-
лизацията се е наслоил в 
къщата на пострадалото 
семейство. Само искрица 
била достатъчна и къщата 

се взривила.
 Първи, на 13 февруа-
ри т. г., за пълна невин-
ност на инж. Стефан С. се 
произнесе съставът от га-
бровския Окръжен съд, с 
председател съдия Диана 
Василева. Сега втори съд 
– Апелативният във Велико 
Търново, заседава и взе 
решение по трагичния ин-
цидент. Това стана на база 
протест на Окръжна про-
куратура – Габрово. Обви-
нението не бе съгласно и 
протестира срещу оправ-
дателната присъда на спе-
циалиста от 13 февруари т. 
г. Искаше оправдателната 
присъда да бъде отменена 
и да се постанови нова, с 
която подсъдимият да бъде 

признат за виновен.
 След заседание на 10 
септември т. г. и запо-
знаване с обстоятелствата 
великотърновските съдии 
записаха в решението си 
на 26 септември т. г., че 
потвърждават присъдата 
на габровските си колеги 
от 13 февруари т. г. 
 „Съставът на Апела-
тивен съд - Велико Тър-
ново намира протеста 
на Окръжна прокуратура 
- Габрово за неосновате-
лен - съобщиха от Съда. 
- Извършена е служебна 
проверка по реда на чл. 
314 от Наказателно-проце-
суалния кодекс, с обсто-
ен анализ на събраните 
по делото доказателства, 

относно фактическата об-
становка, като съдът на-
мира, че подсъдимият не 
е извършил твърдените от 
прокуратурата нарушения 
на нормативните актове 
и правила, вследствие на 
които се твърди, че е на-
стъпил вредоносният ре-
зултат. 
 С оглед на това Апе-
лативен съд – Велико Тър-
ново потвърждава изцяло 
присъдата на Окръжен съд 
-  Габрово като правилна и 
законосъобразна.“ 
 Решението на апела-
тивните съдии във В. Тър-
ново може да бъде обжал-
вано и отново протестира-
но пред Върховния каса-
ционен съд на РБългария.

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 Трийсет и две годишен 
мъж от село Батошево 
беше осъден по бързата 
процедура заради неза-
читане правилата и зако-
ните. Полуграмотният мъж 
никога не е имал шофьор-
ска книжка, но се движи 
с кола, пиян зад волана, 
и то на умирачка – с 2,29 
промила алкохол!
 Затова само две сед-
мици след като бил задър-
жан да шофира в нощните 
часове из Севлиево, съдът 
му наложи една година и 
три месеца лишаване от 
свобода, условно, с три 
години изпитателен срок, 
и 400 лева глоба. Реше-
нието е на Районния съд в 

Севлиево. 
 След работа на 31 ав-
густ т. г. подсъдимият, с 
инициали В. В. А., се чер-
пил с алкохол в Батошево. 
По негови твърдения из-
пил няколко бири. Вечерта 
на същата дата пристигнал 
в Севлиево, където посе-
тил нашумяло заведение. 
Там пил още 100 грама 
уиски. 
 „Въпреки че употребил 
алкохол и нямал свиде-
телство за управление на 
МПС, подсъдимият упра-
влявал ползван от него 
лек автомобил „Опел Кор-
са“ с рег. № ВТ...ВА. Около 
00,40 часа на 1 септември 
т. г., придружаван от друго 
лице, седнал в колата си 
и дал газ от заведението 

към центъра на Севлиево“, 
пише в доказателствата по 
делото.
 На кръстовището меж-
ду улиците „Никола Генев“ 
и „Стефан Пешев“ пияният 
мъж отнел предимството 
на патрулен автомобил 
на Районното полицейско 
управление в Севлиево, 
в който били двама слу-
жители. Те незабавно го 
последвали, като подали 
светлинен и звуков сигнал. 
Пияният обаче продължил 
движението си първона-
чално по ул. „Ген. Ско-
белев“, а след това и по 
ул. „Д-р Иван Филипов“. 
Там се наложило да спре, 
защото бил настигнат от 
патрулния автомобил.
 „След извършена про-

верка станало ясно, че 
водачът не притежава сви-
детелство за управление 
на МПС. И бил във видимо 
нетрезво състояние. При 
извършената му проверка 
за употреба на алкохол с 
техническо средство „Ал-
котест Дрегер 7410” ... уре-
дът отчел съдържание на 
алкохол от 2,29 на хиляда 
в издишвания въздух. На 
В. В. А. бил издаден та-
лон за изследване, но той 
едвам написал, че при-
ема показанието на тех-
ническото средство и се 
подписал. На подсъдимия 
бил съставен акт.
 Пред съда В. В. А. на-
прави самопризнания и 
даде обяснения. Не отре-
че, че е употребил алко-

хол. Случаят за съда бе 
доказан по един безспо-
рен и категоричен начин. 
Мъжът досега не е осъж-
дан, има и работа. Всич-
ко това беше взето под 
внимание от съда при оп-
ределяне на наказанието 
му. За подобни престъпле-
ния Наказателният кодекс 
предвижда „лишаване от 
свобода от една до три 
години и глоба от 200 лв. 
до 1000 лв., както и на-
казание, свързано с ли-
шаване от права.“ Но те 
„са и със завишена степен 
на обществена опасност 
предвид динамиката на из-
вършване на подобен род 
деяния“ - допълни съдът 
и отчете като отегчаващи 
обстоятелства данните, че 

подсъдимият е неправос-
пособен водач на МПС, 
като в същото време е и 
лице с изключително ни-
ска степен на грамотност. 
Отчете завишената кон-
центрация на алкохол, под 
въздействие на каквато е 
управлявал автомобила, че 
не се е подчинил веднага 
на подадения му от па-
трулния автомобил сигнал 
да преустанови движение-
то си. Като смекчаващи 
обстоятелства съдът има 
предвид чистото съдебно 
минало на подсъдимия, на-
правените самопризнания 
и изразеното критично от-
ношение. „При съвкупната 
преценка на изложените 
обстоятелства, имайки 
предвид вида и тежестта 

на престъплението, данни-
те за материалното поло-
жение и имотно състояние 
на подсъдимото лице, съд-
ът намира, че наказанията 
следва да се определят 
при превес на смекчава-
щите обстоятелства и в 
размери, доближаващи се 
до минималните.“ 
 Съдът реши, че не са 
изчерпани възможностите 
за поправянето му в общ-
ността и не е наложител-
но да търпи наложеното 
му наказание лишаване от 
свобода ефективно, затова 
му наложи условно нака-
зание с три години изпита-
телен срок.
 Присъдата може да 
бъде обжалвана пред Ок-
ръжния съд в Габрово.

Иíж. Стåфаí С. å íåвиíåí, рåшиха апåлативíи ñъдии

Пияí áåз кíижка „заñåчå” патрулка в Сåвлиåво, оñъдиха ãо

Уве Чирнер, управител на производствените бази в 
Раковски, и Виктория Чорбаджийска, мениджър „Човешки 
ресурси“, приемат наградата „Работодател на годината“. 
Снимка: Кариера в България 

АББ å изáраíа за Pаáотодатåл íа ãодиíата 
от форума "Кариåра в Бълãария. Защо íå?"

продължава от стр. 1
„Кариера в България. 

Защо не?“ се организи-
ра от асоциации Back2bg 
и „Тук-там”, създадени да 
информират българите в 
чужбина относно кариерни 
възможности в България.

АББ разполага с два 
завода за продукти ниско 
и средно напрежение в 
град Раковски, един завод 
за продукти ниско напре-
жение в Петрич и произ-
водствена база за проду-
кти високо напрежение в 
Севлиево. Във Варна ком-
панията има модерна сер-
визна база за турбоком-
пресори, която обслужва 
клиенти от българското и 
румънското крайбрежие 
на Черно море. В София се намира главният офис на „АББ България“, как-

то и развоен център за 
стъпателни регулатори за 
трансформатори. Към на-
стоящия момент за компа-
нията в България работят 
над 2700 служители.

АББ (ABBN: SIX Swiss 
Ex) е иновативен техно-
логичен лидер в областта 
на продуктите за електро-
снабдяване и електрообза-
веждане, роботика и зад-
вижвания, индустриална 
автоматизация и енергий-
ни мрежи, които обслуж-
ват битови, промишлени, 
транспортни и инфраструк-
турни клиенти по целия 
свят. Продължавайки своя-
та над 130-годишна ис-
тория в иновациите, АББ 
днес пише бъдещето на 
промишлената дигитализа-

ция с две предложения с 
ясна стойност: довеждане 
на електричество от която 
и да е електроцентрала до 
който и да е електрически 
контакт и автоматизира-
не на всички промишле-
ни отрасли от естестве-
ни ресурси до завършени 
продукти. В качеството си 
на основен партньор на 
Формула Е, изцяло елек-
трическият международен 
клас моторни спортове 
на FIA, АББ продължава 
да тласка границите на 
електрическата мобилност 
отвъд възможното, допри-
насяйки за едно по-устой-
чиво бъдеще. АББ развива 
дейност в над 100 държави 
и разполага с около 147 
000 служители.

 Здравко Кънчев при-
помни уверенията на уп-
равляващите в отговор на 
съмненията от страна на 
габровската общественост, 
че след приключването на 
Водния цикъл цената на 
водата няма да бъде пови-
шена. И попита: „С какво 
ще бъде подобрено ка-
чеството на извършваните 
от ВиК в Габрово услуги 
в резултат на повишение-
то?“, и допълни, че в ня-
кои райони на града след 
всеки дъжд от чешмите на 
габровци тече вода с цвят 
на боза.
 От своя страна Нико-
лай Григоров разкритикува 
решението на Комисията 
за енергийно и водно ре-
гулиране (КЕВР), както и 
мнението на нейните екс-
перти, че увеличението е 
далеч по-малко от грани-
цата на социалната поно-
симост, която според тях 
е 5 лева за кубик. И рито-
рично попита: „Кой опре-

дели тази социално поно-
симата цена и за кого? 
 За хората с доходи 
над 2000 лева или за тези, 
които според Бизнес-пла-
на на ВиК - Габрово, са 
най-редовните платци, а 
именно пенсионерите и 
социално слабите гражда-
ни. За тях ли е социално 
поносима цената?“. 
 От габровската леви-

ца са категорични, че по-
скъпата вода в Габрово 
ще даде отражение върху 
финансовото състояние на 
гражданите. 
 От своя страна депута-
тът от левицата Кристина 
Сидорова обърна внима-
ние върху механизма за 
разпределение на кон-
сумираната вода между 
абонатите в жилищните 
блокове, представляваща 
разликата от отчетеното 
от общия водомер и ин-
дивидуалните във всеки 
апартамент водомери. Тя 
информира още, че  в мо-
мента експерти от МОСВ 
подготвят наредба, според 
която разликата от общия 
водомер и личните водо-
мери ще се разпределя 
пропорционално. „На тези, 
които ползват най-много 
вода, ще им се разпреде-
ля най-много, а тези, които 
ползват по-малко, ще пла-
щат за по-малко кубици 
потребена вода.“

Здравко Кънчев, лидер на габровската левица:

Чåñтита íова цåíа íа водата! Защо íå можåм и íå иñкамå поíякоãа да кажåм 
„áлаãодаря” íа тåзи, които заñлужават!?вече са факт, след като 

бяха предадени общо 410 
килограма пластмасови 
капачки. 
 По предварително спо-
разумение за всеки сто 
лева фирмата изкупвач 
„Примапак“ ООД дарява 
още толкова в полза на 
каузата. По този начин с 
първите предадени капач-
ки събраната сума възлиза 
на 203 лева, които ще оти-
дат за закупуване на спе-
циализирано оборудване 
в Неонатология и Детско 
отделение на габровската 
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, 
по волята на инициатора 
на кампанията и неговите 
поддръжници.
 Габровката Деница Ми-
ларова намери съмишле-
ник в лицето на Центъра 
за работа с доброволци 
към Община Габрово и за-
едно стартираха кампани-
ята „Капачки за бъдеще 
в Габрово“ преди няколко 
месеца. 

