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Предизборен щаб 
на ПП Герб

 „Произведено в Бъл-
гария“ е най-добрият път 
за развитие на страната 
и най-добрата социална 
политика. 
 Това заяви кандидатът 
за евродепутат от ГЕРБ 
Андрей Новаков по време 
на посещение на заводи в 
област Габрово, където се 
запозна с производство-
то на машиностроителни 

предприятия в Габрово и 
Дряново.  
 „Ниски данъци и сво-
бода за бизнеса е пътят, 
който се поддържа през 
последните 10 години. 
Развитието на фирмите, 
инвестициите и модерни-
зацията на производства-
та са доказателство, че 
това е правилната посока. 
Благодарение на премие-
ра Бойко Борисов и ГЕРБ 
през последните години 
в страната има рекорд-

ни нива на производство, 
инвестиции и хиляди нови 
работни места“, коментира 
още Андрей Новаков.  
 Той подчерта, че ев-
ропейските избори не са 
само за български пред-
ставители в Европейския 
парламент, а са избори 
за България. „От тях зави-
си дали политическата и 
икономическата обстанов-
ка в страната ще останат 
стабилни, което е важно 
за бизнеса, инвестициите 

и работните места“, каза 
още Андрей Новаков.
 В Дряново, където по-
сети машиностроително 
предприятие, той подчер-
та, че е удовлетворен да 
види резултата от евро-
пейските проекти и сред-
ства, реализирани в ин-
вестиции и модернизация 
на производството, благо-
дарение на което ежегод-
но се увеличава оборота 
на предприятието и работ-
ните заплати.

До 26 май материалите, 
свързани с изборите за 

Европейски парламент, са 
платени публикации, 

подготвени от предизборни-
те щабове на политическите 

партии и коалиции, 
които носят отговорност 
за съдържанието им.

 За 19 пореден път в 
Габрово се организира 
детски мини карнавал. Той 
ще се проведе на открита-
та сцена на ул. „Радецка“ 
от 14 часа на 18 май. Вся-
ко маскирано дете може 
да се качи на сцената. 
Има и организирани из-
пълнения на детските гра-
дини, съобщава организа-
торът на мини карнавала 
Ели Петрова.
 За всяко дете, което 
участва, са осигурени по 
три награди. Има награ-

да за най-малък участник, 
която осигуряват партньо-
рите от белгийския град 
Аалст. Миналата година 
най-малкият участник е 
бил осеммесечно бебе. 
Осигурена е награда и за 
най-добре маскирано се-
мейство. Приказни герои 
ще забавляват децата.
 Миналата година клуб 
„Приятели на Белгия“, съв-
местно с Дневния център 
за хора с увреждания и 
почетния консул на Бълга-
рия за Източна Фландрия 

Вили Ван Импе органи-
зираха интересна томбо-
ла. Тази година събитие-
то отново ще се проведе. 
Потребителите от Центъра 
са изработили специални 
„бонбони“, в които няма 
лакомства, а номерца. Те 
ще хвърлят тези бонбони 
сред публиката, а номе-
рата ще бъдат изтеглени 
в томбола с награди, като 
най-голямата е златно 
бижу - котка.
 След това всички 
деца ще участват в пър-

вата част на карнавалното 
шествие от 17 часа.
 „Преди 19 години, ко-
гато сдружение „Планета 
Габрово“ реши да органи-
зира детски мини карна-
вал, идеята бе да възпита-
ме у децата карнавалния 
дух и традиция. Мисля, че 
успяхме, защото през по-
следните години на дет-
ския мини карнавал започ-
наха да идват порасналите 
деца, вече родители, мас-
кирани, заедно със своите 
деца“, казва Ели Петрова. 

Аíдрåй Нîвакîв: „Прîèзвåдåíî 
в Бълãарèя" å íай-дîáраòа 

ñîцèалíа пîлèòèка"

ГеорГи ВелеВ

 „Младите хора трябва 
да спортуват и се радвам, 
че се събират в залата, 
носеща името на най-ве-
ликия борец“, заяви кметът 
на Община Севлиево д-р 
Иван Иванов.
 Севлиево бе домакин 
за 49-и път на младежкия 
турнир по свободна борба 
„Млади Данколовци“. 
 В надпреварата тази 
година се включиха едина-
десет отбора с 59 състеза-
тели. 

продължава на стр. 8

„Младè Даíкîлîвцè" за 49-òè пъò в Сåвлèåвî

Пазåòå "áîíáîíèòå" îò мèíè карíавала, важаò за 
òîмáîла ñ íаãрадè, íай-ãîлямаòа å злаòíî áèжу - кîòка

Вела лазароВа

 Христо Йонков с ком-
позицията „Древни оби-
талища” е носител на на-
градата на Общината в 
новооткритата изложба 
на габровските художни-
ци по случай Празника 
на Габрово. Наградата бе 
връчена от Нели Рачевиц, 
зам.-кмет на Габрово. 
 Христо Йонков е един 
от най-изявените скулп-
тори, работещи с глина.  
Завършил е Керамика в 

Националната художестве-
на академия, бил е пре-
подавател, а след това и 
директор на СХУ за при-
ложни изкуства в Троян.
 В изложбата 25 автори 
показват над 50 творби 
живопис, графика, скулп-
тура. За първи път има и  
международно участие  - 
портрети от англичанина 
Рой Плейстоу, който живее 
в Габровска община.

Õрèñòî Йîíкîв ñ íаãрадаòа 
íа Оáщèíа Гаáрîвî

идва специално за кар-
навала в Габрово, за да 
изнесе своето невероятно 
шоу. Групата ще танцува 
върху 40-метровата кула 
на Община Габрово и ще 
излезе пред публиката три 
пъти в карнавалната вечер 
на 18 май. Bandaloop са 
изнасяли представления 
пред милиони хора в над 
22 страни в Европа, Аф-
рика, Близкия Изток, Аме-
рика и Азия. За себе си 
казват, че са пионери във 
вертикалния танц.

Амåрèкаíñкаòа 
ãрупа Bandaloop

Празник на 
баскетбола, 
организиран 
от БК „Чар-
дафон”, се 

проведе за десети пореден 
път в зала „Орловeц”. В про-
явата се включиха 153 деца 
от детските градини „Радост” 
1 и 2, „Явор”, „Мики Маус”, 
„Слънце”, „Дъга”, „Мечо Пух” 
и „Ран Босилек” в Габрово, и 
„Детелина” от Дряново. Учас-
тниците получиха грамота за 
начално обучение по баскет-
бол. Празникът се проведе 
с подкрепата на фирма „Ден 
и Нощ”. 
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ЦЕН ТЪР ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ОБУ ЧЕ НИЕ - ГАБ РО ВО
организиралицензираникурсовеза:

 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

•съобщенияза ремонтни дейности
•Проверка на сметка
•УслУгите, които предлагаме

водоснабдяване и канализация
 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com

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

angelestate
www.angel-estate.com

агенция
занедвижимиимоти

0877 735 356
*angel_estate@abv.bg
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възпоменание
на20май2019г.сенавършват

тригодинибез

гЕорги 
николаЕВ 

ДочЕВ
 на45години

С обич 
и признателност, 

с нестихваща болка -
дълбок поклон

пред светлата ти 
памет! 

Възпоменанието ще се състои на 19 май 2019 г. 
от 11.00 часа на Гробищен парк в гр. Габрово.

От семейството

Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ

център габрово и г. оряховица 

уведомявасвоитеклиенти,че:
 впериода27.05.2019-31.05.2019г.от09:00до
16:00ч.поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на област Габрово, улица „Баба Зара“ и улица 
„Митко Палаузов“.
 впериода20.05.2019-23.05.2019г.от09:00до
16:00ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на: област Габрово, Улица „Баба Зара“ и ули-
ца „Митко Палаузов“.
 впериода15.05.2019-17.05.2019г.от09:00до
16:00ч.поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на област Габрово, улица „Баба Зара“ и улица 
„Митко Палаузов“. 
	 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	инфор-
мация	можете	да	получите	на	тел.	0700	1	61	61.

 - кога се провеждат
държавните зрелостни
изпити,колкосазрелост-
ницитевобластта?
 - Първият задължите-
лен зрелостен изпит е по 
български език и литерату-
ра. Той ще се проведе на  
21 май. На него ще се явят 
736 зрелостници от облас-
тта.
 Вторият задължителен 
зрелостен изпит, на 23 
май, е по предмет, избран 
от ученика. На него ще 
се явят 747 зрелостници. 
Най-много ученици - 217,  
са избрали за втори изпит 
английски език. 
 Другият избран пред-
мет е биология и здравно 
образование - 200 зре-
лостници. Учениците имат 
възможност по свое жела-
ние да се явят на допъл-
нителен изпит. Той ще се 
проведе от 28 до 31 май, 
20 зрелостници са изявили 
желание да се явят и на 
този трети зрелостен из-
пит. Резултатите от него се 
включват в дипломата за 
средно образование.
   Дванадесетокласниците 
от професионалните гим-
назии, които се обучават 
за придобиване на про-
фесионално образование, 

могат да изберат вторият 
задължителен зрелостен 
изпит да бъде по тяхно 
желание средно аритме-
тичната оценка от теория 
и практика на професията 
и специалността. Това е 
предпочетено от 81 зре-
лостници. Така че това е 
един преход към новите 
формати на държавните 
зрелостни изпити, които 
са регламентирани с но-
вия закон, който казва, 
че вторият държавен зре-
лостен изпит ще бъде в 
зависимост от това дали 
обучението е профилирано 
или професионално.
 - нещо друго важно,
което трябва да знаят
зрелостниците?
 - Зрелостниците трябва 
да са наясно, че допуска-
нето до държавни зрелост-
ни изпити ще стане до 17 
май. Обявяването на спи-
съците с разпределение 
на зрелостниците в учи-
лищни сгради и зали също 
ще стане до 17 май. На 
същата дата ще им бъде 
предоставена служебна 
бележка за допускане до 
изпитите.
    Препоръчвам на всички 
допуснати зрелостници в 
деня на изпита в 7.30 часа 

да се явят в съответното 
училище, за да могат спо-
койно да заемат местата 
си. Обявяването на резул-
татите от държавните зре-
лостни изпити ще се стане 
до 13 юни, а връчването 
на дипломите - до 21 юни. 
Всеки може самостоятел-
но да си провери резул-
татите на онлайн платфор-
мата. Ще има достатъчно 
време да кандидатстват 
във висшите учебни заве-
дения.
 Зрелостници, които 
не са завършили успеш-
но гимназиален етап, имат 
възможност да се явят 
на поправителни изпити. 
След успешното им пола-
гане, тогава училищните 
зрелостни комисии ги до-
пускат до държавен зре-
лостен изпит.
 - какво предстои на

седмокласниците?
    - Тази година Ми-
нистерството на обра-
зованието и науката 
промени графика за 
провеждане на на-
ционалното външно 
оценяване за седмок-
ласниците. Изпитът по 
български език и лите-
ратура ще бъде на 17 
юни от 9 часа. По ма-
тематика изпитът ще 
бъде на 19 юни. Уче-
ниците от седми клас 
ще могат по желание 
да се явят на изпит 
по чужд език, който 
ще бъде на 21 юни. 
Цялата информация е 

качена на сайта на РУО - 
Габрово.
   Във всяко едно учили-
ще са проведени и ще 
продължат информацион-
ни кампании и родителски 
срещи за запознаване на 
децата с етапите на класи-
ране, с възможностите за 
подаване на документи. Те 
могат да се подават в учи-
лищата гнезда, за Габрово 
е ОУ „Неофит Рилски“, за 
Севлиево - ОУ „Стефан Пе-
шев“, за Дряново - Турис-
тическият информационен 
център, в Трявна - гимна-
зията „П. Р. Славейков“. 
Подаването на документи-
те за прием на учениците 
след седми клас е от 3 до 
5 юли. 
 Документите могат да 
се подават и онлайн.
 Националното външно 

оценяване е преход към 
гимназиите и средните 
училища. Полагането на 
изпити по български език 
и математика им дава въз-
можност оценката да се 
използва за балообразу-
ване и те могат да канди-
датстват във всяко едно 
училище в страната. За 
тях се отваря пътят за 
придобиване на средно 
образование. Дали ще 
бъде профилирана или 
професионална гимназия, 
или средно училище, избо-
рът е техен.
 Националното външно 
оценяване е задължител-
но. Ако детето по здраво-
словен проблем не успее 
да се яви, но пак има 
възможност за участие в 
класирането. Има възмож-
ност комисия да насочва 
документи на деца с хро-
нични заболявания, деца, 
настанени в центрове от 
семеен тип или в приемни 
семейства.
 Национално външно 
оценяване има и за учени-
ците от 10 клас, те се явя-
ват на изпит по дигитални 
компетентности в периода 
от 10 до 14 юни. На учени-
ците, завършили успешно 
10 клас, се издава удос-
товерение за завършен 
първи гимназиален етап 
на средното образование, 
което им дава право да 
продължат обучението си 
във втори гимназиален 
етап.   

