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

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

„Импулс“ АД - Габрово 
търси да назначи на работа . мАшИннИ оперАторИ на машини с ЦпУ . нАстройчИк на стругове с ЦпУ. шлосерИ. отк

Ние предлагаме:
1. отлично заплащане, допълнителни финансови бо-
нуси, ваучери за храна и транспорт.
2. работа в екип от млади амбициозни хора, доказа-
ни професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и 
професионално израстване.

справка на тел. 066/899-542 или
 0879/406-796 - Величка раева - личен състав.

 Магдалена Минева за-
воюва сребърен медал, 
а бК „Габрово 91“ зае 
осмо място в отборното 
подреждане от I кръг на 
държавното лично-отбор-
но първенство по бокс 
за девойки, което бе и 
Купа българия за 2019-та. 
Шампионатът се проведе 
в русе с участието на 47 
млади боксьорки.
 бК „Габрово 91“ се 
представи с две състеза-
телки. Магдалена Минева 
се качи на ринга в кате-
гория до 60 кг и отстрани 
две съпернички по пътя 
към финала. Възпитаничка-
та на треньора Митко ива-
нов стартира с категорич-

на победа над Мелиса ра-
мадан от клуб „севдалин 
Василев“ (Хасково). още 
в първия рунд Магдалена 
изпрати два пъти в нокда-
ун своята опонентка. Във 
втория реферът на ринга 
още веднъж трябваше да 
брои на рамадан и това 
доведе до прекратяване 
на двубоя. на полуфина-
ла ученичката от габров-
ската ПГт „Пенчо семов“ 
демонстрира чудесна игра 
срещу инна Цветкова от 
„бдин“ (Видин) и се нало-
жи убедително с 3:0 съдий-
ски гласа. Малшанс спохо-
ди габровското момиче в 
спора за златото, в който 
се изправи срещу защи-

таващата цветовете на 
клуба домакин (бК русе) 
румънска боксьорка Миха-
ела Гиобани. Получен удар 
още в началото на сре-
щата разкървави носа на 
Минева и тя беше спряна 
с лекарска забрана.
 отличен дебют на-
прави другата предста-
вителка на бК „Габрово 
91“  - александра Йоанис. 
14-годишната състезателка 
изигра много добър мач 
срещу ивана Веселинова 
от ЦсКа до 51 кг, но отс-
тъпи с 1:2 съдийски гласа. 

 на благотворителна 
вечер габровският Лайънс 
клуб събра 5 730 лева, кои-
то дари за изработването 
на светия престол в но-
вата църква в кв. Младост 
„св. св. онуфрий, да-
маскин и всех мучеников 
Габровских“. събраните 
средства от дарителската 
вечер вече са предоста-
вени на габровското Цър-
ковно настоятелство за 
изработването на светия 
престол.
 Участие в благотвори-
телната вечер взеха Ве-
селин Георгиев - дистрикт 
управител на дистрикт 130 

българия, иван байков - 
първи Вице дистрикт 130 
българия, представители 
на Лайънс клубовете от 
Варна академика, Велико 
търново, силистра и русе.
 Към благотворителното 
събитие се присъединиха 
кметът на Габрово таня 
Христова, нейният замест-
ник николай Меразчиев, 
представители на бизнеса 
и на различни организа-
ции от града. 
 своята благословия 
даде отец стефан, който 
дари за благотворителния 
търг икона, изработена 
ръчно от атонските мона-

си, от името на църковно-
то архиерейско наместни-
чество.
 бла готворителното 
участие на певицата Поли 
Паскова направи вечерта 
специална и незабрави-
ма за всички, след като 
сподели с публиката не 
само най-хубавите си пес-
ни, но и своето отношение 
към благотворителната ка-
уза за Храма. освен чрез 
куверта, гостите прояви-
ха щедрост и с участието 
си в благотворителните 
търг и базар. Валентина 
станчева, президент на га-
бровския Лайънс клуб за 

2018/2019 г., с нескрити 
радост и гордост обяви, че 
събраната сума от дари-
телската вечер - 5730 лв. 
- е напълно достатъчна, за 
да бъде направен светият 
престол за новата църква. 
 Като благодари на 
всички свои дарители Ла-
йънс клуб - Габрово при-
помни още, че по вре-
ме на миналогодишната 
благотворителна вечер на 
организацията са били съ-
брани средства за закупу-
ване на храмовите камба-
ни, които всяка сутрин и 
вечер вече огласят квар-
тал Младост.

Лайъíñ клуá - Гаáрîвî дарява 5730 лåва за 
Свåòия прåñòîл íа църкваòа в кв. Младîñò

 на 1 април, навръх 47-
ия си рожден ден, Музе-
ят на хумора и сатирата 
връчи традиционната си 
награда в рамките на 44-та 
национална изложба на 
карикатурата, организира-
на от секция „Карикатура“ 
към сбХ. Получи я доайен-
ът на карикатурата Милко 
диков - плакет „светът е 
оцелял, защото се е смял“ 
и покана за самостоятел-
на изложба в рамките на 
Карикатурен салон 2019 
през месец октомври.
 През годините худож-
никът е бил редовен участ-
ник в биеналето на хумора 
и сатирата в Габрово. Ка-
рикатуристът е носител на 
различни награди в исто-
рията на конкурса - отли-
чие в първото му издание 

през 1973 г., специална 
награда на журито за гра-
фика през 1977 г., награда 
на съюза на българските 
художници през 1981 г. и 
на първа награда за кари-
катура през 1985 година. 
член е и на жури през 
80-те. за колекцията на 
Музея авторът е дарил 32 
карикатури.
 При откриването бяха 
обявени и останалите тра-
диционни за националната 
изложба на карикатурата 
награди. Голямата награда 
на сбХ бе присъдена на 
Валентин Георгиев. награ-
дата на секция „Карикату-
ра“ получи Майя чолакова, 
а наградата на столична 
община на името на доньо 
донев - Галина Павлова.
 В националната из-

ложба на карикатурата 
са представени 41 автори. 
тя е разположена на 4-ия 

етаж на „Шипка“ 6 и ще 
бъде отворена за посети-
тели до 25 април. 

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 „Поредната акция по 
почистване завърши успеш-
но! сърдечно благодарим 
на доброволците от иМКа 
- Габрово, ХК „чардафон“, 
Interact Club Gabrovo и на 
всички, които се включиха 
в почистването около сту-
дентското общежитие в кв. 
трендафил.“        стр. 2

Ощå 50 чувала 
ñ áîклук, дåца 
лъñíаха òåрåí 
в Трåíдафила

Милкî Дикîв пîлучи íаãрадаòа 
íа Музåя íа хумîра и ñаòираòа 

 Проектът е за над 7 
млн. лв. като участъкът се 
финансира от „Програмата 
за развитие на селските 
райони 2014 – 2020 г.“.
 Кметът на севлиево 
д-р иван иванов направи 
първа копка на проекта 
за рехабилитация на пътя, 
свързващ град севлиево с 
язовир „александър стам-
болийски“. Проектът пред-
вижда да се обнови изця-
ло пътя и прилежащата му 
инфраструктура в град се-
влиево и селата Крушево 
и Младен до язовир „алек-
сандър стамболийски“.
 Проектът „реконструк-
ция и рехабилитация на 
път GAB1169/III-404, севли-
ево – Крушево – Младен – 
яз. „ал. стамболийски“ се 
финансира от „Програмата 

за развитие на селските 
райони 2014–2020 г.“. той 
се изпълнява по подмярка 
7.2. „инвестиции в създа-
ването, подобряването или 
разширяването на всич-
ки видове малка по ма-
щаби инфраструктура“ от 
мярка-7 „основни услуги 
и обновяване на селата в 
селските райони“ на Прср 
„2014-2020“. общата стой-
ност на проекта е 7 033 
393,45 лв., от които 5 978 
384,44 лв. са европейско 
финансиране. очаква се 
дейностите да бъдат за-
вършени до 21 дек. 2020 г.
 на официалната це-
ремония по проекта при-
състваха цялото общинско 
ръководство на община 
севлиево, председателят 
на обс здравка Лалева, 

народният представител от 
партия ГЕрб иглика ива-
нова, Минчо Минчев - ди-
ректор на областната ди-
рекция в Габрово на дър-
жавен фонд „земеделие“, 
кметските наместници и 
изпълнителите по проекта. 
 „искам да благодаря 
на колегите, които напра-
виха възможно този про-
ект да стартира. благо-
дарение на „ПрПс 2014 
– 2020“ ние успяваме за 
пореден път да използва-
ме възможностите, които 
предоставят европейските 
фондове, за да продъл-
жим да обновяваме ин-
фраструктурата не само 
в град севлиево, но и в 
останалите населени мес-
та на общината“, сподели 
кметът д-р иванов.стр. 2

Първа кîпка íа прîåкòа за рåкîíñòрукция íа 
пъòя за язîвир „Алåкñаíдър Сòамáîлийñки"

Срåáрî за Маãдалåíа Миíåва îò ДЛОП пî áîкñ за дåвîйкиД-р Гîлåмаíîв: „Пåòраíка Кîлåва завåща ñåмåйíаòа 
áиáлиîòåка íа Априлîвñкаòа ãимíазия”             8
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ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
ор ГА нИ зИ рА лИ Цен зИ рА нИ кУр со Ве зА: 

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

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

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

066/808-592, 0887/361-876

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

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

водоснабдяване и канализация
 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com

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

angel estate
www.angel-estate.com

агенция 
за недвижими имоти

0877 735 356
*angel_estate@abv.bg

Вашият партньор в 
недвижимото имущество!

f

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа 
    

 Гражданинът николай 
Косев се възползва от 
правото си на питане пре-
ди заседания на общин-
ския съвет. Въпросът му 
е свързан с чистотата на 
контейнерните площадки 
около сУ „райчо Каролев“.
 „там е страшна мръсо-
тия. Помолих новия дирек-
тор на училището, ако има 
възможност, чистачките на 
училището, чистейки дво-
ра, да минат с метлите и 
кофите да съберат и това 
зад железния парапет. чо-
векът излезе наистина се-

риозен и сега там е много 
добре. обаче отвън към 
контейнерите, там е пак 
страшен ад. изхвърлят се 
много работи, контейнери-
те преливат. 
 Единият контейнер от-
долу е пропукан и обър-
нат с копелетата нагоре. 
надолу като тръгнете по 
улицата към моста, преди 
„Кауфланд“, в лявата стра-
на, на брега на реката, е 
ужасно, има всякакви бок-
луци, това са неща, кои-
то не се разлагат. Преди 
години имаше една група 
жени, които се събираха 
по 15-20 и чистеха около 

бордюрите с мотиките тре-
вата, минаваше камионче-
то и т. н. сега такова нещо 
няма. няма ли такава гру-
па вече, няма ли ги тези 
работници?
 освен това общински-
ят инспекторат може да 
мине край нашите блокове 
на ул. „Градище“. отзад 
е пълно с фасове. аз ги 
сметох с моята метла и 
ги направих на камара и 
се чудих какво да правя 
по-нататък. да ги събера 
ли или да ги хвърля пред 
блока, от който смятам, 
че падат? нека да минат 
от инспектората, да видят 

какво е и ако трябва, да 
глобяват всичките, но това 
да се очисти по някакъв 
начин.“ 
 отговорът на кме-
та таня Христова е: „Във 
връзка с ваше питане от-
носно състоянието на кон-
тейнерни площадки около 
XI основно училище „рай-
чо Каролев” бяха предпри-
ети мерки.
 служители на оП „бла-
гоустрояване” почистиха 
съдовете за битови от-
падъци и площите около 
тях. районът е включен в 
графика на оП „благоус-
трояване” за ежедневно 

почистване на отпадъци-
те и сметосъбиране. Ед-
рогабаритни, строителни 
и растителни отпадъци се 
извозват регулярно.
 В сгради в режим на 
етажна собственост права-
та и задълженията на соб-
ствениците, ползвателите 
и обитателите на самос-
тоятелни обекти или части 
от тях са уредени със за-
кона за управление на ет-
ажната собственост. соб-
ствениците, ползвателите 
и обитателите са длъжни 
да изпълняват решенията 
на органите на управление 
на етажната собственост и 

задълженията, предвидени 
в правилника за вътреш-
ния ред. В него може да 
бъде регламентиран редът 
за поддържане на чисто-
тата на околоблоковото 
пространство на сградата, 
в която живеете. Устано-
вяването на нарушения се 
осъществява по реда на 
чл. 57 от закона.
    служители на общин-
ски инспекторат са извър-
шили проверка във ваше 
присъствие. Установено е, 
че замърсяването на око-
лоблоковото пространство 
е дело най-вече на живу-
щите в блока. 

 използвам случая да 
ви напомня, че тече про-
веждащата се ежегодно 
кампания по пролетно по-
чистване на града. на же-
лаещите да се включат ще 
бъдат подсигурени чували 
и ръкавици за събиране 
на отпадъците и тяхното 
извозване. Всички учас-
тници, регистрирани в ка-
панията, могат да получат 
качествен почвен подобри-
тел - компост, произведен 
от оП „регионално депо 
за неопасни отпадъци“ - 
Габрово, за облагородя-
ване на околоблоковите 
пространства“.