Първитå ñто лåва, 
ñпåчåлåíи от 
кампаíията „Капачки 
за áъдåщå в Гаáрово”

Николай Григоров
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димиТъР сЕРаФимОВ, 
магисТъР пО КЛиНиЧНа 

психОЛОгия, 
психОТЕРапЕВТ

 Критиката и осъждане-
то като възможен акцент 
в отношенията между ин-
дивидуалните и обществе-
ни субекти се съотнасят 
по съответен начин към 
фундаменталния проблем 
за различието. Критиката 
е отношение, което има 
за цел открояване на не-

гативността в дадено яв-
ление. Има значимо място 
и при анализ на критични 
ситуации с елементи на 
конкуриращи се ценности 
и мотиви. Когато е с па-
раметри на обективност 
и добронамереност, в нея 
се съдържа възможното 
решение на проблем, из-
кристализиране на поука 
и е налице готовност за 
прошка в близкото бъде-
ще на сторената евенту-
ална грешка. Не приема-
ме определен нюанс във 

взаимоотношенията ни, но 
обикновено съхраняваме 
комуникацията.
 Осъждането е придру-
жено с по-малка пози-
тивност, по-малко толе-
рантност, а що се отнася 
до прошката – или няма 
готовност за такава, или 
се отлага за по-далечно 
бъдеще. Тук чест гост е 
отхвърлянето, отричането, 
зачертаването на нещо 
в Другия, категоричното 
вменяване на вина. Не-
рядко се преустановява 
комуникацията с различ-
ния от нас. 
 Осъждането като спе-
цифичен израз на социал-
на оценка е характерно в 
по-голяма степен за пра-
вото, политиката и рели-
гията. То е огледало за 
зрелостта на обществения 
живот. Широкото му раз-
пространение е признак 
за повишена авторитар-
ност и тоталитарност в 
социума. Истински де-
мократичното социално 
устройство е с пълнеж 
преди всичко на градивна 
критичност. Осъждането 

на съвременния етап е 
неизбежно и закономерно 
и се отнася предимно към 
преднамерените грешки, 
но за съжаление, често 
не подминава и непред-
намерените пропуски. То 
е исторически обуслове-
но и необходимо в по-
литическите и правните 
пространства, но в обла-
сти като наука, религия 
и морал изявата му вече 
е плод преди всичко на 
трудното боравене с раз-
личието, плод на субек-
тивност и нетолерантност. 
Много често администра-
тивно-правното осъждане 
не довежда до желаната 
за обществото ефектив-
ност. 
 Важно е обществото 
да се отнася към подсъд-
ните лица като продукт 
на собствените си несъ-
вършенства и проблеми 
и оттук да си изработи 
подходящ толеранс и на-
гласи. Безперспективната 
вина е възможната про-
екция на съденето, но то 
може да се преекспонира 
и в омраза, гняв и отмъс-

тителност. 
 Нетолерантното пори-
цание на Другия е част от 
несвободата на съдещия.
 В случаи на етнически 
напрежения с религиоз-
на предопределеност като 
датските карикатури на 
Мохамед, „Шарли Ебдо“ 
във Франция и други е 
целесъобразно да се по-
стави ударението върху 
градивна критичност, не-
оставяща въздух за при-
съда, за заклеймяване. 
Перспективно е също 
да се има предвид, че в 
случая разминаването и 
конфликтността произти-
чат не толкова от несход-
ността на религиозната 
ритуалност, с които се 
автентизират многообраз-
ните културни традиции. 
Сблъсъкът се дължи не 
само и толкова на рели-
гиозните обреди, обичаи 
и навици сами по себе 
си или на неприемливи и 
алогични терористични из-
яви. Конфликтите произти-
чат от водещата чувстви-
телност към концепцията 
за безсмъртие, с която 

е проникната съответната 
религиозна традиция. Не 
на последно място това 
са несъразмерни проте-
сти против социалното 
статукво в света. 
 Критиката и осъжда-
нето са широко разпрос-
транени като похвати в 
семейното и училищното 
възпитание. Неизбежно 
е да критикуваме малкия 
човек при неговото из-
растване и формиране 
като зряла личност. Кри-
тиката трябва да съхра-
нява достойнството; да 
не съдържа примери от 
нашето детство, защото 
практиката показва, че 
това обикновено се по-
среща с опозиционно от-
ношение. Критиката към 
децата, осъществена в 
точно избрания момент, 
с подходящата интонация 
и при възможност при-
дружена с диалогичност, 
може да се превърне в 
инструмент, с който не-
двусмислено показваме 
нашата обич и уважение. 
Съвсем други резултати 
ще пожънем, ако осъж-

даме подрастващите. Та-
къв стил на поведение в 
семейството е характе-
рен за авторитарния тип 
родител. В този случай 
се фиксира недостатъчна 
самооценка, малоценност-
ни и виновностови изжи-
вявания, които може да 
се трансформират в аг-
ресивно и разрушително 
поведение.
 Неосъждането на чо-
века може да бъде пресе-
чната точка на религията 
и науката в пътуването им 
към истината.
 Съпоставянето на 
критиката и осъждането 
откроява количествени и 
качествени отлики. Съде-
нето в ежедневието е про-
блемна комуникация с по- 
изразена сгъстеност на 
емоционалното обагряне 
на изказа и е императив-
но изискване за незабав-
на и коренна промяна. По 
правило на другата стра-
на не се отрежда място 
за избор. При критиката 
обикновено се търсят и 
постигат цели с по-преме-
рени средства.

Критиката и оñъждаíåто в åжåдíåвíитå комуíикации

НаРОдНО ЧиТаЛищЕ 
„гаБРОВО 2002”

 Броени дни остават до 
началото на едно от най-
чаканите музикални съби-
тия в Габрово - Междуна-
родния фестивал „Празник 
на духовната музика”. 
 За шестнадесети път 
си подават ръце държав-
на, местна, религиозна 
власт и неправителствена 
организация в лицето на 
Министерството на кул-
турата, Община Габрово, 
Архиерейско наместниче-
ство и Народно читалище 
„Габрово 2002”, за да осъ-
ществят основния зами-
съл на Духовния празник 
на Габрово - 14 октомври, 
Деня на Света Петка Бъл-
гарска, а именно празника 
на духовната музика. Как-
то досега, в две поредни 
вечери – 13 и 14 октомври, 
в два концерта под над-

слов „Източноправославни 
песнопения” и „Тебе поем, 
Господи” ще ни поднесат 
своето прекрасно изку-
ство седем състава, които 
целогодишно се подготвят 
за това участие.
 на 13 октомври от
18.30часавхрам„света
Троица” ще се представят 
Академичният  смесен хор 
„Света Параскева” при 
Националната художест-
вена академия от град 
София, Смесен хор при 
храм „Свети Йоан Пред-
теча” и Храм „Успение 
Богородично”, специално 
създаден за тазгодишното 
издание, Хор при Българ-
ската академия на науки-
те от София, Хорът при 
Могильовската държавна 
консерватория - Беларус 
и представителят на Буку-
рещката епархия протоп-
салт Даниел Балаш, който 
ще представи Източнопра-

вославни песнопения.
 на 14 октомври от
18.30часавХудожестве-

на галерия „Христо цо-
кев” заедно с Габровския 
камерен оркестър участие 

ще вземат могильовските 
гости, гостът от Букурещ, 
Смесеният хор „Търнов-

град” от Велико Търново 
и Хорът при Българската 
академия на науките, кои-
то ще изпълнят две про-
изведения - Кратка меса 
от Игнас Раймън и „Патер 
Ностер” от Йозеф Свидер.
 Фестивалът ще бъде 
записан от Националното 
радио, програма „Христо 
Ботев”, от който запис ще 
бъде направен и тради-
ционният музикален диск 
„Песента на камбаните”.
 Като организатори, 
трябва с тревога да спо-
делим, че вместо с го-
дините подготовката и 
провеждането на фести-
вала да става по-рутинно 
и лесно, нещата стават 
все по-сложни. Особено 
тежко е осигуряването 
на чуждестранни съста-
ви, които имат огромно 
желание за участие, но 
нямат средства за пътува-
не, а българските състави, 

които също имат това за-
труднение, имат и друго-
то, че неделните концерти 
свършват доста късно, а  
понеделник е работен ден. 
 Финансирането също 
не е безпроблемно, а с 
годините цените растат за 
всички услуги. Може би 
затова всяко ново издание 
е изстрадано от органи-
заторите и все по-свидно 
като реализация.
 Разбира се, както 
всяка година, ще има ре-
троспективна изложба с 
допълнените фотоси от ми-
налата година, изложбата 
с икони, с която всяка го-
дина ни подпомагат от ръ-
ководството на Художест-
вената галерия, пълната 
подкрепа на Общината и 
Архиерейското наместни-
чество и помощта на спон-
сорите са нещата, които 
правят фестивала уника-
лен и успешен.  

XVI Мåждуíародåí фåñтивал „Празíик íа духовíата музика”

 Селски МОЛ се про-
вежда на 13октомвриот
10.30 часа пред Дечко-
вата къща в габрово по 
повод Духовният празник 
на града - Петковден.
 Организаторите пред-
лагат базар-изложение 
„Забравени традиции, 
живи вкусове“ - с плодо-
вете на есента, фермерски 
и домашни продукти, изде-
лия на местните занаяти, 
демонстрации и дегуста-
ции, традиционни предме-
ти, облекла, културни цен-
ности. 
 Фолклорна сцена ще 
весели присъстващите от 
11 часа - програма на са-
модейни певчески и тан-
цови самодейни състави, 
народна музика и местен 
фолклор.
 В 12 часа ще се из-

вие Петковденско сгледно 
хоро.
 Предложените проду-
кти са отгледани или съз-
дадени във Вашето насе-
лено място от частните 
стопани, домакините, фер-
мерите и дребните произ-
водители. Не забравяйте 
да поставите табелка с 
името на Вашето читали-
ще и касичка за дарения 
в подкрепа на Ваша кау-
за или дейност. Поканете 
местните производители, 
фермери и занаятчии да 
направят алъш-вериша и 
да дадат шанс на граж-
даните да се докоснат до 
истинската храна без бар-
код и „Е“-та, като по този 
начин подкрепят дейността 
Ви, е обръщението на ор-
ганизаторите към всички 
производители.

 Доведете Вашите са-
модейци, за да създадем 
една обща програма - мо-
дел на общ празник, ка-
квато е била традицията 
на Петковден в Габрово.
 Вашето участие в под-
крепа на местното про-
изводство и традиции и 
екологосъобразния начин 
на живот би било и би 
трябвало да бъде от полза 
както за габровци, така 
и за Вашето читалище и 
общност, призовават те 
читалищата.
 Инициативата се осъ-
ществява с подкрепата 
на Фондация „Обществен 
дарителски фонд“ и Фон-
дация „Америка за Бъл-
гария“, в партньорство с 
асоциираните партньори 
от неформално сдружение 
„КУЛТзона 6-ти участък“.

