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светозар Гатев

324 състезатели от 18 
клуба в страната са за-
явили участие в осмата 
Национална индивидуална 
Kупа „Габрово“ по Шото-
кан карате - до. Проявата 
е тази събота и неделя в 
спортна зала „Орловец“. 
Организатори са местни-
ят Карате клуб „Янтра“ и 
Българската федерация по 
Шотокан карате - до, със 
съдействието на Община 
Габрово.

В събота е състезание-
то за малките каратеки 
на възраст до 12 години, 
а в неделя на татамито 
ще излязат бойците над 
12 години - миникадети, 
кадети, юноши и девойки, 
мъже и жени. Дисциплини-
те са Ката, Асай Рю ката, 

Санбон кумите, Джиу ипон 
кумите и Шобу кумите.

Домакините от КК 
„Янтра“ ще участват в 
Националната купа с 26 
състезатели, възпитани-
ци на треньора Владимир 
Вътев. В първия ден за 
призово класиране ще се 
борят Юли Юлиянов, Ми-
хаил Пеев (5-7 годишни), 
Николай Ангелов, Крум 
Христов, Кристиян Косев, 
Камен Ройбов, Георги Ста-
ниславов, Алекс Лазаров, 
Сиана Неделчева (8-9 го-
дишни), Тодор Кънев, Мар-
тин Колев, Димитър Ма-
рев, Виктория Димитрова 
(10-11 годишни). В неделя 
е състезанието за Никола 
Георгиев, Мариян Райков, 
Максим Върбанов, Крум 
Станев, Йордан Стефа-
нов, Ивайло Балтаджиев, 

Георги Валентинов, Габри-
ела Димитрова (12-13 го-
дишни), Иван Димитров, 
Дамян Ройбов, Бенислав 
Димитров (14-15 годишни), 
Диана Стойнова и Благо-
веста Ненкова (16-17 го-
дишни).

Ден преди началото 
на Националната индиви-
дуална Kупа „Габрово“ в 
зала „Орловец“ ще се про-
веде семинар под ръко-
водството на Техническата 
комисия на БФШК. Той ще 
започне в 18 часа днес. В 
него КК „Янтра“ ще бъде 
представен от притежава-
щите най-висока техниче-
ска степен от състезатели-
те в габровския клуб Иван 
Димитров, Дамян Ройбов и 
Бенислав Димитров.

* * *
Шотокан Карате До за-

почва да се практикува 
организирано у нас през 
80-те години. През 1987г 
. официално е регистри-
ран първият клуб, който 
развива Шотокан - КИБИ 
„Хан Аспарух“. През 1993 
г. за дните на японската 
култура за пръв път япон-
ски майстори преподават 
Шотокан в България, а от 
1996 г. това става редовна 
практика. 

През 2005 г. в Плевен-
ски окръжен съд е реги-
стрирана Българска Феде-
рация по Карате-До (БФК) 
с президент Христо Кусев.

През 2006 г. в Габро-
во БФК провежда първото 
национално първенство по 
Шотокан Карате До.

Федерацията има 36 
клуба като постоянно тре-
ниращите са около 1900

В ñъáîта è íеäеля: Наä 300 ñъñтезателè пðèñтèãат за 
Нацèîíалíата купа „Гаáðîвî” пî Шîтîкаí каðате - äî

 Български гражданин, 
обявен за международно 
издирване с ЕЗА, ще бъде 
предаден от британските 
съдебни власти, по искане 
на Районна прокуратура 
- Габрово. Д. К. е обявен 
за международно издир-
ване въз основа на Евро-
пейска заповед за арест, 
издадена на 02.10.2018 г. 
от Районна прокуратура 
- Габрово, след като се е 
отклонил от правосъдие на 
територията на РБ. Д. К. 
има влязла в сила присъ-
да, която трябва да изтър-
пи. Осъден е за това, че 

на 19.10.2017 г. в Габрово, 
управлявал лек автомобил 
след употреба на канабис 
на 1 година лишаване от 
свобода при строг режим 
и глоба 500 лв., лишен да 
управлява МПС за една 
година. Със  същата при-
съда спрямо Д.К., на осно-
вание чл. 68, ал 1 от НК, е 
приведено в изпълнение и 
отложеното му наказание 
по присъда на Окръжен 
съд Габрово - 2 години 
лишаване от свобода  при 
строг режим. Наложеното 
наказание е за това, че 
10.03.2015 г в Габрово, без 

надлежно разрешително 
държал в ползвания от 
него автомобил високо-
рискови наркотични веще-
ства - 4,226 г коноп,  и за 
това, че  разпространявал 
на публични места в града 
наркотик.
   Д.К. е установен на те-
риторията на Обединено 
кралство Великобритания 
и Северна Ирландия, къде-
то е задържан. Издирвано-
то лице ще бъде предаде-
но на българските съдебни 
власти, за изтърпяване на 
наложеното му наказание 
лишаване от свобода.

ЖеНиНа деНЧева

 В Художествената га-
лерия „Христо Цокев“ се 
състоя тържествена цере-
мония по вписване име-
ната на габровски учени-
ци, техни преподаватели, 
научни ръководители и 
треньори в Почетната кни-
га на града „Дарования 
и постижения“. Тясна се 
оказа залата да побере 
децата, техните родители и 
учители. Толкова много са 
талантливите ученици, доп-
ринесли с постиженията 
си за издигане авторитета 

на Габрово.
    Удостоверения за по-
стиженията и подаръци 
връчи кметът Таня Христо-
ва на заслужили учени-
ци от всички основни и 
средни училища, гимнази-
ите, спортните клубове в 
Габрово. 
    В приветственото си 
слово кметът Таня Хри-
стова каза: „Всички вие 
млади хора имате вече 
богат опит, знаете със си-
гурност как се побеждава, 
как се учи задълбочено, 
как се отвоюват терито-
рии, върхове. Сигурна съм, 

че можем да научим много 
от вас. Аз със сигурност 
бих искала да взема от 
вас най-вече усещането за 
това, което вие имате. Ис-
кам да взема от блясъка 
в очите ви, от откритостта 
в погледа, от гордо вдиг-
натите ви глави. Искам 
дързостта на походката 
ви, доза от вашата не-
примиримост, откровение, 
радостта, вярата в другия 
и в приятелите, умението 
да се учите да прощавате.
  Това са все неща, които 
ние възрастните сякаш гу-
бим по пътя си, на стр. 8

 Двама мъже, съседи в 
бл. „Рачо Ковача“ - на 49 
и 59 години, стигнали до 
бой след възникнал скан-
дал вечерта на 28 май.
По-младият ударил дру-
гия с брадва по главата, 
а пострадалият бил не-
забавно транспортиран в 
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ и 
настанен за лечение, без 
опасност за живота. На-
падателят е задържан за 
24 часа. На местопроиз-
шествието е бил извършен 
оглед от криминалисти. По 
случая е образувано досъ-
дебно производство.

Мъж ðазмахва  
áðаäва íа ñъñеä 
в “Рачî Кîвача”

Оáявеí за межäуíаðîäíî èзäèðваíе ще áъäе 
пðеäаäеí îт áðèтаíñкèте ñъäеáíè влаñтè

стеФКа БУрмова
 
 На 29 май беше даден 
старта на гласуването за 
наградата на публиката в 
Националния конкурс за 
лирично стихотворение на 
името на Петко и Пенчо 
Славейкови, което ще про-
дължи до 5 юни, съобщи 
Кольо Дабков от Община 
Трявна. 
 Резултатите от конкур-
са ще бъдат обявени на 
сайта на общината на 10 
юни, а официалното наг-
раждаване на отличените 
в поетичната надпревара 

творби ще бъде на 8 юни. 
 Общият брой на полу-
чените стихотворения за 
участие в поетичния кон-
курс на името на Петко и 
Пенчо Славейкови е 228 
лирични творби.
 Церемонията по наг-
раждаването е част от 
Националните Славейкови 
празници, които тази годи-
на ще започнат на 7 юни и 
ще продължат до 10 юни
 Всеки гласуващ има 
право да даде своя глас 
еднократно за едно стихо-
творение.

продължава на стр. 8

 
са пет момчета от Про-
фесионалната техническа 
гимназия „Д-р Никола Ва-
силиади“ Габриел Андреев 
и Мартин Силвестров от 10 
клас с бизнес идея: „Екс-
тремни преживявания“, 
Александър Кръстинков 
от 8 клас с бизнес идея: 
„Клавиатура с тъчпад“, 
Иван Петров и Цветомир 
Русев от 10 клас с иде-
ята: „Зареждащ кейс за 
телефон“. Петимата  бяха 
участници в онлайн кон-
курс за най-добра бизнес 
идея, организиран от Мре-
жата от 27 Ообластни ин-
формационни центрове в 
страната. Техните награди 
- спийкъри, са осигурени 
от Централния информа-
ционен и координационен 
офис при Администрация-
та на Министерски съвет. 
На база онлайн гласува-
не бяха определени два 
клипа победители в със-
тезанието, създателите на 
които ще имат възможност 
да посетят София Тех Парк 
на 1 юни и да се срещ-
нат с успешни предприе-
мачи. Наградата печелят 
Александър Кръстинков и 
бизнес идеята на екипа 
Габриел Андреев и Мартин 
Силвестров. ОИЦ – Габро-
во благодари на техния 
преподавател Пенка Пе-
нева, ст. учител по иконо-
мика и предприемачество.

 П р е д в а р и т е л н о т о 
записване е до 18 часа  
днес, на buditelite@mail.bg 
или на тел. 0878825642.
 Може не всеки малчу-
ган да е патиланец. Може 
да не е чел „Патиланско 
царство“, да не се сеща, 
че неговият автор е от 
Габрово. И е възможно 
никога да не е патил, и ни-
кога да не си изпати пора-
ди незнание, любопитство, 
или непослушание. Ала да 
си патиланец е призвание 
и признание за всяко дете 
от Габрово. 