рУЖа лЮбеноВа

 Образован измамник, 
част от банда, поиска съ-
кратена съдебна процеду-
ра и призна вината си, а 
в замяна получи условна 
присъда. Висшистът е ро-
ден в Ихтиман, но дейст-
вал в град Габрово. 
 На 13 май състав на 
габровския Районен съд 
му наложи година и чети-
ри месеца лишаване от 
свобода – условно, с три 
години изпитателен срок.
 Според обясненията на 
подсъдимия, с инициали С. 
К., в началото на февруа-
ри 2018 г. по телефона му 
се обадил непознат човек 
с предложение да работят 
заедно. Предложил му да 
си набавят пари чрез из-
вършване на измами по 
телефона. 
 Двамата се уговори-
ли подсъдимият да взема 
парите, оставени от раз-
лични лица, които пред-
варително били въведени 
в заблуда и били готови 
да си дадат спестявания-
та. Някои били подмаме-
ни, че така ще помогнат 
на полицейски служители, 
които провеждат акция за 

залавяне на телефонни из-
мамници, други - че парите 
им са необходими за опе-
рация на техни близки.
 Грижа да измами хора-
та имал човекът, позвънил 
на С. К. по телефона. Два-
мата се договорили още, 
че „мъжът от телефона“ 
ще му се обади и ще му 
съобщи къде е местона-
хождението на оставените 
от измамените хора пари 
или бижута. Задължението 
на С. К. било да отиде 
там, да ги вземе и след 
това да ги остави на опре-
делено, посочено от „мъжа 
от телефона“ място, като 
преди това задържи част 
от парите за себе си.
 Договорката влязла в 
ход и първият (доказан) 
„удар“ бил на  31 май 2018 
г. Тогава габровски жител 
бил въведен в заблужде-
ние, че участва в  поли-
цейска операция по зала-
вянето на измамници, във 
връзка с което измамници-
те го накарали да предаде 
наличните си пари и злат-
ни накити. Загубата на из-
мамения човек била общо 
в размер на 4360 лева.
 Измамниците не спре-
ли – няколко дни по-късно, 

на 5 юни 2018 г., измамили 
друг човек от Габрово по 
същия начин. Това била 
жена на възраст, която 
им дала пари и злато - за 
9757,80 лева.
 На 19 юни 2018 г. из-
мамниците накарали жи-
телка на Габрово да по-
вярва, че дъщеря й е по-
страдала внезапно и че 
са необходими много пари 
за операцията й. Тук тряб-
вало да получат 11 400 
лева, но измамата остана-
ла недовършена не защото 
бандитите се почувствали 
застрашени, а защото хва-
нали „мулето“ С. К.
 Общата стойност на 
трите измами е за 25 
517,80 лева - престъпление 
по два члена от Наказа-
телния кодекс.
 Пред съда С. К. обяс-
ни, че вече работи. Идните 
три години ще трябва да 
внимава, защото нов гаф 
ще го прати в затвора и 
по тази присъда още за 1 
година и 4 месеца, освен 
другата присъда.
 Решението на Район-
ния съд не е окончателно 
– страните имат право на 
обжалване пред Окръжния 
съд в 15-дневен срок.

 На 11 май  се проведе 
VIII Национален фолкло-
рен конкурс „Заблеяло ми 
е агънце“ край Лясковски 
манастир „Св. Св. Петър 
и Павел“. Изпълнителите 

от ДФА „Габровче“ се за-
върнаха с три награди. В 
раздел Народно пеене от 
втора възрастова група бе 
присъдено първо място на 
Десислава Чакърова, тре-

то място на Даниел Сто-
янов. В раздел Камерни 
състави и оркестри бе 
присъдено второ място на 
хор и оркестър при ДФА 
„Габровче“.

Гåîрãè Марèíîв: “736 зрåлîñòíèцè îò îáлаñòòа 
ñå явяваò íа първèя задължèòåлåí èзпèò”

Женина денЧеВа

 За предстоящите държавни зрелостни изпити за зре-
лостниците, за националното външно оценяване за седмок-
ласниците и изискванията към тях разказва Георги Маринов, 
началник на Регионално управление на образованието-Габрово.

3 íаãрадè за èзпълíèòåлèòå íа ДФА „Гаáрîвчå”

Вèñшèñò ñå включè в ãрупа за òåлåфîííè 
èзмамè, èзпълíява рîляòа íа мулå в Гаáрîвî

рУЖа лЮбеноВа

 Международен шофьор 
от Габрово беше наказан 
от Районния съд на 13 
май т. г. заради подписа-
на декларация с невярно 
съдържание, представе-
на в сектор „Пътна поли-
ция“ - Габрово. Мъжът, с 
инициали Ю. А., ще плати 
1000 лева глоба, защото 
потвърдил с подписа си, 
че са му откраднали шо-
фьорската книжка, докато 
тя всъщност била отнета 
от полицията в Словакия.
 „При управление на 
МПС през 2018 година на 
територията на Република 
Словакия притежаваното 
от него свидетелство е 
било иззето от словашките 
власти поради факта, че е 
управлявал след употреба 
на алкохол. 
 Във връзка с това де-
яние на Ю. А. е наложена 
условна присъда за срок 
от две години, както и за-
брана да управлява ви-
дове МПС за срок от 48 
месеца – пише в решение-
то на Районен съд - Габро-
во. - През 2018 година 
А. работел като шофьор, 
извършващ международен 
превоз на товари. Поради 
това и тъй като липсата на 
свидетелството създавала 
пречки пред тази дейност, 
той решил да се снабди 
с дубликат на иззетия до-
кумент по предвидения от 
закона ред. 

 В изпълнение на това 
свое решение на 12 юни 
2018 г. той посетил Сектор 
„Пътна полиция” при ОД 
на МВР - Габрово, къде-
то ... попълнил и подпи-
сал две на брой декла-
рации... в които отразил, 
че свидетелството му за 
правоуправление е било 
откраднато. Въз основа 
на декларираните от А. 
обстоятелства свидетел-
ството е било обявено за 
невалидно, а на същия е 
издаден дубликат от сви-
детелството... който е бил 
получен от него на 22 юни 
2018 г.“
 По-късно обаче посол-
ството на Р България в 
град Братислава уведоми-
ло „Пътна полиция“ за слу-
чаи, при които свидетел-
ства за правоуправление 
на български граждани са 
отнети от полицейските 
власти в Република Сло-
вакия. Между тях попа-
дало и притежаваното от 
А. свидетелство, издадено 
от МВР - Габрово, за кое-
то било отбелязано, че е 
задържано на 4 юни 2018 
година „поради осъщест-
вено управление на МПС 
от страна на лицето след 
употреба на алкохол“. Това 
писмо било препратено в 
габровската полиция и  лъ-
жата излязла наяве.
 Решението на Район-
ния съд може да бъде об-
жалвано пред Окръжния 
съд в Габрово.

Мåждуíарîдåí шîфьîр лъжå 
КАТ, чå му îòкрадíалè кíèжкаòа
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мария събеВа – 
директор на ПГи

 В навечерието на 
11 май - денят, в който 
Българската православ-
на църква почита свети-
те братя равноапостоли и 
първоучители Методий и 
Кирил, и на най-светлия 
български празник – 24 
май, Деня на българска-
та просвета и култура и 
на славянската писменост, 
се състоя заключителният 
етап на XXII национален 
конкурс „Учител на година-
та“ на Синдиката на бъл-
гарските учители.
 Една от най-ярките, 
знаменателни и емблема-
тични инициативи на СБУ 
по традиция се превърна 
в тържествен вълнуващ 
празник на българското 
учителство, в подкрепа и 
за прослава на достойния 
учителски труд. Синдика-
тът на българските учи-
тели за 22-ри път отличи 
най-добрите, иновативни и 
успешни учители и дирек-
тори от страната. Знакова-
та церемония по празнич-
ното награждаване, която 
обедини десетки учители 
от цялата страна и офи-
циални гости, бе открита 
с тържествено слово на 
председателя на Синдика-
та на българските учители 
д.ик.н. Янка Такева.
 Поздравителен адрес 
до СБУ, инициатор на 
празничното за българско-
то учителство събитие, из-
прати Бойко Борисов - ми-

нистър-председател на Ре-
публика България. Привет-
ствия поднесоха Илияна 
Йотова – вицепрезидент 
на Република България, 
Красимир Вълчев – ми-
нистър на образованието 
и науката, Йорданка Фан-
дъкова – кмет на Столич-
на община, Н. Пр. Ахмед 
Ал Мадбух – посланик на 
Държавата Палестина в 
Република България, инж. 
Пламен Димитров – пре-
зидент на Конфедерацията 
на независимите синдика-
ти в България, д-р Елеоно-
ра Лилова - председател 
на Държавната агенция за 
закрила на детето, Деница 
Сачева – заместник-ми-
нистър на образованието 
и науката, Живка Първа-
нова – зам. областен уп-
равител на Област София, 
Албена Михайлова – гла-
вен секретар на МОН.
 Сред официалните гос-
ти на тържествената це-
ремония – израз на ува-
жение към всеобхватните, 
позитивни и иновативни 
модерни политики на СБУ 
за издигане професионал-
ния и социалния статус 
на учителя и за качест-
вено образование, за до-
бро партньорство, бяха 
и: проф. д-р Марк Ийст 
- директор на „Майкро-
софт“ – Образователен 
сектор за Европа, Близ-
кия Изток и Азия, Албена 
Спасова – „Майкрософт“, 
директор Образование за 
Централна и Източна Ев-
ропа, Десислава Попова 

- „Майкрософт“, мениджър 
Образование – Балкански 
полуостров, Росица Пен-
кова – директор на ДИУУ 
и председател на журито 
в престижния конкурс на 
СБУ, директори на дирек-
ции от МОН, началници на 
регионални управления от 
страната, представители 
на Омбудсмана на Репу-
блика България, социални 
партньори и приятели на 
СБУ от ИК „Анубис“, изда-
телство „Булвест – 2000“, 

Общобългарска фондация 
„Тангра ТанНакРа“ и др.
 През 2019 година в 
авторитетния конкурс 
кандидатстваха над 320 
учители и директори от 
цялата страна, от които 
бяха номинирани 102, а 
34 получиха приза. Сред 
тях са победителите, по-
лучили най-високия приз 
„Учител на годината“ и на 
Специалната награда на 
Председателя на СБУ. Те 
бяха отличени за профе-

сионализъм, отдаденост и 
новаторство в десет на-
правления – предучилищно 
възпитание и подготовка, 
начално образование, ху-
манитарно, природо-ма-
тематическо, изкуства и 
спорт, професионално об-
разование, директори и 
помощник-директори, въз-
питателна работа, извън-
класни и извънучилищни 
дейности, училищни пси-
холози и педагогически 
съветници, млади учители, 
учители – наставници.
 Авторитетно жури от 
ДИУУ – София към СУ 
„Св. Климент Охридски” 
в състав: проф. дпн Ро-
сица Пенкова – директор 
на ДИУУ, доц. д-р Мире-
на Легурска и ас. Весела 
Мирчева, определи най-
достойните и заслужили 
учители.
 За голяма гордост на 
цялата училищна общност 
г-жа Виолета Иванова 
Белчева, старши учител 
в Професионална гимна-
зия по икономика Рачо 
Стоянов“ – гр. Дряново, 
е победителят в направ-
ление Професионално об-
разование в тазгодишния 
конкурс. Призът „Учител 
на годината” й бе връчен 
лично от Деница Сачева 
– заместник-министър на 
образованието и науката.
 Виолета Белчева при-
тежава висше образова-
ние, с образователна сте-
пен магистър, специалност 
„Счетоводство и контрол” 
от Стопанска академия „Д. 

А. Ценов” - Свищов и вто-
ра магистър степен, спе-
циалност „Право” и юри-
дическа правоспособност 
от ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”. Носител е на II 
ПКС от ДИУУ - София към 
СУ „Св. Климент Охрид-
ски”.
 През настоящата учеб-
на година преподава Пра-
во, Статистика, Счетовод-
ство ЗИП, Работа в учебно 
предприятие, Производ-
ствена практика – 11 клас;
Банково дело, Банково 
дело - учебна практика, 
Банков мениджмънт, Ста-
тистика - учебна практика, 
Работа с компютър в пред-
приятието - учебна практи-
ка, Бизнес проект учебна 
практика, Производствена 
практика - 12 клас. 
 Като преподавател 
г-жа Белчева умее да на-
сърчава, развива и до-
развива индивидуалния 
потенциал на всеки уче-
ник, съобразено с него-
вите собствени възмож-
ности; мотивира своите 
възпитаници да мислят, 
да са креативни, да при-
емат предизвикателства-
та, защото бизнесът иска 
и търси това - качества, 
особено ценни при овла-
дяване на избраната от 
тях професия и за тяхната 
професионална реализа-
ция; прилага съвременен 
подход на преподаване и 
комуникация чрез активно 
използване на информа-
ционно-комуникационни 
технологии в обучението 

по икономическите пред-
мети и по право.
 В процеса на учене из-
ползва методите – ролева 
игра, екипна работа, ви-
део-урок, интегриран урок, 
решаване на казуси, съз-
даване на презентации по 
отделни уроци, дискусия, 
работа с нормативни до-
кументи, изнесени уроци, 
кръгла маса, семинари, 
посещения на предприятия 
и учреждения, организира-
не на изложби и виктори-
ни. 
 Участва активно в ре-
дица тематични форуми и 
конференции, а в екип с 
колеги организира и под-
помага  провеждането  на  
различни училищни и из-
вънучилищни изяви. 
 Церемонията по наг-
раждаването се състоя 
в хотел „Балкан” („Шера-
тон”), зала „Роял”, с водещ 
Драго Драганов. 
 „Това бе един прекра-
сен и незабравим празник 
на българския дух, в който 
най-ценното е достойна-
та оценка на благородния 
учителски труд, която ние 
всички – носителите на 
приза „Учител на година-
та“, получихме от компе-
тентното жури. 
 Специални благодар-
ности на педагогическата 
колегия на Професионал-
на гимназия по иконо-
мика „Рачо Стоянов“ за 
подкрепата и към Росица 
Марчева – председател на 
ОбщКС на СБУ – Дряново“ 
– сподели г-жа Белчева.