 Мимове, клоуни, фоку-
сници и актьори от пъту-
ващ фестивал „Улицата“ ще 
изпълнят пространството 
на централната пешеходна 
улица на 12 октомври в 
рамките на „Празници на 
Севлиево”. 
 От 15:00 до 19:00 часа 
жителите и гостите на гра-
да ще могат да се насла-
дят на тяхното изкуство и 
да научат повече за него в 
пряк досег с хората, които 
умело владеят „Улицата” 
- събитие, обединяващо 
местни и гостуващи арти-
сти, представящи своето 
изкуство и практики под 
открито небе. 
 Начало на събитието 
ще даде севлиевският Ду-
хов оркестър с ръководи-

тел Пламен Драшков. 
 Музикална лаборато-
рия „Традиции и сцена“ 
към СУ „Васил Левски“ с 
ръководител Ваня Ангелска 
също е подготвила музи-
кална изненада за гостите 
на фестивала, а талант-
ливите деца от арт клуб 
към СУ „Васил Левски“ с 
ръководител Иван Иванов 
ще рисуват на тема „Моят 
град“. 
 В рамките на фести-
вала ще бъдат реализира-
ни ателиета, в които ще 
можете да се докоснете 
до загадките на руните и 
гледането на карти „Таро“, 
до театралното изкуство, 
ходенето на кокили, както 
и да разбере как се рису-
ва върху вода. 

 Техниката „Ебру“ е ин-
тересна за малки и за 
големи, а нейната тайна 
се крие в това, че яркост-
та и смесването на цвето-
вете, както и формата на 
рисунката никога не може 
да се повтори.
 Какво е шарж, как за 
минимално време и с под-
ръчни средства може да 
се „изреже“ профилът на 
човек ще ни разкрие Евге-
ни от Evgenishow - неслу-
чайно наречен „Златната 
ножичка“. Той ще демон-
стрира изкуството на шар-
жа - карикатурно изобра-
жение с пресилено под-
чертаване на специфични 
черти на лицето или на 
характера, а освен това 
ще покаже своя талант в 

перфектното изрязване на 
профили на хора, които ще 
останат за спомен на жи-
телите и гостите на Севли-
ево. Творецът ще демон-
стрира и техника за бързо 
скициране на портрети.
 Артистите от велико-
търновския театър „Весел“ 
пък ще подарят на деца-
та шоу-спектакъл, наречен 
„Не се предавай“, в който 
малчуганите, освен зрите-
ли, са и активни участни-
ци.
 Пътуващ фестивал 
„Улицата“ е събитието, 
което ще ни срещне там, 
където всичко започва, и 
там, където всичко е ис-
тинско. Защото животът е 
пътуване, а улицата е мяс-
тото да се срещнем.

Сåлñки МОЛ íа Пåтковдåí в Гаáрово Пътуващият фåñтивал „Улицата” ãоñтува в Сåвлиåво

хРисТиНа хРисТОВа, 
сЕКРЕТаР На НЧ „сВ. КЛимЕНТ 

ОхРидсКи – 1899“ - сЕННиК

 Деня на възрастните хора, 
поезията и музиката отбелязаха 
в село Сенник на 1 октомври. 
Специален гост на празника бе 
96-годишната баба Василка Ди-
мова Богданова, придружавана 
от дъщеря си Величка Събева. 
Председателят на Клуба на пен-
сионера „Дан Колов“ в Сенник 
Никола Колев връчи подарък, 
а Милка Маринова закичи дъл-

голетничката със здравец, да е 
здрава, и пожела на баба Ва-
силка да ни покани и на 100-го-
дишнината си. Поздравителен 
адрес към всички в залата от-
прави секретарят на читалище 
„Св. Климент Охридски – 1899“ 
в Сенник Христина Христова 
и връчи подарък. Тържество-
то откри уредничката на клуба 
Милка Маринова, която рецити-
ра стихотворения на сеннишкия 
поет Данаил Данков. В програ-
мата взеха участие пенсионира-
ните учителки Янка Балкавси, 

Мария Михова, Ангелина Сом-
лева. Тотка Стефанова и Милка 
Тотева поздравиха и честитиха 
празника с хумористични тво-
рения. Градуса на настроението 
вдигнаха семейство Диана и 
Иван Петрови на акордеона. 
 По традиция всяка година 
с много музика, песни и танци 
три в едно почитаме поезията, 
музиката и хората от третата 
възраст. Благодарим на всички, 
които отделиха от свободното 
си време, за да направят праз-
ника значим и специален.

Дåíя íа възраñтíитå хора, 
поåзията и музиката в ñåло Сåííик



4 3 октомври 2018 г.

раБоТа прЕдлага

фирМа наБира по-
чисТВащ пЕрсонал 
с опиТ за МоБилни 
групи. Високо Въз-
награждЕниЕ. Справ-
ки на тел. 0892/24-67-
67. [10, 1]

заВЕдЕниЕ Търси по-
мощник-кухня. Справки на 
тел. 0876/463-627. [22, 
15]
ТърсяТ сЕ строителни 
работници, заварчици и 
монтажници. За повече 
информация на посочения 
телефон: 0893/393-308. 
[30, 28]
МЕБЕлна фирМа „фо-
рЕсТа МЕБЕл“ търси да 
назначи Проектант, Ме-
белисти, Монтажници. гр. 
Габрово, тел. 0886/332-
968. [33, 26]
МаникюрисТка сЕ тър-
си на тел. 0894/782-267. 
[11, 5]

фирМа Търси дърводел-
ци - абрихт, циркуляр. До-
бро заплащане. Справки 
на тел. 0888/935-085. [14, 
12]
фирМа наБира мебели-
сти и шлайфисти. Справки 
на тел. 0888/201-202. [24, 
22]
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, 10]
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, 9]
фирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 18]

фирМа „БЕТа Бус 11“ 
Еоод - гр. гаБроВо 
Търси да назначи 
шофьор, каТЕгория 
„D“. Справки на тел. 
0897/979-763. [11, 7]

сТолъТ под Община 
Габрово търси да назначи 
готвачи. Телефон за връз-
ка: 0894/632-364. [12, 12]
Магазин за хранител-
ни стоки в квартал Дядо 
Дянко търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0888/80-63-10. [22, 12]
фирМа „Йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 7]
гоТВач/ка, при добро 
заплащане, се търси на 
тел. 0887/671-848. [24, 
11]
фирМа Търси общи ра-
ботници - мъже, за рабо-
та в производствен цех. 
Дневна смяна. Много до-
бро заплащане. Справки 
на тел. 0879/916-356. [6, 
3]
раБоТник за автокъща с 
категория „В“ се търси на 
тел. 0898/621-848. [11, 
10]

„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, 1]

фирМа Търси жени за 
работа в производствен 
цех. Добро заплаща-
не. Трисменен режим на 
работа. Справки на тел. 
0879/916-356. [6, 3]
шофьор каТЕгория 
„С+Е“ се търси на тел. 
0888/564-431. [11, 9]
„гаБро МЕТал 2000“ тър-
си форМоВчици, МожЕ 
и начинаЕщи. Справки 
на тел. 0888/724-758. [6, 
5]
къща за гости „Балкан“ 
в село Валевци търси да 
назначи сервитьори без 
ограничение на възрастта, 
на трудов договор с цело-
годишен цикъл на работа. 
Справки на тел. 0888/329-
193 и 0885/164-955. [27, 
8]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0898/43-
10-16. [30, 8]

фирМа „БалЕя Груп“ 
търси да назначи шофьор 
на зърновоз. Телефон за 
връзка: 0887/297-951. 
[26, 7]
поддръжка сЕ търси на 
тел. 0888/14-73-22. [11, 
4]
сТроиТЕлна фирМа 
„S&S EXPERT“ набира ра-
ботници с опит в строи-
телството. Справки на тел. 
0876/969-201, 0897/759-
795. [11, 7]
опЕраТор за зареждане 
на автомобили се търси на 
тел. 0898/820-072. [11, 4]
продаВачка за хра-
нителен магазин в село 
Яворец се търси на тел. 
0893/733-373. [3, 3]
жЕна за почистване с 
опит се търси на тел. 
0877/735-400. [11, 6]
„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. [14, 2]
Миячка оТ 18.00 до 
21.00 часа се търси на 
тел. 0885/069-027. [7, 3]

фирМа „дино“ търси ог-
няр и шивачки. Справки 
на тел. 0894/494-277. [13, 
3]
фирМа Търси общи ра-
ботници. Справки на тел. 
0897/97-47-91. [6, 4]
раБоТник за храсторез 
и резачка се търси на тел. 
0888/147-322. [11, 3]
оБщ раБоТник се търси 
на тел. 0895/728-668. [5, 
4]
Търся учиТЕлка по бъл-
гарски и по английски 
език за частни уроци на 
ученик в III клас. Телефон 
за връзка: 0896/802-845 - 
Ани Узунова. [5, 5]
фирМа Търси да назначи 
шлифовчици на санитарна 
арматура. Справки на тел. 
0888/109-081. Имейл ад-
рес: ivanov_i_ivanov@mail.
bg. [21, 2]
гоТВач, поМощник-
гоТВач, скара - денна 
смяна, се търсят на тел. 
0885/069-027. [7, 3]
Магазин за готова хра-
на търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0885/069-027. [7, 3]
жЕна до 65 години за 
гледане на стари хора сре-
щу жилище се търси на 
тел. 066/99-22-44. [5, 4]

грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [14, 4]
фирМа „аеМес“ набира 
шивачки - оверлог, по-
кривна; гладачки. Стартова 
заплата: 600 лв. (нето), 
1/2 от разход за транс-
порт и допълнителни бо-
нуси. Телефон за връзка: 
0895/442-887. [22, 4]
раБоТник за малка кра-
веферма се търси на тел. 
0876/415-480. [5, 3]
каМЕриЕрка за хотел 
спешно се търси на тел. 
0885/896-968. [5, 2]
МЕхана „гаБъра“ търси 
помощник-готвач. Справ-
ки на тел. 0897/974-704. 
[11, 2]
фирМа за производство 
на столове търси дърво-
делци. Справки на тел. 
0876/37-77-80, 0887/39-
62-88. [12, 1]
консулТанТи Търси тел. 
0897/219-833. [11, 1]
фирМа Търси мебелист 
и монтажник. Справки на 
тел. 0898/626-781 [24, 1]
доБри гоТВачи/ки, 
чистачки, миячки, серви-
тьорки се търсят на тел. 
0899/957-006 [22, 1]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

работа предлага/търси; 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 теж-
ки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, стро-
ителни отпадъци до смети-
щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448
саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
17]
ТранспорТ с ГАЗ 53 - 
самосвал, 4 тона - тел. 
0893/494-650. [17, 10]
ТранспорТни услуги 
със самосвал - 3.5 тона, 

2.5 тона - тел. 0895/70-
70-50. [12, 6]
ТранспорТ с бус до 1.5 
т - 0898/760-616. [3, 1]
ТранспорТ с бус и пикап 
- 0879/080-862. [4, 1]
ТранспорТ с обемен 
бус, самосвал и работни-
ци - тел. 0878/428-125. 
[28, 1]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТни 
БИЛЕТИ - 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
30/05

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТни БИЛЕТИ - справки на 
тел. 066/80-49-48, 0887/83-61-73.

Рåклами и оáяви в “100 вåñти”

оБЯва
конкурсзазаеМаненаваканТниДлЪЖ-

носТизавоЙницив68-мабригада„специални
сили“(МзоХ-697/22.08.2018г.)