 продължава на стр. 8

Патèлаíñкèят пîхîä íа ãаáðîвñкèте 
äеца в íеäеля пîема към плаíèíата

Национален конкурс „Петко и Пенчо Славейкови“ в Трявна

Запîчíа ãлаñуваíетî за íаãðаäата íа 
пуáлèката за лèðèчíî ñтèхîтвîðеíèе

Öеðемîíèя „Даðîваíèя è 
пîñтèжеíèя” ñе ñъñтîя в Гаáðîвî

Пîáеäèтелèте в 
кîíкуðñа „Имам 
áèзíеñ èäея”
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    
ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ:

- ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА И ЕЗЕРОТО ЛУГАНО - 
6 дни, 1039 лв. 
- РИМ - 6 дни - 931 лв.
- КЛАСИЧЕСКА ИТАЛИЯ - 1606 лв.
- НАЙ-КРАСИВИТЕ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА - 8 
дни - 1552 лв.
- ШВЕЙЦАРСКА МАГИЯ - 6 дни, 1145 лв., 
18.08.18
- ЛОНДОН - 6 дни - от 1377 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 9 дни, 1431 лв.
- ЦЯЛА СКАНДИНАВИЯ И БЕРГЕН - 11 дни, 2541 лв.
- ЯПОНИЯ – 11 дни, 5497 лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/sas-samolet/

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС:
- ПРАГА, БРАТИСЛАВА, БУДАПЕЩА, ВИЕНА - 
461 лв., 7 дни
- ПАРИЖ, ВИЕНА, ЗАЛЦБУРГ- 10 дни, 630 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 10 дни, 814 лв.
- СИЦИЛИЯ - 745 лв., 8 дни
- УИКЕНД В ИСТАНБУЛ - 5 дни,3 нощ., 220лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/s-avtobus/

КРУИЗИ:
- КРУИЗ ДО САНТОРИНИ С ТРАНСПОРТ И ВОДАЧ – 
06.09.2018 г., 565€ (външна каюта)
- 7 ДНИ КРАСИВИТЕ БРЕГОВЕ НА ИЗТОКА (с 
представител на фирмата),26.01.2019,от 429€
- ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МАЛДИВИТЕ - 7 дни, 
15.12.2018, 429€
- КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ И 
МАДЕЙРА - 11 дни, 18.11.2018-819€/969€; 
24.09.2018 – 1109€
- 7 ДНИ ТАЙЛАНДСКИ ПОТАЙНОСТИ - 
08.01.2019 - 599€
- 17 ДНИ АРЖЕНТИНСКИ РИТМИ - 999€, 
26.11.2018 г.
- 5 ГРЪЦКИ ОСТРОВА И КУШАДАСЪ – 307€
http://www.agency-metal.com/cruises/

ПОЧИВКИ С АВТОБУС:
- МЕЧТАНОТО МАРОКО С ТРИ ЕКСКУРЗИИ-  
1190лв.,05.09.2018; 12.09.2018, 8дни,7 нощ.
- ТУНИС ОТ А ДО Я - 05.09.2018 г.,1250 лв.
- ЕГИПЕТ ОТ А ДО Я - КРУИЗ ПО НИЛ, КАЙРО 
И ХУРГАДА - 06.10,13.10,20.10.2018 – 1267лв.
http://www.agency-metal.com/pochivki/prepor-
chano/

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/800151

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
30/05

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

10/05

ПРОМОЦИИ В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА
АДРИАТИКА - 18.05., и АЛБАНИЯ - 22.05.,                                                                           
50% отстъпка за втори записан
ПУЛИЯ - 29.05. - 690 лв., КАМПАНИЯ - 07.06., 
860 лв., РИМИНИ - 31.05. - 760 лв., КОСТА ДЕЛ 
СОЛ - 18.05. - 690 лв., КОСТА БРАВА - 18.05.,  
590 лв., ТУНИС - 18.05., 790 лв., ЕГИПЕТ - 18.05.,                                                                                  
676 лв., ЕГИПЕТ - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ - 06.10, 971 лв.
ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 01.06/22.06, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - 23.05./30.05/от 154 лв.  
БУКУРЕЩ - Therme, 1 ден, 22.06., 43 лв.
БУКУРЕЩ - 08.06./14.09., 40 лв.
СЛЪНИК-БРАН-БРАШОВ - 07.06., 2 нощ., 195 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 2 нощувки, 24.05./21.06./                                                                                                                             

26.07/23.08/ от 169 лв. 
КАВАЛА-АЛИСТРАТИ-ЗЛАТОЛИСТ - 27-31.05, 350 лв.                                                                                                                                    
АСОС-АЙВАЛЪ-ЛЕСБОС-ТРОЯ - 23.05., 3 нощувки, 
289 лв.
ВЕНЕЦИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ - 17.07., 3 нощувки, 509 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-СЕПАРЕВА БАНЯ-ЦАРИ МАЛИ 
ГРАД - 24-26.05., 149 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О. КОРФУ - 22.05.-3 нощ., зак. и вечери, 280 лв.
О. ЛЕФКАДА - 23.05., 3 нощувки, закуски и вечери, 
315 лв.
О. КОРФУ - 7 нощувки, закуски и вечери, 31.05/02.0
8./30.08./06.09./20.09, от 476 лв.
БАНСКО-ЛЕЩЕН ДОБЪРСКО - 14.06., 165 лв.  
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
        

ЖеНиНа деНЧева

 ОбС - Габрово прие 
бюджета на ОП „Парки-
ране и репатриране“ за 
2019 г., като  второстепе-
нен разпоредител с бю-
джет към Община Габрово, 
в размер на 310 400 лв. 
 Вече е утвърдена На-
редба за реда за престой 
и паркиране на пътни пре-
возни средства на терито-
рията на Община Габрово, 
с която се регламентират 
забраните за престой и 
паркиране, задължения-
та на собствениците на 
паркинги, на водачите на 
превозни средства, като 
са въведени и различни 
режими на паркиране.
      С друга наредба бяха 
определени и цените за 
престой в зоните за пла-
тено паркиране, цените на 
абонаментите, цените за 
принудително блокиране 
на автомобил е техниче-
ско средство тип „скоба“, 

цената за репатриране на 
автомобил.
 Управлението на зо-
ните за платено парки-
ране се осъществява от 
специализирано звено на 
общината и с решение от 
28.03.2019 г. се създаде об-
щинско предприятие „Пар-

киране и репатриране“,  
прие се и правилника му.
 За обезпечаване функ-
ционирането на предприя-
тието и изпълнение на оп-
ределените в правилника 
му дейности е необходим 
финансов ресурс, който 
ще се осигурява чрез ме-

сечни субсидии от бюдже-
та на Община Габрово.
 Необходимите сред-
ства за обезпечаване дей-
ността на предприятието 
ще се генерират от при-
ходите, които ще събира и 
които ще постъпват по бю-
джета на Община Габрово.

 Предвижда се от дей-
ността на предприятието 
по управление на зоните 
за платено паркиране в 
бюджета на община Габро-
во да постъпят приходи 
от абонаменти на парко-
места, приходи от прину-
дително преместване на 
автомобил, приходи от 
принудително блокиране 
на автомобил с техниче-
ско средство тип „ско-
ба“. Част от приходите от 
паркоместа са планирани 
по бюджета на Община 
Габрово. Над тази сума се 
планират постъпления в 
общ размер на 282 500 лв. 
с ДДС. Със сумата от 262 
500 лв. се увеличава при-
ходната част на бюджета 
на Община Габрово.
 Разходната част на 
бюджета е планирана при 
численост на персонала от 
23 човека и средна брутна 
работна заплата от 1080 
лв.
 Разходната част на 

предприятието възлиза на 
310 400 лв. и се формира 
от планираните допълни-
телни приходи  в резултат 
на дейността му и нама-
лението на бюджетите на 
„Общински спортни имоти“ 
с 22 000 лв. и на Община 
Габрово със 25 900 лв.
    На първо четене бяха 
приети Наредба за изме-
нение на Наредбата за оп-
ределянето и администри-
рането на местните такси, 
цени на услуги и права 
на територията на община 
Габрово  и  Наредба за 
управление на отпадъците, 
поддържане и опазване на 
чистотата на територията 
на община Габрово.
 Общинските съветни-
ци одобриха участие на 
Община Габрово в учре-
дяването на юридическо 
лице с нестопанска цел в 
обществена полза сдруже-
ние ‚Регионален иновацио-
нен център „Амбициозно 
Габрово“.

 Променен бе видът на 
социалните услуги „Дне-
вен център за деца с ув-
реждания“ и „Център за 
социална рехабилитация 
и интеграция за деца от 
аутистичния спектър“ в 
нова  услуга „Дневен цен-
тър за подкрепа на деца 
с увреждания и техните 
семейства“ от 1.01.2020 г., 
с капацитет 20 места за 
дневна грижа и 40 за кон-
султативни услуги.
 Взето бе решение за 
отпускане на 1000 лева от 
фонд Резервен на Община 
Габрово на НЧ „Светлина 
- 1927“, с.  Жълтеш за под-
помагане провеждането на 
Национален фестивал за 
автентичен фолклор „Пес-
ни в полите на ‚Балкана“.
 Съветниците одобриха 
пребазиране на социал-
ната услуга в общността 
„Център за обществена 
подкрепа“, ул. „Ивайло“ № 
13 и увеличаване на капа-
цитета от 25 на 50 места.

Бюäжетът íа íîвîтî îáщèíñкî пðеäпðèятèе 
„Паðкèðаíе è ðепатðèðаíе”в Гаáðîвî е 310 400 лв.

	 -	 Какво	 точно	 искате	
да	 покажете	 на	 публи-
ката	 чрез	 предоставе-
ната	 от	 Вас	 разработка,	
експонирана	 тук,	 на	 би-
еналето	 на	 изкуствата	 в	
Габрово,	г-н	Исмаил?
 - Това пространство, 
което виждате от филм-
чето на стената, е наето 
от мен и предоставено на 
трима от моите  приятели 
да правят каквото поже-
лаят в него. Преди това 
попитах всеки един от 
тях какви предмети биха 

желали да им предоста-
вя, за да ги използват 
те в това пространство. 
Бях много, много приятно 
изненадан от начина, по 
който те използваха по-
желаните от тях предме-
ти, за да направят така, 
че това пространство да 
носи техния дух, техния 
поглед върху действител-
ността, тяхната емоция. 
Да бъде то тяхно лично 
пространство.
	 -	 Какво	 откривате	
във	 всеки	 един	 от	 тях	 –	

креативност	 или	 повече	
фантазия?
 - Открих, че това 
пространство може да 
бъде одухотворено по 
различен начин от раз-
личните хора. Тоест, вся-
ко пространство зависи 
от начина по който ли-
чността го претворява и 
интерпретира.
	 -	 Открихте	 ли	 разли-

чия	 в	 подхода	 на	 учас-
тниците	 във	 Вашия	 екс-
перимент?
 - Единият от тях ме 
замоли да му осигуря 
екран, но не ми каза 
какво точно ще има на 
екрана. Тогава на екра-
на се появява още един 
герой – едно момиче. И 
започват определени вза-
имоотношения между тях. 

