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Галина ВитаноВа

	 Приключиха	 строителните	
дейности	по	ремонта	на	публич-
ната	инфраструктура	в	междуб-
локовите	пространства	и	улици	
на	 част	 от	 квартал	 Младост	
в	 Габрово.	 Със	 средства	 от	
инвестиционната	 програма	 на	
Община	Габрово	за	2018/2019	г.	
бяха	изпълнени	близо	26	000	кв.	
м	 асфалтови	 настилки,	 реха-
билитация	 на	 съществуващи	 и	
изграждане	на	нови	тротоари,

продължава на стр. 3 

Още еäиí ãàáðîвñки квàðтàл
ñтàíà пî-пðивлекàтелеí и уютеí
зà ñвîите жители

	 Вчера	кметът	на	общи-
на	Трявна	Дончо	Захариев	
проведе	 работна	 среща	 с	
представители	 на	 посол-
ството	 на	 Ислямска	 ре-
публика	 Пакистан,	 водени	
от	 заместник-завеждащ	
мисията	 на	 посолството	
на	Пакистан	Маруан	Алекс	
Аийаш	и	Акрам	Хан	-	адми-
нистративен	 координатор	
на	 посолството	 на	 Пакис-
тан.
	 Тема	 на	 разговорите	
беше	двустранното	сътруд-
ничество	 в	 областта	 на	
културата	и	бизнеса.
	 След	 срещата	 гостите	
бяха	 запознати	 с	 култур-
ното	богатство	на	възрож-
денския	 град,	 като	преми-
наха	през	старинната	част	
на	 улица	 „П.	 Р.	 Славей-
ков“.													 стр. 3

	 На	 27	юли	 (събота)	 от	
10.30	 часа	ще	 се	 проведе	
доброволческа	 акция	 по	
почистване	на	района	око-
ло	Паметника	на	свобода-
та	на	Шипка.	
	 Инициативата	е	на	слу-
жители	на	Райфайзенбанк,	
Национален	 парк-музей	
„Шипка“	 и	 децата	 от	 SOS	
Детски	 селища	 -	 Трявна,	
като	в	почистването	може	
да	се	включи	всеки	жела-
ещ.	
	 В	 рамките	 на	 акция-
та	ще	 бъдат	 почистени	 от	
плевели	стъпалата	към	па-
метника,	 ще	 се	 съберат	
паднали	клони	и	отпадъци	
в	околността.						 стр. 8

	 ГЕРБ	 в	 област	 Габро-
во	стартира	номинационни	
събрания	 за	 кандидати	 за	
кметове	и	общински	съвет-
ници.
	 „ГЕРБ	в	областта	вина-
ги	 сме	 имали	 гражданска	
квота	в	листите	с	кандида-
ти	за	общински	съветници,	
но	за	тези	местни	избори	
желанието	 ни	 е	 да	 отво-
рим	 още	 по-широко	 лис-
тите	си	в	четирите	общини	
за	 активни	 и	 обществено	
ангажирани	хора	от	 граж-
данската	квота”,	заяви	об-
ластният	 координатор	 на	
ГЕРБ	Цветомир	Михов.
	 Първото	 събрание	 ще	

бъде	на	29	юли	в	Дряново.	
В	 Габрово	 на	 5	 август,	 в	
Севлиево	-	на	7	август	и	в	
Трявна	–	на	8	август.
	 „На	 тези	 номинацион-
ни	 събрания	 каня	 всички	

наши	 членове,	 симпати-
занти	на	ГЕРБ,	както	и	не-
ангажирани	партийно	хора	
с	 активна	 гражданска	 по-
зиция.	 Отворени	 сме	 за	
предложения	за	развитие-
то	 на	 Габрово,	 Севлиево,	
Трявна	и	Дряново,	отворе-
ни	 сме	 към	активни	 хора,	
които	биха	желали	да	ра-
ботят	 за	 развитието	 на	
региона	ни,	на	малките	на-
селени	места	и	градовете”,	
каза	още	Михов.
	 ГЕРБ	ще	участва	с	кан-
дидати	за	кметове	и	пълни	
листи	 за	 общински	 съвет-
ници	и	в	четирите	общини	
на	в	областта.