за ВоЕнно форМироВаниЕ 32990 - плоВдиВ:
 • Радиотелеграфист –2бр.
 • Шофьор във взвод за съхранение на материал-
ни 
 средства –1бр.
 • Техник по ремонта на автотракторна техника – 
2бр.
за ВоЕнно форМироВаниЕ 54120 - плоВдиВ:
 • Младши специалист по специални операции –8
бр.
 • Шофьор в екипаж на КЩМ – 1бр.
за ВоЕнно форМироВаниЕ 52630 - плоВдиВ:
 • Оператор в отделение Личен състав – 1 бр.
 • Младши специалист по специални операции – 
   разузнавач – 4бр.
 • Шофьор – 3бр.
за ВоЕнно форМироВаниЕ 48650 - плоВдиВ:
 • Младши специалист по специални операции – 
 санитар - 5бр.
 • Шофьор – 1бр.
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

оБЯва
заПриеМаненаоркесТранТинавоенна
слуЖБаналица,завЪрШилиграЖДански

среДнииливисШиуЧилиЩа

 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,коитомогатдасезаемат,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

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62
шофьорски курсоВЕ 
категория „В“ - справки 
на тел. 0897/665-022. [6, 
4]

МаТЕМаТика II - XII клас 
- плаМЕн руМпалоВ, 
тел. 0898/281-163. [11, 4]
Мцспос „алфа–МЕТал” 
Еоод организирa курс за 
охраниТЕли - физичЕ-
ска охрана на обекти. 
Цена на курса: 80 лв., 
издава се държавен серти-
фикат. Курсът ще се про-
веде от 22 до 25 октомври 
2018 г. включително. За 
информация: гр. Габрово. 
ул. „Стефан Караджа” 3, 
тел. 0879/94-33-88. [9, 3]

учЕБЕн цЕнТър „оп-
ида 88“. курсоВЕ за 
каТЕгории а1, а, В, 
с, сЕ, D. Курсове по 
Наредба 41 - карта за 
квалификация на вода-
ча (превоз на товари и 
пътници), Наредба 40 - 
превоз на опасни товари 
(ARD), Наредба 36 - про-
веждане на психологи-
чески изследвания. Тел. 
067/534-900, 0898/883-
358, 0888/325-413 [33, 13]

аВТоМоБили продаВа
рЕно МЕган Coach, 1.6, 
климатик, CD Plawer, Ка-
ско, „Гражданска отго-
ворност“, цена: 1800 
лева, се продава на тел. 
0887/249-285. [14, 12]
фиаТ МарЕа - 1996 г., 
газ-бензин, в добро със-
тояние, цена по споразу-
мение, се продава на тел. 
0897/963-053. [11, 9]
фолксВагЕн джЕТа 
- 1990 г., в движение, 
платено всичко, се прода-
ва на тел. 0894/946-357. 
[22, 11]
лЕк аВТоМоБил Пежо 
306 - бензин, 1600 куб., 
модел 1997 г., 1200 лв. 
(договаряне), се продава 
на тел. 0895/66-36-70. [3, 
3]

ТоЙоТа сТарлЕТ 13 - 
газ, за 1300 лева се про-
дава на тел. 0899/585-
566. [5, 5]
опЕл асТра - 1993 г., 
1.6, за 800 лева се про-
дава на тел. 0877/500-
714. [3, 3]
сузуки ВиТара - дизел, 
2002 г., се продава на 
тел. 0892/303-232. [3, 3]
сМарТ 1.5 Д, Москвич 
21412 се продават на тел. 
0897/373-051. [2, 2]
суБару джъсТи - газ, 
1997 г., се продава на 
тел. 0878/651-615. [11, 
1]

МикроБуси, каМиони
ТоВарЕн Ван Ford Transit 
Connect 1.8 Turbo Diesel, 
2003 г., се продава на 
тел. 0887/308-412. [10, 
9]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [14, 12]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. прЕдлага 
сЕрВизна дЕЙносТ и 
дЕнонощна пъТна по-
Мощ. Справки на тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [14, 2]

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, 20]

рЕМаркЕТа
рЕМаркЕ с регистра-
ция се купува на тел. 
0893/703-050. [10, 3]

раБоТа Търси
градинарска раБоТа си търси тел. 0897/242-516. 
[8, 3]



53 октомври 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

01/08

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [11, 10]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по себе-
стойност се продават на 
тел. 0888/447-096 [11, 8]
къща В село Музга с 
1 дка овощна гради-
на се продава на тел. 
0894/780-150. [15, 8]
нЕдосТроЕна къща с 
парцел от 1 дка в кв. Ру-
севци се продава на тел. 
0876/260-258. [22, 8]
къща с двор на 5 км 
от центъра, в близост до 
Узана, се продава на тел. 
0877/474-580. [12, 7]
къща на 2 етажа в 
Габрово се продава на 
тел. 0878/860-411. [6, 6]
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, 7]

Магазин В топ център 
- 215 кв. м, продава тел. 
0888/419-838. [22, 7]
Малка къща, голям 
двор в село Лесичарка 
продава тел. 0898/225-
663. [12, 10]
къща В Габрово с гараж 
и дворно място продава 
тел. 0885/53-56-68. [12, 4]
апарТаМЕнТ В комплекс 
„Стефан Караджа“ прода-
ва 0896/349-417. [14, 4]
гараж - панелен, на Кру-
шата се продава на тел. 
0898/877-994. [4, 3]
Вила ВъВ вилна зона 
село Райновци - две стаи, 
кухня, килер, 1/2 овощна 
градина - ябълки, круши, 
праскови, вишни, орехи, 
арония, смокини, продава 
тел. 0988/99-13-50. [5, 3]
апарТаМЕнТ - 77 кв. м, 
кв. Палаузово, цена: 40 
000 лева, се продава на 
тел. 0876/461-660. [11, 
3]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в 
кв. Русевци продава тел. 
0897/922-482. [14, 2]
парцЕл - 1 декар, в село 
Трънито се продава на 
тел. 0897/386-911. [5, 5]
парцЕл на главния път 
Габрово - Севлиево (до 
Коня) се продава на тел. 
0892/484-602. [13, 2]

ЕТаж оТ кооперация на 
Шивара се продава на 
тел. 0896/711-161. [8, 1]
хуБаВа къща близо до 
Етъра се продава на тел. 
0890/341-247. [2, 1]
гарсониЕра - луксоз-
на, на Младост продава 
0888/234-179. [6, 1]

даВа под наЕМ

БизнЕс поМЕщЕния 
ВъВ ВЕлико Тър-
ноВо - 5 Бр. оБщо 
1300 кВ. М, ренови-
рани, всички инста-
лации, рампи, открита 
площ + 3 офиса в кв. 
Бузлуджа, бивш КЕЧ 
- тел. 0879/177-264, 
0895/789-892. [11, 7]

МясТо за фасадна ре-
клама на ул. „Радецка“ 
се дава под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 11]
поМЕщЕния за офиси в 
центъра, ул. „Радецка“ 4, 
се дават под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 11]
поМЕщЕниЕ В идеален 
център - 50 кв. м, за 
магазин, офис дава под 
наем тел. 0878/370-640.
гарсониЕра даВа под 
наем 0896/640-697. [22, 6]
жилищЕ даВа под наем 
тел. 0890/525-319. [5, 3] 

БоксониЕра В центъра 
се дава под наем на тел. 
0886/828-074. [4, 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, 4]
БоксониЕра сЕ дава 
под наем или продава на 
тел. 0895/733-202. [5, 3]
гараж В кв. Борово се 
дава под наем на тел. 
0899/194-874. [5, 1]
Магазин В кв. Борово 
се дава под наем на тел. 
0899/194-874. [5, 1]
апарТаМЕнТ В кв. 
Голо бързо изгодно се 
дава под наем на тел. 
0876/336-380. [11, 1]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/515-080 [26, 2]
поМЕщЕниЕ, аВТосЕр-
Виз дава под наем тел. 
0878/929-080. [26, 2]
кВарТира сЕ дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 2]
къща на Варовник дава 
под наем 0888/234-179. 
[6, 1]
апарТаМЕнТ за ра-
ботници дава под наем 
0888/234-179. [6, 1]
складоВо поМЕщЕниЕ 
- 150 кв. м, дава под 
наем 0888/234-179. [6, 1]

иМоТи купуВа
поМЕщЕниЕ за офис се 
купува на тел. 0888/974-
845. [14, 12]
сЕлски иМоТ (къща) в 
района около Габрово се 
търси на тел. 0890/136-
176. [14, 10]
ЕВТина къща, може 
и полусъборена, купува  
тел. 0895/752-838. [22, 17]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в района на кв. Голо бър-
до, Еса се купува на тел. 
0896/77-10-77. [11, 3]
БоксониЕра с ТЕЦ се 
купува на тел. 0897/373-
051. [2, 2]
дВусТаЕн/ТрисТаЕн 
апарТаМЕнТ, в много до-
бро състояние, в района 
на Бичкиня или Палаузово 
търси тел. 0878/400-651, 
след 17.30 часа. [3, 1]
апарТаМЕнТ на 1 етаж 
в центъра, подходящ за 
офис, се купува на тел. 
0876/731-419. [3, 1]

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи, 
включително идеални час-
ти, се купуват на тел. 
0886/33-14-15. [26, 10]
зЕМЕдЕлска зЕМя в Га-
бровска област се купу-
ва на тел. 0894/474-470. 
[11, 4]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

нощуВки
нощуВки сЕ предлагат на  тел. 
0896/640-697. [22, 6]
нощуВки В центъра се предлагат на 
тел. 0878/515-080. [26, 2]

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 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 БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.

д-р ЙорджЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.

зъБолЕкари
сТоМаТологичЕн ка-
БинЕТ д-р ТаТарлиЕВ 
- гр. Габрово, ул. „Зелена 
ливада“ 26. Работа със 
Здравната каса. Безплатен 
преглед. Тел. 0896/349-
417, 066/85-41-85. [24, 
7]

кръВодаряВанЕ
ТриМа кръВодариТЕли 
срещу заплащане се тър-
сят на тел. 0888/209-665. 
[5, 2]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Маса-
жисТки - 0876/735-596. 
[22, 18]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа гори - справки 
на тел. 0887/547-499, 0878/513-
655.
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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  - тел. 0878/943-
895
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.