Взаимоотношения между 
единият, който е на ек-
рана и другият, който е 
от живота. Момичето по-
моли за цветя и за други 
природни елементи. Тога-
ва той прави легло от ис-
тинска трева и от зелени 
растения. Някои от пре-
доставените вещи всеки 
използваше по различен 
начин. По този начин 

виждаме как различните 
герои интерпретират по 
различен начин различ-
ните предмети, което е 
и много интересно. Тре-
ти използва намерени на 
улицата, изхвърлени от 
някого тежки предмети, 
които имат известна по-
литическа насоченост. За-
щото участниците в мое 
експеримент ги поставят 
около различни сгради, 
които трябва да бъдат 
защитени от държавата и 
обществото. Но по прин-
цип тези неща се поста-
вят между две държави, 
а не в града. Това е като 
една бариера, която се 
поставя в личното прос-
транство. И понеже тези 
бариери ги поставя по-
следният герой, точно 
това послание е важното 
за мен.
	 -	 Какъв	 е	 изводът	 –	
биха	 ли	 могли	 народите	
да	 се	 обединят	 чрез	 из-
куството	 или	 чрез	 нео-
бичайни,	 неизползвани	
до	 момента	 подходи,	 да	
преодолеят	 различията	
помежду	си?	
  - В Египет подобен 
подход може да се види 
и в другите видове из-
куство, но не и в съвре-
менното изкуство. Така 
че, това е именно моята 
реакция, свързана с мяс-
тото и ролята на съвре-
менното изкуство. Виде-
оизкуството не е толкова 

известно в Египет. Да, 
има някои документални 
късометражни филми, но 
като изкуство в музея е 
по-малко познато. Зато-
ва поставям и тези мно-
го тежки неща, които са 
вътре и ги организирам 
като скулптури. В дейст-
вителност те са леки като 
пяна и по този начин по-
казвам как често чисто 
визуалното възприемане 
на действителността е из-
мамно. Поради това пра-
вя и тази връзка между 
някои тежки като тегло 
неща, които преграждат 
и балоните, които се по-
ставят при откриването 
на големи магазини или 
други обекти. Така мета-
форизирам тежестта на 
тези прегради и лекотата, 
с която се възприемат 
нещата между позитив-
ните емоции, радостта и 
забраните.
	 -	 Според	 Вас,	 въз-
можно	 ли	 е	 изкуството	
наистина	да	повлияе	по-
зитивно	върху	развитие-
то	на	човешките	взаимо-
отношения?
 - Има много млади 
хора, които се опитват да 
го направят, включително 
и тези, които не са учили 
изкуства се насочват в 
тази посока. Защото виж-
дат, че подобен подход 
има ефект и,  че именно 
изкуството е пътя за обе-
динение между хората.

Ехо от откриването на 24-то Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата

Мîхамеä Иñмаèл: „Изкуñтвîтî е пътят за îáеäèíеíèе межäу хîðата”
стеФКа БУрмова

 Отминаха вълненията от откриването на таз-
годишното 24-то Международно биенале на хумора 
и сатирата в изкуствата, което ще продължи до 
30 септември 2019 г. Мохамед Исмаил е един от 
тримата победители за наградата „Гаскар“ за млад 
обещаващ автор. Решението на журито в направ-
ление „Съвременно изкуство“ беше отличието да 
се подели между трима много равностойни автори 
- Мохамед Исмаил и Самах Хамди от Египет и Де-
сислав Лилков. 
 Представената отстрана на Мехмед Исмаил 
за участие работа в 24-то Международно биена-
ле на хумора и сатирата в изкуства тази година, 
представлява една стая, чието пространство ав-
торът предоставя на трима свои приятели. Те от 
своя страна манипулират според своето амплоа и 
моментни може би желания това място, а самият 
творец наблюдава тяхната реакция и отношение 
към случващото се. Според Мохамед Исмаил „по 
този начин се вижда как всеки осмисля едно и също 
пространство по различен начин“. 
 За замисъла на твореца, за последствията от 
определен тип действия, за влиянието на изку-
ството върху човешките взаимоотношения е раз-
говорът с носителят на наградата „Гаскар“ Моха-
мед Исмаил от Египет.

Дíеñ: 
Жълт кîä 
за обилен валеж и гръ-
мотевична активност е 
обявен за 31 май за га-
бровска област. През де-
нонощието ще има валежи 
и гръмотевични бури. Има 
условия за интензивни ва-
лежи и градушки. Очаква-
ни количества - между 20 
и 35 л/кв.м., локално - до 
60 л/кв.м. 
Над планините ще се раз-
вива мощна купесто-дъж-
довна облачност и на мно-
го места ще има валежи 
и гръмотевични бури. Ще 
духа силен югозападен вя-
тър, който по-късно през 
деня в ниските части ще 
се ориентира от северо-
запад. Максимална темпе-
ратура на височина 1200 
метра около 15°, на 2000 
метра – около 9°.
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БояНа ПеНЧева

 Д-р Елена Сербинова 
се занимава с медицинска 
фармакология в Калифор-
ния, преподава на докто-
ранти в Бъркли, но има 
хоби, по-силно от създава-
нето на лекарствени пре-
парати и университетската 
катедра. То е историята на 
известния габровски род 
Рашееви – търговци, дари-
тели, просветни дейци.
 „Започнах да го правя 
в осми клас - разказва 
д-р Сербинова, моята баба 
Анна ме доведе в Габрово, 
за да ми обясни откъде 
съм дошла. Разказа ми за 
Рашееви, заведе в мана-
стира, даже живях в него. 
Запознах се с Киприяна, 
Рахила, Евпраксия, имам и 
снимки с монахините. Анна 
е едно от четирите деца 
на Иван Димитров Рашеев, 
последният изпълнител на 
Завещанието на Априлов.  
Тоест аз съм правнучка на 
Иван Рашеев.”  
 След първото идване 
в Габрово Сербинова не 
спира да търси информа-
ция, факти, документи за 
Рашееви – независимо в 
която държава е, в кой 
край на света – Русия, 
Швейцария, Америка, Бъл-
гария. 
 През 70-те години Еле-
на е в Одеса, намира къде 
са живяли Рашееви, къде 
е било Одеското българ-
ско настоятелство, в което 
те активно са работили. 
Одеското  настоятелство е 
организация на емигранти, 
изиграла огромна роля за 
просветното, политическо 
и културно развитие на 
българите.
 Сербинова донякъде 
повторя съдбата на пред-
ците си, но в нов, по-мо-
дерен вариант. Рашееви 
успяват чрез търговия и 
даряват богатството си за 
просвета, Елена успява да 
се реализира чрез обра-

зование и наука и иска 
да отдаде дължимото на 
всички, които историята 
нарича „дарители и благо-
детели”. Впрочем тя пред-
почита думата „радетели”.
 Първото образование 
на Елена е в Софийски 
университет – молекуляр-
на биология. Завършва в 
Русия (80-те години още 
е СССР), после я канят  
на работа в Швейцария в 
Световната здравна ор-
ганизация. В САЩ е от 
1988 година. В Университе-
та Бъркли е преподавала 

Физиология и Биохимия 
на стареенето. Работи в  
компания, която разра-
ботва нови лекарствени 
средства. Участвала е в 
създаването на около 14 
препарата, някой от които 
се предлагат в България. 
Но както тя казва „Не дай 
Боже, да ги пиете – част 
от тях за дерматолотия, 
част от тях за онкология.”
 През всичкото това 
време Елена с подкрепа-
та на съпруга си – арх. 
Димитър Трифонов, пътува 
и събира частите на родо-
вата история. От 5 години 
идва по-често  в Габрово. 
Един ден събраното ще се 
оформи вероятно в книга. 
Но наред с чисто изсле-
дователската дейност Сер-
бинова прави неща, които 
в момента връщат паметта 
за Рашееви сред габров-
ската общественост и най-

вече сред младите хора.
 Със съдействието на 
Евгени Недев, директор на 
ХГ „Христо Цокев” Серби-
нова издирва във фонда 
на галерията портретите 
на Васил Рашеев, Иван 
Рашеев и Велика Раше-
ева (съпруга на Димитър 
Рашеев и майка на Иван 
Рашеев). Реставрира ги 
със собствени средства, 
а галерията се съглася да 
ги предостави на Априло-
вската гимназия, където 
са били преди това. „Защо 
са отписани от гимназия-

та, никой не знае, чуди се 
Сербинова. - Но преди да 
дойда в Габрово да ги тър-
ся, бях сигурна, че ги има. 
Портретът на прадядо ми 
е рисуван от Иван Захари-
ев и е бил в учителската 
стая на гимназията, срещу 
бюрото на директора. От  
баба ми знам, че ги има. 
От баща ми също знам 
за портретите. Той е за-
вършил в гимназията и си 
спомняше „Като направя 
някоя магария, ме викат 
при директора и ми каз-
ват: Виждаш ли дядо ти 
на стената, а ти?! Яз пък 
отвръщах: Какво да го гле-
дам, аз го гледам вкъщи.”
 Всъщност Иван Раше-
ев, който най-дълго време 
е изпълнител на завеща-
нието на Априлов (от 1898  
г.), се завръща в Габро-
во през 1921 г. и 1929-
та предава оставеното от 

Априлов на българската 
държава, но продължава 
да помага на гимназията с 
лични средства. „Като се 
има предвид, че те са до-
шли без нищо в Габрово, 
пояснява д-р Сербинова. 
– Изгонват ги от Русия 
след революцията. На пра-
дядо ми имуществото било 
откраднато на кораба, с 
който се връща. Това, кое-
то не са им взели, било 
зашито в дрехите на баба 
ми, на едната дъщеря и на 
синовете. Рашеев вместо 
да купи имот в Габрово, 

живее в някаква много 
стара мелница, която била 
на баща му и не е полз-
вана. Била с пръстен под, 
на реката - не са имали 
канализация. От дворец в 
Одеса идва в тази мелни-
ца! От друга страна - не 
желаел да харчи пари, за-
щото имал по-големи цели. 
Една братовчедка ми каз-
ва „Вместо да купи къща, 
прадядо ти дава пари на 
гимназията и живее на 
кален под“. Затова пред-
почитам „радетели”, а не 
дарители - те са го пра-
вили с радост, с вътреш-
но чувство, от душа. Това 
са  хора, които са давали 
за Габровското училище, 
за българското образова-
ние, когато никой не е 
давал - Априлов, Палаузов,  
Рашеев... В документите 
на Рашееви пише за Спи-
ридонови, за Кашеви, за 

Тошеви, за Ганеви... и те 
са давали... Много малко 
се знае за тези хора, а те 
заслужават нашата благо-
дарност. Може да не са 
давали толкова, колкото 
Иван Рашеев, защото той 
е дал много – милиони. 
Васил Рашеев и той мно-
го е дал. Не знам защо 
в Габрово не се знае за 
Иван Рашеев...”
 Другият човек, който 
помага на Елена да на-
мери следи от рода си, 
е историкът Даниела Цо-
нева. Църковна камбана, 