иВелина елмазоВа

 На 11 май  от 16:00 до 
22:00 часа за втори път се 
сбъдна фестивалът „Чети-
рите стихии“. Вдъхновени 
от природата, повече от 
5000 човека споделиха съ-
ботния слънчев ден в парк 
„Маркотея“ в Габрово. 
Инициаторите, организи-
ращи събитието – реклам-
на агенция „Елмазови” – и 
тази година направиха ре-
ално докосването до че-
тирите елемента - Въздух, 
Огън, Земя и Вода - чрез  
характерните за фестива-
ла работилници, в които 
децата заедно със своите 

семейства правиха хляб, 
свещи, рисуваха върху 
вода, дърво и коприна, 
садиха цветя, работиха с 
глина, правиха къщички за 
птици, хвърчила, рисуваха 
с пяна, запознаха се с 
тайните на билките, учиха 
се да бродират и плетат, 
научавайки история за 
стихията и връзката със 
съответната работилничка. 
Успоредно на тези дей-
ности, детските градини и 
училища от Габрово пред-
ставиха своите идеи в от-
делни ателиета с избра-
на от тях тема, свързана 
със стихиите - невероятни 
проекти, макети и предиз-

викателства.
 Лайънс клуб - Габрово, 
заедно с деца от фести-
вала, сътвориха слънчева 
инсталация, в която на-
правиха слънце от камъни 
като в центъра на слън-
цето написаха „Габрово“, 
боядисвайки надписа в 
синьо – цветът, символ 
на  свободата, знанието и 
истината. 
 Вълнуващо беше и 
представянето на ентуси-
астите от „Обсерватория 
за идеи 2D“, които демон-
стрираха управление на  
дрон във въздуха, изстре-
ляха ракети и споделиха 
макет на Слънчевата сис-

тема, изработен от група 
габровски деца специално 
за събитието.
 Близо 600 деца взе-
ха участие на сцената на 
фестивала „Четирите сти-
хии“, на която огънят, во-
дата, въздухът и земята 
се срещаха, предизвиква-
ха и вдъхновяваха. Кметът 
на Габрово Таня Христова 
даде старт на събитието и 
сподели своята радост, че 
толкова много габровски 
семейства са се събрали 
в парка, за да творят за-
едно в името на природа-
та. Ансамбъл „Габровче“, 
ФТФ „Боженци” и Детска 
фолклорна група „Ново-

махленчета” от Народно 
читалище „Зора-1872” - кв. 
Нова махала докоснаха 
гостите на фестивала с 
български ритми и песни, 
които преляха в естестве-
ния завършек на вечерта 
– огнен танц, изпълнен от 
група „Fire Shadows” към 
Народно читалище „Буди-
телите  2017“,  и нестинар-
ски танци, с които фести-
валът затвори кръговрата 
на стихиите в съботния 
ден.
 Всички ателиета и ра-
ботилнички бяха безплат-
ни, споделени, вдъхновя-
ващи и опознавателни.
 Чрез тях организато-

рите постигнаха главната 
цел на фестивала „Чети-
рите стихии“ - в името на 
природата всички участни-
ци  да знаем, можем и 
сбъдваме заедно.
 Историята на фести-
вала започна през 2018 
година в МАИР „Боженци“  
с финансирането по про-
грама „Култура“ на Общи-
на Габрово,  за да продъл-
жи и тази година в един 
надграждащ и по-мащабен 
формат с надеждата да се 
превърне в традиция.
 Тази година събитието 
се реализира по програ-
ма на Обществен дарител-
ски фонд, с финансовата 

подкрепа на Фондация 
„Америка за България”, в 
партньорство с Община 
Габрово и РУО – Габрово. 
Фестивалът беше подкре-
пен от габровските фирми: 
Северноцентрално дър-
жавно предприятие, „Ме-
талик Бисипи”, „Сигнал”, 
В и К – Габрово, „Си-
тигаз” и „Визуални кому-
никации”. Наградите бяха 
осигурени от Национален 
парк „Централен Балкан”, 
Природен парк „Българка”, 
Градински център „ГИН-
КО”, „Office 1“, Европейски 
център, книжарница „Зла-
тев“, Издателство „Фют“, 
магазин за цветя „Флора-
нел”.
 На фейсбук страница-
та ни Фестивал „Четирите 
стихии“ можете отново  да 
се потопите в невероят-
ната атмосфера на съби-
тието чрез публикувания 
снимков материал и да 
споделите един истински 
празник, в който малки 
и големи споделено се 
забавляваха, творейки и 
учейки.
 Защото човек оби-
ча само онези истински 
неща, които познава, за 
да се научи да ги пази и 
уважава! А както знаем, 
всички ние сме едно цяло 
и не можем без четирите 
елемента - Вода, Земя, 
Огън и Въздух...

Вèîлåòа Бåлчåва, ñòаршè учèòåл в ПГИ „Рачî Сòîяíîв” - íîñèòåл íа прèза 
„Учèòåл íа ãîдèíаòа - 2019” в íаправлåíèå Прîфåñèîíалíî îáразîваíèå

Вдъхíîвåíè îò прèрîдаòа...

стефка бУрмоВа

 Подготвителна група 
„Пчелички” със старши 
учител Юлия Ненова в га-
бровската детска градина 
„Слънце” и Народно чи-
талище „Христо Ботев” в 
село Драгановци стават 
част от инициативата „Ден 
на революция в хранене-
то“. Тя се провежда в ця-
лата страна на две дати 
- 17 и 18 май, и в нея ще 
се включат рекорден брой 
деца - над седем хиляди 
от седемдесет населени 
места, заедно с техни ро-
дители и учители. 
 В Габрово ще бъдат 
организирани две рабо-

тилници за здравословно 
хранене, в които децата 
сами ще приготвят храна. 
Работилнички ще има в 
петък, на 17 май т. г. от 
17:00 часа в сградата на 
читалището в село Драга-
новци. Освен нея ще бъде 
организирана още една 
работилница - за децата 
от група „Пчелички” на 
детска градина „Слънце“.
 Фондация „За храна-
та” провежда национал-
ната кампания „Ден на 
революцията в храненето” 
за трета поредна година 
в големи и малки насе-
лени места. Фондацията 
предоставя на добровол-
ците - организатори на 

работилнички, рецепти и 
презентации, съгласува-
ни с лекари-диетолози на 
консултативния съвет на 
фондацията, както и до-
пълнителни образователни 
материали и подаръци за 

децата.
 Образователната кам-
пания „Ден на революция-
та в храненето” има за цел 
да стимулира консумаци-
ята на повече плодове и 
зеленчуци за сметка на т. 

нар junk храни. Стремежът 
е да се привлече внима-
нието на възрастните и 
най-вече на децата, за да 
се замислят с каква храна 
се храним и какво влияние 
оказва тя на нашето тяло, 

а и на нашето самочувст-
вие.
 Тази година мото на 
„Ден на революция в хра-
ненето“ е „Не яж боклуци, 
яж зеленчуци” (детски ци-
тат). Редовният прием на 
„junk” (от английски език 
- боклучава) храна, вклю-
чително газирани напитки 
с кофеин и захар, води до 
здравословни проблеми в 
дългосрочен план - зат-
лъстяване, запек, диабет 
от втори тип, метаболит-
ни нарушения и хронични 
заболявания, емоционал-
ни нарушения (депресивни 
състояния, хиперактивност, 
проблеми със съня и др.). 
Консумацията на този вид 

храни внася допълнител-
ни и излишни килокалории 
към ежедневния калориен 
прием в детска възраст. 
Съдържанието им е богато 
на захар, сол, мазнини, но 
бедно на нутриенти – про-
теини, фибри, витамини 
и минерали. Проучвания 
доказват, че приемът на 
такава храна повече от 3 
пъти седмично се асоции-
ра с атопични нарушения, 
а прием от 4-6 пъти сед-
мично води до проблеми 
в концентрацията и пони-
жени резултати по мате-
матика и литература в учи-
лище, сравнено с децата, 
които не ядат често такава 
храна.

„Дåí íа рåвîлюцèя в храíåíåòî” в ДГ „Слъíцå” è в Драãаíîвцè
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Венета ГеорГиеВа - 
козареВа

 За първи път в Дома 
на хумора и сатирата в 
Габрово, на 28 май 1977 г., 
се събират „представители 
на живия народен хумор”, 
както съобщават тогаваш-
ните медии. Срещат се 
„остродумци” от Трънско, 
Видинско, Родопите и Ям-
бол. Събитието е заснето 
от Българската национал-
на телевизия. 
 През 1982 г. отново 
се събират разказвачи на 
комичен фолклор от Га-
бровски, Смолянски, Ве-
ликотърновски, Пернишки, 
Софийски окръг, а водещи 
са писателката Катя Во-
деничарова от редакция 
„Хумор, сатира и забава” 
на Българското национал-
но радио и журналистката 
Румяна Цинцарска. 
 Срещи на разказвачи 
на хумор се провеждат и 
в габровските села Гости-
лица (по случай десетия 
рожден ден на Дома), в 
Лесичарка, Костенковци. 
 През 1983 г. – в се-
влиевското село Кръвеник, 
през 1984 г. срещата е 
в Дома и е под мотото 
„От дума на дума – към 
закачка и глума”. В края 
на годината самите музей-
ни работници си правят 

свое наддумване - защото 
в Дома работят невероят-
ни разказвачи не само на 
вицове. 
 На 1 април 1985 г. пак 
в Дома е организиран 
вицмаратон с габровско 
участие и с участието на 
клубовете на хумориста от 
страната. 
 Първият същински 
„Благолаж” е на 20 май 
1985 г. Няколко пъти се 
провежда на поляните в 
ЕМО „Етър”, на сцената 
на Експерименталния са-
тирично-вариететен теа-
тър, веднъж в Залата на 
жирафите (1995) и от 1999 
– в изложбата „Грехът”, в 
залата сред грешниците, 
които търпят мъки заради 
отредените им наказания. 
 На „Благолаж” сме 
слушали сладкодумци от 
Благоевградско, Бургаско, 
Варненско, Великотърнов-
ско, Видинско, Врачанско, 
Добричко, Кюстендилско, 
Ловешко, Монтанско, Па-
зарджишко, Пернишко, 

Плевенско, Пловдивско, 
Разградско, Русенско, Смо-
лянско, Софийско, Староза-
горско, Търговищко, Хасков-
ско, Ямболско, и, разбира 
се – от Габрово и областта. 
От градове и села.
 Два пъти дори сме 
имали удоволствието да 
чуем професионални раз-
казвачи от чужбина. За-
щото нашата национална 
среща стана известна на 
широк кръг европейски – 
професионални! – разказ-
вачи през 2002 г. Тогава 
Домът участва в между-
народен проект на остров 
Закинтос, Гърция, и там, 
сред участници от други 
девет европейски страни, 
представителите от Дома 
разказаха и донякъде 
„демонстрираха” какво е 
това националната среща-
наддумване „Благолаж”. 
Всички бяха единодушни: 
наддумването „Благолаж” 
няма аналог в Европа. 
Тогава се говореше за 
създаване на европейска 

организация на разказва-
чите. 
 Вече има такава общ-
ност и през 2008 годи-
на Домът участва в Осло, 
Норвегия, в учредителната 
конференция на ФЕСТ – 
Федерацията на европей-
ските разказвачи. 
 Още на следващата го-
дина, когато в Габрово се 
провежда 13. Национална 
среща-наддумване, Хайди 
Далсвен, доцент по теа-
трално изкуство в колежа 
към Университета в Осло 
(също участник в проекта 
в Гърция), се отзова на по-
каната и гостува по време 
на „Благолаж”. Разбира се, 
разказа своя любима ис-
тория на английски език. 
***
 Годината е 2015, а над-
преварата между сладко-
думците – шестнадесета 
поред. В Дома пристига 
запитване от Института по 
фолклор на БАН: може ли 
една разказвачка от САЩ 
да участва в „Благолаж”? 
„Може - е отговорът на 
Дома на хумора, - но сре-
щата популяризира нацио-
налния комичен фолклор.“ 
„Няма проблем - отговарят 
фолклористите, - разказ-
вачката знае български, 
ще разказва на български 
език. Освен това, тя е до-
шла в България, защото се 

интересува от българския 
фолклор, събира българ-
ски приказки и има на-
мерение да надникне във 
вашите архиви.“
 Оказва се, че Присила 
Хау е много енергична и 
емоционална госпожа, с 
тънко чувство за хумор. 
Наистина – професионал-
на разказвачка, научи-
ла за „Благолаж” и при 
предишно свое идване в 
година, когато няма над-
думване, била много раз-
очарована, че няма да го 
види и чуе. Още с първата 
приказка, която разказа, 
стана ясно, че това е мно-
го сериозен „състезател”.
 Накрая Присила си 
тръгна с награда, впеча-
тлена и удовлетворена от 
всичко, което чу и видя. 
После четяхме във Фейс-
бук впечатленията й от 
срещите в Габрово и от 
„Благолаж” .
***
 Няма „Благолаж”, на 
който да не са се изявява-
ли „млади” разказвачи, та 
дори и деца. До Наддум-
ването през 2013 година 
сред участниците вина-
ги има дете или ученик. 
А 13. Национална среща 
вече категорично казва, 
че „Благолаж” е привле-
кателен конкурс дори за 
деца от детските гради-

ни. Тези малчугани, които 
обикновено заспиват ве-
чер с приказка, разказана 
или прочетена от баба или 
мама, а в детската гра-
дина обедният сън идва 
след приказка, се оказват 
тъкмо на мястото си!
 На 16. Национална 
среща (2015) слушахме и 
се смяхме с историите, 
приказките и вицовете 
на 18 деца и ученици от 
Габрово, село Дамяново, 
Севлиевско; село Раздел-
на, Варненско. Радвахме 
се на таланта на сес-
тричките Мирела и Ивона 
Косеви, Ивелина се над-
думва заедно с дъщеря 
си Рания, а г-жа Василка 
Петрова – заедно със свои 
ученици от ОУ „Ран Бо-
силек”. Радостин Пенков 
пък разказва под строгия 
поглед на баба си Мария 
Маркова, носител на „Бла-
голаж” от 2007 и номини-
рана за „Живо човешко 
съкровище”. Защото фолк-
лорът е това – знанието да 
се предава от поколение 
на поколение.
 17. Национална среща 
на 21 май 2017 г. затвърди 
посоката: бъдещите раз-
казвачи сега ходят в дет-
ската градина, но няма да 
забравят приключението 
„Благолаж” и ще продъл-
жават да общуват с коло-

ритния български комичен 
фолклор.
 На 18-ата среща на 
18 май ще чуем истории, 
приказки, вицове и анек-
доти по темите „Власт” и 
„Пари”. Ще ги разкажат 
тридесетина участници от 
Априлци, Дългопол, Омур-
таг, Перник, Попово, Русе, 
Смолян, София и разбира 
се – от Габрово. По ин-
тернет от Хамбург поже-
лаха да участват няколко 
сладкодумци от Клуба на 
българските жени и бъл-
гарските семейства, който 
още от учредяването си 
поддържа творческо съ-
трудничество с ДХС и по 
примера на Габровското 
биенале организира свое 
(но упорито го прави вся-
ка година около 1 април!).
 Тазгодишното наддум-
ване хвърли ръкавица на 
запаленото влогърско по-
коление: да изработи спе-
циално за конкурса свои 
клипове, и първите хумо-
ристи се обадиха от Русе 
(Боян Тодоров) и от... САЩ 
(Илиян Христов) – априло-
вец, който в момента учи 
там. Каним приятелите 
на народния хумор на 18 
май в 11 часа в Дома на 
хумора и сатирата. Сме-
хът е гарантиран. Защо-
то за власт и пари може 
да се говори и с усмивка!