	 Националният	 отбор	
по	 баскетбол	 на	 колички	
приключи	 контролите	 от	
подготовката	 си	 без	 загу-
ба.	 Нашите	 момчета	 за-
вършиха	лагера	в	Габрово	
с	две	победи	над	Румъния.	
В	сряда,	24	юли,	играчите	
ни	не	оставиха	нито	шанс	
на	 Румъния	 и	 победиха	 с	
категоричното	 60:10.	Те	 не	
позволиха	на	съперниците	
си	 и	 точка	 през	 второто	
полувреме.	 Димитър	 Кос-
тов	 записа	 10	 точки	 и	 8	
борби	 за	 успеха.	 Георги	
Иванов	завърши	с	8	точки.
	 Румънците	 бяха	 далеч	
по-равностойни	 и	 водеха	

до	 последната	 четвърт.	 В	
четвъртата	 част	 нашите	
показаха	 характер	 и	 спе-
челиха	 с	 27:8,	 което	 се	
оказа	и	достатъчно	за	по-
бедата.	 Персиян	 Еленков	
завърши	 с	 9	 точки,	 а	 8	
вкара	 капитанът	 Николай	
Ваклинов.
	 Тимът	 се	 премести	 в	
София	 и	 ще	 тренира	 в	
зала	 „Триадица“.	 Там	 от	
30	юли	до	3	август	ще	се	
играят	 двубоите	 от	 Евро-
пейското	 първенство	 по	
баскетбол	 на	 колички	 в	
Дивизия	 С.	 Дебютът	 на	
България	 на	 подобен	 фо-
рум	е	срещу	Унгария.

	 На	23	юли	около	10.11	
часа	на	пътя	Бургас	–	Ай-
тос	 в	 района	 на	 кръсто-
вището	за	с.	Миролюбово	
водачка	 на	 „Хонда	 Джаз“	
с	 габровска	 регистрация	
–	 22-годишна	 жена	 от	 с.	
Крушево,	 предприема	 ляв	
завой,	като	не	се	съобра-
зява	 с	 движещия	 се	 зад	
нея	„Сеат	Кордоба“,	с	бур-
гаска	 регистрация,	 упра-
вляван	от	56-годишен	мъж	
от	 с.	 Пещерско,	 община	
Айтос,	 допускайки	 ПТП	 с	
него.	 От	 пътния	 инцидент	
са	пострадали	две	от	път-
ничките	в	„Сеат“-а,	и	две-
те	от	Пещерско.	Едната	е	
прегледана	 и	 освободена	
за	 домашно	 лечение,	 а	
другата	 е	 получила	 конту-
зия	 на	 главата	 –	 също	 е	
прегледана	 и	 освободена	
за	домашно	лечение.

ЦВетомира иВаноВа

	 На	 24	 август	 хора	 от	
страната	и	чужбина	ще	си	
дадат	 среща	по	 време	 на	
традиционните	 тържества,	
посветени	 на	 Шипченска-
та	 епопея.	 Ще	 почетем	
годишнината	 от	 епичните	
боеве	 и	 ще	 отпразнуваме	
и	 85-та	 година	 от	 откри-
ването	 на	 Паметника	 на	
свободата.
	 Тържествата	 ще	 запо-
чнат	 още	 на	 21	 август	 в	
Габрово	 с	 представяне	 на	
изложба	 „Строителите	 на	
Паметника	 на	 свободата“	
в	 ХГ	 „Христо	 Цокев“.	 Ре-
гионален	 исторически	 му-
зей	 ще	 представи	 тема,	
свързана	 с	 ръчното	 хлад-