за която бабата на Елена 
твърдяла, че е претопена, 
тя открива в ЕМО „Етър”. 
Камбаната на Часовнико-
вата кула в музея е да-
рена от прадядо й Иван 
Рашеев, показва надписът 
върху нея. Отлята е 1904 
г. в предградие на Санкт 
Петербург и на нея пише 
още „Гор-
ния край, 
Габрово”.  
Предназ -
начена е 
за църква 
в южните 
п о к р а й -
нини на 
Габрово 
и е запа-
зена от 
Л а з а р 
Донков, 
създа -
т е л я 
на му-

зея. В средата на този 
месец „Етър“ отвори Ча-
совниковата кула и камба-
ната можеше да се види 
от посетителите.
 Третото място – освен 
Националната Априловска 
гимназия и музея, където 
„живеят” следи от Рашеев, 
е Соколският манастир.
 „Другото, което Раше-
ев е направил, продължа-
ва разказа си Сербинова. 
е дарение за Девическия 
манастир - руски икони и 
руски богослужебни книги. 
Когато разрушили мана-

стира през 1959 година, са 
казали, че всичко е изчез-
нало. Но монахиня Рахила 
взема 4 икони и книгите, 
скрива ги и ги изнася. 
Когато бях в Габрово 70-те 
години най-голямата ико-
на, която Рахила не е спа-
сила, не можах да я видя. 
Намерих само малките и 
руските требници. Иконите 
стояха в килията на Рахи-
ла в Соколския манастир. 
Сега са в параклиса, Сла-
ва Богу. Руските требници 
ги няма. Голямата икона 
се оказва, че е подарена 
от майката на бивш пар-
тиен секретар на църквата 
„Света Богородица”. Това 
е петата икона, сигурна 
съм, абсолютно еднакви 
са. Казах това и на отец 
Руслан. Имам писмо от 
баба ми, че нейната майка 
ги е оставила тук. Слава 
Богу, че не е изчезнала. 
Иконите са ценни, защото 
са на 160 години и са сре-
бърни. За мен имат санти-
ментална стойност. Но на-
мерих един триптих в ма-
настира, който е дарен от 
руски войници. Има дупка 
в средата. Този триптих е 
с историческа стойност, 
защото е от рота, която 
е била разквартирувана 
тук, това е тяхна полева 
икона. Пише от кого е на 
триптиха.”
 Преди 4 години Елена 
Сербинова се запознава с 

директора на гимназията 
Снежана Рачевиц, с пре-
подавателите по история 
Пенка Петрова и Силвия 
Стоянова. Правят първи 
конкурс, посветен изцяло 
на Рашеев, сега се състоя 
втори – с тема за всич-
ки дарители, патрони на 
габровски училище. Ини-
циативата се разраства, 
тази година се включиха 
23 участника.
 „Моята оригинална 
идея е да се популяризи-
ра дарителството, споделя 
Сербинова. - Защото това, 
което разбрах в САЩ, е, 
че от самото начало деца-
та се възпитават да даря-
ват. У нас дарителството 
се приема по-скоро като 
привилегия на богатите, 
на много заможните или 
на хора, които, за съжа-
ление, имат политически 
амбиции. Докато дарител-
ството е нещо, което „го 
правиш за душата, не го 
правиш за земята”. Това 
са думи на  Иван Рашеев.  
Вярно е, че отделям време 
и средства, но аз обещах 
на моята баба, че ще на-
правя нещо. Спонсорирам 
училищния конкурс, имам 
желание да направя фон-
дация, която да се казва 

„Радетел”. Имам подкрепа-
та на гимназията и хората, 
с които се срещам. Надя-
вам се, да продължа.”
 Интересен е произхо-
дът на името Сербинова. 
Прадядото Иван Рашеев, 
който отива на 17 години 
в Одеса, се жени за Татя-
на Воробьова, сестра на 
учения анатом Владимир 
Воробьов, който балсами-
ра Ленин през 1924 г. От 
този брак се раждат Еле-
на, Анна, Никола, Димитър. 
Анна, която първа довеж-
да Сербинова в Габрово, 
не е истинската баба. Пря-
ката баба е Елена, но тя 
умира много рано и Сер-
бинова помни Анна като 
баба. Истинската й баба 
Елена се омъжва за ис-
тински княз – Георги Сер-
бинов, който е починал 
средата на миналия век в 
Аржентина. Д-р Сербинова 
пази документи и за този 
род. Пази и сабята на кня-
за от 1820 г., на която е 
изписано „Страхувай се, 
злодей, от моята ръка”.  
 Този благороднически 
произход принуждава ба-
бата на д-р Сербинова да 
се евакуира от Одеса през 
1919 г. (Прадядо й Иван 
Рашеев напуска Одеса 
2 години по-късно) През 
1919 г. в Одеса е имало 
15-16 армии, всяка сутрин 
градът осъмвал с различ-

на и всяка имала пропуск 

в различен цвят. Ако пока-
жеш грешния, те убиват. 
Бабата на Елена решава 
да тръгне в такъв драма-
тичен момент с момиченце 
на 8 години и момченце  
на 4 години (бащата на д-р 
Сербинова Андрей, който 
после учи в Априловската 
гимназия). Червените се 
появяват на пристанище-
то, децата са вече качени 
на броненосеца „Джузепе 
Гарибалди” и той потегля. 
Майка им Елена започва 
да тича от пристанището 
до фара - километър и по-
ловина... От фара виждат, 
че жена бяга по кея, хвър-
лят въже, изтеглят я и тя 
се качва на „Гарибалди”. 
Смаяният капитан казва, 
че децата нямало да оце-
леят без майка си. Мина-
лата година д-р Сербинова 
и съпругът й отиват на 
пристанището, което не се 
е променило много  за 
един век и преминават 
пеш до фара. „Наистина 
баба е тичала километър 
и половина, за да изпре-
вари кораба с баща ми 
Андрей и малката Анна.” 
 Тази случка не е само 
семеен спомен, тя е от-
разена като драматична 
история в Одески вестник.

Д-р Елена Сербинова, фармаколог в Калифорния, наследник на известния габровски род Рашееви:

Бях в îñмè клаñ, кîãатî áаáа ме äîвеäе в 
Гаáðîвî, за äа мè îáяñíè îткъäе ñъм äîшла

 На грамотата, която получиха участниците в конкурса 
„Познавам ли историята на моето училище и неговите бла-
годетели”, отдясно са портретите на Никола Христов Пала-
узов, Васил Рашеев и Иван Д. Рашеев. Най-горе е къщата на 

Д-р Елена Сербинова и нейният прадядо Иван Д. Рашеев (1864-1936), който заминава за Одеса на 17 години и се връща на 57.

Участниците във второто, тазгодишно издание на конкурса, провеждан в Националната Априловска гимназия по инициатива на д-р Сербинова
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531 май 2019 г. работа предлага;  работа търси

рабоТа прЕдлаГа

ФирМа “МЕркурий 
произВодсТВо и 
пакЕТаж” ад търси 
да назначи: служител 
„Човешки ресурси”, 
складов работник, 
електротехник, маши-
нен оператор, технолог 
ХВП. За контакти: тел. 
0885/088-099 от 8,00 
до 17,00 часа. [12, 12]

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 ра-
ботник подръжка. За кон-
такти: Жана Георгиева - 
0895/763-172. [33, 30]
рЕсТоранТ Търси готвач 
или салатиер. Телефон за 
връзка: 0878/30-97-79. 
[22, 21]
бЕнзиносТанция и 
газстанция „Йоана“ тър-
си да назначи служител, 
обслужващ бензиностан-
ция. Телефон за контакти: 
0886/010-003,0884/976-
952. [20, 19]

„диМас“ ад търси да 
назначи шофьори на 
товарен автомобил. 
Възнаграждение - 1200 
лв.  За повече инфор-
мация: тел.0885/803-
330. [11, 9]

заВЕдЕниЕ Търси готвач. 
Справки на тел. 0899/962-
124. [13, 11]
МЕХана „Габъра“ търси 
сервитьори. Справки на 
тел. 0897/974-704. [22, 
18]
сТроиТЕлни рабоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [11, 11]
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, 
11]
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, 11]
„ЕВроХиМ Груп“ ООД на-
бира работници за перал-
ното си стопанство, техник 
с опит за поддръжка на 
машините. Тел.0892/24-
67-67. [10, 7]
доМаШна поМощница 
с италиански или англий-
ски език търси 0898/76-
98-49. [10, 7]

„диМас“ ад търси 
да назначи машинист 
на багер. Отлично 
възнаграждение.  За 
повече информация: 
тел.0885/803-330. [11, 
1]

ШиВачки с опит се наби-
рат на тел. 0895/442-887, 
0899/540-972. [22, 13]
МаГазин за хранител-
ни стоки търси да назна-
чи продавач-консултант 
със стаж по професията. 
Справки на тел. 0897/954-
247. [23, 12]
„озЕкс” Търси да назна-
чи шивачки.Тел.066/804-
421. [8, 7]
„МЕбЕли пЕТроВ“ търси 
да назначи складов работ-
ник. Справки: в магази-
на на гарата. [6, 6]Фирма 
търси работници за ле-
ярна. Осигурен транспорт. 
Справки на тел. 0676/7-
22-00. [13, 9]
рабоТник за производ-
ство на пластмасови де-
тайли, може пенсионер, се 
търси на тел. 0888/14-03-
06. [11, 9]
Грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
работник за скара. Справ-
ки на тел. 0887/90-70-32. 
[13, 8]
ФирМа за производство 
на пластмаси търси за 
работа на смени: машин-
ни оператори (позицията 
е подходяща за жени), 
общи работници, машинен 
оператор (гранулатор). За 
информация: тел. 0884/22-
99-20. [11, 5]

басЕйн ТрЕндаФила 
търси да назначи спасител 
и чистачка. Справки на 
тел. 0883/27-77-70. [11, 8]
ШоФьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [11, 8]
заВЕдЕниЕ Търси сер-
витьорка. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [22, 8]
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вач, помощник-готвач за 
работа на смени, може 
само за събота и неделя. 
Справки на тел. 0876/46-
36-27. [22, 8]
„божЕнско ХанчЕ“ с. 
Боженци търси жена за 
рабата - може и пенси-
онерка - справки на тел. 
0894/764-706 [8, 7]
МаГазин „Happy bug“ 
търси продавач-консултант 
на 8-часов работен ден. 
За контакт тел. 0876/262-
585. [7, 7]
МЕХана „ФЕнЕриТЕ“ тър-
си да назначи ГОТВАЧ - то-
пла кухня, и СЕРВИТЬОРКА 
Справки на тел. 0896/606-
870. [13, 7]
баГЕрисТ на комбини-
ран багер с опит търси 
0894/353-586 [6, 6]