 Поредицата от занимателни географски и 
исторически тестови въпроси е предложена от 
Христо Кичиков. Въпросите имат за цел по инте-
ресен и оригинален начин да проверите и обога-
тите 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 
следващата сряда.
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Пîзíаваòå лè ñъврåмåííаòа 
пîлèòèчåñка карòа íа ñвåòа?
1.		 Днес политическата карта на 
света включва около 200 суверени 
държави, които по държавно устрой-
ство се поделят на републики и мо-
нархии. Знаете ли в кой континент 
всички държави са републики?
 а) Южна Америка
 б) Азия
 в) Африка
 г) Европа
 
2. Коя от изброените държави е 
монархия?
 а) Финландия
 б) Испания
 в) Швейцария
 г) Тунис

3. Според вътрешното си устрой-

ство държавите 
биват унитарни 
(единни) и фе-
деративни (съ-
юзни). Коя от 
изброените дър-
жави е федера-
тивна?
 а) Япония
 б) Румъния
 в) Полша
 г) Индия

4. Коя от посо-
чените държави 
не се поделя в 
административ-
но отношение 
на щати?
 а) САЩ

 

б) Мексико
 в) Бразилия
 г) Нова Зеландия

5. Една африканска 
държава има 11 офи-
циални езика и 3 офи-
циални столици. Коя 
е тя?
 а) Република Южна 
Африка

 б) Танзания
 в) Судан
 г) Нигерия

6. Коя европейска държава има че-
тири официални езика?
 а) Белгия
 б) Швейцария
 в) Швеция
 г) Испания

7. Столицата на коя държава е най-

северно разположената?
 а) Исландия
 б) Ирландия
 в) Финландия
 г) Норвегия

8. Най-високо раз-
положената столица 
в света (около 3600 м 
н.в.) е тази на:
 а) Еквадор
 б) Боливия

 в) Непал
 г) Бутан
9. От 20 март 2019 г. една азиатска 
държава има столица, наречена Нур-
султан. Коя е тази държава?
 а) Таджикистан
 б) Узбекистан
 в) Киргизстан
 г) Казахстан

10. Държавата е конституционна и 
ротационна монархия. Управлява се 
от 9 султана, които избират през 5 го-
дини един от тях за върховен султан. 
Коя е тя?
 а) Катар
 б) Оман
 в) Малайзия
 г) Йордания
 
11. Това е третата най-малка дър-
жава в света. Смята се, че е най-
старата република, основана преди 
повече от 1700 години. По форма на 
държавно управление тя е диархия 
– управлява се от двама държавни 
глави, наречени капитан-регенти. Коя 
е тази европейска държава?
 а) Ватикана
 б) Монако
 в) Лихтенщайн
 г) Сан Марино

1 Хамбургер
2 Чийзбургер
3 Саке
4 Чай „Мате”
5 Кумис
6 Квас
7 Борш
8 Плескавица

9 Мамалига
10 Имамбаялдъ
11 Гулаш
12 Пармезан (Пармиджа-
но)
13 Мусака и шопска са-
лата

верниотговоринатестаотбр.86

сВетлана михайлоВа

 150 автори от 44 дър-
жави участват в Габров-
ското биенале, което 
връчва награди както на 
артисти, така и на учас-
тниците в наддумването 
„Благолаж“ с актуална 
тема „Власт и пари“.
 На 17 май в 19:00 часа 
предстои официалното 
откриване на изложбите, 
които оформят рамката на 
24-то Габровско биенале 
на хумора и сатирата в 
изкуството, в Музея на ху-
мора и сатирата в Габро-
во – едно от най-големи-
те събития в центъра на 
традиционния Фестивал на 
хумора и сатирата. На це-
ремонията ще присъстват 
министърът на културата 
Боил Банов, кметът на об-
щина Габрово Таня Хри-
стова, дипломати, както и 

творци от цял свят. Спе-
циални гости на събитието 
са и няколко от членовете 
на международното жури 
- Марилена Нарди, Ча-
вдар Николов, Берта Зи-
хел, Васъф Кортун и Антон 
Стайков. Тогава ще бъдат 
обявени и носителите на 
наградите в двата раздела 
от селекцията. В раздел 
Съвременно изкуство ще 
бъдат връчени две награди 
- голямата награда „Зла-
тен Езоп“ и наградата на 
Община Габрово за обе-
щаващ млад автор. В раз-
дел Карикатура ще бъдат 
обявени голямата награ-
да „Златен Езоп“, награда 
за карикатура и награда 
за печатно издание. По 
официалната тема на Би-
еналето - Измерения на 
публичното, се включиха 
за участие 649 автори от 
69 държави. От тях меж-

дународното жури одобри 
150 автора със 182 творби.
 От 17 май до 30 сеп-
тември публиката може 
да види изложби на ка-
рикатури и на съвремен-
но изкуство, подбрани от 
официалното жури. „Град 
Градина“ – изложба - игра 
с градски бели и добрини 
(за деца между 6 и 12 го-
дини), „Паркът на Хумора“ 
- изложба за историята 
на скулптурния парк около 
Музея, както и „Златният 
Езоп“ - изложба с всич-
ки, отличени с голямата 
награда, творби от 1973 
до 2017 година. В края на 
Биеналето през септември 
предстои и представянето 
на „Нонументи“ – изложба 
за паметници и публич-
ни пространства, които са 
изменили символното си 
значение в резултат на 
политически и социални 

промени.
 Силните акценти в офи-
циалната програма започ-
ват още на 16 май, когато 
от 19:00 часа в кафе „Биб-
лиотеката“ габровци и гос-
тите на града ще се насла-
дят на Виц дуели - събитие, 
организирано от Музея на 
хумора и сатирата.
17и18май,музея
 На 17 май програмата 
започва в 11 часа с пред-
ставяне на „Град Градина“ 
– изложба, създадена спе-
циално за деца в рамките 
на 24-то Габровско биена-
ле от художничката Неве-
на Екимова. Тук официал-
ната тема на Биеналето е 
адаптирана специално за 
детска публика. Между 14 
– 16 часа предстои панел-
на дискусия Съвременните 
трансформации на публич-
ната сфера с членовете на 
журито за съвременно из-

куство Берта Зихел, Васъф 
Кортун и Антон Стайков. 
В 19 часа ще се проведе 
официалното откриване на 
изложбите и награждава-
не на участниците, а от 
20 часа е предвиден пър-
формансът на египетската 
артистка Сама Хамди - пи-
ано. Вечерта ще завърши 
с DJ парти.
 На 18 май, деня на 
карнавала, в Музея на ху-
мора и сатирата в 14.30 
часа ще се проведе лек-
ция на членовете на жу-
рито за карикатура Ма-
рилена Нарди и Чавдар 
Николов.  
 Малко по-рано през 
същия ден, от 11 часа, е 
началото на 18-та Нацио-
нална среща-наддумване 
„Благолаж“ с любопитни-
те теми „Власт“ и „Пари“.  
В нея участници от цяла 
България, както и българи, 

живеещи в чужбина, ще се 
борят за много атрактивни 
награди заради способно-
стите им в популяризира-
нето на българския коми-
чен словесен фолклор. За 
първи път в конкурса се 
включват и влогъри.
 От 17 часа ще се със-
тои най-дългоочакваното 
събитие на град Габрово 
- Карнавал 2019, с тема 
„Маски горе“! На 20 май 
от 18 часа  ще се проведе 
лекцията на журналиста от 
OFFNews Калоян Констан-
тинов с тема „Мeдийна гра-
мотност или как медията 
може да манипулира глед-
ната ни точка“.
 През целия период на 
Биеналето организаторите 
са предвидили и богата 
съпътстваща програма, 
изпълнена със срещи с 
творци, кинопрожекции 
и детски ателиета, коя-

то може да бъде следена 
на страницата на биена-
лето в интернет, както и 
във ФБ на facebook.com/
GabrovoBiennial/.
 24-то Габровско биена-
ле се организира от Музея 
на хумора и сатирата в 
Габрово, Община Габро-
во и Министерството на 
културата. Партньори на 
биеналето са фондация 
„Америка за България“, 
Институт Сервантес - Со-
фия и Италианският култу-
рен институт.
	 Подробности	 по	 програ-
мата	 и	 разнообразни	 новини	
за	 24.	 Биенале	 на	 хумора	 и	
сатирата	 в	 изкуството	 и	 ин-
формация	 за	 Музея	 може	 да	
следите	 на:	 https://biennial.
humorhouse.bg;	 https://www.
facebook.com/GabrovoBiennial;	
https://www.instagram.com/
houseofhumorandsatire/;	 https://
twitter.com/GabrovoB.

Пåò мèíуòè îò èñòîрèяòа íа íацèîíалíаòа ñрåща-íаддумваíå „Блаãîлаж”

Измåрåíèя íа пуáлèчíîòî - 24-òî èздаíèå íа Бèåíалåòî íа хумîра è ñаòèраòа в èзкуñòвîòî, кîåòî ñå 
прîвåжда в „ñòîлèцаòа” íа ñмåха - Гаáрîвî, прåдèзвèква èñòèíаòа è èзмèñлåíаòа рåалíîñò íа дуåл



515 май 2019 г. имоти; работа предлага; работа търси

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

раБоТа прЕДлага
шиВашка фирМа търси	
да	 назначи	 ОТК	 и	 опера-
тор	 шевно	 производство.	
Справки	на	тел.	0887/623-
490,	gabby_m@abv.bg.
ХоТЕл на морето	 търси:	
рецепционист/ка,	 барман/
ка,	 сервитьор/ка,	 готвач/
ка,	 помощник	 кухня,	 ми-
ячка,	камериерки	и	работ-
ник	 поддръжка.	 За	 кон-
такти:	 Жана	 Георгиева	 -	
0895/763-172.	[33,	23]
рЕсТоранТ Търси готвач	
или	 салатиер.	 Телефон	 за	
връзка:	 0878/30-97-79.	
[22,	14]
заВЕДЕниЕ Търси сер-
витьорка,	готвач	и	помощ-
ник	кухня.	Справки	на	тел.	
0876/463-627.	[13,	13]
коМплЕкс „слънчЕВ 
ден“	до	Варна	набира	сер-
витьори	и	администратори.	
Справки	на	тел.	0886/276-
388.	[11,	11]
МЕжДунароДЕн шо-
фьор България	 -	 Румъ-
ния;	 Гърция	 търси	 тел.	
0888/886-956.	[11,	11]

фирМа „МЕркурий 
произВоДсТВо и 
пакЕТаж” аД Търси 
Да назначи: слу-
жиТЕл „чоВЕшки 
рЕсурси”, склаДоВ 
раБоТник, ЕлЕкТро-
ТЕХник, МашинЕн 
опЕраТор, ТЕХнолог 
ХВп.	 За	 контакти:	 тел.	
0885/088-099	 от	 8,00	
до	17,00	часа.	[12,	6]

заВЕДЕниЕ за хранене	
търси	 проДаВачки	 на	
топли	закуски,	кафе	и	без-
алкохолно.	Справки	на	тел.	
0897/889-001.	[22,	17]
„ак пласТроник“ АД	
-	 Велико	 Търново	 търси	
да	 назначи насТройчик 
на шприц Машини и 
шлайфисТ.	 Справки	 на	
тел.	 0879/968-632.	 Имейл	
адрес:	 milen.stefanov@aqg.
se.	[15,	9]
грил-паВилион прЕД 
„Кауфланд“	 търси	 да	 на-
значи	 проДаВач-кон-
сулТанТ.	Справки	на	 тел.	
0887/90-70-32.	[17,	17]
жЕни пЕнсионЕрки за	
селскостопанска	работа	се	
търсят	 на	 тел.	 0898/801-
542.	[11,	9]
Дояч за крави	 се	 търси	
на	тел.	0878/181-014.	[11,	
6]