рЕМонТ на покри-
Ви. Тел. 0889/129-755 
[33, 13]

фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[23, 17]
съБарянЕ и почистване 
на стари сгради - справки 
на тел. 0893/390-253. [23, 
17]
Бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренажи, 
тенекеджийски и бояджий-
ски услуги - справки на 
тел. 0899/638-875. [17, 
11]
скЕлЕ под наем се дава - 
справки на тел. 0887/131-
311. [16, 6]

Топлоизолация - 
справки на тел. 0887/131-
311. [33, 11]
рЕМонТ на стари по-
криви, направа на нови, 
хидроизолация, дренаж, 
саниране, улуци и др. - 
0895/810-504. [27, 8]
кофраж, БЕТон, армату-
ра - тел. 0887/35070-39. 
[12, 6]
кърТи, проБиВа, изхвър-
ля - тел. 0895/70-70-50. 
[12, 6]
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕдлага Всички Ви-
доВЕ сТроиТЕлни Ма-
ТЕриали. Склад - бул. 
„Трети март“ 87, и мага-
зин на ул. „Капитан Дядо 
Никола“ 65, без почивен 
ден от 7.30 до 19 часа, 
справки на тел. 066/801-
501. [14, 2]
подоВи заМазки, бе-
тон, изолации, шпакловки, 
довършителни работи - 
справки на тел. 0898/672-
883. [7, 4]
рЕМонТ и напраВа на 
покриВи оТ а до я, 
Топло- и хидроизола-
ция, ТЕнЕкЕджиЙски 
услуги бързо и качест-
вено - справки на тел. 
0888/020-187. [17, 2]
подпорни сТЕни, дре-
наж, покриви, вътрешни 
ремонти - тел. 0897/390-
194. [17, 2]
кърТи, проБиВа, извоз-
ва - тел. 0878/428-125. 
[28, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - ре-
дене, БЕзпрахоВо ци-
клЕнЕ, фино шлайфане, 
лакиране - монтаж на ла-
миниран паркет - справ-
ки на тел. 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
справки на тел. 0887/040-
471.
шпаклоВка, Боядис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/386-650.
фаянс, ТЕракоТа - тел. 
0876/441-477. [11, 10]
ВъТрЕшно БоядисВа-
нЕ с латекс и блажно - 
справки на тел. 0897/788-
487. [19, 18]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0877/770-102. 
[24, 17]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - справ-
ки на тел. 0895/728-668. 
[13, 3]
БоядисВанЕ, шпакло-
ВанЕ, изолация - справки 
на тел. 0889/930-948. [5, 
2]

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, 32]

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
ЕлЕкТро- и ВиК инстала-
ции и поддръжка - справки 
на тел. 0876/000-084. [33, 
30]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Справки на 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, 30]
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [14, 12]

ТърсЕнЕ на Вода
оТкриВанЕ на  ВОДА. 
опрЕдЕлянЕ на дълБо-
чина и дЕБиТ на от-
критата водна жила! За 
контакти: тел. 0897 548 
928 [15, 3]

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
AL и PVC дограМа, 
щори. Изгодни цени! 
Справки на тел. 0878/676-
161.
израБоТка и МонТаж 
на AL и PVC дограМа на 
конкурентни цени. Справ-
ки ан тел. 0895/768-044. 
[13, 4]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - справки на тел. 
0988/815-645, 0884/155-
075. [4, 1]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър Йор-
даноВ“ - пранЕ на ки-
лиМи, диВани - справ-
ки на тел. 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, 4]
пранЕ на дивани - справ-
ки на тел. 0899/050-080. 
[11, 5]

градински услуги
градински услуги - 
справки на тел. 0899/140-
254. [17, 9]

косЕнЕ
косЕнЕ с храсТорЕз - 
справки на тел. 0893/204-
909. [28, 12]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 14]
косЕнЕ - тел. 0899/140-
254. [23, 8]
коси, почисТВа дВоро-
ВЕ - тел. 0897/44-22-82. 
[5, 3]

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 - тел. 0892/775-
774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[22, 3]
рязанЕ на опасни дър-
вета - тел. 0894/602-701. 
[20, 10]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 1]
МЕТалооБраБоТВащи 
услуги - тел. 0889/619-
337. [11, 1]

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

градини, БасЕЙни

ландшафТЕн ди-
заЙн, офорМлЕ-
ниЕ и изпълнЕниЕ 
на дВорни МЕсТа, 
озеленяване, водопа-
дни и езерни форми, 
скални кътове, барбе-
кюта. Справки на тел. 
0888/942-335.

куХненски
Шкауфове
офис
МеБели

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТиПови
иПоПроекТ
наклиенТа

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

продаВа Машини
Трифазна фуражоМЕл-
ка се продава на тел. 
0898/760-616. [3, 1]

продаВа МаТЕриали
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 17]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 17]
цигли, капаци, остъкле-
на дограма много изгод-
но се продават на тел. 
0885/788-569. [11, 2]
плочи сЕ продават на 
тел. 0895/254-704. [2, 1]

продаВа оБзаВЕжданЕ
каМина с водна риза - 
17 kW, се продава на тел. 
0878/860-411. [6, 6]
каМина БЕз водна риза 
за 120 лева се продава на 
тел. 0895/521-850. [5, 5]
сушилня GoRENjE 
D7564 - 7 кг, клас А+, за 
350 лева се продава на 
тел. 0897/419-608. [5, 4]
каМина с водна риза - 
13 kW, се продава на тел. 
0897/665-022. [6, 4]

БоЙлЕр на твърдо го-
риво, акумулираща печка 
изгодно се продават на 
тел. 0876/597-233 [3, 3]
пЕчка за дърва и въгли-
ща „Чудо“ - нова, неиз-
ползвана, изгодно - 35 
лв., се продава на тел. 
0888/412-873. [4, 2]
инВЕрТорЕн радиаТор 
„Tesi“, газова печка на 
кюнци, маса - елипса, 
90/160, много добре за-
пазена, се продават на 
тел. 066/82-30-77 - Хри-
стова. [3, 1]
пЕралня, фурна, еди-
нично легло, спал-
ня се продават на тел. 
0879/080-862. [4, 1]

продаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [13, 11]
каМини - 350 лв., лама-
рини се продават на тел. 
0878/584-641. [5, 4]
чугунЕни радиаТори и 
цистерна за нафта - от-
лична, се продават на тел. 
0885/500-500. [11, 4]
ТЕлЕшко МЕсо се про-
дава на тел. 0988/990-
288. [11, 3]
финикоВа палМа - 30 
г., се продава на тел. 
0878/651-615. [11, 1]

жиВоТни продаВа
юница сЕ продава на 
тел. 0877/440-100. [11, 
11]
агнЕТа, ярЕТа, овце - за-
клани, се продават на тел. 
0878/513-650. [12, 9]
БикоВЕ и агнета се про-
дават на тел. 0878/612-
630. [11, 3]

кози, ярЕТа, пръч и 
овен се продават на тел. 
0877/983-204. [12, 5]
пЕТ кози се продават на 
тел. 0887/436-223. [11, 
3]
сВиня - 250 кг, се про-
дава на тел. 0898/760-
208. [11, 1]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [12, 9]

храна за жиВоТни
разнооБразна храна 
за гълъби - Габрово, кв. 
Лъката, зад Полицията, 
магазин за фуражи, тел. 
0878/240-506. [12, 4]
царЕВица, ЕчЕМик и 
пшеница се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 
1]
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, 17]
нЕраБоТЕщи GSM апа-
рати - 0.50 лв./бр., се 
купуват на тел. 0899/601-
429. [6, 5]
сТаринни прЕдМЕТи, 
стари броеници и гердани, 
монети, часовници, писал-
ки, саби и друг антик-
вариат се купува в блок 
„Чайка“, вх. Г - партер, 
центъра, тел. 0889/211-
957. [5, 1]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [23, 17]

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.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, дърва - ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.

нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
нацЕпЕни дърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ продаВа 
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.

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.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 17]
гоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [33, 17]
ТрЕпЕТлика на метър - 
55 лв., се продава на тел. 
0887/547-499. [33, 8]

дърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 15]
дърВа за огрев - метро-
ви и нарязани, безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0896/735-859. [11, 6]
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв., незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0886/652-152. [22, 10]
дърВа за огрев - на-
рязани, нацепени - тел. 
0896/828-147. [15, 7]
донБаски Въглища, 
брикети и екобрикети - 
тел. 066/801-501. [14, 2]
„флинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети; 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [27, 1]
разпалки В чува-
ли се продават на тел. 
0887/328-036. [13, 1]

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 0885/885-279. 
[5, 5]
услуги на ниски цени предлага 26-го-
дишна - ниска, слаба, може и на мой или 
Ваш терен - тел. 0894/258-646. [11, 6]
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Всичкиправазапазени.Позоваванетона“100вести”езадължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

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

даВа заЕМ
крЕдиТи -  тел . 
0897/219-833. [24, 17]

доМашни люБиМци
подаряВаМ кучЕнца 
- тел. 0899/815-026. [6, 
6]
Малки лоВни кучета 
на 40 дни се продават 
на тел. 0890/371-977. 
[6, 2]

запознансТВа
Търся си другарка за 
съвместен живот, об-
разована и културна, с 
добра визия и добър ха-
рактер, сама. Аз водя 
скромен живот, не пия и 
не пуша, обичам да по-
магам. Живея във вилата 
си в кметство Поповци 
и отговарям на телефон 
0897/479-885 - Атанас 
Атанасов. [5, 4]

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, 11]

 ВодораВно: Калина Малина. Екот. Балатон. Воденица. Ма-
кадам. Соват. „РИР”. „Тефал”. Капироси (Лорис). Зид. Линотип. 
Оолит. НЕП. Нови Сад. Ноко. Риман (Бернхард). Мар (Николай). 
Заговор. Отонел. Малер (Густав). Канонир. Зарар. Ток. Акт. Оур. 
„Кароса”. Фас. Арабеск. Нарта. „На М”. Ативоло. Стам (Яп). Бо-
кал. АСА. Абатиса. Сатирик. Малта. Коридор. Масал. „Сто”. Сол. 
Кор. „Каро”. Рас. Ланитал. Симид. Тос (Регина). Никелин. Вава. 
„Камел”. Гол. Вада. Комитет. Леко (Петер). Инс (Пол). Сувенир. 
Паралитик.  Линотипер. Ламела. Катания. Карапелит. 
 оТВЕсно: Сабатини (Рафаела). „Абаносовата кула”. Лакеде-
мон. Сакар. Сомовит. Пилаф. Патоа. Матис (Анри). Семена. На-
дал (Рафаел). Нонка. Лидол. Линон. Ваталин. Нитра. Ролан (Ро-
мен). Тити. Мом. Номер. „Атаир”. Нигерия. Юан. Ковал (Мариан). 
Обиск.  Кикот. Сатир. Зуева (Олга). Мотел. Пек. Живопис. Марсо 
(Марсел). Марал. „Лара”. Нови пазар. „Клаас”. Ливер. Радар. 
Далак. Облак. Накала. Ето О. Геран. Атлас. Долап. Тен. Сонор. 
Раста. Рива (Луиджи). Име. Кирилов (Райко). Торти. Сома. Ител. 
Тоци (Умберто). „Иконостасът”. Иванили. Таратор. Каама. Орда. 
Скат.