пЕнсионЕрка за нощно 
обслужване на болна жена 
се търси на тел. 0887/361-
876 [11, 6]
ФирМа Търси за рабо-
та в чужбина работници, 
ел.техници и машинни 
инженери със средно и 
висше образование. Же-
лателно е да разбират 
английски, френски или 
турски - 0877/47-96-93, 
0032/488-58-96-03. [15, 
3]
Млада, оТГоВорна и 
инициативна жена до чети-
ридесет години за работа 
се търси на тел. 0897/850-
905. [5, 5]
ХоТЕл „приМа S“ - мест-
ност Узана, търси за лет-
ния сезон камериерка и 
работник кухня (може и 
пенсионери или студенти). 
Справки на тел. 0888/009-
001. [11, 5]
каФЕ „Ванила“ търси по-
мощник-готвач (помощник-
кухня) с опит, може и на 
втори трудов договор, и 
барман-сервитьор. Справ-
ки на тел. 0882/151-516. 
[3, 3]

ШиВачки, МожЕ и пен-
сионерки, се набират на 
тел. 0888/998-001. [16, 5]
МаГазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [28, 5]
ТЕспоМ ад търси да на-
значи: СТРУГАРИ, ШЛО-
СЕР-МОНТЬОРИ, ОПЕРА-
ТОРИ и НАСТРОЙЧИЦИ на 
ЦПУ; РАЗКРОЙЧИК (газов 
разкрой); РАЗКРОЙЧИК 
лазерно рязане; ФРЕЗИ-
СТИ, БОЯДЖИИ, ТЕРМИСТ, 
ТЕХНОЛОГ - справки:  гр. 
Габрово, ул. „Бодра смяна“ 
1 (до КАТ), тел. 066/801-
673. [11, 4]
ТЕспоМ ад предлага  ра-
бота на ишлеме за СТРУГА-
РИ - справки:  гр. Габрово, 
ул. „Бодра смяна“ 1 (до 
КАТ), тел. 066/801-673. 
[11, 4]
ХоТЕл Търси камериерка. 
Справки на тел. 0888/383-
125. [6, 4]
ФирМа Търси шофьор-
дистрибутор на минерал-
на вода. Справки на тел. 
0887/875-652, от 09.00-
10.00 часа. [11, 2]
ФирМа Търси работник 
за шприцавтомати. Справ-
ка от 14 до 18 часа на тел. 
0888/378-036. [4, 4]

продаВач-консулТанТ 
за лавка в близост до 
болницата се търси на тел. 
0879/19-10-66. [5, 4]
сЕрВиТьор/ка оТ 8.30 до 
17.30 часа за битово заве-
дение, може и на 4-часов 
работен ден, се търси на 
тел. 0887/002-030. [11, 4]
ШоФьор на товарен ав-
томобил, кат. „С+Е“, търси 
да назначи тел. 0896/70-
28-72. [5, 4]
рЕсТоранТ В Китен търси 
да назначи сервитьори и 
помощник-готвачи. Осигу-
рени квартира и храна. 
Добро заплащане. За кон-
такт: тел. 0886/736-968. 
[28, 4]

ФирМа Търси сче-
товодител на постоя-
нен трудов договор - 
0888/73-15-21. [10, 2]

Двама общи строителни 
работници се търсят на 
тел. 0899/922-476. [5, 2]
пицария „ТЕМпо“ търси 
сервитьор/ка, готвач сту-
дена кухня - 0879/988-010 
[11, 2]
ФирМа Търси работници. 
Справки на тел. 0888/255-
318. [12, 1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа като общ 
работник - тел. 0877/722-
669. [3, 3]
ГлЕдаМ болни и въз-
растни (може и в болница-
та) - 0898/307-195 [4, 1]

Грижа за дЕца и ВъзрасТни
ГлЕданЕ на болни хора - 
тел. 0988/739-938. [3, 3]

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
3-стаен, Трендафил-1, ул. “Хризантема” 2, ет. 5/5, 76м2, панел, за ремонт                                   
            24 500 лв
2-ст., тухла, Театъра, ет. 6, 54м2                                  договаряне
2-ст., Голо бърдо, ет. 8/11, 62 м2, южен, за ремонт          22 500 eu
3-ст., Болница, ет. 3/5, 94 м2, тухлен, гараж, таванска          34 900 eu
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Борово, 2-ет., 53м2 ЗП, двор 192 м2, за основен ремонт 21 200 лв 
Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 26 500 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр., двор 570 м2 45 500 eu
Велчевци, 2-ет., 125 м2 ЗП, двор 539 м2, за ремонт 33 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Беломъжи, 130м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44 900 eu

Богданчовци, 1-ет., 36 м2 ЗП, 452 м2 двор 17 200 лв
Влайчевци, 2-ет., монолит, 120 м2 РЗП, гараж, двор 1500 м2 22 600 лв
Гарван, 2-ет., 40 м2 ЗП, гараж, двор 1054 м2          17 980 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чардак, 700м2 двор 18 000 лв
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34 900 eu
Гостилица, 2-ет., 180 м2 РЗП, плевня изцяло от камък, двор 750м2 39500 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2           12 200 лв
Донино, 2 ет. къща, за реставр., 110 м2 ЗП, геран, двор 900 м2 27 000 лв
Здравковец, 2 ет., напълно реставрирана и обзав., двор 2500 м2 27 000 eu
Иванили, 39м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, навес, двор 959м2 12 000 лв
Камещица, 60м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, двор 1200 м2   16 000 лв
Лесичарка, 2 ет. 100 м2 ЗП, двор 2432 м2                           50 000 eu
Ловнидол, 2 ет., 60 м2 ЗП, осн. ремонт, плевни, двор 1170 м2 26 600 eu
Малини, 2-ет., 50 м2 ЗП, плевня, къща 70 м2 ЗП двор 1450 м2 12 000 лв
Новаковци, 59 м2 ЗП, стара с чардак, двор 1480 м2 15 000 лв
Пройновци, 2 къщи за гости, 420м2 РЗП, двор 1187м2 126 000 лв
Райновци, 94м2 РЗП, гараж, плевня, 1650м2 двор 53 900 лв
Свинарски дол, стара с чардак - 104 м2, плевня, двор 12 000 лв
Сейковци, 250м2 ЗП, 2 къщи, стари, ч.реставрирани,двор 1500м2 43 000 лв
Спасовци, 38м2 ЗП, двор 766м2 22 850 лв
Съботковци, стара с чардак -104 м2, плевня, навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1054 м2, подходяща за селски туризъм 19 000 лв
Старилковци, 300 м2 РЗП,5 стаи, механа, двор 1200 м2 33 500 eu
Стойчевци, монолитна с чардак, двор 2540 м2, ток, вода, бунгало 36 500 eu
Съботковци, стара с чардак -104 м2, плевня, навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1054 м2, подходяща за селски туризъм 19 000 лв

Стойчовци, стара с чардак - 160 м2, плевня навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1890 м2, подходяща за семеен туризъм 22 700 лв
Стойчевци, монолитна, 3 спални, двор 1478 м2, барбекю 35 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, панорама юг   49 660 eu
Торбалъжи, 70 м2 ЗП, напълно ремонтирана, 2600 м2 двор 34 000 eu
Трапесковци, 1-ет., 140 м2 ЗП, стоп. постройки, двор 2 дка      30 000 лв
Харачери, стара, с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 42 000 лв
Читаковци, 250м2 ЗП, стара основно реставрирана, сондаж за вода, нов 
покрив и дограма, двор 2200м2 45 000 лв
Чехлевци, стара, с плочи, 90м2 ЗП, двор 2052м2          11 300 лв
Янтра, 2-ет., 80 м2 ЗП, стоп. постройки, двор 1320 м2          16 880 лв
ПРОДАВА - ВИЛИ

Лесичарка, 2-ет., 57м2, гараж, двор 580м2 42 500 лв
Куката, битова постройка, 40 м2, двор 500м2 14 000 лв

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, ГОРИ ПРОДАВА
Борики - 5580 м2, за 4 къщи 67 000 лв 
Гостилица - 12 дка до бента на р. Янтра 6 eu/м2 
До басейн „Гиргини” - 4 дка 
Черневци - 6 дка; Караиванца - от 1 дка до 6 дка 
Геша - 40 дка; Ритя - 8 парцела; Керека - 20 дка, 28 дка, 15 дка
БИЗНЕС ИМОТИ

Зелено дърво, къща за гости, н. строит., 129м2 ЗП, двор 2190м2  100 000 eu
Сейковци, 2 къщи за гости, 372 м2 РЗП, двор 4181м2 180 000 лв
Панорамен бар с 80 места, 2 зали - 466 м2 166 000 лв
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В ГРУБ СТРОЕЖ 88 000 eu
ГАБРОВО, СПА-ХОТЕЛ, НЕЗАВЪРШЕН СТРОЕЖ, двор 6320 м2 270 000 eu

�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 
15733 
� АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
� ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ УСЛУГАТА „ЕКСКЛУЗИВЕН 
АГЕНТ НА КУПУВАЧА“
� СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ДОВЕРИТЕЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ПАКЕТ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИ-
ЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ
� БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
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 0889 507112, 0885 812240

http://gabrovo.house

бинГо зала 
„ГаброВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„сТоМано и МЕТалообрабоТВанЕ ГаброВо“ 
оод - ГаброВо, ул. „Индустриална“ 36, търси: 
1. заВарчици на МЕТални издЕлия, коиТо 
рабоТяТ с со, МожЕщи да разчиТаТ ТЕХни-
чЕски чЕрТЕжи. 2. МоТокарисТ - осноВно, и 
допълниТЕлно съВМЕсТяВащ рабоТа с лЕн-
ТонарЕзна МаШина и ъГлоШлайФ. Фирмата 
предлага отлично заплащане, съвременни условия 
на труд, възможност за постоянна работа и профе-
сионално развитие. За контакт: smg.berova@yahoo.
com, тел. 0892/470-928 - Пепа Берова. [4, 4]
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - - 0899/601-
444 [0, 0]
ФирМа събаря, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел. 
фаянс  - 0878/943-895 
[0, 0]
услуГи с багер и самос-
вал - 0888/564-431.
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕдлаГа всички видо-
ве строителни материали  
склад бул. „Трети март“ 87 
и магазин на ул. „К. Д. Ни-
кола“ 65, без почивен ден 
от 7.30 до 19 ч.,066/801-
501,0884/319-403.
ФирМа изГражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо ка-
чество. Тел.0895/752-838.
изГражданЕ, рЕМонТ и 
направа на покриви, хи-
дро- и топлоизолации и 
др. Тел. 0888/02-01-87. 
[26, 19]
изМазВанЕ на капаци, 
комини, ремонт на покри-
ви - тел. 0897/390-194. 
[26, 19]
дрЕнажи, подпор-
ни стени, покриви - тел. 
0886/762-434. [26, 19]