АНАхРОНИкА 
 КРАжбА В бившия Вариететен театър в Габрово – 
полицията задържа 21-годишен, който разбил врата-
та му и откраднал две скулптурни фигури, месингови 
обшивки на сепарета и различни по сечение кабели. 
нанесените щети са в процес на установяване, а  
част от откраднатите вещи са намерени и иззети. 
21-годишният крадец е посегнал на имуществото на 
19 март т. г. срещу него тече разследване.
 ДВАМА ОТ Габрово – на 21 и 40 години, са задър-
жани  в района на село Горна росица със 164 грама 
марихуана. Криминалистите от од на МВр - Габрово 
са ги арестували на 28 март т. г. В момента по слу-
чая тече досъдебно производство за притежание на 
наркотични вещества. 
 НА СЪД отиват и мъж и жена – на 30 и 23 години, 
които ограбили къща на ул. „никола Войновски“ в 
Габрово. на 27 март т. г. в полицията се оплакала 
60-годишна жителка на софия, че за периода юни 
2018 г. - 27 март т. г. от къщата й на споменатата ули-
ца са изнесени метални оградни пана, метални ко-
фражни платна, пружини за легла, тръби и винкели с 
различна дължина, печки за твърдо гориво и дървен 
материал. Полицията е установила извършителите, 
като част от откраднатите вещи са намерени и иззе-
ти.
 ГАбРОВСКи „ФОЛКСВАГЕН Фокс“ е осъмнал със счу-
пени предното панорамно стъкло и двете странични 
огледала за задно виждане. автомобилът е бил пар-
киран на ул. „Лазурна“ в Габрово, съобщиха вчера от 
полицията.
 24-ГОДишЕН жиТЕЛ на село богатово е задържан 
в севлиево заради шофиране под въздействието 
на наркотик. Колата му „ауди а4“ е била спряна за 
проверка на 29 март около 21 часа на ул. „Марин 
Попов“. При направения тест на водача за употре-
ба на наркотични вещества с техническо средство 
„drug test 3000” е установено, че е под въздействието 
на амфетамин. издаден му е бил и талон за меди-
цинско изследване, но той не е дал кръв за химичен 
анализ. 

Електроразпределение 
север ад, разпределителен обслужващ 

център габрово и г. оряховица 

УВеДомяВА сВоИте клИентИ, че:

  В периода 22.04.2019 - 25.04.2019 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електрое-
нергия са възможни смущения на електрозахранване-
то в района на община Габрово, с. новаковци (част 
от абонатите, захранени от тП 1 драгановци).

 на 18.04.2019 г. от 08:30 до 16:00 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности на 
съоръженията за доставка на електроенергия ще 
бъде прекъснато електрозахранването в района на 
община Габрово и община севлиево, с. дебел дял 
и почивна станция „Люляци“. Временни смущения в 
електрозахранването са възможни от 08:30 до 09:15 
ч. и от 13:30 до 16:00 ч. в районите на община Габро-
во и община севлиево, гр. севлиево – ул. „Габровско 
шосе“, местността севлиевски лозя, селата Яворец, 
драгановци, драгиевци, новаковци, батошево, Кас-
тел, Камещица, Музга, Гъбене, смиловци, борското.   
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	
обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	 Оряховица	 се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.	
 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

Young Living EssEntiaL oiLs  
,,янг ливинг етерични масла‘‘ със съдействието 

на ружа Тихова-грйин  и ,,Веда консулт‘‘ 
организира  

безплатна информационна среща 
с представители за Източна европа 
Elena Stratulat (Country Manager south Eastern 
Europe) и Ana Waszkiewicz (YL savvy Minerals 

Educator & Make-up artist) 
 каним интересуващите се от 

прИроДолеченИе И зДрАВослоВен 
нАчИн нА жИВот 

на 14 април 2019 г. в 16 часа в конферентната зала 
на „Веда консулт“ на ул. „станционна‘‘ 3 Габрово.

лЕкари
д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37
псиХиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

к а Б и н Е Т 
по дЕТски 
Б о л Е с Т и 
№ 15 в 
МЦ „АПО-
ГЕЙ“ - до 
„Кауфланд“ 
- Габрово. 
д-р григор григороВ 
- спЕциалисТ по пЕ-
диаТрия, ординатор в 
Неонатологично отделе-
ние на МБАЛ „Д-р Тота 
Венкова“ - Габрово. 
Работи с направление 
от личния лекар, плате-
ни прегледи и домаш-
ни посещения. График: 
от понеделник до чет-
въртък - от 15.00 до 
18.00 часа, петък - само 
със записване от 8.00 
до 10.00 часа. Контак-
ти: тел. 0988/852-653, 
dr.grigorov_tn@abv.bg. 
[5, 4]

Граждаíиí ñиãíализира за áîклуци îкîлî 
кîíòåйíåри, Оáщиíа Гаáрîвî прави прîвåрка

Хороскопи

коМпюТърна програМа за съсТаВянЕ на 42 
Вида лични ВирТуални Хороскопи, 9 Вида 
оракули, плюс подарък на сD, ограничени 
бройки, се предлага на тел. 0896/76-23-21. [20, 2]

продължава от стр. 1
това съобщиха от Фон-
дация „Габрово – преди и 
сега“. благодарим и на об-
щина Габрово за предоста-
вянето на чували и ръка-
вици!“ Може би най-много 
благодарности от жителите 
на квартала заслужават 
25-те момичета и момчета, 
които на 30 март запрет-
наха ръкави да почистят 
терена около общежитие-
то в квартал трендафила 
в Габрово. равносметката 
им в края на деня беше 
50 чувала с боклуци, стру-
пани за извозване. „Пре-
дизвикателството е изпъл-
нено!“, доволни са от фон-
дацията. 
 три години „Габрово 
- преди и сега“ изпълня-
ва целите си да направи 
Габрово по-чист и привет-
лив. с първата си акция 
тази година обявиха, че се 
включват и в световната 
кампания #trashtag. но и 
напомниха: „не забравяй-
те да бъдете отговорни не 
само защото е модерно, а 
защото е редно!“.
 Фондация „Габрово – 
преди и сега“ се състои 
от над 20 млади активни 
габровци, заставащи зад 

общата кауза „да обеди-
ним институциите, бизнеса 
и жителите на Габрово в 
дарителска организация, 
с действията на която да 
събудим Габрово за ново 
възраждане. идеята, за 
която ще работим активно, 
е чрез промяната на за-
обикалящата ни среда да 
превърнем Габрово в по-
привлекателен и активен 
град. организацията ни е 
независима, деполитизи-
рана и не е свързана с 
други организации. Главна-
та й цел е реализиране на 
такива инвестиции, чрез 
които градът да получи 
начален тласък към ново 
пробуждане. ние работим 
в насока създаване на 
приветлива градска визия 
и среда, което да доведе 
постепенно до привлича-
не на нови инвестиции и 
туристически потоци към 
града. Като крайната цел 
се явява подбуждането 
на една нова вълна на 
промяна, която да донесе 
последващо раздвижване 
в живота на Габрово, за-
държане на млади хора 
в града и осигуряване на 
перспективи за развитие и 
достоен живот в него“.

Ощå 50 чувала ñ áîклук, дåца 
лъñíаха òåрåí в Трåíдафила

продължава от стр. 1
 той пожела проектът да 
бъде приключен в срок и 
с необходимото качество, 
както подобава.
 „това събитие е резул-
тат от усилията на две ад-
министрации – държавен 
фонд „земеделие“ и об-
щина севлиево. искам да 

благодаря на д-р иванов 
и неговия екип за тяхната 
усърдна работа за благо-
устрояването на община 
севлиево“, добави и Мин-
чо Минчев. „Вратите на 
Фонд „земеделие“ са ши-
роко отворени за всички 
кметове, за хора, които 
имат идеи в областта на 

селските райони, както и 
такива, които имат идеи за 
развитие на агро бизнес“, 
заяви още директорът на 
областната дирекция. той 
връчи и благодарствен ад-
рес на кмета д-р иванов 
от името на Фонд „земе-
делие“ по повод стартира-
лия проект.

Първа кîпка íа прîåкòа за рåкîíñòрукция íа 
пъòя за язîвир „Алåкñаíдър Сòамáîлийñки"

 народно читалище 
„развитие-1869” – дряново 
беше домакин на музи-
кална среща с доц. д-р 
добромир Митев и него-
ви студенти от класа по 
акордеон към нМа „Проф. 
Панчо Владигеров”. 
 В проявата се вклю-
чиха преподавателят Вик-
тория Цуцова и нейните 
ученици от класа по акор-
деон към детската школа 
по изкуствата при чита-
лището. студентът Владан 
иванчев изпълни на баян 
първа част от соната на 
золтарьов, а третата част 
представи алекса тришич. 
Френската пиеса „бах - 
брель” от съвременния и 
популярен автор Франк 
анжелис прозвуча в за-
лата под аплодисментите 
на публиката. талантливи-
ят Венислав будинов се 
включи в концерта с две 
ритмични пиеси – суинг от 
арт Ван дам и бразилска 
самба. Мария Пенчева и 
андреа Маринова поздра-
виха гостите с изпълнения 
на популярни народни пес-
ни. 
 Проявата завърши с  
право хоро под звуците 
на акордеон в изпълнение 
на доц. Митев и  Венислав 
будинов.

Дîц. Дîáрîмир 
Миòåв ñвири 
правî хîрî в 
Дряíîвî



33 април 2019 г.

РУЖа ЛЮБЕНОВа

  „Всички структури на 
ВМро-бнд (българско на-
ционално движение) в Га-
бровска област единодуш-
но заставаме на страната 
на националното един-
ство и настояваме да се 
започне разследване на 
противоконституционни-
те действия на лидера на 
протурската партия дост 
г-н Лютви Местан“ - зая-
виха от ръководството на 
партията. изявлението е 
част от специалната де-
кларация, която написа-
ха габровските „воеводи“ 
във връзка с искането 
на Лютви Местан за при-
знаването на национални 
малцинства в република 
българия.
 „смятаме, че права-

та и свободите на всич-
ки български граждани са 
защитени и гарантирани 
от Конституцията на ре-
публика българия, в която 
е записано, че: „Всички 
граждани са равни пред 
закона. не се допускат ни-
какви ограничения на пра-
ва или привилегии, осно-
вани на раса, народност, 
етническа принадлежност, 
пол, произход, религия, 
образование, убеждения, 
политическа принадлеж-
ност, лично и обществено 
положение или имуществе-
но състояние“.  и че: „ре-
лигиозните общности и ин-
ституции, както и верските 
убеждения не могат да се 
използват за политически 
цели“.
 ние, като граждани 
на република българия, 

декларираме, че никога 
няма да отстъпим от тези 
ценности и винаги ще за-
щитаваме българските на-
ционални интереси. твърдо 
сме убедени, че всички 
български граждани, било 
то православни, католици, 
протестанти, юдеи, мю-
сюлмани и атеисти, сме 
частици от Единната и 
неделима българска нация. 
република българия е 
наша родина и наша обща 
държава, тя не е държава-
та на Ердоган, чиито инте-
реси, очевидно, се опитва 
да защитава Политическа 
партия дост и нейният 
председател Лютви Мес-
тан.
 ние, членовете и сим-
патизантите на ВМро-бнд 
в Габровска област, счи-
таме, че е наложително 

започването на разслед-
ване и поставянето под 
наказателна отговорност 
на цялото ръководство на 
Политическа партия дост, 
за противоконституционна 
и антидържавна дейност! 
освен това, настояваме 
ПП дост да бъде закрита, 
а дейността й - забранена 
поради факта, че партията 
е създадена на етническа 
и религиозна основа, кое-
то също противоречи на 
Конституцията на републи-
ка българия! 
 ЕдинстВо и сиЛа! 
бъЛГариЯ над ВсичКо!“, 
завършва декларацията на 
габровските членове на 
ВМро.
 Ще припомним, че ден 
преди това заместник-
председателят на ВМро 
ангел джамбазки направи 

изявление за предстоящо 
внасяне на сигнал до глав-
ния прокурор срещу пар-
тия дост заради антидър-
жавна дейност. искането 
за признаване на каквото 
и да е малцинство на бъл-
гарска територия е недо-
пустимо и противоконсти-
туционно, категоричен бe 
джамбазки.
 от ВМро допълниха, 
че това не е първият сиг-
нал срещу подобни про-
вокации на протурската 
партия дост. Припомниха 
също, че държавата вече 
реагира като съдът пре-
крати регистрацията на 
сдружение с нестопанска 
цел „асоциация бату плат-
форм“, което дари 100 000 
евро на партия дост по 
време на предизборната 
кампания.

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 на 27 март 2019 г. на  
разширено заседание на 
областен съвет  на дПс с 
областния съвет на Мла-
дежко дПс и Женските 
дружества на дПс  област 
Габрово се номинираха 
кандидатите за български 
представители в Европей-
ския парламент от листата 
на движение за права и 
свободи. „Всички местни 
и общинските структури на 
дПс в областта единодуш-
но припознават като свой 
фаворит и водач на листа-
та за евроизборите на 26 
май 2019 г. илхан Кючюк 
- съобщи Ердоан Узунов, 
областен председател на 
дПс. - Младеж от  общи-
на севлиево,  доказал се 
чрез всеотдайната си ра-

бота и професионализъм в 
Европейския парламент и 
като председател на Мла-
дежко дПс. 
 освен него номинирани 
бяха още 9 кандидата: Мус-
тафа Карадайъ - председа-
тел на дПс, Ердоан Узунов 
- областен председател на 
дПс - Габрово, настоящите 
представители на партията 
в Европейския парламент: 
Филиз Хюсменова, искра 
Михайлова и неджми али, 
народният представител 
делян Пеевски, членовете 
на Цоб на дПс четин Ка-
зак и Хасан азис и общин-
ският председател на дПс 
- Габрово Кенан селимов. 
Кандидатурите, подредени 
по азбучен ред, ще бъдат 
изпратени в Централния 
съвет на дПс, където ще 
се подреди листата.“ 

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 - Г-н сираков, пп 
ГерБ обяви съвместната 
си листа със сДс с канди-
дати за евродепутати, как 
оценявате шансовете на 
тази листа?
 - ГЕрб имаме един из-
ключителен отбор, защото 
в него участват не само 
експерти, а хора, които 
познават начина на взаи-
модействие с европейски-
те структури. това е един 
силен отбор, който включ-
ва досегашни евродепута-
ти, хора с опит и висока 
експертиза.
 след Европейското 
председателство ние на-
трупахме изключително 
много опит в това как да 
използваме инструментите 
на Европейския съюз, за 
да решаваме проблеми на 
местно ниво, затова ми-
сля, че хората в листата 
на ГЕрб са тези, от които 
българия има нужда да я 
представляват в Европей-
ския парламент.
 - по-скоро позитив 
или по-скоро негатив за 
ГерБ е обединяването със 
сДс за предстоящите из-
бори?
 - това е част от раз-
витието на партията. раз-
витието означава разши-
ряване, да допуснеш да 
работиш със съмишлени-
ци. тук не става въпрос за 
призива на председателя 
на ЕнП Жозеф дол за 
обединяване в общ фронт 
за европейските избори 
на всички десни партии, 
а за това дясномислещи-
те хора да бъдат заедно,  
защото когато хората са 
заедно, тогава се постигат 
целите за развитието на 
едно общество.
 бих изразил съжале-
ние, че само сдс отклик-
наха за такъв общ фронт. 
ние сме малка държава и 
не бива да имаме голяма 
политическа класа, защото 
това разединява хората. 
нужни са ни повече обе-
динения в дясно и в ляво.