фирМа за ремонт	на	мо-
токари	и	строителна	техни-
ка	търси	майстор.	Справки	
на	 тел.	 0877/34-34-26.	
[22,	16]
сТроиТЕлна фирМа 
„Мегастрой	 2014“	 търси	
да	 назначи	 кофражисти,	
арматуристи,	 монтажници	
на	 метална	 конструкция,	
заварчици	с	опит.	За	пове-
че	информация:	0885/082-
253.	[9,	7]
Миячки и продава-
чи/ки	 се	 търсят	 на	 тел.	
0888/008-672,	 0888/100-
161.	[11,	11]
фирМа Търси да	 назна-
чи	 фадромист	 и	 багерист.	
Справки	на	тел.	0883/777-
872.	[11,	11]
„поДЕМ гаБроВо“ ЕООД	
търси	 стругар.	 Справки	 на	
тел.	 0884/854-354.	 [11,	
11]
пицария „Мания“ тър-
си	 сервитьори,	 готвачи.	
Справки	на	тел.	0899/133-
262.	[11,	10]
пицария „глаДници“ 
търси	 СЕРВИТьОРИ,	 ПИцА-
РИ,	 ГОТВАчИ.	 Справки	 на	
тел.	 0899/319-114.	 [11,	
10]
ХоТЕл „Golden Lion“	 -	
Приморско	 търси	 камери-
ерка.	 Заплата:	 1000	 лв.	
Справки	на	тел.	0897/801-
401.	[7,	6]

МЕБЕлна фирМа търси	
работници.	 Може	 и	 без	
опит.	 Справки	 на	 тел.	
0878/571-455.	[11,	10]
БЕнзиносТанция и 
газстанция	 „Йоана“	 тър-
си	 да	 назначи	 служител,	
обслужващ	 бензиностан-
ция.	 Телефон	 за	 контакти:	
0886/010-003,	 0884/976-
952.	[20,	8]
заВЕДЕниЕ В Китен	 тър-
си	 да	 назначи	 за	 летния	
сезон:	 помощник-готвачи,	
възнаграждение:	 1300-
1500	 лв.	 чисти;	 мияч/ки-
хигиенист/ки,	възнагражде-
ние	-	700	лв.	чисти.	Осигу-
рени	са	храна	и	квартира.	
Кандидатите	 може	 да	 са	
без	 опит,	 но	 с	 мотивация	
за	 труд.	 За	 контакт:	 тел.	
0884/310-180.	[11,	5]
поМощник-куХня, по-
чисТВанЕ, подготовки,	
може	 и	 само	 до	 17.30	
часа,	5	дни	седмично,	500	
лева,	 се	 търси	 -	 справки	
на	тел.	0887/002-030.	[11,	
6]

„рачо коВача“ търси	
готвач	 с	 опит	 за	 обед-
но	 меню.	 Справки	 на	 тел.	
0876/683-768.	[11,	8]
МлаД чоВЕк с	 желание	
за	 работа	 в	 кухня,	 може	
и	 без	 опит,	 за	 събота	 и	
неделя,	денем,	се	търси	на	
тел.	 0877/22-53-22.	 [11,	
5]
заВЕДЕниЕ Търси готвач.	
Справки	на	тел.	0899/962-
124.	[13,	4]
МЕХана „гаБъра“ търси	
сервитьори.	 Справки	 на	
тел.	0897/974-704.	[22,	7]
фирМа Търси монта-
жник.	 Справки	 на	 тел.	
0888/255-318.	[12,	5]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се	 търсят	 на	 тел.	
0896/644-577.	[11,	6]
поМощник-гоТВач/ка 
за механа	-	5	дни	работи,	
2	почива,	старт	800	лв.,	се	
търси	 на	 тел.	 0887/002-
030.	[11,	6]
сЕрВиТьор/ка за битово	
заведение	-	5	дни	работи,	
2	почива,	700	лв.,	се	тър-
си	 на	 тел.	 0887/002-030.	
[11,	6]
„ХлЕБозаВоД гаБроВо“ 
ООД	 търси	 да	 назначи	
електромонтьор.	 Телефон	
за	информация:	0878/535-
094.	[6,	4]
сТроиТЕлни раБоТни-
ци се	 набират	 на	 тел.	
0895/424-308.	[11,	4]

заВЕДЕниЕ за бързо	хра-
нене	 в	 град	 черноморец	
набира	 продавачи/ки	 за	
летния	сезон.	Поема	храна	
и	спане.	Заплата:	1000	лв.	
Справки	на	тел.	0888/100-
161,	 0888/008-672.	 [11,	
4]
заВЕДЕниЕ за бързо	хра-
нене	 в	 град	 черноморец	
търси	 пенсионери	 -	 мъже,	
за	 транжиране	 на	 риба	 и	
отсервиране	 на	 маси.	 По-
ема	спане,	храна.	Заплата:	
1000	 лв.	 Справки	 на	 тел.	
0888/100-161,	 0888/008-
672.	[11,	4]
шофьор сЕ търси	на	тел.	
0878/966-222.	[11,	5]
рЕсТоранТ „ЕлЕниТЕ“ 
търси	 да	 назначи	 помощ-
ник-готвач	 и	 работник	
кухня.	 За	 контакт:	 тел.	
0897/896-176.	[11,	5]
Търся жЕна за	гледане	на	
възрастна	 жена.	 Да	 иска	
да	 стои	 при	 нея.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 066/88-60-04,	
0876/516-951.	[5,	4]
проДаВачка за склад	 с	
компютърна	 грамотност	 се	
търси	 на	 тел.	 0896/640-
415.	[3,	3]

сТолъТ поД Общи-
на	 Габрово	 търси	 гот-
вач.	 Телефон	 за	 връзка:	
0894/632-367.	[6,	4]
жЕна До 40	 години	
за	 обща	 работа	 -	 тел.	
0888/218-048.	[11,	4]
фирМа Търси общ	 ра-
ботник.	 Справки	 на	 тел.	
0893/69-79-00.	[6,	4]
проДаВачка - млада	пен-
сионерка,	 почасово,	 през	
седмицата	и	по	цял	ден	съ-
бота	и	неделя,	се	търси	на	
тел.	0898/313-553.	[2,	2]
шиВачки с опит	се	наби-
рат	на	тел.	0895/442-887,	
0899/540-972.	[22,	2]
жЕна с опит	 в	 чужби-
на	за	почистване	на	офис	
и	 апартаменти	 -	 тел.	
0877/776-943.	[8,	1]
жЕна за гледане	на	стари	
хора	 срещу	 унаследяване	
-	тел.	066/992-244.	[5,	1]
Магазин за хранител-
ни	 стоки	 търси	 да	 назна-
чи	 продавач-консултант	
със	 стаж	 по	 професията.	
Справки	на	тел.	0897/954-
247.	[23,	1]
фирМа Търси завар-
чик	 дългосрочно.	 900	 лв.	
стартово.	 Справки	 на	 тел.	
0888/366-270.	[5,	1]

грижа за Болни 
и ВъзрасТни
глЕДаМ ВъзрасТни и	 болни	 хора	 -	
тел.	0876/160-369.	[5,	4]
глЕДаМ Болни. Може	 и	 почасово.	
Тел.	0878/47-69-96.	[3,	2]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници
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аВТоМоБили проДаВа
RenAUlT SCenIC, в	 от-
лично	 състояние,	 цена	 по	
договаряне,	се	продава	на	
тел.	 0889/981-103.	 [20,	
20]
сЕаТ иБиза -	 дизел,	 се	
продава	на	тел.	0898/540-
873.	[11,	9]

фолксВагЕн голф Плюс,	
1.9	TDI,	105	к.	с.,	2007	г.,	
цена:	 6850	 лв.,	 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0886/808-679.	
[11,	5]
форД фокус, 1800,	
дизел,	 90	 к.	 с.	 -	 2400	
лв.,	 и	 Пежо	 207	 -	 5800	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0899/021-003.	[4,	4]
сиТроЕн с3 -	 дизел,	 С3	
-	 бензин,	 Пежо	 807,	 с	
АГУ,	 нов	 внос,	 регистри-
рани,	 се	 продават	 на	 тел.	
0897/647-711.	[11,	4]

BMW 316 i	се	продава	на	
тел.	0878/95-28-25.	[4,	3]
рЕно клио 1.2,	 1992	 г.,	
за	750	лв.	 се	продава	на	
тел.	0876/544-008.	[11,	3]
сиТроЕн БЕрлинго -	
гаражен,	 първи	 собстве-
ник,	 се	 продава	 на	 тел.	
0896/640-415.	[4,	2]
лЕк аВТоМоБил Дайхат-
су	Териос	4х4	се	продава	
на	 тел.	 0887/623-722.	 [3,	
2]
рЕно канго се	 продава	
на	 тел.	 0877/155-414.	 [2,	
1]

фиаТ пунТо за	 1000	
лева		се	продава	-	справ-
ки	на	тел.	0887/11-42-52.	
[6,	1]

МикроБуси, каМиони
кЕМпЕр сЕ продава	 на	
тел.	 0888/10-14-27.	 [13,	
13]

гуМи, ДжанТи
ДжанТи с гуми	 -	 16	
цола,	 за	 бус	 „Рено	 Мас-
тер“	 се	 продават	 на	 тел.	
0898/760-616.	[3,	3]

МоТори/ВЕлосипЕДи
„сиМсон“ сЕ продава	на	
тел.	0876/181-676.	[1,	1]

рЕМаркЕТа
ТурисТичЕско рЕМар-
кЕ се	 продава	 на	 тел.	
0876/181-676

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

аВТоуслуги
аВТоТЕнЕкЕДжийски и 
аВТоБояДжийски ус-
луги.	 Качествено,	 експе-
дитивно,	 атрактивни	 цени.	
Тел.	 066/821	 566,	 0888	
321	692.
кърпЕж на автомобили	-	
справки	на	тел.	0882/407-
493.	[13,	9]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува	вся-
какъв	вид	МПС	на	най-до-
бри	цени.	прЕДлага сЕр-
Визна ДЕйносТ и ДЕно-

нощна пъТна поМощ.	
Справки	 на	 тел.	 066/886-
677,	0899/886-424.

скрап, сТари
аВТоМоБили
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.	[23,	6]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива	-	справ-
ки	на	тел.	0897/832-363.
съБаряМ и почиствам	от	
А	до	Я.	Извършвам	строи-
телни	 работи.	 чистя	 дво-
рове,	 мази	 -	 0899/601-
444.
фирМа съБаря, почист-
ва	 за	 сметка	 на	 матери-
алите	 -	 справки	 на	 тел.	
0896/183-637.
кърТи, зиДа, ВиК,	 ел.,	
фаянс	 	 -	 справки	 на	 тел.	
0878/943-895.
услуги с БагЕр и са-
МосВал	-	справки	на	тел.	
0888/564-431.
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕДлага всички	 ВиДо-
ВЕ сТроиТЕлни МаТЕри-
али. склаД	-	бул.	„Трети	
март“	 87,	 и	 магазин	 на	
ул.	„Капитан	Дядо	Никола“	
65,	 без	 почивен	 ден	 от	
7.30	 до	 19	 часа,	 справ-
ки	 на	 тел.	 066/801-501,	
0884/319-403.
фирМа изгражДа, рЕ-
МонТира или съБаря 
- оБЕзопасяВа Всякак-
Ви покриВи.	 Изгражда	
навеси,	огради	и	други	на	
най-ниски	цени	и	с	високо	
качество.	 Тел.	 0895/752-
838.

изМазВанЕ на капаци,	
комини,	ремонт	на	покри-
ви	 -	 тел.	 0897/390-194.	
[26,	8]
изгражДанЕ, рЕМонТ и	
направа	 на	 покриви,	 хи-
дро-	 и	 топлоизолации	 и	
др.	 Тел.	 0888/02-01-87.	
[26,	8]
ДрЕнажи, поДпор-
ни стени,	 покриви	 -	 тел.	
0886/762-434.	[26,	8]
напраВа на нови	 и	 ре-
монт	 на	 стари	 покриви,	
комини,	улуци	и	др.	-	тел.	
0882/279-749.	[12,	5]
Мазилка, Топлоизола-
ция -	тел.	0878/928-538.	
[11,	5]
БригаДа изВършВа ре-
монт	 на	 покриви	 и	 нови	
конструкции,	 хидро-	 и	 то-
плоизолации,	 тенекеджий-
ски	и	бояджийски	услуги	-	
справки	на	тел.	0899/638-
875.	[16,	8]
рЕМонТ на покриви,	 хи-
дро-	 и	 топлоизолации,	
дренажи	 и	 други	 услуги	 -	
тел.	0895/295-654.	[22,	8]
рЕМонТ на стари	 покри-
ви	 и	 подмяна	 на	 улуци	
и	 варови	 мазилки.	 Тел.	
0876/416-716.	[11,	7]
поДоВи заМазки, бетон	
и	 други	 довършителни	 ра-
боти	-	тел.	0898/672-883.	
[5,	3]
съБарянЕ, почисТВанЕ 
-	 тел.	 0892/339-132.	 [2,	
2]
кърТя БЕТон, камък	 -	
тел.	0888/544-438.	[5,	1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ -	реде-
не,	 БЕЗПРАХОВО	 циклене,	
фино	шлайфане,	 лакиране	
-	 монтаж	 на	 ламиниран	
паркет	 -	 066/86-61-43,	
0889/286-025.
БЕзпрашно циклЕнЕ -	
0887/040-471.
шпаклоВка, БояДисВа-
нЕ -	тел.	0895/386-650
лЕпЕнЕ на плочки	 и	 по-
лагане	 на	 замазки	 -	 тел.	
0876/790-953.	[33,	15]
Топлоизолация, шпак-
лоВка, боядисване	 -	 тел.	
0888/167-755.	[22,	4]

изолации
алпинисТи - тел.	
0899/321-190
изолации, скЕлЕ -	
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ -	
0898/907-400.
Топлоизолация - ЛИ-
ЗИНГ	-	тел.	0887/131-311.	
ХиДро- и топлоизолации,	
покривни	 ремонти	 и	 др.	
Тел.	0888/863-001.	[17,	8]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на	 комини	 -	
отгоре	и	отдолу.	ПО	ВСЯКО	
ВРЕМЕ.	 Тел.	 0897/704-
502.
коМиночисТач - 30	 лв.	
-	тел.	0894/52-52-58.
оТпушВа канали -	 тел.	
0889/177-737.
коМиночисТач - тел.	
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и	 поддръж-
ка	-	0887/680-034.
Вик поДДръжка -	 тел.	
0882/407-493.	[13,	9]
оТпушВаМ канали 
и	 тръби	 от	 Ф	 32	 до	 Ф	
110	 включително	 с	 про-
фесионална	 машина	 за	
Габрово	 и	 региона	 -	 тел.	
0896/6840793.	[11,	3]
Вик рЕМонТи и	инстала-
ции	 -	 тел.	 0899/359-114.	
[16,	1]
Вик и ел.	 инсталации.	
Монтаж	 и	 поддръжка	 по	
домовете.	 Тел.	 0876/000-
084.	[11,	1]

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.