напраВа на нови и ре-
монт на стари покриви, 
комини, улуци и др. - 
справки на тел. 0882/279-
749. [12, 12]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи и други услуги 
- тел. 0895/295-654. [22, 
19]
ФирМа изВърШВа вся-
какви външни и вътрешни 
ремонти, покриви, бесед-
ки, изолации, бетониране 
и др. Тел. 0877/729-257. 
[6, 6]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийство, хидроизо-
лации - 0879/93-24-34. 
[20, 9]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [11, 8]

Груб сТроЕж, ремонт 
на покриви 0889/129-
755 [33, 6]

Извършва ремонт на по-
криви, направа на нови, 
улуци, хидроизолации, са-
ниране, дренаж и други – 
справки на тел. 0895/810-
504. [5, 5]
рЕМонТ на покриви, 
улуци,топлоизолация, дре-
наж и други - 0882/27-97-
49. [10, 5]
подоВи заМазки, бе-
тон, мазилки, шпакловки 
и др. - тел. 0898/672-883. 
[6, 4]
сТроиТЕлна ФирМа из-
вършва хидроизолация, 
топлоизолация, направа 
на покриви, тенекеджий-
ски услуги, дренажи, под-
порни стени и вътрешни 
ремонти - справки на тел. 
0886/92-69-71. [11, 3]

събарянЕ, почисТВанЕ 
и извозване на строителни 
отпадъци - тел. 0877/72-
92-57. [6, 2]
рЕМонТ на покриви, из-
олации, дренаж, тенеке-
джийски и бояджийски ус-
луги и др. се предлага на 
тел. 0895/295-654 [17, 2]
бриГада изВърШВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренажи, 
тенекеджийски и бояджий-
ски услуги - 0899/638-875 
[17, 2]
МайсТор сТроиТЕлни 
ремонти - тел. 0884/439-
823. [4, 1]
рЕМонТ на ВСЯКАКВИ 
покриви, улуци и с пло-
чи се извършва на тел. 
0896/859-701 [30, 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.
паркЕТ, дЮШЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
ШпаклоВка, боядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650
лЕпЕнЕ на плочки и по-
лагане на замазки - тел. 
0876/790-953. [33, 26]
Топлоизолация, Шпак-
лоВка, боядисване - тел. 
0888/167-755. [22, 11]
Фаянс, ТЕракоТа, гип-
сокартон, изолации - тел. 
0896/828-147. [22, 10]
Гипс карТон, шпакловка, 
боя, вътрешна изолация - 
справки на тел. 0899/874-
974. [24, 7]

бояджийски услуГи - 
вътрешно, огради - тел. 
0878/40-83-83. [12, 2]
карТон, ШпаклоВка, бо-
ядисване - тел. 0889/671-
416. [3, 2]

изолации
алпинисТи - 0899/321-
190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895 [0, 0]
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - 0887/13-
13-81.

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

оГрадна МрЕжа про-
извежда, гвоздеи и те-
лове на заводски цени 
предлага 066/80-85-
39. [0, 0]

израбоТка на метални 
изделия за дома и офиса - 
тел. 0898/322-621. [6, 3]

Ел. инсТалации, рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 7]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпуШВа канали - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

оТпуШВаМ канали 
и тръби от Ф 32 до Ф 
110 включително с про-
фесионална машина за 
Габрово и региона - тел. 
0896/6840793. [11, 10]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
коМиночисТач - 30 лв. 
- 0894/525-258 [33, 1]

доГраМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

н и Ко Конструкции 
ООД произвежда и 
монтира прозоре-
чни системи REHAU - 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 19]

ФирМа „Тиди пласТ“ 
предлага изработка на 
PVC и AL дограма. Тел. 
0878/676-161. [33, 25]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди и 
ЕлЕкТроника
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луГи по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 31]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [24, 17]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [22, 16]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 10]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]
рЕМонТ на ТЕлЕФони и 
таблети - тел. 0894/25-77-
18. [6, 5]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими - 
0896/741-416, 0896/741-
415.
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
пранЕ с Rainbow в дома 
и офиса - 0877/555-708. 
[28, 26]
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0894/921-663. [24, 
18]
пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 7]
апарТаМЕнТи, МазЕ-
Та, тавански стаи, гара-
жи. Изхвърлям боклуци 
със собствен превоз - 
0877/771-903 [5, 2]
почисТВанЕ на домове  
- почасово. Отговорно и 
коректно обслужване се 
извършва от жена - справ-
ки на тел. 0897/978-170. 
[26, 2]

косЕнЕ

проФЕсионално ко-
сЕнЕ и поддръжка - 
0899/140-254.

косЕнЕ и почистване - 
тел. 0893/20-49-09. [22, 
13]
косЕнЕ, касТрЕнЕ и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [22, 12]
косЕнЕ, почисТВанЕ 
на трева, храсти, къпи-
ни и поддръжка - тел. 
0886/308-017. [22, 4]
косЕнЕ на трева и хра-
сти. Почистване на тревни 
площи. Тел. 0895/193-
066. [22, 3]

услуГи
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942. 
коВач - водно точило и 
сапове  - 0892/775-774.
рЕМонТ на казани за ра-
кия и изработка на нови - 
0899/688-841, 0888/280-
357. [30, 24]
заВаръчни услуГи - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
3]
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, 19]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - справки 
на тел. 0894/602-701. [22, 
12]
жЕлЕзарски услуГи, 
заварки, конструкции, 
навеси и огради - тел. 
0898/532-168. [11, 7]
заВаръчни услуГи - 
тел. 0885/724-671. [11, 4]
МайсТор каМЕнар. Ка-
менни облицовки. Тел. 
0894/211-968. [5, 4]
надписВанЕ на надгроб-
ни паметни плочи - тел. 
0895/879-620. [22, 3]

Градини, басЕйни

ландШаФТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални кътове, 
барбекюта.  0888/942-
335.

прЕВози

ТранспорТни ус-
луГи с бус до 3.5 
т - 0.70 лв./км - 
0885/958-700. [30, 
21]

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 сме-
тището - справки на тел. 
0898/780-448
ТранспорТ със са-
мосвал до 2 тона - тел. 
0886/604-711.

ТранспорТ - 0.45 лв. - 
0894/00-40-45. [22, 13]
ТранспорТни услуГи 
до 2 тона каросерия - тел. 
0896/82-81-47. [22, 10]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [11, 10]
ТранспорТ до един тон 
- тел. 0899/64-54-43. [11, 
3]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ - 066/80-49-
48, 0887/83-61-73.

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за проФЕ-
сионално обучЕниЕ 
- ГаброВо, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист, мотока-

рист, машинист на път-
но-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
издаВа сЕ държаВЕн 
докуМЕнТ за праВос-
пособносТ. обучЕниЕ 
с ВаучЕр за бЕзрабоТ-
ни и рабоТЕщи. Справ-
ки на тел. 066/80-85-92, 
от 10.30 до 12.30 ч., 
0887/361-876. [0, 0]

спорТЕн клуб „ал-
Фа-МЕТал“ проВЕжда 
курсоВЕ за безопасно 
боравене с огнестрелно 
оръжие. Справки на тел. 
066/80-69-62.
Мцспос „алФа-МЕТал“ 
орГанизира курс за 
пърВоначално обучЕ-
ниЕ на оХраниТЕли, на 
база Програма „Минимум“ 
на МВР. Дати за провеж-
дане 03-06.06.2019г. - 
цена : 80лв. За контакти : 
066/830-000. [6, 6]

лЕкари

д-р ГЕорГи ТабакоВ - 
очЕн кабинЕТ - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поста-
вяне на меки и твърди 
контактни лещи - понедел-
ник до петък - от 9 до 18 
ч.; събота и неделя - след 
уговорка на тел. 066/80-
32-37.

псиХиаТър и нЕВролоГ. 
д-р ТриФоноВ, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р нЕнкоВ - акуШЕр-
ГинЕколоГ В обласТна 
болница - ГаброВо. Пре-

гледи в БМ Център - Кон-
султативна поликлиника: 
вторник и четвъртък - 14.30 
- 18.30 ч.; петък - 14.30 - 
16.30 часа, включително 
ехографска диагностика на 
гърда и заболявания, свър-
зани с неволно изпускане 
на урина при жената. Тел. 
0894/565-056. [13, 9]

даВа заЕМ
бързи крЕдиТи - тел. 
0893/037-316. [13, 8]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора 
„конТо-ЕкспЕрТ“  - 
счетоводни услуги, го-
дишно приключване, 
данъчни декларации - 
066/804-066

рЕГисТрация на 
фирми и счетовод-
но обслужване - 
0898/480-821

счЕТоВодни услуГи - 
тел. 0877/633-064. [12, 
11]
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КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

Киевци, УПИ, 1200 м2 36 000 лв
Д. Дянко, гарсониера, тухла 30 000 лв
Г. бърдо, къща, 75м2, гараж 63 000 лв
Драгановци, 750 м2, УПИ 16 000 лв
Борики, мас. вила, 2 ет.,1дка 55 000 лв
Ангелово, масивна вила,1.5дка 44 000 лв
ИЗГОДНИ ОФЕРТИ: 
Ш. мост,къща, 80м2,PVC,двор 55 000 лв
Център, 90 м2, ет. 2 28 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2 25 000 еu
Враниловци, 80 м2 ЗП, двор 11 000 лв
Гергини, къща, плевня,1495м2 19 000 лв
Гарван,къща, 52м2,2 дка двор 20 000 лв
ОЩЕ ОФЕРТИ - НА МЯСТО, В ОФИСА

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

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.
къща В кв. Шумели про-
дава 0887/60-77-61. [25, 
1]
къща В село Гъбене, груб 
строеж, по договаряне, 
без посредник, се прода-
ва на тел. 0878/167-772. 
[22, 18]
парцЕл В кв. Велчевци 
и вилен имот в Злате-
вци се продават на тел. 
0899/943-105. [20, 16]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
50 кв. м, кв. Младост, 
до СВА, от собственик, се 
продава на тел. 0879/888-
388. [19, 16]
Гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-

ват на тел. 0897/87-18-
22. [24, 8]
апарТаМЕнТи В цен-
търа, ново строител-
ство, се продават на тел. 
0887/803-414. [24, 8]
ТрисТаЕн - 120 кв. м, в 
идеален център се прода-
ва на тел. 0888/813-710. 
[11, 9]
апарТаМЕнТ сЕ продава 
или дава под наем на тел. 
0887/265-095. [11, 11]
апарТаМЕнТ на Колелото 
- 72 кв. м, се продава на 
тел. 0876/260-258. [22, 
11]
ВТори ЕТаж от масивна 
къща - 108 кв. м, продава 
или заменя за гарсоние-
ра - тел. 0887/760-790. 
[12, 10]
апарТаМЕнТи и др. - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне продава 
0888/447-096. [22, 14]
парцЕл В регулация, око-
ло 2 дка, село Чавеи, по-
чистен, се продава на тел. 
0896/641-053. [11, 7]
Гараж на Шивара се про-
дава на тел. 0898/583-