но	 и	 огнестрелно	 оръжие,	
използвано	 по	 време	 на	
Руско-турската	война	1877-
1878	г.	в	мащабна	изложба	
със	 заглавие	 „Оръжието	
на	 Освобождението“.	 Ней-
ното	официално	откриване	
за	посетители	ще	е	на	22	
август	 от	 17:30	 часа.	Още	
една	 изложба	 е	 подгот-
вена,	 този	 път	 от	 Държа-
вен	архив	–	Габрово,	и	тя	
ще	 е	 виртуална,	 наречена	
„Паметта	 за	 Шипченската	
епопея,	съхранена	в	доку-
менти	 и	 снимки“.	 Разбира	
се,	няма	да	пренебрегнем	
традицията	 денят	 преди	
кулминацията	 да	 е	 отре-
ден	 само	 за	 деца.	 Това	
е	 нашият	 стремеж	 мла-
дите	 хора	 да	 припознаят	

не	само	историческите	па-
метници,	 но	 и	 събитията,	
свързани	с	тях,	за	да	имат	
избор	и	да	знаят	какво	да	
правят	 утре	 със	 свобода-
та,	 която	 им	 е	 завещана	
от	миналото.	
	 Всички	 участници	 в	
състезанието	 по	 изкачва-
не	 на	 стълбите	 към	 Па-
метника	 на	 свободата	 и	
техните	 поддръжници	 ги	
очаква	една	вдъхновяваща	
среща	 с	 основателя	 на	
сайта	 Уча.се	 Дарин	 Ма-
джаров,	 която	 нарекохме	
„Бъди	на	Върха!“.		
	 Отново	 в	 петъчния	 23	
август	в	17:30	часа	Регио-
налната	библиотека	„Апри-
лов	 –	 Палаузов“	 ще	 бъде	
домакин	на	представянето	

на	 книгата	 на	 генерал	 Ге-
орги	 Вазов	 „Участието	 на	
българите	 в	 Освободител-
ната	война“.	
	 В	 съботния	 24	 август	
ще	 може	 да	 извърви-
те	 пътя	 до	 Паметника	 на	
свободата	 като	 изберете	
походите,	 инициирани	 от	
Ротари,	 които	 ще	 ви	 от-
ведат	 направо	 на	 Върха,	
а	 там,	 в	 подножието	 при	
каменните	барелефи,	 вече	
ще	 ви	 очаква	 в	 целия	 си	
блясък	 Национална	 гвар-
дейска	 част.	 Очакваме	 с	
нетърпение	 и	 възстанов-
ката	на	боевете	от	Нацио-
нално	 дружество	 „Тради-
ция“,	 която	 всъщност	 има	
и	нов	сценарист.	

продължава на стр. 3

24 август - кулминация на тържествата за Шипченската епопея и 85 години Паметник на свободата

Зà пðъв път пàðàä íà вîеííите äухîви îðкеñтðи

Нàциîíàлите íà кîлички 
пðиключихà кîíтðîлите áез зàãуáà

ГЕРБ в îáлàñт Гàáðîвî îтвàðя пî-шиðîкî лиñтите 
ñ îáщиíñки ñъветíици зà ãðàжäàíñкàтà квîтà

Дîáðîвîлци чиñтят îкîлî 
Пàметíикà íà ñвîáîäàтà 
в ñъáîтà, кàíят ãðàжäàíи

	 Премиерът	 Бойко	 Бо-
рисов	 изпрати	 венец	 за	
поклонението	 пред	 памет-
та	на	Николай	Боев,	което	
се	състоя	вчера	в	габров-
ската	църква	„Успение	Бо-
городично“.	
	 Роденият	 в	 Габрово	
41-годишен	 Николай	 Боев	
почина	 внезапно	 на	 23	
юли	в	София.
	 Работил	е	като	експерт	
„Връзки	 с	 общественост-
та“	 в	 Столичната	 община,	
„Автомагистрали“	ЕАД	към	
Министерството	 на	 регио-
налното	развитие	и	благо-
устройството	и	ПП	ГЕРБ.
	 В	периода	2009-2013	го-
дина	 като	 ръководител	 на	
звеното	„Връзки	с	общест-
веността“	 към	 Министер-
ски	съвет.
	 Венец	с	надпис	 „Свет-