 - как оценявате шан-
совете на листата на ГерБ 
и сДс спрямо листата на 
Бсп?
 - Едни избори не са 
състезание, за да победиш 
противника, а възможност 
да покажеш силните си 
страни и ако те биха ре-
шили проблемите на хо-
рата, те да те изберат. 
Кампанията е времето, в 
което да покажем какво 
можем, какво сме постиг-
нали и да го докажем с 
факти. Вярвам, че предиз-
борната ни кампания ще 
бъде в този дух - да раз-
гърнем потенциала си и да 
покажем опита и резулта-
тите от работата ни.
 - Все още трудно съ-
бирате кворум в парла-
мента, има ли опасност 
от блокиране на работата 
му? какъв е коментарът 
Ви, че депутатите от леви-
цата не ходят на работа?
 - това е работа като 
всяка друга. Когато хората 
са на работното си мяс-
то, кворумът се случва. 
Към момента успяваме да 
съберем кворум и парла-
ментът да функционира. 
Вярвам, че няма да се 
стигне до блокиране на 
работата му. В момента в 
парламента е много по-
спокойно, защото можем, 
изчистено от емоцията, да 
дискутираме конкретните 
законопроекти, но липс-
ва опозиционната гледна 
точка, която е важна за 
всяко управление. не оч-
аквам колегите от бсП да 
се върнат в парламента 
преди евроизборите, но 
мисля, че поведението им 
е неморално и неотговор-
но. Жалко е, че демонс-
трират безотговорно към 
държавата си, а съответно 
и към избирателите си по-
ведение точно преди евро-
пейските избори. за вся-
ко едно управление и за 
развитието на държавата 
е еднакво важна и ролята 
на управляващите, и роля-
та на опозицията. 
 - Готвят ли се структу-

рите на ГерБ в областта 
за евроизборите?
 - Както знаете, пър-
вата стъпка - провеждане 
на номинационни събра-
ния от структурите по мес-
та, вече е реализирана. В 
Габровска област всички 
структури на ГЕрб номини-
раха евродепутата андрей 
новаков, който от 4 годи-
ни има офис в Габрово, 
реализира много иници-
ативи в нашите градове 
и села, подкрепи много 
местни политики, затова и 
номинацията му е напълно 
логична и закономерна.
 Вече са сформирани 
общинските предизборни 
щабове и областният пре-
дизборен щаб. Предстои, 
в съгласуване с национал-
ния предизборен щаб, да 
се планират събитията по 
време на предизборната 
кампания. 
 на 11 април от 17.00 
часа в ритуалната зала 
предстои да проведем 
граждански диалог за 
провежданите регионал-
ни политики, на който 
каним всички жители на 
Габровска област. В него 
ще участват министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството Петя 
аврамова, евродепутатът 
андрей новаков, народни 
представители, кметове. 
заедно с гражданите ще 
обсъдим основните инфра-
структурни обекти, които 
засягат Габровска област.
 - А какви нови инфра-
структурни обекти с дър-
жавно финансиране ще 
се правят тази година в 
Габровска област?
 - Както знаете, за тази 
година е планирано из-
граждането на новото кръ-
гово кръстовище до „тех-
нополис“. Процедурите са 
стартирани. Подготвят се 
и проекти за ремонт на 
пътя от кв. Хаджицонев 
мост до разклона за кв. 
радецки и за ремонт на 
участък републикански път 
в село Царева ливада в 
района на жп прелеза. оч-

акванията са, ако няма не-
предвидени пречки, обек-
тите да се работят през 
тази година.
 - нещо важно случва 
ли се в социалната коми-
сия, на която сте член?
 - През социалната ко-
мисия в момента минават 
доста важни промени и 
мерки, които касаят бъл-
гарските граждани. до дни 
в комисията ще разгледа-
ме Кодекса за социално 
подпомагане в частта, ка-
саеща промяната за бъде-
щите пенсионери, с което 
ще дадем възможност на 
всеки, на който му пред-
стои пенсиониране, да 
избере формулата си за 
изчисляване на пенсията 
- дали новата или старата, 
така че да няма ощетени.
 Предстои и гласуване 
на внесените изменения 
в закона за социалното 
подпомагане, с които се 

въвежда по-строго об-
вързване на социалните 
и семейни помощи на се-
мействата с редовното по-
сещаване на училище на 
техните деца. 
 обвързването между 
социалното подпомагане 
и задължението за редов-
но участие на децата в 
учебния процес дава ясен 
сигнал за приоритетното 
значение на решаването 
на проблема с изключва-
нето на деца от образо-
вателната система, а от 
друга страна дава гаран-
ции за последователност 
в дългосрочен план на 
провежданата политика. 
обществената загуба от 
многото деца извън об-
разователната система е 
сериозна - колкото пове-
че хора с ниско или без 
образование има в една 
държава, толкова пове-
че тя се отдалечава от 

перспективата за социал-
но благополучие и високо 
качество на живота в нея. 
този законопроект е по-
редната стъпка на ГЕрб в 
посока на преодоляването 
на проблема с обхващане-
то и с преждевременното 
напускане на образовател-
ната система на децата 
и учениците. считаме, че 
с предложените промени 
ще постигнем регулация в 
две основни направления. 
В процеса на включване 
и задържане на деца в об-
разователната система и 
в справедливото, ефектив-
но и ефикасно разходване 
на ресурсите за социал-
но подпомагане, като се 
обвърже предоставянето 
на социална помощ с из-
пълнението на определено 
конституционно задълже-
ние. 
 отпусканата еднократ-
на помощ за първокласни-
ци съгласно предлаганите 
промени ще се изплаща 
вече на два пъти - при 
отпускането на помощта 
50% и останалите 50% в 
началото на втория срок, 
а не както досега, едно-
кратно в пълен размер. По 
този начин ще се осигури 
посещаемостта на детето 
или ученика през цялата 
учебна година.
 отделно наличието на 
5 неизвинени отсъствия в 
месеца вече ще лишава 
семейството от помощи не 
за 1 месец, както досега, 
а за една година. сред-
ствата от неизплатените 
заради тази санкция по-
мощи ще бъдат предос-
тавени на училищата. за 
учебната 2017/2018 година 
(септември - юни) доведе 
до спирането или прекра-
тяването на 104 047 семей-
ни помощи за един или 
повече месеца за 63 172 
деца. средствата в размер 
на 2 037 560 лв. за първия 
учебен срок и на 2 314 
113 лв. за втория учебен 
срок са предоставени на 
образователните инсти-
туции за осъществяване 

на обща или допълнител-
на подкрепа за личностно 
развитие при условията и 
по реда на закона за пре-
дучилищното и училищното 
образование. Получените 
средства са изразходвани 
от 2 552 училища и детски 
градини през първия уче-
бен срок и от 2 458 през 
втория учебен срок за 
осигуряване на допълни-
телно обучение по учебни 
предмети, за допълнител-
ни модули за деца, кои-
то не владеят български 
език, в детските градини, 
за допълнителни консул-
тации по учебни предмети, 
които се провеждат извън 
редовните учебни часове, 
за екипна работа между 
учителите и другите пе-
дагогически специалисти, 
в т. ч. и за допълнително 
възнаграждение за педа-
гогическите специалисти, 
които работят в екипите. 
Механизмът за съвместна 
работа на институциите за 
обхващане и задържане 
в образователната систе-
ма на децата и учениците 
в задължителна предучи-
лищна възраст. Внесената 
промяна в закона за се-
мейните помощи за деца 
ще гарантира продължа-
ването на целенасоченото 
използване на средствата 
от училището или детска-
та градина за осигуряване 
на обща или допълнителна 
подкрепа на съответното 
дете ученик. Важно е да 
се отбележи, че динамич-
ният ред на новоотпадна-
ли деца от образователна-
та система бележи серио-
зен спад през последните 
учебни години: 2014/2015 
- 21 146, 2015/2016 - 21 
172; 2016/2017 - 20 092; 
2017/2018 - 14 058 ученици.
 националната цел на 
българия e до 2020 г. делът 
на отпадналите деца от 
образователната система 
да достигне 11%. за 2017 
г. този процент е 12,7%. за 
Ес индикаторът за 2017 г. 
е 10,6%, а целта е той да 
спадне до 10% през 2020 г.

Никîлай Сиракîв: “Õîраòа в лиñòаòа íа ГЕРб ñа òåзи, îò кîиòî 
бълãария има íужда да я прåдñòавляваò в Еврîпåйñкия парламåíò”

илхаí Кючук вîди лиñòаòа 
за åврîдåпуòаòи íа ДПС Гаáрîвñкиòå „вîåвîди” иñкаò закриваíå íа ДОСТ

рБ „Априлов-палаузов” 
обявява фотоконкурс 

„книгата, библиотеката и аз”

 По повод ежегодния национален 
Маратон на четенето (2-23 април 
2019) и националната библиотечна 
седмица 2019 екипът на регионал-
на библиотека „априлов-Палаузов” в 
Габрово обявява фотоконкурс „Кни-
гата, библиотеката и аз”, предназна-
чен за приятели на книгата, библио-
теката и фотографията.
 основно изискване е Вашата 
конкурсна снимка да показва Вас 
заедно с любима книга и/или в посе-
щавана от Вас библиотека.
 Фотоконкурсът ще даде възмож-
ност за участие в две възрастови 

категории:
от 8 до 14 навършени години и
от 15 до 29 навършени години.
 Изисквания към снимките и 
участниците:
 снимките трябва да бъдат изпъл-
нени в дигитален формат JPEG или 
JPG; Големината на изображението 
трябва да бъде не по-малко от 2000 
пиксела; резолюцията на изображе-
нията трябва да е не по-малка от 200 
dpi; Файловете не трябва да са по-
големи от 5 МВ;
 Към всяка снимка, участваща в 
конкурса, трябва да има следната 
информация:
 заглавие на снимката;
 име на автора й;
 за участниците в първата възрас-

това категория – до навършени 14 
години – име на родител/ настойник 
и негов телефон за връзка;
 Кратък текст, описващ мястото, си-
туацията и историята на снимката.
 снимките очакваме на e-mail: 
rb_fotokonkurs@abv.bg в оригинален 
формат до 23 април 2019 г. (до 17.30 
часа).
 Фотографиите ще бъдат поместе-
ни на фейсбук-страницата на реги-
онална библиотека „априлов-Палау-
зов” под заглавие „Книгата, библио-
теката и аз. Фотоконкурс”. Победи-
телите във фотоконкурса ще бъдат 
посочени на основание най-много 
харесвания във фейсбук-страницата. 
 резултатите от конкурса ще бъдат 
публикувани на 11 май 2019 година 

– ден на светите братя Кирил и Ме-
тодий и професионален празник на 
българските библиотекари. Ще бъдат 
присъдени първа, втора, трета и спе-
циална награда.
 снимките не трябва да са обвър-
зани с договор за изключителни ав-
торски права към трети лица. Всички 
автори с участието си в конкурса се 
съгласяват да предоставят авторските 
права за конкурсните снимки на орга-
низаторите – регионална библиотека 
„априлов-Палаузов”, за безвъзмездно 
публикуване на хартия или в електро-
нен формат за библиотечна реклама 
и представяне в медиите на кампании 
и дейности, свързани с ползите от 
четенето и книгата и с ролята на биб-
лиотеката в съвременния свят.