772. [11, 6]
иМоТ оТ 2 къщи, два де-
кара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 8]
дВуЕТажна къща в село 
Стоевци се продава на 
тел. 0884/429-116 [22, 8]
ГарсониЕра - тухлена, 
за 25 000 лева се прода-
ва на тел. 0894/21-66-30. 
[11, 7]
ЕТаж оТ къща на ул. 
„Свищовска“ за 20 000 
лева се продава на тел. 
0894/21-66-30. [11, 7]
МясТо В с. Киевци - на 
южен склон, 2,800 дка, се 
продава на тел. 0876/322-
119. [14, 4]
обзаВЕдЕна къща за 
гости с механа в Боженци 
се продава или отдава под 
наем - справки на тел. 
0885/333-148. [11, 7]
ГарсониЕра на Еса се 
продава на тел. 0888/20-
11-20. [5, 2]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
панелен, на Еса се прода-
ва на тел. 0887/758-150. 
[5, 2]
изГодно спЕШно пави-
лион кафетерия в активен 

квартал се продава на тел. 
0898/517-726. [2, 1]
ТрисТаЕн ТуХлЕн апар-
тамент - обзаведен, над 
гаражи, ет. 1 в кв. Бич-
киня се продава на тел. 
0896/207-572. [3, 1]
ГарсониЕра сЕ продава 
на тел. 0988/201-491. [2, 
1]

иМоТи купуВа
купуВаМ къща, апар-
тамент, гараж и др. на 
дългосрочен лизинг . 
0899/143-163
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.

иМоТи даВа под наЕМ
апарТаМЕнТ В блок 
„Рачо Ковача“, цена по 
договаряне се дава 
под наем в Габрово - 
тел.0886/001001. [6, 0]
оФиси В идеален център 
се дават под наем на тел. 
0888/147-322. [11, 9]
МаГазин за хранителни 
стоки на Централен пазар 
се дава под наем на тел. 
0888/14073-22. [11, 9]

МаГазин В центъра под 
наем - 0878/929-080. [18, 
17]
МаГазин - 32 кв. м, до 
Общината се дава под 
наем на тел. 0896/266-
311. [11, 10]
обзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [22, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
напълно обзаведен, в бло-
ка над „Лидл“ в Младост 
се дава под наем на тел. 
0884/108-155. [3, 3]
жилищЕ под наем 
в идеален център - тел. 
0896/349-417, 066/85-41-
85. [8, 2]
оФиси В супер център 
се дават под наем на тел. 
0888/548-089. [12, 4]
апарТаМЕнТи В Габрово 
и Трявна - обзаведени, се 
отдават под наем на тел. 
0897/556-676. [12, 4]
ГоляМо поМЕщЕниЕ с 
ток, вода и камера - 240 
кв. м, се дава под наем на 
тел. 0894/422-089. [4, 3]

ТрисТаЕн апарТа-
МЕнТ до Куклен театър 
се дава под наем на тел. 
0878/809-571. [5, 2]
апарТаМЕнТ под НАЕМ 
В ЦЕНТЪРА - 0885/642-
467, 066/865-943 [3, 2]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
0897/311-341 [3, 2]
Малка ГарсониЕра, 
център, обзаведена се 
дава под наем на тел. 
0894/097-285 [2, 2]
дВусТаЕн, цялосТно 
ремонтирам, обзаведен с 
ТЕЦ, до Лидъл в кв. „Мла-
дост“ 300 лв., дългосрочно 
се дава под наем на тел. 
0895/672-717. [4, 1]
Топ цЕнТър магазин-офис 
- 50 кв. м се дава под 
наем на тел. 0878/370-
640. [25, 1]
МаГазин В идеален цен-
тър -26 кв.м, на ул. „Стара 
планина“ се дава под наем 
на тел. 0896/103-038 [13, 
1]

иМоТи заМЕня
ТуХлЕн апарТаМЕнТ се 
заменя за къща на тел. 
0887/621-225. [11, 7]

Търси под наЕМ
саМосТояТЕлна къща 
с двор за семейство с 
куче и две дворни котки 
в района на Габрово дъл-
госрочно търси под наем 
тел. 0899/753-088. [5, 5]

Гори купуВа
„МГ-лЕс“ изкупуВа 
гори - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.

зЕМи
купуВа зЕМЕдЕлска 
земя в страната. Плаща 
веднага! Тел. 0887/760-
790. [23, 10]
зЕМЕдЕлски зЕМи в ця-
лата страна купува тел. 
0988/869-344, ул. „Скобе-
левска“ 30А. [13, 7]
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори купува 0894/23-24-
25. [11, 6]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
справки на тел. 0878/515-
080. [18, 17]

оТоплЕниЕ
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
дърВа за огрев - 
066/823-712, 0887/620-
535, 0876/162-172.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. 
0895/252-686.
рязанЕ на дърва - тел. 
0893/20-49-09. [22, 13]

нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка - 0884/709-
093
дъбоВи за огрев - на-
цепени, 80 лв., с безпла-
тен транспорт. Справки на 
тел. 0877/471-466.
букоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. 0877/191-102.
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени. 0876/437-
140.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза доставка. 
0877/108-825.
нарязани и нацепени 
букови и дъбови дърва. 
0876/839-779.

дърВа за печки и камини 
- 80 лв.  - 0876/583-472.
„МГ-лЕс“  продаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв., незабавна доставка. 
Тел. 0886/652-152.
дъбоВи изрЕзки - 45 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0899/137-896.
„пЕХлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.

дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепени 
- тел. 0879/972-114.
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [22, 
21]
„рая 08“ продава дърва 
за огрев. Тел. 0887/105-
729, 0898/450-946. [33, 
28]
дърВа за огрев - метро-
ви и нарязани. Безплатен 
транспорт. Тел. 0896/735-
859. [11, 10]
„цВЕТи сТил“ ЕООД 
предлага дърва за огрев 
- метрови и нарязани. Ре-
ални кубици. Безплатен 
транспорт. Тел. 0896/741-
763. [11, 10]

дърВа за огрев - наце-
пени и метрови, се прода-
ват на тел. 0887/310-097. 
[22, 14]
нарязани и нацепени 
дърва за огрев - 80 лв., 
метрови - 70 лв., се про-
дават на тел. 0878/47-22-
37. [22, 10]
дърВа за огрев - 79 лв., 
нарязани и нацепени, с 
включен транспорт, вся-
какъв вид дървесина - 
справки на тел. 0879/562-
733. [11, 4]
дърВа за огрев - метро-
ви, нарязани и нацепени, 
сухи. Незабавна доставка. 
Тел. 0896/807-688. [22, 
4]

продаВа клиМаТици
продажба и ремонт на 
климатици. Справки на 
тел. . 0899/143-163

продаВа МаШини
банциГ, абриХТ и мо-
тофреза Ei0nhell се прода-
ва на тел. 0886/802-330. 
[3, 1]
продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
оГнЕупорни ТуХли - 
нови и употребявани, Гер-
мания, се продават на тел. 
0878/709-703. [5, 5]

продаВа обзаВЕжданЕ
баТуТ до 150 кг, диа-
метър - 3 метра, нов, се 

продава на тел. 0885/292-
488. [11, 7]
2 броя сгъваеми врати - 
ширина 1,70 м, височива 
2.30 м, се продават на 
тел. 0887/405-430. [5, 1]

продаВа разни
чуГунЕн коТЕл - упо-
требяван, 30 kW, за 200 
лева се продава на тел. 
0878/80-54-60. [11, 10]
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон - справки на 
тел. 0888/942-095. [11, 
10]
ФризЕр „зануси“ - 
употребяван, 190 литра, 

вертикален, запазен, ра-
ботещ, изгодно, и пи-
ШЕща руска МаШина 
на кирилица и латиница 
„Ромашка“ - електриче-
ска, се продават на тел. 
0888/819-851. [10, 2]
часоВник „ориЕнТ“ 
- автоматичен, хермети-
чен, се продава на тел. 
0878/40-83-83. [5, 2]
паВилион  (будка) - 9 
кв. м, за охрана и дру-
ги, се продава на тел. 
0895/710-934. [11, 3]
диВан - мека мебел, упо-
требяван, изгодно, с лек 
дефект на тапицерията, се 

продава на тел. 0888/819-
851. [6, 1]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
ВсякакъВ Вид желязо, 
печки, хладилници, перал-
ни и др. изкупува тел. 
0894/921-663. [24, 18]
сТари носии и коса - 
над 40 см, изкупува тел. 
0899/688-841. [5, 1]

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

аВТоМобили продаВа
рЕно 19 се продава на 
тел. 0898/583-772. [11, 
6]
опЕл асТра - хечбек, 
1993 г., бензин, 60 к.с., 
132 114 км, 600 лв., се 
продава на тел. 0889/437-
938 - Димитър. [6, 2]
кола роВър се прода-
ва на тел. 0888/362-325. 
[11, 4]
ХЮндай МаТрикс, 1.5 
СРДИ, 2002 г., платени 
ГТП, Гражданска отговор-
ност, 990 лв., се продава 
на тел. 0898/731-447. [3, 
2]
рЕно канГо продава 
0877/155-414 [3, 2]

рЕно ЕспЕйс  2,.0 бен-
зин-метан, 1998 г., обслу-
жено, 1900 лева се про-
дава на тел. 0889/408-
637. [4, 1]
рЕно МЕГан, дизел, 
2003 г. първи собстве-
ник се продава за 3900 
лева - справки на тел. 
0888/929-101. [3, 1]

Ваз, МоскВич
жиГули 2104, в движе-
ние, цена: 600 лв., се 
продава на тел. 0884/060-
090. [6, 3]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремаркета 
(може и дефектирали) от 
място на най-високи цени 
изкупува  0897/429-374

аВТоуслуГи
аВТоТЕнЕкЕджийски и 

автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитивно, 
атрактивни цени. тел. 821 
566, 0888 321 692.

аВТоМорГи
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага сер-
визна дейност и денонощ-
на пътна помощ. 066/886-
677, 0899/886-424.

скрап, сТари аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 17]
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел 
.0899/810-766. [15, 3]

ГуМи
алуМиниЕВи джанТи 
4 броя 17 цола за 250 
лева се продават на тел. 
0889/408-637. [4, 1]

доМаШни лЮбиМци
подаряВаМ коТЕ-
Та - справки на тел. 
0899/815-026. [8, 8]
изГубЕн чЕрЕн персий-
ски котарак със зелени 
очи, Джако, в района на 
Соколски манастир. ГО-
ЛЯМО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ! 