лина	 на	 душата	 ти,	 Ники“	
изпратиха	 и	 колегите	 на	
Боев	 от	 Випуск	 2005	 на	
Факултета	 по	журналисти-
ка	и	масова	комуникация.
	 Екипът	 на	 „100	 вести“		
поднася	 съболезнования	
на	 близките	 на	 Николай	
Боев.	

Пðемиеðът Бîðиñîв и Фàкултетът 
пî жуðíàлиñтикà изпðàтихà веíци 
зà пîклîíеíиетî íà Никîлàй Бîев

Кàтàñтðîфà íà пътя 
Буðãàñ-Айтîñ ñ 22-
ãîäишíà îт ñ. Кðушевî 

Кметът íà Тðявíà пðие 
äелеãàция îт Пàкиñтàí, 
пðеäñтîи ñътðуäíичеñтвî
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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

�    

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 
разпределителен обслужващ цен-
тър Габрово и Горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:
 На 31.07.2019 г. от 13:00 до 16:00 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	
бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	
Дряново,	„Русчуклийчето”	9	и	„Христо	Максимов“	26.

 На 31.07.2019 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	
бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	
Дряново	-	ЖК	„Успех”.			
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център - Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. Допълнителна информация можете да получите 
на тел. 0700 161 61.

	 Местната	 комисия	 за	
борба	 срещу	 противооб-
ществените	 прояви	 на	
малолетните	 и	 непълно-
летните	 (МКБППМН)	 към	
Община	Севлиево	проведе	
своето	редовно	заседание	
на	 22	 юли.	 На	 него	 бяха	
представени	мерките,	кои-
то	 Общината	 предприема	
за	 превенция	 на	 детската	
престъпност	в	града	и	се-
лата.
	 От	 местната	 комисия	
в	Община	Севлиево	пред-
ставиха	 справка	 за	 обра-
зуваните	и	проведени	въз-
питателни	 дела	 и	 анализ	
на	 противообществените	
прояви	 на	 малолетните	 и	
непълнолетните	 през	 пър-
вото	полугодие	на	2019	г.
	 „В	 МКБППМН	 са	 по-
лучени	 18	 сигнала	 за	 об-
разуване	 на	 възпитателно	
дело,	 8	 са	 били	 те	 през	
2018	 г.,	 а	 година	 по-рано	
проявите	 са	 били	 26.	 За-
белязва	 се	 сериозен	ръст	

спрямо	 предходната	 годи-
на,	но	нивото	остава	мал-
ко	по-ниско	в	сравнение	с	
предходните	 две“,	 обясни	
Ваня	 Русчева,	 секретар	
на	МКБППМН.	От	данните	
стана	ясно,	че	до	края	на	
юни	са	разгледани	19	въз-
питателни	 дела,	 Районна	
прокуратура	 -	 Севлиево	 е	
изпратила	 10	 преписки	 за	
образуване	на	възпитател-
ни	дела.	За	същия	период	
на	миналата	година	делата	
са	били	четири.
	 Отчетен	 е	 и	 ръст	 на	
противообществените	
прояви,	 извършени	 от	ма-
лолетни.	 „Запазва	 се	 ни-
ският	 брой	 на	 деянията	
с	 агресия	 и	 насилие,	 за-
белязва	 се	 увеличаване	
на	 употребата	 на	 психоа-
ктивни	 вещества	 през	 по-
следните	години.	В	същото	
време	остава	висок	броят	
на	 кражбите,	 извършва-
ни	 от	 малолетни	 и	 непъл-
нолетни“,	 заяви	 в	 отчета	