 организаторите от регионална 
библиотека „априлов-Палаузов” в 
Габрово канят да вземат участие 
„всички истински любители на ху-
бавата книга и четенето, убедени 
в силата на словото и в ролята на 
библиотеката като културен и обра-
зователен институт, предпочитано 
за посещения и пребиваване об-
ществено място в града и региона! 
скъпи фотолюбители, настоящи и 
бъдещи читатели на библиотеката, 
покажете отношение и разбиране за 
ползите от четенето за Вашето раз-
витие и човешкия прогрес!
 Участвайте! Покажете свое-
то вдъхновение и пристрастие 
към книгите, четенето, библио-
теките и фотографията!
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иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ на бул. 
„Могильов“ 71, вх. А, ет. 
3, ап. 9, се продава на 
тел. 0895/360-196. [22, 
20]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава 
на тел. 066/800-170. [33, 
13]
ВилЕн иМоТ в село Зла-
тевци се продава на тел. 
0899/943-105 [20, 12]
парцЕл В село Чавеи - 
1945 кв. м, се продава на 
тел. 0896/641-053. [11, 
10]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ - 
76 кв. м, в кв. Палаузово 
за 42 000 лева се прода-
ва на тел. 0897/616-970. 
[11, 10]
апарТаМЕнТ - 92 кв. 
м застроена площ, в кв. 
Палаузово, до училище 
„Христо Ботев“, с таван-
ска стая 67 кв. м и маза 
4.28 кв. м, на бул. „Хе-
мус“ 21 (не е далеч от 
центъра), се продава на 
тел. 0899/186-174. [8, 7]
парцЕл - 3 дка, до „Тех-
номаркет“ се продава на 
тел. 0892/484-602. [16, 
9]
гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-2 се продава на 
тел. 0898/760-835. [11, 
9]
къща Близо до гра-
да се продава на тел. 
0890/138-303. [11, 7]

рЕгулиран парцЕл без 
посредник се продава на 
тел. 0887/57-90-36. Стро-
ителство около 420 кв. м 
РЗП с три надземни ета-
жи, отлични комуникации. 
[33, 11]
къща с голям двор в 
село Стоевци се прода-
ва на тел. 0899/563-006. 
[12, 11]
поМЕщЕниЕ, подХо-
дящо за автосервиз, 
склад и малко производ-
ство, се продава на тел. 
0888/234-179. [15, 6]
иМоТ оТ 2 къщи, два 
декара, на 5 км от цен-
търа се продава на тел. 
0897/569-027 [11, 8]
къща В село Ангелово, 
до Донино, се продава на 
тел. 0897/569-027 [11, 8]
ТрисТаЕн апарТа-
МЕнТ се продава на тел. 
0878/86-77-41. [6, 6]
къща с 1.240 дка в Зла-
тевци се продава на тел. 
0898/365-143. [11, 4]
къща В Недевци изгод-
но се продава на тел. 
0877/67-97-02. [11, 4]
спЕшно! ТуХлЕн апар-
тамент в кв. Дядо Дян-
ко се продава на тел. 
0887/954-989. [5, 4]
къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [22, 2]
апарТаМЕнТ - 130 кв. м, 
в центъра се продава на 
тел. 0888/813-710. [11, 
3]
Мансарда - 57 кв. м, 
тухла, център, изгодно, 
след основен ремонт, не-
обзаведен, от собствени-
ка, се продава на тел. 
0888/217-053. [11, 3]

апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по се-
бестойност и договаря-
не се продават на тел. 
0888/447-096. [22, 1]
къща с плевня, сушина, 
лятна кухня - 810 кв. м, 
във вилната зона на село 
Орловци се продава на 
тел. 0889/019-785. [2, 1]
къща В село Гъбене за 
10 000 лева се продава 
на тел. 0877/266-835. [3, 
1]
апарТаМЕнТ срЕщу 
„Кауфланд“, тухлен, въ-
трешен, таванска стая, 
маза, пети, не последен 
етаж, асансьор, 63 кв. м, 
за 45 000 лева се прода-
ва на тел. 0889/067-987. 
[3, 1]
идЕално МясТо в квар-
тал Шенини - 800 кв. 
м, в регулация за стро-
еж, се продава на тел. 
0898/812-055. [3, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТара къща, може и 
полусъборена, в Габров-
ско се купува на тел. 
0877/34-34-26. [24, 15]
гараж сЕ купува на тел. 
0899/44-01-77. [3, 1]

даВа под наЕМ
оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сгра-
дата на ОББ отдава под 
наем тел. 0888/907-666. 
[32, 14]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса се дава под наем 
на тел. 0899/070-304. 
[11, 11]

поМЕщЕниЕ В ИЦ, си-
вата къща, се дава под 
наем на тел. 0888/871-
687. [12, 11]
поМЕщЕниЕ - 100 кв. м, 
в кв. Младост се дава под 
наем на тел. 0888/619-
617. [11, 7]
заВЕдЕниЕ под наем 
в кв. Палаузово - тел. 
0898/43-10-16. [22, 12]
апарТаМЕнТи В Трявна, 
Габрово се отдават под 
наем на тел. 0897/556-
676. [11, 8]
Топ цЕнТър - 50 кв. м, 
за магазин, офис под 
наем - тел. 0878/370-
640. [25, 4]
ЕТаж оТ къща се 
дава под наем на тел. 
0890/525-319. [3, 2]
Магазин-офис сЕ 
дава под наем на тел. 
0888/668-511. [5, 3]

гараж В цЕнТъра 
изгодно сЕ даВа 
под наЕМ. МожЕ и 
дългосрочно. Тел. 
0879/568-331. [5, 3]

кВарТира за сама жена 
- 100 лева, дава тел. 
0877/443-134. [3, 2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен, вътрешен, 
Трендафил-2, дългосрочно 
се дава под наем на тел. 
0885/597-746. [11, 2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Русевци се дава под 
наем на тел. 0898/907-
667. [3, 2]

иМоТи заМЕня
къща В Габрово - Ру-
севци, с екстри, за-
меня за жилище в гр. 
София. Справки на тел. 
0888/310-981. [17, 8]

Търси под наЕМ
сТая В къща в квартал 
близо до Габрово търси 
тел. 0888/192-373. [2, 2]
сТая Търси тел . 
0884/606-356. [11, 4]
пЕнсионЕр Търси стая 
под наем до 60 лева за 
месец - тел. 0895/32-69-
70. [6, 1]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупу-
Ва гори - справки на 
0887/547-499, 0878/513-
655.
гори, пасища до 900 
лв./дка, плащане ведна-
га, се изкупуват на тел. 
0897/001-113.

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи 
(гори) в цялата страна 
(идеални части) се ку-
пуват на тел. 0886/33-
14-15.
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 7]

унаслЕдяВанЕ
Търся жЕна от 65 до 70 
години, която да се грижи 
за мен, срещу унасле-
дяване - 066/86-75-92. 
[3, 2]

нощуВки
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ цен-
тър - справки на тел. 
0876/731-419. [22, 12]

раБоТа прЕдлага

„ЕВроХиМ груп“ оод 
наБира раБоТници 
за пЕралноТо си 
сТопансТВо, ТЕХ-
ник с опиТ за под-
дръжка на Маши-
ниТЕ. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 9]

шиВашка фирМа за 
спортни панталони търси 
да назначи ОТК и про-
фесионални шивачки на 
прав шев. Справки на тел. 
0887/623-490. [23, 23]
раБоТник за автоморга 
се търси на тел. 0883/354-
280. [27, 15]
сТроиТЕлни раБоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [16, 13]
доБри гоТВачи/ки, сер-
витьори/ки срещу отлично 
заплащане се търсят на 
тел. 0899/957-006. [22, 
15]
ХраниТЕлЕн Магазин в 
кв. Дядо Дянко търси про-
давачки. Справки на тел. 
0887/825-534. [17, 10]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [17, 16]
пЕрсонал за механа в 
Слънчев бряг - може и 
целогодишно, се търси на 
тел. 0899/957-006. [22, 
15]

„диМас“ ад Търси 
да назначи Хора за 
слЕдниТЕ позиции: 
1. МашинисТи на 
псМ; 2. шофьори на 
ТоВарЕн аВТоМоБил; 
3. аВТоМонТьори, 
МЕХаник - заВар-
чик; 4. чисТач/ка-
ХигиЕнисТ/ка. Трудо-
во възнаграждение от 
600 лв. до 1200 лв. 
Фирмата предлага от-
лични условия и посто-
янна трудова заетост. 
Приема работници и 
от Дряново. За пове-
че информация: тел. 
0885/803-330. [11, 9]

аВТосЕрВиз на Търгов-
ска база търси монтьор. 
Справки на тел. 0895/62-
94-10. [11, 9]
МЕХана наБира готва-
чи топла и студена кухня, 
барбекюристи. Справки на 
тел. 0895/629-036. [17, 9]
“Мак-В“ Еоод търси кро-
яч текстил с опит. Старто-
ва заплата 750 лв. Справ-
ки на тел. 0885/385-838. 
Имейл адрес: market@mak.
bg. [12, 9]
фирМа Търси шофьо-
ри за разносна търговия. 
Заплащане до 1000 лв. 
Справки на тел. 0887/87-
56-52. [11, 9]
МЕХана „фЕнЕриТЕ“ тър-
си сервитьор/ка. Справки 
на тел. 0896/606-870. [13, 
13]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-001. [22, 12]

Малка краВЕфЕрМа тър-
си работник. Справки на 
тел. 0876/415-480. [24, 
12]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [29, 12]
гоТВач и помощник-кухня 
в град Дряново търси тел. 
0887/247-895. [24, 11]
ХоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
персонал: мъж с техни-
чески умения (поддръжка) 
и жена за  камериерка, 
може и семейство. Оси-
гурен е пълен пансион. 
Справки на тел. 0897/863-
027. [11, 10]
ХоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
сервитьори, може и без 
опит. Осигурен е пълен 
пансион. Справки на тел. 
0897/863-027. [11, 10]
пицария „гладници“ 
търси пицари, готвачи, 
сервитьори. Справки на 
тел. 0899/319-114. [11, 9]

„Булчикън“ ад - Се-
влиево търси да назначи 
механик промишлено обо-
рудване за поддръжка на 
наличните производствени 
машини със средно техни-
ческо образование. Справ-
ки на тел. 0899/876-595. 
[14, 9]
фирМа „алфрида Пеев“ 
търси двама строителни 
работника за правене на 
кофраж. Заплащане по 
споразумение. Справки на 
тел. 0887/654-320. [11, 9]
сТроиТЕлна фирМа 
„Мегастрой 2014“ търси 
да назначи кофражисти, 
арматуристи, монтажници 
на метална конструкция, 
заварчици с опит. За пове-
че информация: 0885/082-
253. [6, 5]
шофьор с кат. „С+Е+ADR“ 
за работа в EU - 2100-
2170 евро на месец (70 
евро/ден), се търси на тел. 
0897/525-181. [10, 5]
ТаксиМЕТроВ шофьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 7]

фирМа Търси машин-
ни оператори - жени, за 
производство на опаковки. 
Справки на тел. 0888/31-
45-63. [11, 7]
ноВооТкриВащо за-
ВЕдЕниЕ набира серви-
тьори/ки, чистачки, ми-
ячки. Телефон за връзка: 
0895/62-90-36. [7, 7]
гоТВач на 5-дневна ра-
ботна седмица, владеещ 
италиански или англий-
ски език, се търси на тел. 
0898/76-98-49. [5, 4]
фирМа Търси шивачки 
прав шев и оверлог. Ра-
ботно време: 8.00 - 16.40 
часа, бул. „Трети март“ 87, 
тел. 0889/506-941. [11, 6]
шофьор сЕ търси на тел. 
0879/828-181. [11, 6]
заВЕдЕниЕ Търси да 
назначи хигиенистка по-
часово. Справки на тел. 
0896/400-669. [12, 6]
заВЕдЕниЕ Търси да на-
значи бармани и серви-
тьори, може и без опит. 
Справки на тел. 0896/400-
669. [12, 6]

„подЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 5]
пасТир за крави се тър-
си на тел. 0894/78-24-40. 
[5, 5]
„Бодилукс“ спЕшно 
търси мебелист. Справки 
на тел. 0898/574-848. [10, 
5]
„ЕлВи“ оод - село Вел-
ковци търси работници за 
ферма. Справки на тел. 
0893/308-416. [6, 4]
рЕсТоранТ В центъра тър-
си сервитьори/ки и шо-
фьор за доставка на храна. 
Справки на тел. 0883/501-
986. [5, 3]
продаВач-консулТанТ 
- жена, за 4-часов рабо-
тен ден, се търси на тел. 
0889/01-32-89. [3, 3]
жЕна за гледане на стари 
хора срещу унаследяване 
се търси на тел. 066/99-
22-44. [6, 3]
жЕна за направа на за-
куски се търси на тел. 
0888/202-343. [5, 3]
шофьор каТЕгория 
„С+Е“ за работа с гондола 
в България се търси на 
тел. 0889/501-631. [11, 1]
„ЕМБос“ оод - Габрово 
търси да назначи работник 
за лакозаливно - ВИСО-
КО ЗАПЛАЩАНЕ. Фирма-
та търси и работници за 
сглобяване и монтаж на 
мебели. Справки на тел. 
0887/64-00-71, 0885/599-
599. [13, 2]
ТърсиМ за кафе „Ванил-
ла“ миячка - от 10 до 
14 часа; готвач/помощник-
готвач - от 17 до 22 часа; 
сервитьорка - от 17 до 
22 часа. Справки на тел. 
0882/15-15-16. [4, 2]

пицар сЕ търси на тел. 
0879/828-181. [11, 6]
фирМа за производство 
напластмаси търси за ра-
бота на смени: МАШИН-
НИ ОПЕРАТОРИ (позиция-
та е подходяща за жени); 
ОПЕРАТОР НА СМЕСИТЕЛ; 
МАШИНЕН ОПЕРАТОР (гра-
нулатор). За информация: 
тел. 0884/22-99-20. [9, 1]
Търся чоВЕк да гледа бо-
лен мъж - тел. 0899/421-
001. [20, 1]
фирМа Търси да назначи 
оператор на пакетираща 
машина. Справки на тел. 
0879/916-356. [5, 1]
фирМа Търси счетово-
дител с минимум 5 годи-
ни стаж по специалността. 
Справки на тел. 0879/916-
356. [5, 1]
Винарна „МладосТ“ на-
бира готвачи и сервитьори. 
Справки на тел. 0894/701-
719. [6, 1]

раБоТа Търси
надоМна раБоТа търси 
тел. 0894/486-199. [12, 5]
глЕдаМ дЕца от 0 годи-
ни, с опит и препоръки - 
0889/024-471. [2, 2]

грижа за Болни
и ВъзрасТни
глЕдаМ Болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 2]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

всеки ден

     в ново издание

Водеща търговска фирма ТЪРСИ

знаещ, можещ и амбициозен

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

- като счетоводителПрофесионален опит

минимум години5

- Познаване и прилагане на счетоводното

законодателство и счетоводни стандарт

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- Работа в утвърдена българска компания;

- Възможност за професионално развитие;

- ;Много добро възнаграждение

За контакти: Надя Колева,
тел. 0899/960 581; e-mail: sales@marina.bg

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

рЕгисТрация на 
фирМи и счЕТо-
Водно оБслужВа-
нЕ - 0898/480-821

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „алфа-
МЕТал“ провежда кур-
сове за безопасно бора-
вене с огнестрелно оръ-
жие. Тел. 066/80-69-62.