Ел. инсТалации, рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и	 инстала-
ции	 -	 тел.	 0899/359-114.	
[16,	1]

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,	14]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
ДрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по	 домовете	 -	 тел.	
0899/145-802.	[33,	20]
рЕМонТ на хладилници	
и	 фризери	 по	 домовете	 -	
тел.	0897/425-313.	[24,	6]
рЕМонТ на всички	марки	
перални	 -	 тел.	 0888/294-
214.	[22,	5]
рЕМонТ на перални,	 съ-
домиялни,	 печки,	 бойле-
ри	 -	 тел.	 0988/815-645,	
0884/155-075.	[3,	3]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДър ЙОРДА-
НОВ“	-	пране	на	килими	-	
0896/741-416,	 0896/741-
415.
почисТВанЕ - тел.	
0889/177-737.
профЕсионално по-
чисТВанЕ на	 дивани,	
мокети	 и	 автотапицерии	 -	
тел.	0893/834-708.	[22, 22]
пранЕ с Rainbow	 в	 дома	
и	 офиса	 -	 0877/555-708.	
[28,	19]
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване	 на	 апартаменти,	
къщи,	 мазета,	 гаражи	 -	
тел.	0894/921-663.	[24,	7]
почисТВанЕ на апарта-
менти,	мази,	къщи,	с	косе-
не	 -	 0897/68-73-75.	 [11,	
4]

пранЕ на дивани	-	справ-
ки	 на	 тел.	 0899/050-080.	
[11,	1]

косЕнЕ

профЕсионално 
косЕнЕ и поДДръж-
ка	 -	 справки	 на	 тел.	
0899/140-254.

косЕнЕ на	 трева	 и	 хра-
сти.	Почистване	на	тревни	
площи.	 Тел.	 0895/193-
066.	[22,	18]
косЕнЕ, почисТВанЕ на	
трева,	храсти,	къпини,	дър-
вета	-	тел.	0886/30-80-17.	
[22,	15]
косЕнЕ и почистване	 -	
тел.	 0893/20-49-09.	 [22,	
6]
косЕнЕ, касТрЕнЕ и	 по-
чистване	-	тел.	0894/602-
701.	[22,	5]

фрЕзоВанЕ
фрЕзоВанЕ на градини	
-	 тел.	 0899/140-254.	 [21,	
10]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	 (АЛПИ-
НИСТ)	 -	 www.arborist-bg.
com,	тел.	0884/942-942.
коВач - водно	 точило	 и	
сапове		-	0892/775-774.
сТругарски услуги из-
вършва	 0884/014-259.	
[11,	10]
заВаръчни услуги -	
тел.	 0885/72-46-71.	 [11,	
8]

заВаръчни услуги, 
огради,	парапети,	навеси	-		
справки	на	тел.	0882/407-
493.	[13,	9]
раБоТници за всичко,	
извършват	 събаряне,	 по-
чистване	 на	 мази	 и	 та-
вани,	 изкопни	 работи,	
строително-ремонтни	 ус-
луги.	 Хамалски	 работи,	
пренасяне	 на	 багаж.	 Тел.	
0892/326-344.	[33,	8]
рязанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	 -	 	 справ-
ки	 на	 тел.	 0894/602-701.	
[22,	5]
ако поДозираТЕ, че	 ви	
крадат	от	тока,	обадете	се	
на	0900-63009,	вътр.	540,	
0.96	лв./минута.	[6,	4]
наДписВаМ наДгроБни 
паметни	 плочи	 -	 	 справ-
ки	 на	 тел.	 0895/879-620.	
[5,	4]
оБръщаМ граДи-
ни и	 цепя	 дърва	 -	 тел.	
0896/926-407.	[5,	3]
МайсТор каМЕнар. Ка-
менни	облицовки.	Справки	
на	 тел.	 0894/211-968.	 [3,	
1]

граДини, БасЕйни

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

ДоМашни люБиМци
кучЕнца йоркширски 
териери	 (йорки)	 се	 про-
дават	 на	 тел.	 0898/366-
255.	[13,	7]

иМоТи проДаВа
парцЕл - 3	дка,	до	Коня	
в	 гр.	 Габрово	се	продава	
на	тел.	0892/484-602.
къща - 100	кв.	м,	в	кв.	
Борово	за	42	000	лева	се	
продава	на	тел.	0896/22-
72-58.
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в	 блок	 „Здравец“	
-	 100	 кв.	 м,	 се	 продава	
на	тел.	066/800-170.	[33,	
29]
къща В кв.	 Шумели	 се	
продава	на	тел.	0887/60-
77-61.	[22,	18]
иМоТ В село	 Думници	
-	 3.5	 дка	 земя	 с	 къща	
и	 селскостопански	 по-
стройки,	 продава	 тел.	
0889/320-600.	[11,	11]
къща В село	Гъбене,	груб	
строеж,	 по	 договаряне,	
без	посредник,	се	прода-
ва	на	тел.	0878/167-772.	
[22,	11]
парцЕл В кв.	 Велчевци	
и	 вилен	 имот	 в	 Злате-
вци	 се	 продават	 на	 тел.	
0899/943-105.	[20,	9]
къща В кв.	 Недевци	 из-
годно	 се	 продава	 на	 тел.	
0877/67-97-02.	[11,	9]

ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
ет.	2,	ул.	„Емануил	Мано-
лов“,	 се	 продава	 на	 тел.	
0877/30-26-29.	[11,	9]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
50	 кв.	 м,	 кв.	 Младост,	
до	 СВА,	 от	 собстве-
ник,	 се	 продава	 на	 тел.	
0879/888-388.	[19,	9]
ТриЕТажна къща се	
продава	 в	 село	 Седянко-
вци,	 застроена	площ	100	
кв.	 м,	 плюс	 масивно	 за-
строена	 селскостопанска	
постройка	около	48	кв.	м,	
600	 кв.	 м	 обработваема	
земя.	Телефон	за	контакт:	
0878/850-584.	[3,	3]
парцЕл В село	 Арме-
ните,	 1	 декар,	 регула-
ция,	 ток	и	вода,	 за	8500	
лева	 се	 продава	 на	 тел.	
0884/078-076.	[5,	5]
къща В Лесичарка	 се	
продава	 или	 заме-
ня	 за	 апартамент	 -	 тел.	
0898/847-480.	[11,	7]
ЕТаж оТ къща	 на	 ул.	
„Свищовска“	 за	 25	 000	
лева	 се	 продава	 на	 тел.	
0894/21-66-30.	[11,	7]
гарсониЕра - тухлена,	
за	25	000	лева	се	прода-
ва	на	тел.	0894/21-66-30.	
[11,	7]
къща, сТопански по-
стройки	и	дворно	място	-	
1500	кв.	м,	в	село	Петко	
Славейков	 продава	 тел.	
0898/906-002.	[5,	4]

парцЕл В с.	 Куката	 за	
12	500	лв.	се	продава	на	
тел.	 0896/651-920.	 [11,	
6]
апарТаМЕнТ сЕ продава	
или	дава	под	наем	на	тел.	
0887/265-095.	[11,	4]
ДВуЕТажна къща с	
дворно	 място	 1500	 кв.	
м	 в	 село	 Костенковци	
се	 продава	 на	 тел.	
0878/863-875.	[11,	6]
апарТаМЕнТ на Колело-
то	 -	 72	 кв.	 м,	 се	 прода-
ва	на	тел.	0876/260-258.	
[22,	4]
ВТори ЕТаж от	 масивна	
къща	-	108	кв.	м,	продава	
или	 заменя	 за	 гарсоние-
ра	 -	 тел.	 0887/760-790.	
[12,	3]
апарТаМЕнТи и други	
-	 ново	 строителство,	 в	
идеален	 център,	 по	 се-
бестойност	 и	 договаря-
не	 се	 продават	 на	 тел.	
0888/447-096.	[22,	3]

цЕнТър, ДВусТаЕн, 67	
кв.	 м,	 ет.	 2,	 се	 продава	
на	 тел.	 0877/30-26-29.	
[3,	2]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
-	панелен,	на	Еса	се	про-
дава	на	тел.	0887/75-81-
50.	[5,	1]
парцЕл В регулация,	
около	2	дка,	 село	чавеи,	
почистен,	 се	 продава	 на	
тел.	 0896/641-053.	 [11,	
1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може	 и	
полусъборена,	 се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
ТрисТаЕн апарТа-
МЕнТ се	 купува	 на	 тел.	
0887/397-483.	[17,	12]
сТара къща, може	 и	
полусъборена,	 в	 Габров-
ско	 се	 купува	 на	 тел.	
0877/34-34-26.	[24,	16]
сЕлска къща с	 голям	
двор	 се	 купува	 на	 тел.	
0879/604-206.	[11,	6]

ДаВа поД наЕМ
оБзаВЕДЕни ноВи и	ре-
новирани	 офиси	 в	 сгра-
дата	 на	 ОББ	 отдава	 под	
наем	 тел.	 0888/907-666.	
[32,	30]
Топ цЕнТър -	 50	 кв.	 м,	
за	 магазин,	 офис	 под	
наем	 -	 тел.	 0878/370-
640.	[25,	20]

апарТаМЕнТ поД наем	
-	тел.	0887/265-095.	[11,	
9]
ДВусТайно жилищЕ -	
цена	 по	 договаряне,	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0893/88-35-11.	[6,	5]
кафЕ-апЕриТиВ на ул.	
„Христо	 Смирненски“	 42	
се	дава	под	наем	на	тел.	
0889/933-998.	[11,	11]
Магазин В центъра	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0878/929-080.	[18,	6]
изгоДно! поМЕщЕниЕ 
в	топ	център	се	дава	под	
наем	на	тел.	0899/72-92-
01.	[6,	3]
аВТоМиВка сЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 0895/710-
934.	[11,	5]
ЕТаж оТ къща	 се	 дава	
под	наем	на	тел.	0890/52-
53-19.	[3,	2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в	кв.	Русевци	се	дава	под	
наем	на	тел.	0898/90-76-
67.	[3,	2]
пърВи ЕТаж от	 къща	 -	
немебелиран,	 дългосроч-
но,	 двор,	 тихо,	 евтино,	
се	дава	под	наем	на	тел.	
0879/37-26-24.	[3,	2]
нЕоБзаВЕДЕн на Еса	 -	
300	 лв.,	 под	 наем	 -	 тел.	
0888/916-870.	[4,	2]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
-	 200	 лв.,	 се	 дава	 под	
наем	 на	 тел.	 0896/858-
958.	[3,	1]

кВарТира сЕ дава	 на	
тел.	0889/363-365.	[3,	1]
гараж - 40	кв.	м,	кв.	Бо-
рово,	ток,	вода,	подходящ	
за	поправяне	на	коли,	се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0899/194-874.	[5,	1]

иМоТи заМЕня
ТуХлЕн апарТаМЕнТ се	
заменя	 за	 къща	 на	 тел.	
0887/621-225.	[11,	1]

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

зЕМи
купуВа зЕМЕДЕлска 
земя	 в	 страната.	 Плаща	
веднага!	 Тел.	 0887/760-
790.	[23,	3]
зЕМЕДЕлски зЕМи в	
цялата	страна	купува	тел.	
0988/869-344,	 ул.	 „Ско-
белевска“	30А.	[13,	1]

нощуВки
саМосТояТЕлни но-
щуВки в	 топ	 цен-
тър	 -	 справки	 на	 тел.	
0876/731-419.	[22,	14]
нощуВки, цЕнТър -	
0878/515-080.	[18,	6]

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“	 провежда	 курсо-
ве	 за	 безопасно	 бора-
вене	с	огнестрелно	оръ-
жие.	Тел.	066/80-69-62.

ДаВа заЕМ
крЕДиТи оТ 100	 до	
5000	лв.	с	10%	отстъпка.	
Обединение	 на	 задълже-
ния.	 Тел.	 0894/547-397.	
[6,	5]
Б ъ р з и  к р Е Д и -
Ти -	 справки	 на	 тел.	
0893/037-316.	[13,	2]

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

рЕгисТрация на 
фирМи и счЕТо-
ВоДно оБслужВа-
нЕ	 -	 справки	на	 тел.	
0898/480-821

счЕТоВоДни услуги	 -	
тел.	 0877/633-064.	 [12,	
4]
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козМЕТика, Масаж
профЕсионални МасажисТки -	 0876/735-596.	
[22,	14]
Масажи - тел.	0890/326-498.	[5,	4]
Масажи - 0876/73-14-19	-	Дениз.	[5,	2]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

лЕкари
Д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ	 -	 ул.	
„Тотю	Иванов“	 25	 -	 пре-
гледи	 на	 деца	 и	 възраст-
ни,	 поставяне	 на	 меки	
и	 твърди	 контактни	 лещи	
-	 понеделник	 до	 петък	 -	
от	 9	 до	 18	 ч.;	 събота	 и	
неделя	-	след	уговорка	на	
тел.	066/80-32-37.

псиХиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТрифоноВ,	
Габрово,	ул.	„Емануил	Ма-
нолов“	№	12-А,	066/804-
549,	 0885/251-655.	 ИЗ-
ДАВА	 ПСИХИАТРИчНИ	
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р нЕнкоВ - акушЕр-
гинЕколог В оБласТ-
на Болница - гаБроВо. 
прЕглЕДи В БМ цЕнТър 
-	 Консултативна	 поликли-
ника:	вторник	и	четвъртък	
-	 14.30	 -	 18.30	 ч.;	 пе-
тък	-	14.30	-	16.30	часа,	
включително	 ехографска	
диагностика	 на	 гърда	 и	
заболявания,	 свързани	
с	 неволно	 изпускане	 на	
урина	 при	 жената.	 Тел.	
0894/565-056.	[13,	2]

проДаВа Машини
коМплЕкТ Машини за	
монтаж	и	 демонтаж	 -	 ба-
ланс	гуми,	и	заваръчен	аг-
регат	се	продават	на	 тел.	
0898/540-873.	[11,	9]
косачка Бчс, в	 добро	
състояние,	 икономич-
на,	 се	 продава	 на	 тел.	
0884/084-218.	[4,	3]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи -	 10	
лв./кв.,	 и	 дялан	 камък	 -	
35	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0895/752-838.
цигли - 350	бр.,	по	0.15	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0899/021-003.	[4,	4]
огнЕупорни ТуХли 
-	 нови	 и	 употребявани,	
Германия,	 се	 продават	 на	
тел.	0878/709-703.	[5,	1]

проДаВа оБзаВЕжДанЕ
ДиВан-спалня - много-
функционален,	се	продава	
на	тел.	0887/493-206.	[2,	
1]
гоТВарска пЕчка с	 во-
дна	риза	-	0892/244-703.	
[3,	2]

проДаВа разни
казани за ракия	 и	 пи-
лета	 се	 продават	 на	
0886/928-101.	[11,	11]
коТЕл на твърдо	 гориво	
-	 30	 KW,	 чешки,	 нов,	 се	
продава	на	тел.	0889/439-
509.	[11,	4]

сЕлскосТопански
ДъБоВи коли за	 дома-
ти	 -	 1.80	 лв.	 за	 брой,	
се	 продават	 на	 тел.	
0899/137-896.
краВЕфЕрМа, пърВа ка-
тегория,	 близо	 до	 Габро-
во,	 се	 продава	 на	 тел.	
0878/181-014.	[16,	6]

проДаВа Тор
БиоТор оТ калифорний-
ски	 червеи	 за	 градини,	
овошки	 и	 оранжерии	 се	
продава	на	тел.	0898/630-
249.	[22,	8]
Тор В чували	 -	3.50	лв./
бр.,	 транспорт	 -	 тел.	
0878/650-456.	[23,	6]

жиВоТни проДаВа
БрЕМЕнна краВа, поро-
да	Жарсе,	 се	 продава	 на	
тел.	 0885/883-641.	 [11,	
5]
пилЕТа и прасета	 се	
продават	на	тел.	0889/88-
06-06.	[11,	5]
коза с три	ярета	на	цена	
по	 споразумение	 се	 про-
дава	 на	 тел.	 0899/336-
132.	[3,	3]
ярЕТа До 20	 кг,	 по	 6	
лв.	 живо	 тегло,	 от	 21	 кг	
нагоре	по	5	лв.,	се	прода-
ват	на	тел.	0892/989-718.	
[11,	3]
кокошки-носачки , 
шарЕни пилета	 и	 пате-
та	 се	 продават	 на	 тел.	
0876/181-676.	[1,	1]

купуВа разни
сТара нафТа се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
ВсякакъВ ВиД желязо,	
печки,	хладилници,	перал-
ни	и	други	се	изкупуват	на	
тел.	 0894/921-663.	 [24,	
7]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	 ку-
пува	 всякакви	 железа	 -	
справки	на	тел.	0896/183-
637.

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев	се	прода-
ват	 на	 тел.	 066/823-712,	
0887/620-535,	 0876/162-
172.
„пЕХлиВаноВ“ - преся-
ти	 въглища	 донбас,	 бри-
кети,	 дърва.	 Ниски	 цени,	
безплатен	 транспорт	 -	
066/805-642,	 0897/892-
903.
нацЕпЕни ДърВа -	 80	
лв.	 Безплатен	 транспорт.	
Незабавна	 доставка.	 Тел.	
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва	-	80	лева,	незабав-

на	 доставка,	 се	 продават	
на	тел.	0884/709-093
ДъБоВи за огрев	-	наце-
пени,	80	лв.,	 с	безплатен	
транспорт,	се	продават	на	
тел.	0877/471-466.
ДърВа за печки	и	камини	
-	 80	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0876/583-472.
БукоВи ДърВа -	наряза-
ни	 и	 нацепени.	 Безплатен	
транспорт.	Тел.	0877/191-
102.
ДърВа за огрев	-	наряза-
ни	 и	 нацепени,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0876/437-140.
нарязани и нацепени	
дърва	 -	 бърза	 достав-
ка,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/108-825.
нарязани и нацепе-
ни	 букови	 и	 дъбови	 дър-
ва	 се	 продават	 на	 тел.	
0876/839-779.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-

ва	 за	 огрев	 -	 0887/547-
499,	0878/513-655.
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.
ДъБоВи изрЕзки -	 45	
лв./куб.	м,	се	продават	на	
тел.	0899/137-896.
ДърВа за огрев	 -	 мет-
рови,	 нарязани,	 нацепени	
-	тел.	0879/972-114.
рЕжа ДърВа на	 7	 лв.	 -	
тел.	 0899/050-080.	 [22,	
14]
рЕжа ДърВа. Тел.	
0894/220-509.	[22,	20]
„рая 08“ продава	 дърва	
за	 огрев.	 Тел.	 0887/105-
729,	 0898/450-946.	 [33,	
17]
ДърВа за огрев	-	метро-
ви,	 нарязани	 и	 нацепени	

сухи	-	тел.	0896/807-688.	
[22,	15]
ДърВа за огрев	-	наряза-
ни	и	нацепени,	незабавна	
доставка,	 се	 продават	 на	
тел.	 0898/519-077.	 [22,	
12]
рязанЕ на дърва	 -	 тел.	
0893/20-49-09.	[22,	6]
ДърВа - метрови,	 75.00	
лева	-	тел.	0894/399-931.	
[11,	7]
ДърВа - нацепени,	 85.00	
лева	-	тел.	0894/399-931.	
[11,	7]
ДърВа за огрев	-	метро-
ви	 и	 нарязани.	 Безплатен	
транспорт.	Тел.	0896/735-
859.	[11,	3]
„цВЕТи сТил“ ЕООД	
предлага	 дърва	 за	 огрев	
-	метрови	и	нарязани.	Ре-
ални	 кубици.	 Безплатен	
транспорт.	Тел.	0896/741-
763.	[11,	3]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	тона,	16	
куб.	м		-	0899/377-924
прЕВоз с бус	 -	
0877/555-708.

ТранспорТ с камион	 до	
два	 тона,	 самосвал,	 до-
керски	 услуги	 -	 изнасяне,		
пренасяне,	 изхвърляне	
на	 мебели,	 пренасяне	 на	
строителни	 и	 други	 теж-
ки	 товари,	 извозване	 на	
ненужна	покъщнина,	стро-
ителни	отпадъци	до	смети-
щето	-	0898/780-448
ТранспорТ  - 0.45	лв./км	
-	тел.	0878/650-456.	

ТранспорТни ус-
луги с Бус До 3.5 
Т - 0.70 лВ./кМ	 -	
0885/958-700.	[30, 14]

изВозВанЕ на	 боклук	
и	 транспортни	 услуги	 със	
самосвал	 и	 багер.	 Тел.	
0899/204-637.	[13,	11]
ТранспорТни услу-
ги с	 бус,	 изгодно	 -	 тел.	
0879/08-08-62.	[11,	8]

ТранспорТ с КАМАЗ	 -	
справки	на	тел.	0887/250-
499.	[11,	4]
ТранспорТ - 0.45	 лв.	 -	
справки	 на	 тел.	 0894/00-
40-45.	[22,	2]

почиВки, кВарТири
изгоДно! оБзаВЕДЕ-
ни бунгала	 в	 Китен	 на	
200	метра	 от	 плажа.	 Тел.	
0888/813-925.	[11,	3]
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж -	тел.	
0894/277-849.	[11,	8]
жиголо -  т е л .	
0884/992-066.	[11,	1]

община сеВлиеВо
 Четири паралелки за-
вършват тази година ПГ-
МЕТ „Ген. Иван Бъчваров“, 
а зрелостниците от Ви-
пуск‘2019 ще получат кни-
га-албум за Севлиево.
 Ръководството на Об-
щина Севлиево се включи 
в изпращането на зрелост-
ниците от Випуск‘2019 на 
Професионалната гимназия 
по механоелектротехни-
ка „Ген. Иван Бъчваров“ в 
Севлиево. На тържеството 
присъстваха директорът на 
училището Ани Андреева, 
кметът на Община Севли-
ево д-р Иван Иванов, пред-
седателят на Общинския 
съвет Здравка Лалева, за-
местник  областният уп-
равител на Габровска об-
ласт Росен Цветков, както 
и Христофор Лалев и инж. 
Светла Георгиева от учи-
лищното настоятелство на 
ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчва-

ров“. Кметът на Община 
Севлиево д-р Иван Иванов 
поздрави абитуриентите и 
им пожела да прекрачат в 
следващата врата на жи-
вота с гордо вдигнати гла-
ви и да запомнят училище-
то си с най-добри чувства. 
„Животът е прекрасен и 
той е пред вас. Предпола-
гам, че  всеки един от вас 
има много мечти за това 
как да продължи напред, 
какъв би могъл да стане и 
как да се реализира. Ще 
ви пожелая да мечтаете 
смело, да си поставяте 
високи цели, защото всеки 
от вас може да бъде добър 
преподавател, мениджър 
или инженер. Всеки от вас 
може да стане шампион, 
стига наистина да го же-

лае и да се бори за това. 
Животът е прекрасен, но е 
и борба. И вие трябва да 

умеете да се борите“, за-
яви в речта си кметът д-р 
Иван Иванов. „Където и 
да отидете, в страната или 
чужбина, не забравяйте да 
се връщате в Севлиево, 
за да се реализирате в 
града си. И тук има мно-
го възможности за вас. 
На добър път!“, завърши 
словото си д-р Иванов и 
анонсира, че от името на 
Община Севлиево целият 
Випуск‘2019 на ПГМЕТ „Ген. 
Иван Бъчваров“ ще полу-
чи по една книга-албум 
за Севлиево, отразяваща 
богатото му културно-исто-
рическо наследство. 
 Поздравления към 
зрелостниците отправи и 
председателят на Общин-
ския съвет на Севлиево 

г-жа Здравка Лалева. „Този 
ден е добър за вас и за 
вашите родители, които са 
вложили много обич и ви-
наги са ви подкрепяли. Те 
са ви давали и съвети, 
както и вашите учители. 
Надявам се те да са ус-
пели да ви научат да се 
борите в живота и това, 
което е във вашето сърце, 
нека то да ви води напред. 
Аз ви желая много успехи 
и нека това, което всеки 
е начертал за себе си, да 
бъде най-доброто. А когато 
сгрешите, да имате сила-
та да промените своите 
грешки“, заяви в речта си 
Лалева. 
 Заместник областни-
ят управител на Габров-

ска област Росен Цветков 
също поздрави абитури-
ентите: „Днешният ден не 
е краят на образованието 
ви. Винаги се опитвайте 
да се усъвършенствате, да 
поддържате в добро зна-
ние и кондиция уменията 
си, защото това е едно от 
най-важните неща за ва-
шата кариера“, припомни 
Цветков, който е възпита-
ник именно на ПГМЕТ „Ген. 
Иван Бъчваров“. 
 „Първата крачка сте я 
направили успешно, щом 
сте кандидатствали в това 
училище. Това е едно от 
най-добрите училища в 
България, а учениците от 
него са добре подготве-
ни специалисти“, заяви и 

Христофор Лалев от учи-
лищното настоятелство. 
Той допълни, че чуждес-
транните инвеститори тър-
сят именно специалисти 
в ИКТ сектора и машин-
ни инженери, каквито ПГ-
МЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ 
създава. „Вие сте нашето 
бъдеще, а за да върви 
напред една държава, са й 
нужни млади и образовани 
хора“, завърши поздравле-
нията си Лалев. Привет-
ствие към абитуриентите 
отправи и инж. Светла Ге-
оргиева. 
 По време на цере-
монията директорът на 
училището г-жа Андреева 
направи обръщение към 
зрелостниците: „Скъпи 
ученици, вие завършва-
те един етап от живота 
си и тръгвате по пътя на 
своята реализация като 
граждани, професионали-
сти и преди всичко като 
хора. По лицата ви мога 
да видя, че сте развълну-
вани, пълни с надежда и в 
неведение какво ви очак-
ва. Единственият начин да 
постигнете висоти в живо-
та е да поемете риска, че 
може да има и неуспехи. 
Вие сте способни да пра-
вите красиви неща. Бъдете 
твърди, запазете пламъка 
жив и никога не се преда-
вайте. Човек се учи през 
целия си живот и всичко, 
което е научил, трябва да 
го сподели. Той си поставя 
нови и нови цели и като ги 
постигне, тръгва да гони 
следващите. Това прави 
един човек успешен“, зая-
ви в словото си Андреева. 
Тя награди и най-дейните 
ученици от 12-и клас по 
време на вчерашното из-
пращане на випуска.  
 Четири паралелки за-
вършват тази година ПГ-
МЕТ „Ген. Иван Бъчваров“, 
а класни ръководители са 
Силвия Петкова, инж. Да-
рина Христова, инж. Да-
ниела Димова и Павлина 
Иванова.
 На празничната цере-
мония зрелостниците бяха 
подготвили и кратки поже-
лания към своите препода-
ватели, изпълнени с благо-
дарност към техния труд. 
Извършена бе и ритуална 
смяна на знаменната гру-
па на ПГМЕТ „Ген. Иван 
Бъчваров“.