си	 Русчева.	 Тя	 припомни	
и	 мерките,	 които	 местна-
та	 комисия	 към	 Община	
Севлиево	 е	 предприела	
като	превантивна	дейност.	
През	 лятото	 от	 комисия-
та	 са	 предвидили	 редица	
занимания	 за	 подраства-
щите	 -	 вече	 успешно	 пре-
мина	лекцията	за	трафика	
на	 хора	 с	 прожекция	 на	
филм,	 предстоят	 поредна-
та	 кампания	 „Мама,	 татко	
и	аз“	и	инициативи	от	про-
грамата	Лято‘2019.	Консул-
тативният	 кабинет	 при	 ко-
мисията	също	продължава	
своята	дейност.
	 „Констатациите	 в	 от-
чета	 очертават	 реалната	
обстановка	 и	 неслучайно	
дейностите	 на	 местната	
комисия	 са	 насочени	 към	
превенция,	 към	 дейности	
за	 подпомагане	 смисле-
ното	 прекарване	 на	 сво-
бодното	 време	 на	 подра-
стващите“,	заяви	инж.	Кра-
симира	 Йорданова,	 пред-

седател	 на	 МКБППМН	 и	
заместник-кмет	на	Община	
Севлиево.
	 Инспектор	 Катерина	
Иванова	от	Детската	педа-
гогическа	стая	към	Район-
но	управление	 -	Севлиево	
представи	 състоянието	
на	 детската	 престъпност	
в	 Общината	 през	 първата	
половина	 на	 2019	 г.	 „Об-
становката	 по	 отношение	
на	 извършени	 престъпле-
ния	 и	 противообществе-
ни	 прояви	 на	 малолетни	
и	 непълнолетни	 лица	 бе	
сложна,	изпълнена	с	двой-
но	 повече	 прояви	 спря-
мо	 същия	 период	 на	 2018	
г.“,	 заяви	 Иванова.	 „Това	
се	 дължи	 на	 поредица	 от	
прояви	на	 група	младежи,	
които	 в	 резултат	 на	 лип-
сата	на	контрол	от	страна	
на	 родителите,	 сложните	
вътрешносемейни	 взаимо-
отношения	 и	 чувството	 за	
безнаказаност	 извършиха	
редица	кражби	и	уврежда-

не	на	имущество.	Въпреки	
непрекъснатите	 срещи	 и	
поредицата	 от	 мероприя-
тия	с	тях	за	коригиране	на	
поведението	 им,	 те	 про-
дължават	 с	 проявите	 си.	
Интензивната	работа	с	тях	
продължава	 до	 постига-
не	 на	 търсения	 резултат“,	
обясни	 инспектор	 Ивано-
ва.	Според	данните	от	на-
чалото	на	2019	г.	на	отчет	
са	водени	21	малолетни	и	
непълнолетни	деца.
	 „Всъщност	голяма	част	
от	образуваните	и	разгле-
дани	 в	 комисията	 възпи-
тателни	дела	са	за	едни	и	
същи	 малолетни	 и	 непъл-
нолетни	 лица,	 извършили	
серия	 от	 противообщест-
вени	 дела“,	 констатира	
инж.	Йорданова.
	 По	 време	 на	 заседа-
нието	 бе	 направен	 отчет	
за	работата	и	на	помощни-
те	 органи	 към	 МКБППМН	
за	 първото	 шестмесечие	
на	2019	година.