о Б я В А
зА прИемАне нА ВоеннА слУжБА 

нА лИЦА, зАВЪршИлИ ГрАжДАнскИ 
среДнИ ИлИ ВИсшИ УчИлИЩА

(мз оХ-234/05.03.2019 г.) 

64 броя вакантни длъжности 
за националната гвардейска част 

– гр. софия:
1.  ГВардЕЙЦи   - 50 бр.
2. ноМЕр от разчЕт - 1 бр.
3. МЛадШи ШоФЬор  Кат. „D” - 5 бр.
4. МЛадШи ШоФЬор  Кат. „с+Е” - 1 бр.
5. МЛадШи ШоФЬор  Кат. „с” - 6 бр.
6. МЛадШи оХранитЕЛ - 1 бр.
 доКУМЕнти сЕ ПриЕМат до 08.05.2019 г.
ВъВ ВоЕнно оКръЖиЕ – ГаброВо, ул. „соф-
роний Врачански” 1а.
 изисквания: образование – средно или по-
високо;
- да не са по-възрастни от 28 години, лицата 
отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от 
зоВсрб да не са по-възрастни от 41 години 
към датата на подписване на договора за во-
енна служба;
- да не са осъждани за умишлено престъпле-
ние от общ характер;
- да няма образувано наказателно производ-
ство;
-  да нямат друго гражданство;
- да притежават  свидетелство за управление 
на МПс  категория „с“, „D” и „C+E”,  (за от-
делни длъжности).
подробна информация на тел. 0888210283; 

066/805531; 066/800257
справка: www.comd.bg

даВа заЕМ
даВаМЕ пари изгод-
но; оБЕдиняВаМЕ за-
дължЕния - справки на 
тел 0894/547-398. [3, 1]



53 април 2019 г. имоти; продава-купува обзавеждане, машини, разни; селскостопански

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

НОВИ ОФЕРТИ ЗА КЪЩИ НА
WWW.GABROVO.HOUSEПАРТАМЕНТИ
2-ст., Брянска, 80 м2,ет. 2/3,за ремонт 51 000 лв
2-ст., Г. бърдо, 62 м2, ет. 8/11, южен, тухлен, за 
ремонт; 43 280 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 28 м2  60 000 лв
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 51 500 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., Ш. мост, 105 м2,етаж от къща, след 
ремонт,газ+гараж+едностаен 39 м2,  157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, с обзавеждане, 
таванска стая, гараж и маза 68 600 лв
3-ст.,Трендафил1,панел, 76 м2, ет.5/5 27 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 66 500 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ 

Ид. център,137м2 ЗП, отст. пр. строеж, за основен 

ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етара, 73м2 ЗП, двор 286м2 11 800 eu
Етара, етаж от къщи, 120м2 ЗП, приземен етаж 48 
м2, 1/2 част от двор 324м2 35 900 eu
Колелото, 2-ет., 306м2 РЗП, 413м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Войново, 2-ет., 142 м2 РЗП, 1078м2 гараж, 
стопанска постройка 80 000 лв
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
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 89 000 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 21 200 лв.
Велчевци, 2-ет., РЗП 250 м2, за основен ремонт, 
панорама, двор 539 м2 33 200 лв
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Стойчовци, 130-годишна къща, за реставрация, 
обзаведена  двор 3320 м2 52 200 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 100 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Борово, 192м2, стара сграда 10 600 eu 
Тончевци, 1052м2 8 500 eu
Шенини, 480 м2, с подобрения 20 000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 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
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  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu

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

Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок обезщетение

БИЗНЕС ИМОТИ
Производствена сграда 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 139 000 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 399 000 лв
Ид. център, нощен клуб 80 м2 39 000 eu
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 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 1200 лв
Лъката, 2-ст., 1 ет., полуобзаведен, 200 лв
Младост, 2-ст., 3 ет., след ремонт, обз. 360 лв
НТС, офис -65 м2 300 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 ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТ-
ДАВАНЕ НА ИМОТ 

https://paragon-bg.com • https://gabrovo.house
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3-стаен, Трендафил-1, ул. “Хри-
зантема” 2, ет. 5/5, 76 м2, 
панел, за ремонт 14600 euНU
КУПУВА двустаен център ре-
монтиран на НИСЪК ЕТАЖ 
ПЛАЩА ВЕДНАГА

EДНОСТАЙНИ:
БОКСОНИЕРА В ЦЕНТЪРА ЗАМЕНЯ ЗА ГАРСОНИЕРА
Дядо Дянко, 28м2, монолит, отлична 15 500 лв
Трендафил-1, ет. 5, панел 20 000 лв
Голо бърдо, тухла, 77м2 35 000 лв
Севлиево, 55м2, ет. 1,подходящ за офис 35 000 лв
Ид. център, 47 м2, ново строителство  40 000 лв

ДВУСТАЙНИ:
Център, тухла, ет. 5 (последен) 50 000 лв
Маркотея, ет. 2, тухла, 72м2 35 000 лв
Трендафил-2, панел, уширен, 74м2 45 000 лв
Младост, ет. 4, монолит, 70м2 40 000 лв
Тлъчници, ет. 5, тухла 32 000 лв
Бул. „Априлов“, тухла, ет. 3  45 000 лв
Трявна, ет. 1, 66м2, тухла 25 000 €
Младост, ет. 5, 50 м2, монолит 30 000 лв

ТРИСТАЙНИ:
ул. „Градище“, ет. 1, тухла, 90м2 35 000 €
Колелото, тухла, ет. 6  50 000 лв
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
До ст. „Априлов“, тухла, 74м2, ет. 1 50 000 лв
Борово, тухла, ет. 5, 120м2 35 000 €
Младост, монолит, 83м2, ет. 8 51 000 лв
Трендафил 2, панел, 76 м2, ет. 7  31 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 45 000 €
ИЦ, ново строителство, 123 м2, тухла 65 000 €

КЪЩИ:
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 лв
Музга, ЗП 170м2, 1 дка двор, отлична 45 000 €

Ябълка, двуетажна, 1 дка двор 21 000 лв
Шиваров мост, двуетажна 32 000 лв
Стомонеци, стара къща, 600м2 двор 5 000 лв
Рачевци, 2-ет., ЗП 104м2, 2.5 дка двор 45 000 €
Шиваров мост, ЗП 50м2, двор 265м2 27 000 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
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв
Музга, двуетажна, масивна РЗП 220м2  35 000 €
„Свищовска“,ет. 2,ЗП 100м2, двор 925м2 25 000 лв
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 6 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
Енев рът, двуетажна, 6 дка двор 12 000 лв
Костадините, ЗП 70м2, 1500м2 двор 14 000 лв
Широк център, двуетажна, с магазин, ЗП 60м2, 
230м2 двор 80 000 лв
Шив. мост, 2-ет., подобрения, РЗП 94м2 65 000 €
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:
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
Търговско пом. в Търговска база, 43м2 договаряне
„Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Инд. зона, 1606 м2, 18929 м2 двор 230 000 €
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 6 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, гарсониера, обзаведена 180 лв
Ид. център, тристаен, обзаведен 250 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  60 лв., 80 лв., 100 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 ДО 17 000 ЛВ., ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса до 23 000 лв
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН до 33 000 лв
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово до 5 000 лв
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 
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Тлъчници, 60м2, ет. 3, ново стр. 50 000 лв
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 80м2, ет. 3, тухла 56 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща,130м2, до ключ обз.70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €

Идеален център, Младост - 2-стайни, 3-стайни 
ГАРСОНИЕРИ: 

Бичкиня, панел, ет. 3 28 000 лв
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:
Трендафил, PVC, ет. 4, 75м2 45 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140м2, двор 80 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220м2, гараж, двор, 
PVC 45 500 лв
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Хаджицонев мост, етаж, 90м2, двор 20 000 лв
Голо бърдо, къща, 75 м2, гараж 65 000 лв

Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ:

Лоза, 1.6 дка 10 000 лв
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
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:
Източник, 150м2, 600 м2 двор 65 000 лв
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 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
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 400 лв
Голо бърдо, двустаен 200 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

27/02

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

 

Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Дежурен редактор: Димка Господинова - 066/810-416, 0889/227-805
Ре пор те ри:  Стефка Бурмова - 088/666-7532. Ру жа Лю бе но ва - 0898/703-030; 
Женина Денчева - 0886/210-426. Коректор: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 
0889/517-920.  Рек ла мен сътрудник: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. 
Сче то вод с т во: Светослав Константинов - 066/810-413. 
Юри д. съ вет ник: Ев ге ни По пов - 0888/339-070. 
Wеb ди зайн: Димитър Иванов Гос по ди нов. Печат: ПК ПО ЛИП РЕС - 066/810-920.

5300 Габ ро во, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info

Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

 ВодораВно: „Голата Маха”. Амонал. Каленик. Парализа. 
Хинин. Лепидосирен. Чин. „Кадилак”. Море. Петипа (Мариус). Ерат 
(Кристине). Радар. Анатема. Арат. Вал. Работа. Аконит. Мирон. 
Галера. Каракал. Манит. „Как”. Кал. Манила. Акари. Какета. Атика. 
Атал. „Ра-Ра”. Арон. Тараба. Лен. Маре (Жан). „Амаро”. Малави. 
Аревало (Хуан). Нико-тин. Ванин (Василий). Рам. Нат. Нибали 
(Винченцо). Ага. Капело (Фабио). Анита. Амар (Лико). „Ила”. Кри-
нолин. КАТ. МАЛЕВ. Барабан. Салата. Аламо (Франк). АТО. Мина. 
Амини. Одесос. „Нова летопис”. „Саво”. Сола. Арова (Соня). Асе-
нов (Драгомир). 
 оТВЕсно: Кокиче. „Ана Каренина”. Асино. Ланитал. Ракан 
(Оноре де). Капитанов (Данчо). Калинин (Константин). Малер (Гус-
тав). Мотел. Лава. Тен. Парик. „Тамат”. Лама. Дан. Катарама. Али-
но. „Атала”. Мила (Роже). Ебола. Арани (Янош). Кламер. Лакеде-
мон. Нарев. Баре (Жерар). Ито (Сей). Пират. Мито. Иван Иванов. 
Папила. Агалина. „Алин”. Лиа. Адата. Анак. Манитоба. Барок. Рали. 
„Атари”. Аламоса. Мас. Ракета. Арена. Ирод. Колиматор. Каров 
(Димитър). Гана. Есе. Нирод (Фьодор). Наката (Хидетоши). Арам. 
Басан (Мильо). „Мазерати”. „Арабела”. Агатово. Ланер (Йозеф). 
Текила. Омар. Носов (Николай). 

отговори на сканди от бр. 63, вторник

Рåклами и îáяви в “100 вåñòи”

продаВа Машини
плЕТачна Машина 
„Textima“, домашна, се 
продава на тел. 0887/57-
90-36. [20, 11]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
сТари цигли - севли-
евски, цена: 0.20 лв./бр., 
около 800 броя, се прода-
ват на тел. 0898/987-960. 
цигли, дВуканал-
ни, 1500 броя, по 20 
ст./бройката, запазе-
ни, се продават на тел. 
0885/788-569 [33, 6]

продаВа оБзаВЕжданЕ
изгодно! дВЕ ъглови 
легла-ракли, две секции + 
гардероб, холова масичка 
цвят орех се продават на 
тел. 0888/949-217. [11, 6]

диВан-спалня В отлич-
но състояние продава тел. 
0896/25-15-49. [5, 3]
пЕралня „индЕзиТ“ за 
100 лв. се продава на тел. 
0877/441-110. [12, 2]
МасажЕн МаТрак (нем-
ски) се продава. Телефон 
за връзка: 0899/003-410 
- Иван Минков. [3, 1]

продаВа разни
коТЕл „голдън файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност тел. 0878/884-
241 [33, 13]
казани за ракия и пи-
лета се продават на тел. 
0886/928-101. [15, 10]
каМина с водна риза + 
оригинална датска помпа 
продава тел. 0887/57-90-
36. [20, 11]

ТрифазЕн Ел. мотор се 
продава на тел. 0898/760-
616. [3, 2]
оБорудВанЕ за храните-
лен магазин се продава на 
тел. 0888/668-511. [5, 3]
Турска гоТВарска печка 
- нова, 150 лв., и космо-
диск - 40 лв., се продават 
на тел. 0898/572-490. [3, 
2]

жиВоТни продаВа
Малки ТЕлЕТа продават 
тел. 0876/415-480. [12, 8]
краВи - 4 бр., заплоде-
ни, се продават на тел. 
0890/214-128. [3, 3]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [11, 7]

Храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕница, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [10, 10]

Бали сЕно се продават 
на тел. 0899/960-591. [6, 
6]
сВинско МЕсо - бут, 
врат, гърди, 1 лв./кг, под-
ходящо за кучета, се про-
дава на тел. 0897/90-90-
90. [11, 4]

пчЕли продаВа
кошЕри с пчелни семей-
ства - 3 бр., се продават 
на тел. 066/85-31-75. [5, 
5]

продаВа разсад
разсад касис - 2 лв., се 
продава на тел. 0898/787-
018/Борики [33, 11]

Винарска изБа

Винарска изБа 
„грозд“ - сЕло кара-
исЕн, продаВа Ма-
ТЕриал-калЕнка (на 
МясТо В изБаТа), 
0,70 лВ./л. иМа оТ-
сТъпки спорЕд ко-
личЕсТВаТа! Справки 
на тел. 0888/520-053, 
061/32-2460. [22, 1]

продаВа Тор
оБорски Тор в чували - 
3 лв./брой, с транспорт. 
Тел. 0878/650-456. [24, 
13]

Био Тор от калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на 0898/630-249. 
[22, 5]
угнил оБорски тор се 
продава. Собствен транс-
порт със самосвал. Тел. 
0899/414-153. [12, 4]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТари чЕрВЕни бро-
еници и гердани, саби, 
ятагани, царски кортици, 
щитове, старинни пушки 
и револвери купува тел. 
0888/147-085. [24, 14]
книги - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, исто-
рически и др.), купува тел. 
0889/885-944. [24, 14]
ВсякакъВ Вид желязо, 
печки, хладилници, перал-
ни и други се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [24, 6]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

под наЕМ
гъБарници сЕ дават под 
наем на тел. 0884/553-
369. [6, 6]

Вашата обява ще бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде подадена в редакцията 

на „100 вести“ о 16.30 часа. 
 