отговори на сканди от бр. 227, вторник
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КОГА? КЪДЕ? КАКВО? 
В ГАБРОВО ОКТОМВРИ 
3 – 9 окТоМВри

„Крепостта Хоталич - приключение, 
мистика и реалност в сърцето на 
България“ - гостуваща изложба на 
Исторически музей - Севлиево 
Регионален исторически музей 

4 окТоМВри
13.00 ч. „Джон Атанасов – създа-
телят на бъдещето“ – презентация 
и дискусия за живота и дейността 
на Джон Винсънт Атанасов - физик, 
математик и електроинженер (1903-
1995) - Детски отдел на Регионална 
библиотека „Априлов - Палаузов”
18.00 ч. Представяне на книгата 
на Евгения Атанасова-Тенева „Крис-
то, Владо, Росен и Плаващите кейо-
ве” - „Дом на хумора и сатирата“

4 – 5 окТоМВри 
V Национална научна конференция 
„Старопланинският регион. Минало, 
настояще, перспективи. Развитие на 
културния туризъм“, организирана от 
РИМ – Габрово, ВТУ „Св. Св. Кирил 
и Методий”
4 октомври, 16.00 ч. Представяне на 
том V на Известия на РИМ - Габрово
Регионален исторически музей

4 – 6 окТоМВри
Gabrovo Innovation Camp 2018, орга-
низиран от Областен информационен 
център – Габрово и Община Габрово
Музей „Дом на хумора и сатирата“

5 окТоМВри
17.00 ч. Представяне на книгата на 
Таня Мирчева „Откритие“ - Регионал-
на библиотека „Априлов - Палаузов”

5 – 6 окТоМВри
Младежки фестивал за градски изку-
ства и щастие 6Fest, финансиран по 
Програма „Младежки дейности“ на 
Община Габрово
програма: 
5 октомври 
15.00 – 17.00 ч. Творческо ателие 
рисуване върху коприна и керамика с 
Ива Пенчева - В двора на Интеракти-
вен музей на индустрията
17.00 ч. Танцово шествие с участие-
то на: Шоу-балет „Магия”, Фолклорен 
ансамбъл „Сивек”, Клуб по спортни 
танци „Ритмика”, Танцова школа „Ли-
ана”, Зумба с Васи
По маршрут: пешеходна улица „Ра-
децка” (от Часовниковата кула) - ул. 
„Априловска” - Баев мост - Априло-
вска гимназия - пл. „Възраждане”
18.30 ч.  Спектакъл на площада с 
участието на танцовите формации 
Шоу-балет „Магия”, Фолклорен ан-
самбъл „Сивек”, Клуб по спортни 
танци „Ритмика”, Танцова школа „Ли-
ана”, Зумба с Васи, Ивета Петрова и 

Оркестър „Габрово” - площад „Въз-
раждане“ 
19.30 ч. Огнено шоу на “Fire 
Shadows” - площад „Възраждане“ 
6 октомври 
10.00 - 12.00 ч. Базар на младите 
- базар на младежките организации 
от Габрово; Живи статуи с Театрална 
студия „Гаргара”, НЧ „Христо Смир-
ненски - 1949”; Улична магия с Quick 
Hands Junior
10.30 ч. Разходка в миналото с ан-
самбъл „Сивек”
11.00 ч. Китарна фиеста с Радослав 
Талев и „Звезди в аванс”
11.30 ч. Хумористичен театър с мла-
дежки театрален състав „Смехоранче-
та” към НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 
1928“ - ул. „Опълченска“ (пред Ту-
ристически информационен център)

6 - 7 окТоМВри
Международен музикален фестивал 
„Жълтите павета в Габрово“ - Зала 
„Възраждане”

програма:
6 октомври, 19.00 ч. 
4th Edition Квартет
Момчил Косев – китара, Иван Йорда-
нов – саксофон, Светлин Стайков – 
контрабас, Георги Стойков –  тромпет
Ярон Готфрид трио
Ярон Готфрид – пиано, Орон Йорай – 
бас, Рони Холан - барабани
7 октомври, 19.00 ч. 
Спектрум
Боряна Йорданова - сопрано, Весела 
Морова - алт, Атанас Кулински - те-
нор, Янко Янков – баритон, Констан-
тин Бейков - бас
Инбар Фридман Бенд
Инбар Фридман – китара,  Еден Ла-
дин - пиано,  Флорент Нисе - бас, 
Стефано Лучини - барабани
Парадокс трио
Мат Дариу - саксофон, кларинет, 
Брад Шепик – китара, Руфъс Кападо-
кия – виолончело, Сейдо Салифовски 
– перкусия, специален гост Теодосий 
Спасов - кавал

7 окТоМВри
11.00 ч. „Котаракът в чизми“
Държавен куклен театър – Габрово

8 окТоМВри
Витрина 145 години от рождението 
на Пенчо Семов (8.10.1873 г. – 
10.07.1945 г.) – крупен индустриалец, 
предприемач и дарител - Регионална 
библиотека „Априлов - Палаузов”

8 - 12 окТоМВри
Семинари за програмиране с роботи 
„Финч“ - Регионална библиотека „Ап-
рилов - Палаузов”

9 окТоМВри
Изложба „Икони”, посветена на ду-
ховния празник на Габрово - Худо-
жествена галерия „Христо Цокев”
19.00 ч. „Михал Мишкоед“

Драматичен театър „Рачо Стоянов“

10 окТоМВри
17.30 ч. ФамилииТе - Пенчеви – Ча-
ракчиеви. Изложба и представяне 
на книгата „Ружка Чаракчиева  - 
дух, талант, проникновение“ на Ирен 
Капеловска, организатори Община 
Габрово и Регионален исторически 
музей – Габрово - РИМ 

10 – 21 окТоМВри
Международна изложба с участието 
на Националния музей на образова-
нието „Пътеки на образованието в 
славянския свят” - НМО

12 окТоМВри
Ден на отворени врати „Старото 
школо разказва” - презентиране въз-
можностите на Националния музей на 
образованието като образователна 
среда - НМО
Изложба „Светлина в сърцето” по 
случай духовния празник на Габрово 
(съвместно с детска школа „Енка-
устика“ и детска школа „Приложни 
забавления“) - Дечковата къща

13 – 14 окТоМВри  
XVI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 
„ПРАЗНИК НА ДУХОВНАТА МУЗИКА” 
13 октомври 18.30 ч. Концерт „Из-
точноправославни песнопения” - 
Храм „Света Троица”

14 окТоМВри
18.30 ч. Концерт „Тебе поем, Госпо-
ди” с участието на Габровски каме-
рен оркестър - ХГ „Христо Цокев”

13 окТоМВри
10.30 ч. „Принцесата, която не иска-
ше да играе“
Драматичен театър „Рачо Стоянов“
11.00 ч. „Съботни евъргрийни“ – про-
ект на Народно читалище „Будители-
те 2017“, финансиран по програма 
„Култура“ на Община Габрово
Ресторант „Егоист“ -  МОЛ Габрово

14 окТоМВри
11.00 ч. „Мечо Пух“
Държавен куклен театър – Габрово
11.00 – 17.00 ч. Ден на настолните 
игри. Вход свободен за притежате-
ли на членска карта „Приятели на 
хумора“
Музей „Дом на хумора и сатирата“

15 окТоМрВи
19.00 ч. „Всичко или нищо” - поста-
новка на Лиза Шопова, с участието 
на Христо Шопов, Лилия Маравиля, 
Ирини Жамбонас
Зала „Възраждане“

15 - 17 окТоМВри
Обучение „Начална компютърна гра-
мотност“ - Регионална библиотека 
„Априлов - Палаузов”

16 окТоМВри
17.30 ч. Изложба „Църкви” (фотогра-
фии и рисунки) на Имре Маковец - ХГ  
„Христо Цокев”
19.00 ч. „Комедиантката“ - Камерна 
зала на Дом на културата 

17 окТоМВри
Витрина 140 години от рождение-
то на Михаил Арнаудов, български 
фолклорист, литературен историк и 
етнограф (1878 – 1978) - Регионална 
библиотека „Априлов – Палаузов“

17 – 21 окТоМВри
Кино-литературен фестивал Синели-
бри в Габрово - Зала „Възраждане“

програма:
17 октомври, сряда 
18.00 ч. Аз съм ти, Адриана, Бълга-
рия, 119 мин.
18 октомври, четвъртък
18.00 ч. Извън пътя, България, 110 
мин.
20.00 ч. Вечерята, Италия, 92 мин.
19 октомври, петък
18.00 ч. Безкрайната градина, Бълга-
рия, 90 мин. 
20.00 ч. Има ли любов, има и омра-
за, Аржентина, 101 мин.
20 октомври, събота
18.00 ч. Мъжът и бебето, Финландия, 
20.00 ч. На плажа Чезъл, Великобри-
тания, 110 мин.
21 октомври, неделя
18.00 ч. 8 минути и 19 секунди, Бъл-
гария, 90 мин.
20.00 ч. Ще се видим там горе, 
Франция, Канада, 117 мин.

18 окТоМВри
19.00 ч. „Една нощ във Венеция“ - 
оперета на Държавна опера – Бургас
Дом на културата „Емануил Манолов“

20 окТоМВри
19.00 ч. „За Първото българско цар-
ство: Отшелникът” – премиера, реж. 
Петринел Гочев - Драматичен театър 
„Рачо Стоянов“

20 - 21 окТоМВри
11.00 – 12.30 ч. Детски тур в света 
на карикатурата - двудневна творче-
ска образователна програма - Музей 
„Дом на хумора и сатирата“

21 окТоМВри
Виртуални витрина 185 години от 
рождението на Алфред Нобел, швед-
ски инженер, химик, индустриалец 
и учредител на Нобеловата награда 
(1833-1896) - Регионална библиотека 
„Априлов - Палаузов” – web-сайт
11.00 ч. „Снежанка и седемте джу-
джета“ - Държавен куклен театър 
– Габрово

23 окТоМВри
17.00 ч. Изложба „Цветове и прияте-
ли” на Димитър Касъров - Художест-
вена галерия „Христо Цокев“

17.30 ч. Есенен салон на габровски-
те художници - Художествена галерия 
„Христо Цокев”
19.00 ч. „Поп-рок-симфони“ – кон-
церт на Плевенска филхармония - 
Зала „Възраждане“

24 окТоМВри
11.00 ч. „Вълшебникът от Оз“ – по-
становка на Държавен куклен театър 
- Стара Загора - Драматичен театър 
„Рачо Стоянов“

25 окТоМВри
Витрина и web–презентация 180 го-
дини от рождението на Жорж Бизе 
(25.10.1838 – 3.06.1875) - френски 
композитор от периода на Романти-
зма - Регионална библиотека „Апри-
лов - Палаузов”
18.00 ч. Карикатурен салон
Музей „Дом на хумора и сатирата“
19.00 ч. Концерт на „Тутурутка“
Дом на културата „Емануил Манолов“

25 - 26 окТоМВри 
Международна научна конференция 
„Музеите и училищната история”
Национален музей на образованието

26 окТоМВри
Димитровден – пресъздаване праз-
нична обредност
ЕМО „Етър” - вход свободен

27 окТоМВри
10.00 ч. XI Регионален музикално-
фолклорен конкурс „Златен славей”
Зала „Възраждане“
19.00 ч. „За Първото българско цар-
ство: Отшелникът” – реж. Петринел 
Гочев - ДТ „Рачо Стоянов“

27 и 28 окТоМВри
18.00 ч. „Островът на съкровищата 
v.1.0.“ - куклен спектакъл със сме-
сена и виртуална реалност, проект 
на „Малка театрална компания“ ООД, 
финансиран по програма „Култура“ 
на Община Габрово -  
Музей „Дом на хумора и сатирата“

28 окТоМВри
11.00 ч. „Гарджето певец“
Държавен куклен театър – Габрово

30 окТоМВри 
19.00 ч. „Боинг Боинг“, спектакъл на 
ДКТ „Иван Радоев“ - Плевен
Драматичен театър „Рачо Стоянов“

31 окТоМВри
Витрина 125 години от рожде-
нието на Илия Иванов Кожухаров 
(31.10.1893 г., Габрово - 12.06.1994 
г., София) – съдия, адвокат, участник 
в Балканската, Междусъюзническата 
и Първата световна война и шест 
мандата кмет на Габрово
Регионална библиотека „Априлов - 
Палаузов”

ощЕ прЕз окТоМВри:
ЕМо „ЕТър” 
„Там, където думите са излишни...” 
– музикални инструменти и вещи 
на известни български музикални 
творци, съвместна изложба на Ре-
гионален исторически музей Шумен, 
Етнографски музей на открито „Етър“ 
и Исторически музей - Попово
рЕгионалЕн исТоричЕски МузЕЙ
Игра-пъзел „Открий съкровището”
Културна ценност за месец октомври 
– Албум на „Фондация Пенчо Семов“, 
по случай  145 години от рождението 
му
Изложба „Майсторството на габров-
ката” – юбилейна изложба на Надеж-
да Лазарова в Дечкова къща
Витрина на РИМ - Габрово в МОЛ 
Габрово – „Пенчо Семов - Благоде-
теля“ 