	 На	 тържествена	 се-
сия	 на	 Общински	 съвет	
–	 Трявна	 удостоиха	 Него-
во	 Високопреосвещенство	
Великотърновския	 митро-
полит	 Григорий	 със	 зва-
нието	„Почетен	гражданин	
на	 Трявна“	 и	 Иван	 Хри-
стов	Момчев	със	званието	
почетен	 знак	 „За	 заслу-
ги	 към	 Трявна“	 -	 Община	
Трявна.
	 Председателят	на	ОбС	
-	Трявна	 Силвия	 Кръстева	
запозна	 накратко	 с	 авто-
биографиите	 на	 двамата	
общественици	 множество-
то	 гости	 и	 граждани,	 съ-
брали	се	в	залата	за	този	
тържествен	момент.
	 Великотърновският	
Митрополит	 Григориий	
е	 роден	 на	 10	 октомври	
1950	 г.	 в	 с.	 Козаревец,	
Великотърновска	 епархия.	
Още	 от	 младини	 убеден,	
че	 Трявна	 е	 истинско	 и	
възрожденско	 огнище	 на	
този	 край,	 дядо	 Григорий	
успява	да	убеди	Църковно-
народния	събор,	че	Трявна	
е	достойна	да	бъде	център	
на	духовна	околия	и	Архи-
ерейско	наместничество.
	 Великотърновският	
Митрополит	 Григориий	
има	 огромен	 принос	 за	
обособяването	на	Тревнен-
ската	 духовна	 околия	 и	
израстването	 на	морални-
те	 и	 духовни	 ценности	 в	

общината	 и	 активното	 му	
участие	в	изграждането	на	
нови	 и	 реставриране	 на	
съществуващите	в	община-
та	църкви.
	 „Тържествената	 сесия	
днес	 е	 знак,	 че	Трявна	 е	
град,	 родил,	 отгледал	 и	
възпитал	 достойни	 бълга-
ри.	В	своята	история	Тряв-
на	е	дарила	на	родината	и	

света	 таланти	 във	 всички	
области.	Наш	дълг	е	да	им	
отдадем	 заслуженото,	 да	
ги	ценим	и	да	се	гордеем	
с	 тях.	 Днес	 ние	 засвиде-
телстваме	 уважение	 към	
постигнатото	 от	 тях	 като	
ги	удостояваме	със	звани-
ята	 „Почетен	 гражданин“	
и	почетен	знак	„За	заслу-
ги	 към	 Трявна“,	 отбеляза	

Силвия	 Кръстева.	 След	
като	изчете	решението	на	
Общински	 съвет,	 Силвия	
Кръстева	връчи	на	Митро-
полит	Григорий	грамота	за	
удостояването	му	със	зва-
нието	„Почетен	гражданин	
на	Трявна“.
	 Кметът	 на	 Община	
Трявна	 Дончо	 Захариев	
поздрави	 митрополит	 Гри-

горий	 за	 напълно	 заслу-
женото	 звание,	 с	 което	
е	 удостоен.	 Той	 отбеляза,	
че	 митрополит	 Григорий	
винаги	е	помагал	на	трев-
ненци	за	израстването	им	
в	морален	и	духовен	план.		
Дончо	 Захариев	 връчи	 на	
митрополит	 Григорий	 по-
четния	 плакет	 на	 Община	
Трявна	 и	 пожела	 на	 него	

и	 на	 близките	 му	 крепко	
здраве	и	дълголетие.
	 Митрополит	 Григорий	
изказа	 своята	 благодар-
ност	 към	 общинските	 съ-
ветници	 за	 признанието,	
което	получава.	Той	благо-
дари	на	всички,	дошли	да	
уважат	 тържеството,	 и	 им	
пожела	здраве	и	сили.
	 Председателят	 на	 Об-