ЦеНата На обявите е:
• 15	стотинки	на	дума,	
• 30	стотинки	на	дума	-	в	рамка,	
• 40	ст.	на	дума	-	в	рамка	със	сива	подложка
				без	предлози	и	съюзи,	за	едно	отпечатване.	
 Специални	отстъпки	за	годишни	обяви,	
ако	вашата	обява	излиза	през	цялата	година.	При	

текущите	обяви	всяка	11-та	е	безплатна.	
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аВТоМоБили продаВа
голф iii - 1997 г., се про-
дава. За повече информа-
ция: тел. 0898/33-14-91. 
[11, 9]

пЕжо 807, с АГУ, сиТро-
Ен С-3 - дизел, сиТроЕн 
С-3 - бензин, се продават 
на тел. 0897/647-711. [5, 
4]

гуМи
лЕТи джанТи - 14-ки, 
Опел, за 160 лв. се про-
дават на тел. 0896/24-24-
68. [11, 7]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, камиони, 
трактори, ремаркета (може 
и дефектирали) от място 
на най-високи цени се из-
купуват на тел. 0897/429-
374.

BMW аВТоМоБи-
ли до 1989 годи-
на се купуват на тел. 
0898/42-66-63. [5, 1]

скрап, сТари
аВТоМоБили
изкупуВаМ ВсякакВи 
автомобили на изгодни 
цени - тел. 0883/354-280. 
[27, 15]
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 13]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 8]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
0882/407-493. [13, 7]

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

ЦЕНИ за 2019 г. с ДДС.Пелетна камина GF10 суха - промо цена: 
1450 лв..Пелетна камина GF18 с помпа, разшири-
телен съд - промо цена: 1850 лева. GFN18 - 
1950 лв..Пелетна камина GF24 с помпа, разширите-
лен съд - промо цена: 1950 
лева, GFN24 - 2050 лв..ПРОМО! GF 858 VIP пелетна 
горелка с мощност от 8 kw до 
58 kw, керамична запалка, два 
подаващи шнека и автоматично 
механично самопочистване с 
нова цена 1590 лева..Пакет „25 киловата“ 

Включва: Пелетна горелка Gf 45 
+ Водогреен котел Gf 25 + три 

врати + подаващ шнек + бункер за 210 
кг пелети - цена: 2560 лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна горелка Gf 45 + Водогреен ко-
тел Gf 35 + три врати + подаващ шнек + бункер 
за 210 кг пелети..Пакет „48 киловата“ - 2980 лева.
Включва: Пелетна горелка Gf52 + Водо-

греен котел Gf48 + три врати + подаващ шнек + бун-
кер за 210 кг пелети..UPS ЗА ПЕЛЕТНИ КАМИНИ И ГОРЕЛКИ ОТ GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За всички клиенти, закупили наш продукт, промоцио-
нална цена от 375 лева. С две години пълна гаранция!

Îòîïëåíèå íà öåíà è êà÷åñòâî áåç àëòåðíàòèâà
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

ИК КОЛОНЕЛ ООД
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, МОНТИРА, 
ПУСКА, ПОДДЪРЖА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ се предлагат и на ИЗПЛАЩАНЕ
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .Продуктите на GOLDEN FIRE се 

поръчват за изпълнение след по-
пълване на заявка, която се из-
пълнява за срок от две седмици. 
В цената на базисните модели не 
влиза транспорт, а на пелетните 
камини с помпи и разширителен 
съд и на водогрейните котли - мон-
тажът към вече изградена система 
за отопление. .Предлагаме проектиране 
и изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети. .Транспорт - 80 лв.; 
     Монтаж - 170 лв.

Ñàìî êëèåíòèòå, çàêóïèëè ïðîäóêò 
íà “Ãîëäúí ôàéúð” îò ÈÊ „Êîëîíåë”, 
ïîëó÷àâàò ÄÈÐÅÊÒÍÀ ÃÀÐÀÍÖÈÎÍÍÀ 
ÏÎÄÄÐÚÆÊÀ. Îñòàíàëèòå ïðè íóæäà îò 
ãàðàíöèîíåí ñåðâèç òðÿáâà äà íàïðàâÿò 
çàÿâêà íà òåëåôîíèòå íà äîñòàâ÷èêà.

безплатен пуск в рамките на Габрово,
на територията на областта - 30 лева, 
извън Габровска област - 80 лева

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 4]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 1]

Вестник „100 вести“ 
е единственият регионален всекидневник 

- излиза всеки ден без събота и неделя.

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
съБаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
фирМа съБаря, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
зиданЕ на каменни дува-
ри - 0876/790-953.
услуги с багер и самос-
вал - 0888/564-431.
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501.
изХВърлянЕ на строи-
телни отпадъци, изкореня-
ване на дървета, подрав-
няване на терени, оране, 
фрезоване - 0888/359-
442 [24, 12]

рЕМонТ на покриви, об-
шивки на комини, поста-
вяне на улуци и др. - тел. 
0895/370-021. [22, 10]

груБ сТроЕж, рЕ-
МонТ на покриВи - 
0889/129-755 [33, 7]

подоВи заМазки, бе-
тон, зидарии, изолации, 
довършителни работи - 
тел. 0898/672-883. [6, 4]
Бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, тенеке-
джийски и бояджийски ус-
луги и др. - тел. 0895/295-
654. [17, 2]
съБарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [2, 2]
рЕМонТ и направа на по-
криви, хидро- и топлоизо-
лация. Безплатна оферта. 
Тел. 0888/020-187. [22, 2]
изгражданЕ и ремонт 
на покриви, комини, ка-
паци - тел. 0897/390-194. 
[22, 2]
изгражданЕ на подпор-
ни стени, дренаж, шах-
ти, бетони, покриви - тел. 
0886/762-434. [22, 2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.

БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
Бояджийски услуги - 
тел. 0899/050-080. [14, 
10]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/72-86-68. [13, 7]
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
11]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
7]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 11]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инсТа-
лации - тел. 0899/359-
114. [16, 14]
дрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 20]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Справки на тел. 
0897/704-502.

коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/220-509. [22, 20]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 14]
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [13, 7]
попраВка и монтаж на 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
Вик и ел. инсталации, 
ремонт и поддръжка по 
домовете - тел. 0876/000-
084. [11, 6]
оТпушВаМ канали до Ф 
110 mm - тел. 0887/358-
472. [3, 1]

ТЕнЕкЕджийсТВо
ВодосТочни ТръБи, об-
шивки - 0899/321-190

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
aL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 20]

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

оградна МрЕжа 
произВЕжда, гВоз-
дЕи и ТЕлоВЕ на 
заВодски цЕни 
се предлагат на тел. 
066/80-85-39. 

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални - 
тел. 0888/294-214. [23, 22]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 15]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални - 
тел. 0888/294-214. [23, 9]
попраВяМ Ел. уреди - 
тел. 0894/220-509. [33, 9]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [18, 7]
косЕнЕ и почистване 
на трева и храсти - тел. 
0886/308-017. [22, 10]

косЕнЕ, почисТВа-
нЕ и озеленяване - тел. 
0877/441-110. [12, 2]

фрЕзоВанЕ
фрЕзоВаМ Малки пар-
цели с тракторче. Тел. 
0899/818-454. [10, 4]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими - 
0896/741-416, 0896/741-
415.
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
почисТВанЕ на имоти - 
0893/390-253. [11, 10]
профЕсионално по-
чисТВанЕ на дивани, 
мокети и автотапицерии - 
справки на тел. 0893/834-
708. [22, 6]
почисТВанЕ на апарта-
менти, тавани и мазета, 
гаражи, магазини, скла-
дове със собствен пре-
воз, на добра цена. Тел. 
0877/77-19-03. [12, 7]
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0894/921-663. [24, 6]
пранЕ с Rainbow в дома 
и офиса - 0877/555-708. 
[28, 3]
чисТЕнЕ на къщи и апар-
таменти - тел. 0878/555-
841. [5, 3]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел. 
0884/942-942. 
Всичко, нЕоБХодиМо 
за Вас, е при нас - съ-
баряне на постройки, по-
чистване на тавани, мази 
и дворове, изкопни ра-
боти, строително-ремонтни 
услуги, пренасяне на ба-
гаж. Тел. 0876/90-33-92. 
[11, 7]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - справ-
ки на тел. 0894/602-701. 
[16, 7]
съБарянЕ на труднодо-
стъпни и опасни дървета - 
справки на тел. 0899/950-
430, 0879/853-095. [12, 
6]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
3]

градини, БасЕйни

ландшафТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта.  Тел. 
0888/942-335.

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 12]

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 290 до 640 лв. за 
тон - тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.

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
дъБоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
дърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатна 
доставка, се продават на 
тел. 0876/583-472.

суХи дърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
дърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
разпалки и дърва в чу-
вали с безплатен транс-
порт. Тел. 0877/108-825.
суХи дърВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка. Тел. 0876/839-
779.
продаВаМ дърВа - 
0878/943-895.

„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
МЕТроВи - 75 лв./
куб., нарязани - 85 лв./
куб., се продават на тел. 
0988/816-628.

рЕжа дърВа на 7 лв. - 
справки на тел. 0899/050-
080. [11, 10]
гоТоВи дърВа и метро-
ви - тел. 0893/390-253. 
[11, 10]
дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани и нацепе-
ни, сухи дърва в чували 
- 4 лв./бр., се продават на 
тел. 0896/807-688. [13, 7]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв. - тел. 
0893/511-154. [22, 4]
дърВа - нацепени и мет-
рови - тел. 0894/399-931. 
[11, 3]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924.
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ  - 0.45 лв./
км - тел. 0878/650-456. 
[24, 8]

услуги с бус, комби-
ниран багер и самосвал 
- тел. 0893/511-154. [22, 
4]
с Бус до 5 тона праВя 
прЕВози из цяла Бъл-
гария! Справки на тел. 
0899/818-454. [4, 2]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [4, 2]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.
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 Поредицата от занимателни географски и ис-
торически тестови въпроси са предложени от 
Христо Кичиков и Павел вълчев. въпросите имат 
за цел по интересен и оригинален начин да прове-
рите и обогатите вашите знания. те предлагат 
въпросите си в малко нетрадиционен вид „10+1“. 
Последният въпрос е с по-особено съдържание.
 вашите въпроси и предложения можете да 
изпращате на имейл: 100vesti@stovesti.info или 
kichikov@abv.bg, или в редакцията на „100 вести“ - 
Габрово, ул. „отец Паисий“ 2.
 верните отговори ще бъдат публикувани след-
ващата сряда.

тест 20

Пîзíаваòå ли балкаíñкия 
пîлуîñòрîв? Чаñò 1
 балканският полу-

остров е географски и 
исторически регион в 
Югоизточна европа. На 
този „мост“ между ев-
ропа и азия са се зароди-
ли и достигнали високо 
равнище редица древни 
култури. Днес на полу-
острова са разположени 
12 държави с население 
със своеобразен бит, 
култура, традиции. 
 Ние живеем на бал-

канския полуостров, а 
познаваме ли неговата 
природа, история, кул-
тура?

1.	балканският полуос-
тров е географски и ис-
торически район в Югоиз-
точна Европа, разположен 
между черно, Мраморно, 
Егейско, Йонийско и…
 а) балтийско море
 б) адриатическо море
 в) тиренско море
 г) Лигурско море

2. Кой е най-високият 
планински връх на бал-
канския полуостров?
 а) Митикас
 б) Голем кораб
 в) Мусала
 г) Вихрен

3. най-голямото по площ 
езеро на балканския по-
луостров (391 кв. км) е:
 а) Шкодренско
 б) Преспанско
 в) Варненско
 г) охридско

4. „Плитвички езера“ е 
национален парк, включен 
в списъка на ЮнЕсКо 
за световното природно 
наследство. знаете ли в 
коя държава се намира 
този парк?
 а) Хърватска
 б) северна Македония
 в) словения
 г) сърбия

5. Карстовата пещера 
„Постойна“ предлага най-
дългия туристически пе-
щерен маршрут в света 
– 5,23 км. на територията 
на коя балканска държава 
се намира пещерата?
 а) словакия
 б) Хърватска
 в) черна гора
 г) албания

6. Коя от изброените бал-
кански страни няма излаз 
на море?
 а) Хърватска
 б) северна Македония
 в) словения
 г) черна гора

7. В кой град през фев-
руари 1984 година се про-
веждат 14-те зимни олим-
пийски игри?
 а) скопие
 б) белград
 в) сараево
 г) Любляна

8. Коя е най-малката дър-
жава на балканския полу-
остров по площ?
 а) северна Македония
 б) албания
 в) Косово
 г) черна гора

9. Кой от изброените ос-
трови не е гръцки?
 а) брач
 б) Евбея
 в) тасос
 г) Крит

10. за кой град се отна-
ся описанието: „старото 
име на града е рагуза. 
разположен е в историко-
географската област дал-
мация. През периода 1358-
1808 година е управляван 
като самостоятелна дър-
жава под името рагузка 
република. старата част 
на града е включена в 
списъка на световно кул-
турно наследство на ЮнЕ-
сКо. заради красотата си 
често е наричан „Перлата 
на адриатика“. 
 а) сплит

 б) риека
 в) задар
 г) дубровник
 
11. 
„Биляно,	моме	убава,
ако	ти	платното	сгазиме,
со	вино,	ке	го	платиме,
и	бела	лута	ракия.