спорТни прояВи 
3 октомври (сряда), 15.30 часа
фуТБол
Елитна група U19
„Янтра 1919“ – „Лудогорец 1945“ 
(Разград) - Стадион „Априлов“
3 октомври (сряда), 15.00 часа
фуТБол
Юноши старша възраст
„Янтра Габрово“ – „Изгрев 93“ (Царе-
вец) - Стадион „Христо Ботев“
6 октомври (събота), 09.45/11.30
фуТБол Юноши младша възраст/
Деца „Янтра 1919“ – „Павликени“
Терен с изкуствена трева
6 октомври (събота), 14.00 часа
хандБал „А“ РХГ - мъже
„Чардафон“ (Габрово) – „Локомо-
тив“ (Г. Оряховица) - Спортна зала 
„Орловец“
7 октомври (неделя), 10.00/11.30
фуТБол 7/ фуТБол 9
„Янтра Габрово“ – „Долна Оряхови-
ца“ - Терен с изкуствена трева
9 октомври (сряда), 14.00/15.30
фуТБол Деца/Юноши младша въз-
раст „Янтра Габрово“ – „Етър“ (Вели-
ко Търново) - Терен с изк. трева
9 октомври (сряда), 17.00 часа
фуТБол Юноши младша възраст
„Чардафон“ – „Спартак“ (Плевен)
Терен с изкуствена трева
10 октомври (сряда), 15.00 часа
фуТБол Юноши старша възраст
„Янтра Габрово“ – „Локомотив“ (ГО) 
 -тадион „Христо Ботев“
11 октомври (четвъртък), 16.00
фуТБол Северозападна Трета лига
„Янтра Габрово“ – „Трявна“
Стадион „Христо Ботев“
13 октомври (събота), 11.30 часа
фуТБол Деца „Янтра 1919“ – „Се-
влиево“ - Терен с изкуствена трева
13 октомври (събота), 14.00 часа
хандБал „А“ РХГ - жени „Бъки“ 
(Габрово) – „Поморие“ (Поморие) - 
Спортна зала „Орловец“
14 октомври (неделя), 10.00/11.30
фуТБол 7/ фуТБол 9 „Янтра 1919“ 
– „Янтра Габрово“ Терен с изк. трева

ТЕРиТОРиаЛНО 
сТаТисТиЧЕсКО БЮРО 

сЕВЕР
ОТдЕЛ „сТаТисТиЧЕсКи 
изсЛЕдВаНия“ - гаБРОВО

 През 2017 година в об-
ласт Габрово са приключи-
ли делата за 706 извърше-
ни престъпления. Делата 
за 244 от тях са завърши-
ли с ефективно осъждане, 
за 291 - с условно осъжда-
не, за 22 - с оправдаване, 
за 2 - с прекратяване, а за 
147 - с освобождаване от 
наказание. 
 С осъдителни присъди 
(ефективни и условни) са 
приключили делата за 535 
извършени престъпления, 
което е с 11.0% повече в 
сравнение с 2016 година. 
 През 2017 година обви-
няеми са били 674 лица, от 
които: 
 • с ефективна осъди-
телна присъда са приклю-
чили делата на 231 лица, 
или 34.3% от общия брой 
на обвиняемите; 
 • условно осъдени са 
278 лица (41.2%); 
 • освободени от на-
казателна отговорност са 
148 лица (22.0%); 
 • оправдани са 15 об-
виняеми лица (2.2%); 
 • прекратени са делата 
на 2 лица (0.3%). Фиг. 1
 Броят на осъдени-
те лица с влезли в сила 
присъди в област Габрово 
през 2017 г. е 509, като в 
сравнение с 2016 г. се уве-

личава с 5.8%. Осъдените 
непълнолетни лица (14 - 17 
години) са 27, или 5.3% от 
всички осъдени. 
 Престъпления, завър-
шили с осъждане, и осъде-
ни лица по глави от Нака-
зателния кодекс (НК) и ня-
кои видове престъпления1 

общоопасни
престъпления
 През 2017 г. най-голям 
е броят и съответно от-
носителният дял на общо-
опасните престъпления - 
298, или 55.7% от общия 
брой на наказаните прес-
тъпления в областта. Осъ-
дените за извършването 
на този вид престъпления 
са 262, или 51.5% от общия 
брой на осъдените лица. В 
сравнение с предходната 
година през 2016 г. се на-
блюдава увеличение както 

на броя на престъплени-
ята, така и на осъдените 
лица за извършени общоо-
пасни престъпления - съот-
ветно с 22.6% и 11.0%.
 В структурата на об-
щоопасните престъпления 
най-голям е броят на прес-
тъпленията по транспор-
та и съобщенията - 247, 
или 82,9% от общия брой 
на общоопасните престъ-
пления. За извършването 
на този вид престъпле-
ния са осъдени 218  лица, 
или 83.2% от осъдените 
за извършени общоопасни 
престъпления. 
 Престъпленията, свър-
зани с наркотици, завър-
шили с осъждане през 
2017 г. в област Габрово, 
са 39, а наказаните за тях 
лица са 31. 
 Престъпления против 
собствеността2 На второ 

място в структурата на 
престъпленията, завърши-
ли с осъждане през 2017 
г., са тези против собстве-
ността. С осъдителна при-
съда са приключили дела-
та за 114 извършени прес-
тъпления (21.3% от всички 
престъпления, завършили 
с осъждане). В сравнение 
с 2016 г. се отбелязва на-
маление с 20.3%. Осъдени 
са 126 лица, или 24.8% от 
общия брой на осъдените 
през 2017 година. 
 • Сред престъплени-
ята против собственост-
та най-разпространени са 
кражбите на имущество 
с 68.4% относителен дял 
от престъпленията против 
собствеността, завършили 
с осъждане. С осъдител-
на присъда са приключили 
делата за 78 извършени 
кражби, а осъдените за 

тях лица са 89.
 • По своята правна и 
криминална характеристи-
ка грабежите са сред най-
тежките престъпления про-
тив собствеността. През 
2017 г. за 9 грабежа са 
осъдени 10 лица. 
 • За извършени  9 из-
мами са осъдени 13 лица. 
 
Престъпления
противличността3
 През 2017 г. са наказа-
ни 27 престъпления против 
личността (5.0% от всички 
престъпления, завършили 
с осъждане). За извърш-
ването им са осъдени 25 
лица, или 4.9% от общия 
брой на лицата с влезли в 
сила присъди през година-
та. 
 
осъденилицазадруги
видовепрестъпления

 През 2017 г. са осъде-
ни за извършването на:
 Престъпления против 
стопанството – 52 лица 
(10.2%);
 Документни престъпле-
ния – 14 лица (2.8%);
 Престъпления против 
брака, семейството и мла-
дежта и документни прес-
тъпления - 12 лица (2.4% от 
всички осъдени).
  
осъденилица
пополивъзраст
 Разпределението на 
осъдените през 2017 г. 
лица по пол и възраст е 
следното:
 • Броят на осъдените 
мъже е 480, или 94.3% от 
общия брой на осъдените 
лица. С най-висок брой и 
относителен дял са мъже-
те с влязла в сила присъ-
да във възрастовата група 

30-39 години - 27.7% от 
общия брой на осъдените 
мъже.
 • Осъдените жени са 
29, като най-голям е делът 
им във възрастовата група 
30-39 години - 31.0% от 
общия брой на осъдените 
жени. Фиг. 2

осъденилицапо
наложенинаказания
 В структурата на осъ-
дените лица по наложе-
ни наказания най-голям е 
относителният дял на ли-
шените от свобода. През 
2017 г. те са 401, или 78.8% 
от общия брой на осъде-
ните лица. Най-висок е 
относителният дял на ли-
шените от свобода за срок 
до 6 месеца (47.1%) и от 
6 месеца до 1 година – 
35.4% от общия брой на 
осъдените на лишаване от 
свобода.

1Включват престъпления, из-
вършени по общоопасен начин 
или с общоопасни средства, по 
транспорта и съобщенията, про-
тив народното здраве и околна-
та среда, при използването на 
атомната енергия за мирни цели 
и други.
2Включват: кражба и грабеж 
на имущество, присвояване, 
измама, изнудване, вещно ук-
ривателство, унищожаване и 
повреждане на имущество, зло-
употреба на доверие. 
3Включват убийства, телесни 
повреди, отвличане и противо-
законно лишаване от свобода, 
принуда, обида и клевета, раз-
врат, трафик на хора.

Прåñтъплåíия, оáвиíяåми и оñъдåíи лица прåз 2017 ãодиíа в оáлаñт Гаáрово

Фиг. 1. Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица
през периода 2013 – 2017 година

Фиг. 2. Структура на осъдените лица по възраст през 2017 го-
дина

Осъдени лица по 
наложени наказания
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 Калоян е възпитаник 
на Националната Апри-
ловска гимназия, профил 
български език и литера-
тура, дипломира се през 
2016 година и избира да 
продължи образованието 
си в желана и близка до 
творческата му природа 
специалност – Българска 
филология в СУ „Климент 
Охридски“.
 Книгата бе предста-
вена на 27 септември в 
ХГ „Христо Цокев“ чрез 
артистичен спектакъл от 
поезия, музика, диалози и 
автографи.
 В реализирането и из-
даването на стихосбирката 
се включва екип от млади 
хора, възпитаници на НАГ, 
които се вдъхновяват от 
идеи, рисуват, редактират, 
творят. 
 Д-р Иван Христов от 
Института по литература 
на БАН, възпитаник на 
Априловската гимназия, 
поет и автор на няколко 
поетични книги, както и 
член на организационния 
комитет на международния 
фестивал София: Поети-
ки, е редактор на книгата. 
Той направи задълбочена 
и емоционална рецензия 
на стиховете, като открои 
ценни качества в творче-

ския натюрел на Калоян. 
И сподели, че още при 
първия прочит на стихове-
те „нещо го е закачило“ и 
го е привлякло интуитивно 
към книгата.
 Христина Димова, 
също випускник на гим-

назията и съученичка на 
Калоян,  е автор на илюс-
трациите, които са нежни 
и въздействащи, и по ду-
мите на автора обогатяват 
смисъла, като Христина е 
уловила сама детайли в 
текстовете, които естест-

вено са се превърнали в 
рисунък.
 Важна е и подкрепата 
на още един член на екипа 
– Иван Христов, историк и 
също поет, който заедно с 
Калоян и други съмишле-
ници създават първо фо-

рум за среща на млади 
хора, изкушени от слово-
то – Творчески срещи, а 
след това и литературен 
сайт „Тетрадката“. Сайтът 
им вече е авторитетно он-
лайн литературно издание, 
на което са се доверили 

автори като Здравка Евти-
мова, Петър Чухов, Росен 
Карамфилов и много наче-
ващи поети и писатели.
 Издателството, което 
отпечатва книгата, е „Фа-
бер“ -Велико Търново.
 В представянето на 
стихосбирката се включи-
ха и музикалните таланти 
– Ивета Петрова, също от 
НАГ и Upstream Voices, как-
то и Момчил Косев, млад, 
талантлив и вече популя-
рен изпълнител, близък 
приятел на Калоян, който 
специално пристигна за 
събитието и с китарата 
си озвучи изпълненията на 
текстовете, като създаде 
неповторима атмосфера. 
Ивета изпълни нежни и 
лирични песни от реперто-
ара на Нели Рангелова и 
Владимир Висоцки.
 Водещ на събитието бе 
Владилена Катевска, учи-
тел на Калоян по българ-
ски език и литература:
 „Стиховете на Калоян 
са тихо и умиротворено 
вглеждане в света такъв, 
какъвто е – лиричен, при-
роден, чист, хармоничен, 
но хората често не забе-
лязват тази първичност, 
затова книгата на младия 
поет е покана да видим, 
да чуем, да се сепнем, 

може би и да се пробудим, 
за да не изгубим онази 
невинност и чистота, които 
са част от райската гра-
дина на човешката душа, 
а природата е само ней-
ното огледало. Стиховете 
на Калоян са резултат от 
това вглеждане в света, от 
неговите природни скита-
ния и преживявания, за да 
се открият те в неслучай-
ните „съвпадения“.
 „Съвпадения“ е покана 
за заедност, откритост и 
среща. А следващата книга 
на автора може би ще ни 
изненада с продължения 
на съвпаденията, но в про-
за.