щински	 съвет	 –	 Трявна	
представи	 накратко	 и	 ос-
новни	 моменти	 от	 живота	
на	Иван	Момчев	и	неговия	
принос	 към	 Трявна,	 като	
отбеляза,	 че	 той	 е	 потом-
ствен	тревненец,	роден	на	
12	 октомври	 1932	 година,	
и	 има	 огромен	 принос	 в	
развитието	 на	 обществе-
но-икономическия,	 стопан-
ския	и	културен		живот	на	
града.
	 Г-жа	 Кръстева	 говори	
и	 за	 неговата	 всеотдайна	
дейност	 като	 заместник-
председател	 на	 „Културен	
клуб	 на	 тревненци,	 жи-
веещи	 в	 София“,	 както	 и	
за	 авторските	 му	 трудове	
„Спомени	 от	 Трявна	 и	 за	
Трявна“	и	„История	на	Кул-
турен	 клуб	 на	 тревненци,	
живеещи	в	София“.	Силвия	
Кръстева	 пожела	 на	 г-н	
Момчев	 здраве,	 дълголе-
тие	 и	 да	 съхранява	 своя	
ентусиазъм.	 Тя	 му	 връчи	
грамота	 със	 званието	 по-
четен	 знак	 „За	 заслуги	
към	Трявна“.
	 Кметът	 на	Трявна	 връ-
чи	 на	 Христо	 Момчев	 по-
четния	 знак	 за	 заслуги	
към	Трявна	и	отбеляза,	че	
за	 него	 е	 изключително	
удоволствие	да	връчи	този	
знак	на	неуморния	творец	
и	ентусиаст.	Той	пожела	на	
г-н	Момчев	здраве,	щастие	
и	дълголетие.

Неãîвî Виñîкîпðеîñвещеíñтвî Великîтъðíîвñкият митðîпîлит 
Гðиãîðий îтличеí ñъñ звàíиетî „Пîчетеí ãðàжäàíиí íà Тðявíà”
Заместник-председателят на тревненци в  София Иван Момчев получи званието почетен знак „За заслуги към Трявна“ – Община Трявна

Местната комисия срещу противообществени прояви към Община Севлиево отчете полугодието

Увеличàвà ñе упîтðеáàтà íà пñихîàктивíи 
вещеñтвà пðез пîñлеäíите ãîäиíи

	 Участието	във	фестива-
ла	е	дебютът	на	групата	на	
голямата	сцена
	 За	да	продължи	тради-
цията	 и	 тази	 година,	 Рок	
фест	 „Хоталич“	 –	 Севли-
ево	 ще	 бъде	 открит	 от	
местна	група.	Началото	на	
двудневното	 шоу	 ще	 да-
дат	Bazooka	Giganta,	които	
поканиха	 своите	 фенове	
край	 стените	 на	 крепост-
та	 на	 30	 и	 31	 август	 във	
видео.	Участието	във	фес-
тивала	 ще	 бъде	 дебют	 на	
клубната	 група	 Bazooka	
Giganta	на	голямата	сцена	
и	 сбъдната	 тяхна	 мечта.	
„Изключително	 радостни	
сме,	 че	 ще	 излезем	 за	

първи	 път	 на	 голямата	
сцена	 именно	 в	Севлиево	
и	 именно	 на	 този	 фести-
вал,	който	прослави	града	
ни	в	рок	средите	през	по-
следните	три	години“,	кате-
горични	са	от	бандата.
	 Групата	 е	 създадена	
през	2015	година	от	трима	
приятели	 –	 Такинса	 (бас	
китара	 и	 вокал),	 Панчо	
(китара	 и	 вокал)	 и	Тошко	
(барабани).	 Преди	 да	 се	
съберат	и	тримата	са	чле-
нове	 на	 различни	 групи,	
но	 приятелството	 и	 жела-
нието	им	да	правят	кавъри	
на	 свои	 любими	 песни,	
ги	 обединява	 в	 Bazooka	
Giganta.	