0895/066-449, 0898/316-
806 [11, 3]
коТЕнца с хигиенни на-
вици, на 3 месеца, пода-
рява тел. 0896/630-387. 
[6, 4]
красиВи коТЕнца по-
дарява тел. 066/870-468. 
[5, 4]

имоти; отопление; продава, купува разни

краФЕрМа продаВа
краВЕФЕрМа, пърВа ка-
тегория, близо до Габро-
во, се продава на тел. 
0878/181-014. [16, 13]

сЕлскосТопански
дъбоВи коли за дома-
ти - 1.80 лв. за брой, 
се продават на тел. 
0899/137-896.
биоТор оТ калифор-
нийски червеи за гра-
дини, овошки и оранже-
рии се продава на тел. 
0898/630-249. [22, 19]

оборска Тор - говежда, 
в чували - 3.30 лв./бр., 
с транспорт - справки на 
тел. 0878/650-456. [23, 
17]

жиВоТни продаВа
оВЕн и две шиле-
та се продават на тел. 
0877/983-204. [12, 4]
краВа брЕМЕнна, БИК, 
каруца - сандък, ярмо-
мелка чукова, млян тор в 
чували, цистерна се про-
дават на тел. 0894/366-
330. [4, 1]

ЕроТика
услуГи за мъже - тел. 0885/885-279. [5, 4]
жиГоло - тел. 0884/992-066. [11, 7]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 0894/277-849. [11, 8]
саМо за мацки - тел. 0879/58-66-30. [4, 3]

100	ВеСтИ	-	ВСеКИ	ден

100vesti@stovesti.info
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Най-добрият българ-
ски ендурист Теодор Ка-
бакчиев (КТМ, Екстрийм 
Рейсинг, Габрово) стартира 
вчера в първото изпитание 
от „Ерзбергродео`2019“. 
25-то издание на най-из-
вестния ендуро фестивал в 
света, който се провежда 
в желязна мина в сел-
цето Айзенерц (Австрия), 
започна в сряда с регис-
трация на участниците, а 
вчера се проведе и пър-
вата изключително зре-
лищна дисциплина - „Mitas 
Rocket Ride“. Тя се състои 
в изкачване на стъпало-
виден много стръмен хълм 
на четири нива в мината, 
като това трябва да стане 
по възможно най-бързия 
начин. Състезателите се 
подреждат в редици по 6 
и стартират в стила на мо-
токроса - с пускането на 
времето пада бариерата. 
Най-бързите трима от вся-
ка серия се класират за 
следващия кръг. По вре-
ме на квалификациите на 
всеки от участниците се 
позволява да направи по 2 
опита, за постигане на по-

добро време, а най-бързи-
те 48 се борят за трофея 

на Mitas Rocket Ride 2018. 
През миналата година 353-

ма състезатели от 35 пет 
държави от пет континента 

се включиха в надпрева-
рата. Теодор беше вели-
колепен от началото до 
края и зае трето място в 
крайното подреждане.       

„Ерзбергродео“ е най-
популярното и най-трудно 
състезание по ендуро в 
света, в което ежегодно 
участват около 2000 състе-
затели от всички краища 
на планетата, между кои-
то са и всички топ звез-
ди на този спорт. Най-
зрелищната надпревара 
е в неделния ден - т.н. 
„Red Bull Hare Scramble“. 
За нея обаче се класи-
рат само най-добре под-
готвените 500 ендуристи. 
Пресявката за „Red Bull 
Hare Scramble“ е „Iron road 
prolog“ в събота. Прологът 
се състои от два манша и 
в него се пускат участници 
с всякакъв вид мотори, 
които се състезават по 
чакълест лъкатушещ из ми-
ната с дължина от 13,5 км 
и широк на места до 30 
метра. Само най-бързите 
500 от тях получават пра-
вото да карат в „заешкото 
катерене“.

„Red Bu l l  Ha re 
Scramble“ не е просто със-

тезание - това е най-труд-
ната еднодневна мотоцик-
летна офроуд надпрева-
ра в света, изстискваща 
цялата сила и интелект 
на участниците. Те имат 
на разположение 4 часа, 
в които трябва да карат 
възможно най-бързо, а в 
същото време да наме-
рят най-оптималното тра-
се през стръмните тераси 
на мината разположена в 
подножието на Алпите. Че-
тири часа изпълнени с пот, 
болка и дори безнадежд-
ност, защото теренът, през 
който преминават мото-
циклетистите, е неимовер-
но труден. Преодоляват 
се почти отвесни насипи, 
склонове, горски масиви с 
извадени отвън коренища, 
огромни канари, с размер 
на най-малките камъни от 
по метър, планини от ка-
менопади и свлачища, во-
дни и кални препятствия 
и т.н. Изисква се смелост, 
невероятно владеене на 
мотора и непоколебимост, 
за да се измине пътя от 
падока до върха на ми-
ната, на височина от 1466 
метра. В това състезание 
до финала достигат само 

най-добрите, най-здрави-
те, технични и натренира-
ни състезатели в света, 
обикновено пилоти на за-
водските отбори - КТМ, 
„Husqvarna“, „Sherco“ и др.

Тедо вече няколко го-
дини поред участва в „Red 
Bull Hare Scramble“. През 
2017-та той дори успя да 
измине цялото убийствено 
трудно трасе и пресече 
арката на финала, но, за 
съжаление, 12 минути след 
контролните 4 часа и зае 
27-мо място в крайното 
подреждане. Миналата го-
дина късметът не беше с 
него. Българският шампи-
он потегли добре в със-
тезанието, но след това 
загуби ценно време и по-
зиции на една от начални-
те контролни точки. След 
това се опита да навакса, 
но определеното време 
приключи в момента, в 
който се опитваше да пре-
одолее 21-та от общо 25-те 
контролни точки, носеща 
многозначителното име 
„Зеленият ад“, и това му 
отреди 33-то място. Сега 
Кабакчиев е амбициран да 
развее българския флаг на 
финала.  

продължава от стр. 1
Така че, походът на 

патиланци е отворен за 
всички. И тази гоина той 
ще събере малчуганите, за 
да излязат сред природата 
и да поиграят на открито.  
Придружени от своите ро-
дители и приятели, те  ще 
се съберат  на 2 юни в не-
деля, от 10.30 в началото 
на екопътеката  към Етъра 
от с. Чарково. По пътя към 
Соколския манастир най-
отпред на похода ще пръх-
ти, ще мърмори и ще се 
вайка старата познайница 
на децата Баба Цоцолана. 

Участницитев патилан-
ския поход, деца и въз-
растни, няма да забравят 
да си налеят бистра во-
дица в  празните бутил-
ки, които си носят, за да 
утоляват жаждата си по 
стръмното.  Пътеката ще 
ги води през  зелени по-

ляни, овощни гра-
дини, вековни бал-
кански гори.  Ще 
прескача с малки 
крачета планински 
потоци и ще гази в 
локви и кал.  За да 
ги изведе на най-
високото, където 
са се наредили 
като в момински 
наниз къщи и вили 
с цветни градинки. 
Тази пътечка на-
края ще ги доведе 
и до широката по-
ляна на Соколския 
манастир, където 
ще започнат игри-
те.  За пикника на 
поляната на Со-
колския манастир 
децата ще получат 
парче пица. По 
тази причина е 
добре родителите 
и учителите им да 

съобщят колко деца ще се 
включат. Предварителното 
записване е до 31 май, до 
18 часа, на buditelite@mail.
bg или на тел. 0878825642.

За участници без личен 
транспорт ще има безпла-
тен автобус. Той ще отпъ-
тува в 10.00 часа от пл. 
„Възраждане“ пред  Об-
ластната  управа. Връща-
нето в града ще бъде в 
15.00 часа от поляната до 
Соколски манастир. 

И този път в помощ на 
Баба Цоцолана и нейната 
патиланска компания ще 
бъдат фирма „Еж и Беж“, 
която прави най-вкусни-
те пици и Общински път-
нически транспорт, който 
вози бързо и сегурно.  Ще 
им подадат рака и дру-
ги спонсори и приятели 
на организаторите Народ-
но читалище „Будителите“ 
2017, Габрово.

Патèлаíñкèят пîхîä íа ãаáðîвñкèте 
äеца пîема към плаíèíата в íеäеля

продължава от стр. 1
Освен това творбите, 
участващи в Националния 
конкурс за лиричностихо-
творение на името на Пе-
тко и Пенчо Славейкови, 
не могат да бъдат публи-
кувани в печатни издания, 
медии, онлайн издания 
или социални мрежи с по-

сочен автор на произведе-
нието. А ако бъде наруше-
на анонимността на някой 
от авторите, докато тече 
гласуването за наградата 
на публиката, съответните 
творби ще бъдат дисква-
лифицирани от участие в 
поетичната надпревара.
 Носителят на Славей-

ковата награда получа-
ва 2500 лева и почетен 
плакет. Втората награда 
е от1000лева и почетен 
диплом, третата е от 500 
лева и почетен диплом, а 
наградата на публиката е 
също в размер на 500, а 
нейният носител също по-
лучава почетен диплом. 

Запîчíа ãлаñуваíетî за íаãðаäата íа 
пуáлèката за лèðèчíî ñтèхîтвîðеíèе

Национален конкурс „Петко и Пенчо Славейкови" в Трявна

продължава от стр. 1
докато трупаме знания и 
опит и един ден стигаме 

до мъдростта, че именно 
тези малки неща са най-
важните.

   Скъпи учители, ръково-
дители, треньори, на вас 
от сърце искам да благо-

даря за посветеното ви 
време, за всеотдайността 
и любовта, с които даря-
вате децата, за уроците, 
които им давате не само 
по физика, химия, матема-
тика, литература, музика, 
но най-вече за уроците за 
живота.
     Вероятно знаете думи-
те на Виктор Юго „Който 
отваря училище, затваря 
затвор“. Вие не сте просто 
сбор от знаещи и можещи, 
талантливи и силни,  а сте 
общество от човеци, до-
бри, съзидателни, устреме-
ни и позитивни. От сърце 
ви пожелавам всички да 
имате много здраве, да 
трупате опит, заразявайки 
с добрата енергия, която 
носите, всички около себе 
си. Не се примирявайте и 
винаги знайте, че вие сте 
важни, за вас, за семей-
ството, за Габрово.“
   Талантливи деца пяха, 
свириха на пиано, танцу-
ваха.
 На снимката: Архи-
тект Иван Николов се 
радва на успехите на та-
лантливите си внуци - 
Ясен Пенчев и Вяра Пен-
чева

Öеðемîíèя „Даðîваíèя è пîñтèжеíèя” 
ñе ñъñтîя в ãалеðèя "Õðèñтî Öîкев"

Теäî Каáакчèев ñтаðтèðа в 25-тî èзäаíèе íа "Еðзáеðãðîäеî"