Винари,	белограгяни,
Не	ви	го	сакам	виното,
Най-ви	го	сакам	момчето,
Шо	напред	тера	кервано,
Турило	фесче	над	око

И	мене	гледа	под	око.“ 

 това е част от любима 
народна песен от само-
битния балкански фолк-
лор.
 1. знаете ли коя е тази 
прекрасна народна песен 
и кой е най-популярният й 
изпълнител?
 2. Кое езеро е възпято 
в песента? 
 3. Кой е най-големият 
град, разположен на бре-
га на едноименното езеро. 

 4. на кой български 
владетел градът е бил сто-
лица 992-1018 г.?
 
 
 

1 б
2 б
3 г
4 а
5 в
6 в
7 б

8 б
9 б
10 б
11 българия, 
Варна, княз 
александър 
батенберг

Верни отговори на 
теста от бр. 59

 община севлиево и 
организаторите са подгот-
вили изненади и разноо-
бразни занимания за по-
сетителите на фестивала.
 Книга, в която всеки 
посетител да напише как-
во за него е българия, е 
една от новостите, които 
са подготвили организато-
рите на шестото издание 
на националния фестивал 
„семе българско“. той ще 
се проведе на 20 и 21 
април в парк „Казармите“ 
с подкрепата на община 
севлиево.
 инициативата е на-
речена „за мен българия 
е...“, а екипът, стоящ зад 
събитието, вярва, че ако 
споделяме хубавите неща, 
които ни свързват с бъл-
гария, ако помним и го-
ворим за всичко, случило 
се по земите ни, ако си 
напомняме по-често, че 
страната ни е късче от 
рая, то това ще промени 
нас и нещата около нас, 
защото всичко зависи от 
избора ни!   
 В рамките на тазго-
дишното издание на фес-
тивала „семе българско“ 
са планирани редица дей-
ности, с които да бъде 
привлечен интересът на 

посетителите към българ-
ското в различните му 
форми.
 Етнологът анелия Ми-
лушева ще направи въз-
становка на моминския 
обичай „Кумичене“. Куми-
ченето е интересен про-
летен обичай, срещан в 
миналото в различни ра-
йони на страната, като 
Плевенско, Еленско, сли-
венско, Шуменско и др. 
изпълнява се на Цветница 
(Връбница). с него при-
ключват пролетните мо-
мински игри. В рамките 
на „семе българско“, под 
формата на игра и чрез 
приказно обяснение на 
самия обред, желаещите 

да участват момичета ще 
имат възможността да се 
пренесат назад във време-
то, да свият свой собствен 
венец от върба и ритуално 
да го пуснат в реката, пък 
ще се види коя от тях 
кумица ще стане. Учас-
тието във възстановката 
не изисква специално об-
лекло, но ако някой реши 
да облече своята народна 
носия, ще допринесе за 
празничното настроение и 
красотата на ритуала.
 съхранените традиции, 
опит и знания ще споделят 
гостите на шестото изда-
ние на национален фес-
тивал „семе българско“ 
от българското училище в 

Лондон „боянъ Мага“. В 
рамките на събитието те 
ще реализират и ателие за 
бременни, в което канят 
всички бъдещи майки да 
усвоят различни изкуства, 
а за децата подготвят ра-
ботилница, в която да се 
учат на моделиране с гли-
на и на рисуване чрез 
наблюдение на природата. 
Учебното заведение е съз-
дадено през 2011 година, 
а днес учениците са над 
400 с 25 преподаватели.  
В училището се изучават  
български език, литерату-
ра, история и география на 
българия, природа, фолк-
лор и изкуства: музика, 
пеене, рисуване, театър, 
калиграфия, занаяти, ци-
гулка, пиано, виола, кита-

ра, чело. Училището дава 
възможност на своите 
ученици да се пренесат 
във времето на Кирил и 
Методий, да се опитат да 
напишат страница от тех-
ните древни книги – на 
старобългарски, за да усе-
тят епохата и мисията на 
двамата братя и техните 
ученици.
 В ателие „Глаголица – 
свещената българска пис-
меност“ основателят на 
училището по българска 
култура в сладка вода, ав-
тор на сайта www.historybg.
info и автор на електрон-
ния учебник по български 
език за децата на бълга-
рите от чужбина - www.
bgezik.info - Койно Койнов 
ще запознае желаещите с 

историята на глаголицата 
- нейното създаване, раз-
пространение, с образци 
от глаголически текстове. 
Ще обяснява за структу-
рата на глаголицата, ос-
новната й форма, общите 
й елементи с българската 
руническа писменост и с 
писмеността брахми. за 
най-любознателните Кой-
нов е подготвил пера за 
писане и тушове, с които 
всеки, който желае, ще 
може да напише кратък 
текст на глаголица.
 за децата, посетители 
на фестивала, тази година 
ще се грижат приятелите 
от сдружение „занимания 
за знания“. През двата фе-
стивални дни те ще ре-
ализират работилница, в 
която децата да сглобяват 
къщички за птички, след 
което да ги боядисват с 
подбрани бои на водна 
основа. освен това ще 
организират и ателие за 
изработване на цветя от 
хартия, както и такова за 
рисуване на камъни, които 
да разказват история - из-
вестна приказка или пък 
популярно събитие. сдру-
жението е предвидило за-
нимания и за най-малките 
деца - дървени къщички, в 

които те да се забавляват, 
творейки - работилница-
сервиз за коли за момче-
тата, а другата - зеленчу-
ков пазар и бар с лимона-
да, подходяща за малките 
дами. сдружение „занима-
ния за знания“ - севлиево 
е кауза, която цели да 
популяризира дейности за 
активно и осмислено спо-
магане на ранното детско 
развитие извън детската 
градина и училището. чрез 
структурирани занимания 
като курсове, семинари и 
обучения да се насърчи 
осъзнатото родителство и 
проактивния подход към 
децата.
 „чрез съхраняването и 
опазването на традиции-
те ние поддържаме живи 
българския бит и обичаи. 
за мен е изключителна 
чест да видя толкова мно-
го запазени или възроде-
ни традиции, каквито се 
подготвят на „семе бъл-
гарско“, сподели и кметът 
на община севлиево д-р 
иван иванов.
 заповядайте на 20 и 21 
април в парк „Казармите“ 
в севлиево, където от къл-
на до върха - всичко ще е 
българско! защото бълга-
рия утре са децата днес!

 община севлиево за-
щити проект за финансово 
подпомагане и оборудване 
на дома за стари хора в 
село добромирка. В края 
на 2018 година община 
севлиево кандидатства 
пред асоциацията на же-
ните в Европа (Association 
Femmes d‘Europe - a.i.s.b.l) 
за финансиране на про-
ектното предложение 
„оборудване за кухненски 
блок в дом за стари хора 
в с. добромирка, община 
севлиево“. с подкрепата 
на г-жа ирина нийборг и 
г-жа Милена Кънева от 
българската секция в ор-
ганизацията проектът бе 
защитен и получи финан-
сиране в размер на 7 000 
евро. Преди 2 години, бла-
годарение на отпуснато 
финансиране от асоциаци-
ята, обитателите на дома 
за стари хора в село до-
бромирка получиха ново 
обзавеждане за стаите 

– легла, нощни шкафчета, 
гардероби и щори. тогава 
финансирането от между-
народната асоциация бе 
за 8 000 евро. 
 с настоящото проектно 
предложение ще може до-
пълнително да се подобрят 
условията за живот на хо-
рата от дома. Планира се 
да бъде оборудван кухнен-
ският блок на социалната 
услуга с нови електриче-
ски печки, фурни, пекарни, 
професионален миксер, 
вертикален фризер и зе-

ленчукорезачка. 
 „благодарен съм 
на асоциацията на 
жените в Европа, 
че ще подкрепят 
дома за стари 
хора в село  до-
бромирка. тяхната 
солидарност и съ-
причастност към 
възрастните хора 
в общината ни е 
добър пример за 
всички нас“, спо-

дели кметът на община 
севлиево д-р иван ива-
нов.
 асоциацията на жените 
в Европа е филантропич-
на организация, създадена 
преди около 50 години. В 
нея към момента членуват 
около 1100 жени от чети-
рите краища на континен-
та и всички те доброволки. 
Мисията на асоциацията е 
да изразява безкористна 
солидарност към хората в 
нужда.

На фåñòивала „Сåмå áълãарñкî” вñåки щå мîжå да ñпîдåли 
хуáавиòå ñи мîмåíòи в бълãария в ñпåциалíа кíиãа

Оáщиíа Сåвлиåвî ñ îдîáрåí прîåкò 
към Аñîциацияòа íа жåíиòå в Еврîпа

ХРистиНа ХРистОВа, 
сЕкРЕтаР НЧ „сВ. кЛимЕНт 
ОХРидски-1799“ - сЕННик

 на 27 март 1940 г. бъл-
гария губи един велик бъл-
гарин от село чадърлий, 
сега сенник - дончо Ко-
лев. Енорийският свеще-
ник Цонко Цонков отслу-

жи заупокойна панихида 
в двора на църквата пред 
гроба на световноизвест-
ния борец дан Колов. 
Присъстваха Кристина си-
дерова - народен предста-
вител от Габрово, таня Ге-
оргиева – главен експерт в 
рЕКиЦ „читалища“ - Габро-

во, родственици на дан 
Колов, семейство Каспа-
риян от Варна, певицата 
радка тончева от софия, 
родом от сенник, сенни-
чани. слово за дан Ко-
лов прочете секретарят на 
местното читалище, уред-
ник на клуб „дан Колов“ 
рецитира Милка Марино-
ва. Песен изпълни радка 
тончева. Гостите Кристина 
сидерова и таня Георгие-
ва от Габрово, водени от 
председателя на читали-
щето в сенник иван ива-
нов и секретаря Христина 
Христова, посетиха дом-
музей „дан Колов“. 

Паíихида в памåò íа 
Даí Кîлîв в Сåííик
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 Екипът на „Етър”-а на-
прави подарък по повод 
рождения ден на Музея 
на хумора и сатирата, 
който на 1 април навър-
ши 47 години. 47 черуп-
ки от охлюви придружа-
ваха поздравителния 
адрес, в който се казва: 
 „честит рожден ден 
на една от емблемите на 
Габрово - музеят „дом 
на хумора и сатирата”. 
 скъпи колеги, няма 
да прекаляваме с поже-
ланията, за да не хабим 
мастило. изпращаме ви 
като подарък нещо прак-
тично - 47 черупки от ох-
люви. ако ви се наложи 
да посрещате „неканени 
гости”, на които няма как 
да покажете севлиевското 
гостоприемство, ползвайте 
черупките. от тях става чу-
десна чорба. сигурни сме 
в това, тъй като преди 
да ги изпратим, пробвахме 
вкуса им неколкократно. 

Все пак не бихме ви по-
дарили нещо, в чиито ка-
чества да не сме убедени 
самите ние.
 да  с т е  з д ра -
ви, сити и удовлетворе-
ни. честит рожден ден!
 P.S.: след време тези 
черупки ще бъдат етног-
рафска находка, така че 
не забравяйте да ни ги 
върнете, за да станат 
част от фонда на музея. 
Може да го направи-
те по повод 7 септември 
2064 г., когато „Етър”-ът 
отбелязва 100 години 
от своето създаване. ”. 
 директорът на Музея 
„дом на хумора и сатира-
та“ Маргарита доровска и 
тихомир Църов, предста-
вител на „Етър”-а, подпи-
саха приемо-предавателен 
протокол, който гаранти-
ра, че през 2066 година 
ще бъдат върнати точно 
толкова черупки от охлю-
ви, колкото са подарени. 

ВЕЛа ЛазаРОВа

 изложбата „роден в 
Габрово“ - документален 
разказ за живота на се-
мейство Явашеви - Цве-
та и Владимир и техните 
трима сина, в Габрово в 
периода 1935-1950 г., бе 
открита при изявен инте-
рес на 27 март в галерия  
Credo Bonum - софия. 
 на събитието бяха кме-
тът на Габрово таня Хри-
стова, родственици и при-
ятели на фамилия Яваше-
ви, журналистката Евгения 
атанасова - тенева - един 
от най-задълбочените из-
следователи на творчест-
вото и живота на Кристо и 
Жан-Клод, габровци, живе-
ещи в софия, сред които 
художникът драган нем-
цов, хора на изкуството,  
ценители. Кураторът Весе-
ла ножарова изтъкна, че 
експозицията, постигната 
с много усилия, гостува в 
софия и е възможност да 
бъде видяна от по-голяма 
публика.  изложбата, орга-
низирана от Музей на ху-
мора и сатирата - Габрово, 
община Габрово и сдру-
жение „нашето по-голямо 
Габрово”, бе представена 
от Маргарита доровска, 
директор на дХс.  
 Експозицията, след 
като бе показана за по-
вече от година в дома 
на хумора и сатирата в 
Габрово, в софия стои 
много добре и тук излож-
бата привлича вниманието 
на посетителя с богатство-
то от снимки и докумен-
ти, които още в началото 
разкриват моменти  от 

ранните години на мал-
кия Христо, актьора анани 
Явашев, инженер-химика, 
изобретател на „Веро”-то 
стефан Явашев. В тази 
своеобразна „капсула на 

времето” са и спомените 
на Кристо за времето в 
Габрово, записани в реди-
ца интервюта, които Евге-
ния атанасова е правила 
през годините. Привлича 

малкото семей-
но предприятие  
„Химия и индус-
трия”, с варелите 
за бои, вкарани 
като елементи в 
изложбата, къде-
то трите момче-
та растат и иг-
раят. Казват, че 
тези фабрични  
предмети стават 
емблема тични 
за творбите му - 
платната и варе-
лите. снимка от 
ученическите го-
дини задържа не-
говия съученик, 
художника доц. 
драган немцов 
със спомена за 
отминалите годи-
ни, особено ръ-
кописът „история 
на семейния теа-
тър” с адаптира-
ни текстове, ми-
ниатюрна сцено-
графия в рамка, 
изрязани фигури 
за актьори, спи-
сание „български 
театър”… Екранът 
с видеофилм за 
местността Качо-
рите край Габро-
во е друг атрак-
тивен момент, 
избран за финал 
на експозицията, 
съхранил един от 
най-ярките споме-
ни на Кристо от 
детството, където 

като студент в Художестве-
ната академия той отново 
се връща да рисува - „не-
покътнат символ на абсо-
лютната свобода, жаждата 

за която определя живота 
и творчеството му”.