ХУдожниК
не бих нарисувал пейзаж
без да сложа на него две
хвъркащи птици
не бих нарисувал ръка,
ако тя не се е хванала
в друга
не бих нарисувал река,
в която нито
една риба не плува
не бих нарисувал море,
в което не се
блъскат вълни.
и всъщност…
не бих нарисувал портрет
на жена,
която няма усмивка и
пламък в очите.

Калоян Христов

 Отборът на „Янтра 
1919“ допусна загуба в VIII-
я кръг на първенството в 
Елитната юношеска група 
U19. Воденият от Николай 
Василев състав отстъпи с 
2:5 при визитата си на 
„Локомотив 1926“ в Плов-
див. Домакините водеха 
само с 1:0 на почивката, 
но след втория получен 
гол габровските футболи-
сти сякаш свалиха гарда и 
инкасираха още три гола. 
В последните минути на 
двубоя Петър Павлов на-
прави загубата по-почетна 
с две бързи попадения, 
първото от които от дуз-
па, отсъдена за нарушение 
срещу Димитър Кънчев.
 Във временното кла-
сиране „Янтра 1919“ заема 
12-а позиция с актив от 8 
точки, а „Локомотив 1926“ 
е 11-и с 9 точки.
 В следващия кръг га-
бровският тим ще прие-
ме на стадион „Априлов“ 
третия в подреждането - 
„Лудогорец 1945“ (Разград). 
Двубоят е днес от 15.30 
часа.

рЕзулТаТи, VIII кръг
„Дунав 2010“ (Русе) - „Славия 
1913“ (София) 1:0
„Марек 1915“ (Дупница) - 
„Нефтохимик 1962“ (Бургас) 2:0
„Локомотив 1926“ (Пловдив) - 
„Янтра 1919“ (Габрово) 5:2
„Лудогорец 1945“ (Разград) - 
„Черно море“ (Варна) 1:1
„Ботев“ (Пловдив) - ЦСКА (Со-
фия) 0:1
„Сливен 2000 (Сливен) - „Пи-
рин“ (Благоевград) 1:2
„Берое“ (Стара Загора) - „Лев-
ски“ (София)  2:1

класиранЕ
„Септември“ (София) 16:2 19
„Черно море“ (Варна) 29:4 19
„Лудогорец 1945“ 13:4 17
„Берое“ (Стара Загора) 27:7 16
„Ботев“ (Пловдив) 17:9 15
„Пирин“ (Благоевград) 11:10 15
ЦСКА (София) 10:6 14
„Левски“ (София) 21:13 12
„Славия 1913“(София) 14:10 11
„Монтана 1921“ 14:9 10
„Локомотив 1926“ (Пв) 16:17 9
„Янтра 1919“ (Габрово) 8:22 8
„Марек 1915“(Дупница) 9:31 6
„Нефтохимик 1962“ 4:15 6
„Дунав 2010“ (Русе) 3:14 4
„Сливен 2000“(Сливен) 6:45 0

сТЕФКа ВасиЛЕВа, 
НаЧаЛНиК ОТдЕЛ 

„дъРЖаВЕН аРхиВ” - 
гаБРОВО

 Обиколката на Бълга-
рия е трета по ранг.
 Обиколката на Бъл-
гария е международно 
многоетапно колоездачно 
състезание, което се про-
вежда в България от 1924 
година. Първият старт е 
даден на 21 август 1924 г. 
в София. Към септември 
2013 г. са проведени общо 
63 колоездачни обиколки 
на България (заради от-
лаганията на състезания 
през годините), а в ран-
ната есен на 2010 година 
се провежда юбилейната 
60-та обиколка. 
 Тя е по-старо състеза-
ние от Обиколката на Ис-
пания, което е третото по 
ранг колоездачно състе-
зание след Тур дьо Франс 
(Обиколката на Франция) 
и Джиро д‘Италия (Оби-
колката на Италия). 
 Обиколката на Бълга-
рия обикновено включва 
между 6 и 14 състезател-
ни етапа, с приблизите-
лен общ пробег около 1500 
километра. Най-дългата 
обиколка е през 1949 г. 
и е 1905 км. В обиколка-
та са участвали спортисти 
от над 40 държави, като 
по традиция тя е особено 
популярна сред колоезда-
чите от Полша и бивша 
Чехословакия. 
 През годините на Сту-
дената война Обиколка-
та на България е едно от 
най-престижните колоез-
дачни състезания в Евро-
па, като привлича опитни 
състезатели от традицион-
но силните в колоездене-
то държави като Италия, 
Франция и Холандия. След 
промените през 1989 годи-
на обиколката губи част 
от престижа си за колоез-
дачите от силните в този 
спорт нации. Най-много 
победи (пет) има Ивайло 
Габровски, а с по три ус-
пеха в актива си са други 
четирима български коло-
ездачи - Боян Коцев, Нен-
чо Стайков, Христо Зайков 
и Павел Шуманов. 
 Габровецът Веско Куту-
ев печели Колоездачна-
та обиколка на България 
през 1968 година.

 

За Веско Кутуев разказва 
неговият приятел, колоез-
дачът Атанас Савчев:
 „През 70-те години 
Обиколката на Югославия 
беше едно от на-престиж-
ните колоездачни състеза-
ния. В етапа до Сараево 
начело на колоната бяха 
един сърбин и единият от 
братята Петерсон – све-
товни шампиони на 100 
км, и след тях бяхме ние 
- Веско Кутуев и аз. В 
Сараево трасето минава-
ше през много стръмен 
участък от 1,5 км, като 90% 
от колоездачите вървяха 
пеш, включително и трима-
та братя Петерсон. Баирът 
силно ме измори и въпре-
ки че треньорът беше на-
редил аз да бъда трети, за 

да получа бонификация от 
20 секунди от времето, аз 
отказах да послушам съве-
та му и казах на Веско да 
продължава. Така Кутуев 
заслужено се класира тре-
ти, а аз – четвърти. Това 
е отново 1968 г. Веско ня-
колко пъти е провъзглася-
ван за най-добър катерач 
в тази Обиколка. Същата 
титла има и в Обиколката 
на България”.
 Веско Кутуев е роден 
на 17 февруари 1943 г. в 
Габрово. В спомените на 
Атанас Савчев той е тих, 
скромен, екипен състе-
зател. Той е най-добрият 
български колоездач-кате-
рач заедно с националите 
Стефан Нейчев и Марин 
Илиев. В състезанията 
печели най-вече етапите 

по върховете, като в най-
лошия случай е втори. В 
Обиколката на Югосла-
вия печели всички етапи 
с най-големите височини. 
Участва няколко години в 
Обиколката на България, 
където печели отделни 
етапи. Има участия в меж-
дународни състезания, но 
няма завоювани победи. 
В спортната си кариера 
най-голямата му победа е 
Обиколката на България 
през 1968 г., в която пе-
чели етапа в Габрово и 
облича жълтата фланелка.
 Атанас Савчев е капи-
тан на националния отбор 
в продължение на 4 годи-
ни, състезавал се е рамо 
до рамо с Еди Меркс.
 Той е роден на 10 сеп-
тември 1946 г. в Габрово. 
Възпитаник на габровската 
колоездачна школа, състе-
зател на ЦСКА и нацио-
налния отбор, многократен 
шампион на България.
 Печели пробега София 
- Варна през 1968 г., кой-
то само през тази годи-
на е международен. През 
същата година е трети в 
Обиколката на Югославия. 
 Участва четири пъти - 
през 1967, 1968, 1969 и 
1970 г.,  в Пробега на мира  
(Прага - Берлин - Варша-
ва), като най-доброто му 
постижение е 20-то място 
в индивидуалното класира-

не, а в етапите печели две 
трети места, който успех 
му отрежда място в коло-
ездачния елит. 
 Участва в състезания в 
Югославия, Италия, Фран-
ция, Германия, Египет, Ал-
жир (4 години) и др. Със-
тезавал се е рамо до рамо 
с Еди Меркс - белгийски 
професионален колоездач, 
считан от мнозина за най-
успешния колоездач в ис-
торията на спорта.
 През 1968 г. печели ку-
пата на Романо ди Лом-
бардия в Италия.
 Капитан е на нацио-
налния отбор в продълже-
ние на 4 години. 
 Има присъдени звания 
„майстор на спорта“, „ин-
структор по колоездене“ 
и много грамоти за по-
стигнати високи спортни 
успехи. 
 В Държавен архив - 
Габрово се съхраняват ал-
бум със снимки от състе-
зания, свидетелство, гра-
моти за постигнати високи 
спортни успехи, статии, 
отзиви в наши и чужди 
вестници за спортните му 
постижения, предадени 
лично от него.
 Успешен състезател, 
но буйният му младежки 
нрав не приема неуре-
диците в ръководството 
на спорта, разочарован, 
Наско прекратява спорт-

ната си кариера много 
млад, през 1971 година.
 Първият треньор на 
Наско като ученик е Ко-
льо Иванов. Христо Илиев 
го тренира като юноша, в 
отбора на мъжете треньор 
му е Христо Лалев, а Боян 
Коцев и Ненчо Христов – в 
София.
 Според него най-до-
брият колоездач на Габро-
во е Христо Радев (Мотка-
та), който има най-много 
завоювани републикански 
титли от габровския отбор 
- шампион „40 километра 
по часовник“, на 400 км 
индивидуално, шампион на 
100 км, на 185 км кри-
териум, на писта по из-
дръжливост, на писта по 
американско преследване 
заедно с Георги Одрински 
и др.
 За липсата на успеш-
ни спортисти Атанас Сав-
чев вини закриването на 
спортните училища, които 
подготвяха спортисти от 
малка възраст. А огорче-
нията му както в миналото 
така и днес са, че у нас 
личностите, които ръково-
дят спорта, гледат на него 
повече като източник на 
пари. Мъката му е, че в 
Габрово не може да се 
развие колоезденето, за-
щото колоезденето е скъп 
спорт и за него трябват 
много средства.

Калояí Õриñтов íаправи дåáют ñ поåтичíата кíиãа „Съвпадåíия”

Владилена Катевска, д-р иван Христов, Калоян Христов, Момчил Косев и иван Христов, също поет

50 ãодиíи от Колоåздачíата оáиколка íа Бълãария, 
ñпåчåлåíа от ãаáровñкия колоåздач Вåñко Кутуåв

„Яíтра 1919”заãуáи 
от „Локомотив 
1926” (Пловдив) в 
Елитíата U19 

Колоездачната обиколка на България, 1968 година. Снимките 
са предоставени от съпругата на Веско Кутуев - Галина

 Атанас Савчев (първият вляво) на тренировка-състезание в Алжир през 1967 г.