Оáщèíа Сåвлèåвî пîздравè зрåлîñòíèцèòå îò ПГМЕТ „Гåí. Иваí Бъчварîв”:
“Къдåòî è да хîдèòå пî ñвåòа, íå заáравяйòå да ñå връщаòå в Сåвлèåвî”

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ	се	предлагат	
на	 тел.	 066/80-49-48,	
0887/83-61-73.
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продължава от стр. 1
Кметът на Община Се-
влиево д-р Иван Иванов 
откри турнира с думите: 
„Както всяка година, виж-
дам, че и сега има много 
млади състезатели, а това 
само може да ни радва. 
Младите хора трябва да 
спортуват и аз се радвам, 
че се събират точно тук в 
залата, която носи името 
на този най-велик българ-
ски борец - Дан Колов. Не 
бива да забравяме, че Дан 
Колов, освен че е бил най-
добрият борец, той е бил 
и един от най-големите да-
рители на нашето време, 
бил е с голямо сърце. Така 
че вие тук трябва да си 
спомняте за него и да бъ-
дете негови горди после-
дователи“, заяви в речта 
си кметът д-р Иванов.
 Надпреварата бе за 
младежи в категориите 
деца, момчета и кадети. 
Традиционно спортистите 
от местния клуб „Дан Ко-
лов“ се представиха на 
ниво и завоюваха призови 
места. 
 В категорията деца до 
42 кг победител стана Ве-
селин Пейков от спортен 
клуб по борба „Локомотив“ 
- Горна Оряховица. Втори 
се нареди Георги Нико-
лов от същия клуб. Третото 
място си разделиха два-
ма състезатели – Божидар 
Добрев от спортен клуб 
„Дан Колов“, Елена и Ни-
колай Ангелов от „Локомо-
тив“ - Горна Оряховица. 
 В категорията деца 
+73 кг. За първото място 
се пребори Петър Миле-
нов от „Олимпиец“, Търго-

вище. Второто място пък 
заслужено бе за Йордан 
Михайлов от спортен клуб 
по борба „Дан Колов“,  - 
Севлиево. 
 Борбата при момчета-
та до 41 кг също бе много 
оспорвана. Първото място 
в тази категория заслуже-
но бе за Умут Сабриев от 
клуб „Дан Колов“ - Севли-
ево. На второ място бе 
Джанер Ахмед от клуба за 
спортна борба „Кубадън“ 
в град Лозница, а третото 
място бе за Борислав Бря-
зов от клуб „Локомотив“, 
Горна Оряховица.
 В групата до 44 кг пър-
вото място завоюва Зей-
хан Сабриев от клуб „Дан 
Колов“ - Севлиево. Второ-
то място бе за Денис Шу-
крю от клуб „Кубадън“ - гр. 
Лозница. Третото място си 
разделиха двама участни-

ци – Беркан Алиев от клуб 
„Дан Колов“ - Севлиево и 
Леон Вълков от спортен 
клуб по борба „Истър“ в 
град Тутракан.
 В групата до 48 кг пър-
вото място спечели Мом-
чил Янакиев от клуб „Дан 
Колов“, Севлиево. Второто 
място бе за Александър 
Желев от спортен клуб 
по борба „Илия Павлов“, 
Велико Търново. Третото 
място си разделиха двама 
състезатели – Диян Дим-
чев от спортен клуб „Етър 
– Виктори 2011“ - Велико 
Търново и Жасмин Аспа-
рухов от спортен клуб по 
борба „Златарица“ в едно-
именния град.
 Следващата група бе 
за момчетата до 52 кг и 
в нея първи стана Емил 
Ангелов от „Локомотив“, 
Горна Оряховица. Второто 

място бе за Преслав Ге-
оргиев от „Етър-Виктори 
2011“, Велико Търново. На 
почетното трето място се 
изкачиха двама състезате-
ли – Никола Йорданов от 
„Олимпиец“ - Търговище и 
Денислав Панов от „Локо-
мотив“ - Горна Оряховица. 
 При момчетата над 75 
кг най-добър бе Сали Са-
лиев от „Олимпиец“ - Тър-
говище. Втори стана Ата-
нас Денчев от клуба по 
борба „Царевец-Етър 93“ 
- Велико Търново. И в тази 
група третото място си 
разделиха двама състеза-
тели – Мартин Маринов от 
„Локомотив“ - Горна Оря-
ховица и Леркан Керим от 
„Олимпиец“, Търговище.
 В категорията над 85 кг 
победител стана Алексан-
дър Александров от клуб 
„Илия Павлов“ - Велико 

Търново. Второ място зае 
Даниел Стефанов от клуб 
„Дан Колов“ в гр. Елена. 
Третото място си поделиха 
Марин Маринов от клуб 
„Дан Колов“ - Севлиево и 
Джан Мехмедов от „Куба-
дън“, Лозница. 
 Във възрастовата гру-
па кадети до 55 кг победи-
тел стана Владислав Ди-
митров от „Етър Виктори 
2011“, Велико Търново. Вто-
ри стана севлиевецът Хен-
вяр Сабриев от клуб „Дан 
Колов“ в града. На почет-
ното трето място тук се 
наредиха двама състезате-
ли – Селяйдин Кемалов от 
клуба по борба „Левски“ в 
София и Калоян Петков от 
„Истър“ - Тутракан. 
 Наградата за най-тех-
ничен състезател бе връ-
чена на Умут Сабриев от 

клуб „Дан Колов“, Севли-
ево. За най-резултатен 
състезател в надпреварата 
бе определен Сали Салиев 
от „Олимпиец“ - Търгови-
ще. 
 Наградата за „най-до-
бре представил се тре-
ньор“ бе връчена на Нико-
лай Ганев от „Локомотив“, 
Горна Оряховица.
 В почивката на със-
тезанието спортистите 
посетиха къщата музей и 
паметника на Балканския 
лъв Дан Колов в село Сен-
ник. Организаторите на 
най-стария турнир по бор-
ба проведоха и томбола с 
предметни награди. 
 Специални благодар-
ности организаторите от-
правиха към Община Се-
влиево за подкрепата в 
провеждането на състеза-

нието. Благодарности бяха 
изказани и към спонсори-
те „Идеал Стандарт – Ви-
дима“, Магазин за бяла и 
черна техника, „Хелиос“, 
ядки „Детелина“, печатни-
ца „М-прес“ и  ПГМЕТ „Ген. 
Иван Бъчваров“ в Севли-
ево. 
 За осъществяването на 
турнира през тази година 
своята подкрепа оказаха 
Ахмед Мехмедов - замест-
ник-кмет на Община Се-
влиево, Михо Боев - све-
товен шампион по сво-
бодна борба при кадетите, 
Калоян Пенчев, Красимир 
Куцаров, Христо Спасов и 
Айредин Пехливанов. Бла-
годарности бяха отправени 
и към треньорите Димо 
Панчев и Атанас Дончев 
от спортен клуб по борба 
„Дан Колов“ - Севлиево.

„Младè Даíкîлîвцè" ñå ñъáраха за 49-òè пъò в Сåвлèåвî

иВан ГосПодиноВ

 Гергана Минчева от от-
бора на Националната Ап-
риловска гимназия получи 
приза за най-добър реа-
лизатор на завършилите в 
Хасково ученически игри 
по баскетбол за  девойки 
11-12-ти клас. Гери, както 
я наричат приятелките й, 
е титуляр на габровския 
„Чардафон“ и национален 
състезател. 
 В мачовете в хасков-
ската спортна зала „Друж-
ба“ тя успя да реализира 
впечатляващите 220 точки, 
70 от които вкара срещу 

отбора на ППМГ „Акад. 
И. Ценов“.  Освен тези 
два тима в надпревара-
та участваха още Първа 
езикова гимназия - Варна, 
ГПЧЕ „Симеон Радев“ - 
Перник, ПМГ „Св. Климент 
Охридски“ - Силистра, СУ 
„Св. Княз Борис I“ -  Асе-
новград, 22-ро СЕУ „Г. С. 
Раковски“ - София, СУ „П. 
Р. Славейков“ - Кърджали, 
ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ 
- Бургас, ПМГ „Акад. Б. 
Петканчин“ - Хасково.
 В отбора на НАГ има-
ше още две състезателки 
от предствителния тим на 
Габрово - националната 

Мария Богданова и Доро-
ти Ботева. 
 Техните усилия обаче 
не бяха достатъчни, за да 
се постигне нещо повече 
от седмо място в край-
ното класиране - заради 
демографския срив поч-
ти във всички градове в 
страната децата, в това 
число активно трениращи-
те баскетбол, са концен-
трирани в едно училище. 
Например шампионките 
на игрите - от Първа ези-
кова гимназия - Варна, 
които надиграха във фи-
нала отбора на ГПЧЕ „Си-
меон Радев“ - Перник с 

92:58, до една играят в 
женски баскетболен клуб 
„Черно море-Одесос“. Тре-
ньорът на НАГ Веселин 
Горанов едва пък успя да 
подбере 9 състезателки, 
тъй като по същото време 
се провеждаха и финалите 
на ученическите игри по 
хандбал.
 Специална награда от 
игрите получи познатата 
и на габровската публика 
Йоанна Михайлова от ПМГ 
„Св. Климент Охридски“ - 
Силистра, която със своя 
тим стигна до бронзовите 
медали. Момичето по рож-
дение е с една ръка, но от 

малка проявява изключи-
телно силна воля и трени-
ра любимия си баскетбол. 
Йоанна беше титулярка в 
мачовете и се представи 
отлично според специали-
стите. Тя получи приза за 
най-полезен състезател и 
за принос в развитието на 
ученическия спорт. 
 Отборът на НАГ бе в 
състав: Гергана Минчева, 
Мария Богданова, Дороти 
Ботева, Виктория Джамба-
зова, Дарена Митова, Ра-
лица Захариева, Верони-
ка Първанова, Десислава 
Мамева, Деница Дончева. 
Треньор: Веселин Горанов.

Гåрãаíа Мèíчåва - кîшмайñòîр 
íа учåíèчåñкèòå èãрè

иВан ГосПодиноВ

 Мъжете на габровския 
„Чардафон“ се класираха 
за финала на аматьорска-
та BGO Баскетболна лига 
- Център, след като в полу-
финалния плейоф надделя-
ха в драматичен мач над 
плевенския „Делта гард 
предаторс“ с 92:86. При 
това съперниците на воде-
ния от играещия треньор 
габровски тим имаха преи-
муществото да са в своята 
зала „Балканстрой“. 
 Срещата се игра кош 
за кош от първия до по-
следния съдийски сигнал. 
През първата половина 
преимуществото бе в пол-
за на домакините. След 
10-тата минута те водеха 
с 25:24, а на полувремето 
успяха да регистрират раз-
лика от 10 точки - 45:35. 
Основното им преиму-
щество, не само в тази 
част на мача, беше бор-
бата под коша - плевен-
чани спечелиха 56 отско-

чили топки, габровци - 38. 
В резултат „Делта гард 
предаторс“ реализираха 21 
точки от втори опит, при 7 
за „Чардафон“.
 Събитията на терена 
започнаха да се обръщат 

във втората половина 
на мача. 15 минути пре-
ди края габровци губеха 
с 45:52, но 300 секунди 
по-късно вече водеха с 
62:60. Оттук нататък те не 
изпуснаха лидерството, 

което в хода на срещата 
се променя 5 пъти - 75:70 
в 35-та минута, 92:86 след 
последния съдийски сиг-
нал. Бързата контраатака 
- 12:5 точки, и по-равно-
стойната скамейка - 25:5 

точки за състезатели из-
вън основната петица, 
се оказаха решаващи за 
победата. С 25 точки за 
победата на „Чардафон“ е 
Димитър Радев, Антонио - 
с 24, а завърналият се в 
състава бивш състезател 
на младежкия състав „Чар-
дафон-Орловец“ от сезон 
2012-2013 година Манол 
Тончев (50 точки, 12 борби, 
3 тройки в 5 срещи) вкара 
23.
 С капитанската лента 
в тази среща бе юноша-
та Димитър Тодоров, което 
бе реверанс към неговата 
игра през целия сезон. 
Добър мач направи и друг 
тийнейджър - гардът Ро-
сен Йорданов - 4 точки, 4 
борби, 3 асистенции, една 
открадната топка.
 „Чардафон“ игра в състав: 
Кирил Кирилов, Цветомир Ми-
нев, Димитър Радев, Цвето-
слав Митев, Росен Йорданов, 
Антонио Станков, Георги Не-
нов, Десислав Дончев, Манол 
Тончев, Димитър Тодоров.

Мъжåòå íа „Чардафîí” ñå клаñèраха за фèíала