Евгения Атанасова - 
Тенева: 
„Много съм доволна, че 
изложбата може да бъде 
видяна и тук, в софия.  
Повече от десет години 
(от 2008 г.) имам траен 
интерес към изкуството и 
живота на Кристо, инте-
рес, който продължава да 
ме държи. има нещо свет-
ло пред душата. Кристо е 
тема и на моята докторан-
тура. Пиша и биографична 
книга, но тя е дългосрочен 
проект…”. 
 интересът на извест-
ната журналистка Евгения 
атанасова–тенева към 
Христо Явашев - Кристо 
тръгва от една негова ри-
сунка за проекта в Ма-
ями. след като опакова 
райхстага, тя започва да 
следи неговите проекти и 
мечтае да се срещне с 
автора. за пръв път тази 
възможност й се отдава 
през 2005 г., когато отива 
на „Портите”. Първата й 
книга „Кристо, Владо, ро-
сен и плаващите кейове” 
излиза миналата година. 
тя е пряк участник в из-
граждането на плаващите 
кейове. автор е и на по-
редица документални фил-
ми за световноизвестния 
художник Христо Явашев 
- Кристо, които събират 
зрители и по света.  
 изложбата може да 
бъде видяна до 14 април 
в галерия Credo Bonum на 
ул. „славянска” 2 в софия. 
Снимки:  Галя Йотова, фото-
граф, галерия Credo Bonum

 стЕФка БУРмОВа

 - Г-н Големанов, били 
сте приятели с г-жа пет-
ранка колева, директор 
на националната Априло-
вска гимназия и учител 
по литература в нея?
 - не само. ние сме 
родени в един двор. Вра-
та до врата. семействата 
ни бяха приятели. Първа-
та ни снимка заедно с 
нея е пред едновремеш-
ната фабрика на беров 
в северната индустриална 
зона, когато сме били на 
2 години. след това бя-
хме съученици в гимнази-
ята, като студенти бяхме 
в приятелска компания. тя 
е състудентка с моята съ-
пруга, завършиха заедно 
гимназията. Петранка Ко-
лева си дойде в Габрово, 
а съпругата ми отиде по 
разпределение в тогаваш-
ния толбухин. 
 а след това семейства-
та ни бяха практически 
непрекъснато заедно. тя 
и съпругът й са ни раз-
писвали. Когато през 1972 

година отидохме с моята 
съпруга в софия, тя по-
стъпи в „българска енци-
клопедия“ при бан, където 
вече работеше Петранка. 
така че ние през целия 
си живот сме били много 
близки и мога да кажа 
най-близки приятели. това 
приятелство беше цяло бо-
гатство. 
 - наистина има прия-
телства, които много да-
ват на човека, амбицират 
го да върви непрекъсна-
то напред. Има и други 
– които дърпат човека на-
зад.
 - нашето беше от пър-
вите и остана докрай. 
Жалко, разбира се, че 
смъртта му сложи край, 
но то си остана и в споме-
ните като едно богатство. 
самият аз почти в профе-
сионален порядък помагах 
много на Петранка, ко-
гато пишеше „априловски 
свод“. тогава тя още не 
беше овладяла компютъ-
ра и й помагах – заедно 
сме набирали повече от 
половината от статиите 

(написано е и в библиог-
рафското каре на „априло-
вски свод“). съпругата ми, 
която беше специалист по 
български език и литера-
тура, беше наясно с това. 
а самият аз разбрах как-
во представлява Петранка 
Колева, когато започнах 
да набирам нейните тек-
стове.
 - като учител г-жа ко-
лева беше изключително 
прецизен човек.
 - библиографският апа-
рат на нейната книга отго-
варя на всички най-строги 
изисквания на науката към 
проучванията на матери-
ала, не само с прецизност, 
а с всички изисквания, на 
които трябва да отговаря 
една научна публикация. 
тя нямаше научни степени, 
но това изобщо не пречи 
на нивото й и на перфек-
ционизма, с който работе-
ше. 
 - Вие сте изпълнител 
на нейното завещание?
 - да, защото в софия 
тя нямаше близки родни-
ни. В Габрово е имала 
далечни роднини, с които 
практически не е поддър-
жала връзка, откакто е в 
софия. след като почи-
на нейният съпруг Петко 
тотев, аз се постарах да 
остана до нея, да помагам 
с каквото мога.
 - Бихте ли информи-
рали габровската общест-
веност за завещанието на 
г-жа петранка колева?
 -През миналата година 
тя написа своето завеща-
ние. направих консулта-
ции с юристи как трябва 
да бъде съставено то, на-
писахме го и го оставих-
ме на съхранение в нота-
риална кантора в софия, 
както изисква закона. а 
то съдържаше следното – 
тя завещава /Петко вече 
беше починал/ своята 
част от софийското жи-
лище на Петко, тъй като 
неговата сестра наследява 

1/6 от него, на априло-
вската гимназия. имахме 
устна договорка с нея и 
с Петко, докато той още 
беше жив, че цялата им 
библиотека ще бъде пре-
дадена на библиотеката на 
априловската гимназия.
 - знаете ли от колко 
тома е библиотеката на 
петранка колева и на пе-
тко тотев?
 - не бих могъл да 
кажа, защото нямахме 
възможност да инвента-
ризираме книгите в нея. 
но това е много голяма 
и ценна библиотека, тъй 
като има поредици от из-
дания на руските класици, 
събирани през изминали-
те времена. Практичес-
ки и всички академични 
издания на българските 
класици, много книги на 
руски език, значително 
количество на френски 
език – Петко работеше с 
френски. Всички тези кни-
ги, когато отворихме заве-

щанието в нотариалната 
кантора и заведох там ди-
ректорката на гимназията, 
си бяха по местата. не 
е имало възможност да 
ги инвентаризираме. Кни-
гите са наистина много 
– за едно лично жилище 
това са огромен брой. В 
техния дом книгите бяха 
навсякъде. аз си мисля, 
че това е един значителен 
принос към библиотеката 
на гимназията и там те ще 
бъдат използвани, защото 
ще бъдат на разположение 
на учениците, а и на пре-
подавателите.
 освен това книгите, 
които бяха написали за-
едно с Петко, е отделна 
история, за която искам 
да Ви разкажа. след 2004 
година всички те са изда-
дени на техни разноски. 
те нямаха цена и нито 
една от тях не е продаде-
на. Всички бяха раздадени 
безплатно на библиотеки, 
на читалища и т. н. след 

смъртта на Петранка оста-
наха много от тях. тогава 
ние с моите деца ги ин-
вентаризирахме и разпре-
делихме. дадох на Пенка 
Пехливанова (съпругата на 
илия Пехливанов) опис на 
тези книги и опис къде 
какво е раздадено след 
смъртта на Петранка. сега 
по памет мога да въз-
становя институциите, на 
които те са дарени. това 
са националната библио-
тека в софия, библиотека 
„априлов - Палаузов“ в 
Габрово, библиотеката на 
гимназията, където оти-
де най-голямата част от 
книгите, библиотеката на 
клуб „Приятели на алеко 
Константинов“. Петко беше 
в ръководството на този 
клуб и много е направил 
за увековечаване паметта 
на алеко Константинов не 
само като турист, но и 
като писател. 
 десет пълни комплекта 
от книгите бяха предос-
тавени на хората, които 
участваха в тържеството 
на 25 февруари т. г., месец 
след смъртта на Петранка, 
посветено на двамата. то 
беше посетено много до-
бре и всички книги, които 
предоставихме там, бяха 
взети от хората. и други 
книги бяха раздадени на 
отделни лица, на читалищ-
ни библиотеки и т. н.
 Първата ни работа 
след смъртта на Петранка 
беше да съберем архива 
на двамата, който е из-
ключително богат. те няма-
ха време да го подредят, 
а и нямаха и сили – това 
е професионална и теж-
ка работа. но прибрахме 
всичко в кашони и го пре-
дадохме на националния 
музей на литературата, в 
който работи Елена алеко-
ва, която много помагаше 
на Петко при издаването 
на книгите му. директорът 
на Музея благосклонно 
разреши архивът да бъде 

приет и ще възложи обра-
ботването му на габровка, 
която в момента работи 
там. тя ще бъде натова-
рена с професионалната 
обработка на архива и със 
съхранението му в нацио-
налния музей на литерату-
рата.
 за да приключим с 
книгите, сега продължава 
предпечатната подготовка 
на книга с отзиви за Пет-
ко. работата по този ръко-
пис Петранка завърши три 
непълни денонощия преди 
да почине. две деноно-
щия, след като предаде 
книгата за печат, тя почи-
на.
 след отбелязването на 
40-те дни от кончината на 
Петко, от началото на ав-
густ 1918 г., тя не е излиза-
ла от апартамента. а днес 
съм убеден, че работата 
по книгите на съпруга й 
крепеше Петранка в този 
живот. и когато приключи, 
просто се предаде.
 Петранка Колева има-
ше качества, които не се 
срещат у всеки човек. 
най-важното от тях беше 
абсолютната и безкром-
промисна отдаденост на 
каузата. и тя, и Петко с 
неговото увлечение по 
българското възраждане 
не само като книжовност, 
а въобще, бяха пример 
на хора, които са посве-
тили живота си на това 
без остатък. Единствено-
то, което беше встрани, 
но много условно казано, 
беше отдадеността им на 
туризма, на природата. на 
разходката. нямаше уик-
енд, в който, когато са 
били в софия, а и в Габро-
во, да не са излезли сред 
природата поне единия от 
почивните дни. Много чес-
то сме ходили и заедно. 
В това отношение те бяха 
изключително отдадени. 
оттам е увлечението на 
Петко и по защита на бъл-
гарската гора.

Д-р Никîлай Гîлåмаíîв: „Пåòраíка Кîлåва завåща 
ñåмåйíаòа áиáлиîòåка íа Априлîвñкаòа ãимíазия”
 На 29 януари т. г. в 
София почина учител-
ката по литература в 
априловска гимназия, 
неин зам.-директор и 
директор, дългогоди-
шен главен редактор в 
научно-информацион-
ния център „българска 
енциклопедия“ към баН 
Петранка Колева. тя е 
и един от авторите и 
редакторите на „Кири-
ло-Методиева енцикло-
педия“, както и на енци-
клопедията „априловски свод“, посветена на обра-
зователната история, миналото и съвременното 
духовно наследство на Габрово.
 За изпълнител на завещанието на Петранка 
Колева е определен роденият на 23 декември 1932 
г. в Габрово специалист по вътрешни болести и 
кардиология д-р Николай Големанов, който е бил  ди-
ректор на габровската МбаЛ „Д-р тота венкова“.
 За приятелството с Петранка Колева, за нейно-
то завещание, за човешките й качества е разгово-
рът с д-р Николай Големанов.

излîжáаòа „Рîдåí в Гаáрîвî” ãîñòува в Сîфия

Анани Явашев, брат на Христо Явашев: 
„развълнуван, как да не съм развълнуван? аз съм разтресен, 
че изложбата дойде от Габрово в софия. новият документален 
филм за Христо „да ходиш по вода”, освен че бе с премиера на 
софия филм фест, е преминал с успех и в Германия тези дни.  
бил е представен по случай награждаването на Христо с приза 
„аденауер”…”.
ели и роси йончеви: „Каква приятна изненада и чудесна идея 
изложбата „роден в Габрово” да бъде показана в софия. Впечат-
лява изследователската работа и издирените ценни материали 
от близки, родственици, архиви. Много е интересен моментът 
с „домашния театър”, списание „български театър” - самиздат. 
нещо отдавна забравено в детските игри, а също филмът за с. 
Качорите в Габровския балкан, следите от малката фабрика и 
разбира се, показаният все още неосъществен проект „Мастаба-
та”. Какъв замисъл още от 1977 г. за обединените арабски емир-
ства - да бъде най-голямата скулптура на света и единствена 
постоянна творба от голям мащаб на Кристо и Жан-Клод”.

Музåяò íа хумîра и 
ñаòираòа пîñрåща 
„íåкаíåíи ãîñòи” ñ 
чîрáа îò 47 чåрупки 
îò „åòърñки” îхлюви  

 -бихте ли информирали габровската об-
щественост за завещанието на г-жа Пет-
ранка Колева?

-През миналата година тя написа свое-
то завещание. направих консултации с 
юристи как трябва да бъде съставено то, 
написахме го и го оставихме на съхране-
ние в нотариална кантора в софия, както 
изисква закона. а то съдържаше следното 
– тя завещава /Петко вече беше починал/ 
своята част от софийското жилище на Пет-
ко, тъй като неговата сестра наследява 1/6 
от него, на априловската гимназия. имахме 
устна договорка с нея и с Петко, докато 
той още беше жив, че цялата им библиоте-
ка ще бъде предадена на библиотеката на 
априловската гимназия.