Севлиевñкàтà ãðупà Bazooka 
Giganta пîкàíи феíîвете ñи 
íà ðîк феñт „Õîтàлич”

	 Четири	са	предвидени-
те	 ваканции.	 Планира	 се	
есенната	 да	 е	 от	 1-ви	 до	
3-ти	 ноември	 2019	 година,	
а	 коледната	 да	 продължи	
16	 дни	 –	 от	 21-ви	 декем-
ври	2019	 г.	до	5-ти	януари	
2020	г.	включително.	Денят	
5	 февруари	 е	 неучебен,	
преди	 да	 започне	 втори-
ят	срок	на	6-ти	февруари.	
От	 11-ти	 до	 20-ти	 април	
ще	е	пролетната	ваканция	
за	 учениците	 от	 първи	 до	
единадесети	клас,	а	от	16-
ти	до	20-ти	април	няма	да	
учат	 дванадесетокласни-
ците,	 които	 ще	 завършат	
на	 14	 май.	 На	 29-ти	 май	
би	 трябвало	 да	 приключи	
учебната	година	за	децата	
от	първи	до	трети	клас,	на	
16-ти	 юни	 –	 за	 учениците	
от	четвърти	до	шести	клас.	

Предвижда	 се	 до	 30-ти	
юни	 да	 посещават	 учили-
ще	 учениците	 в	 паралел-
ки	 в	 спортните	 училища,	
както	 и	 всички	 ученици	
от	седми	до	11	клас.	Дър-
жавните	зрелостни	изпити	
са	 предвидени	 за	 20	 май	
2020	година	–	по	български	
език	и	литература,	и	на	22	
май	–	втори	изпит.
	 Предлага	 се	 на	 9-ти	
юни	 2020	 г.	 да	 се	 про-
веде	 Национално	 външно	
оценяване	 (НВО)	 по	 бъл-
гарски	 език	 и	 литература	
за	 седми	 и	 десети	 клас.	
НВО	по	математика	за	тях	
може	 да	 е	 на	 11	юни.	 За	
Външното	 оценяване	 за	
четвъртокласниците	 пла-
нираните	 дати	 са	 27-ми	 и	
29-ти	 май.	То	 ще	 бъде	 по	
български	 език	 и	 матема-

тика.	 Обучението	 по	 но-
вите	 учебни	 програми	 по	
тези	 предмети	 позволява	
оценка	на	функционалната	
грамотност	 на	 учениците	
чрез	 тези	 два	 предмета	
и	 затова	 отпадат	 изпити-
те	 „Човекът	 и	 природата“	
и	 „Човекът	 и	 обществото“.	
Успоредно	 са	 предложени	
за	 обсъждане	 и	 проекти	
на	графици	на	ученически-
те	 олимпиади,	 на	 нацио-
налните	 състезания,	 както	
и	на	състезанията	по	про-
фесии	 през	 следващата	
учебна	година.	Времето	за	
обсъждане	 на	 предложе-
ните	 от	 МОН	 варианти	 е	
един	 месец	 от	 публикува-
нето	на	официалната	стра-
ница	 на	 министерството.	
Всички	постъпили	станови-
ща	ще	бъдат	разгледани.

Миíиñтеðñтвîтî íà îáðàзîвàíиетî и íàукàтà пðеäлàãà зà îáщеñтвеíî 
îáñъжäàíе пðîект íà ãðàфик íà учеáíîтî вðеме пðез 2019/2020 ãîäиíà

Четири ваканции,16 дни коледна
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ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 24.08./21.09./26.10., 40 лв.
ИСТАНБУЛ - 01.08./29.08./05.09., от 156 лв.  
БУКУРЕЩ THERME 1 ДЕН - 28.09., 43 лв.
БУКУРЕЩ THERME - 21.09, с 1 нощувка, 125 лв.
БУКУРЕЩ - 14.09., 40 лв.                                                                               
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 23.08./6.09./21.09, 159 лв.
ОХРИД - 26.08., 3 нощувки, 175 лв.  
ПИРОТ-НИШ - 31.08., 1 нощувка, 145 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 10.10., 2 нощувки, 215 лв.
АЛБАНИЯ-МАКЕДОНИЯ - 11.09., 3 нощувки, 275 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-БАНСКО-КАВАЛА - 13.09, 2 но-
щувки, 165 лв.
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 23.08./06.09., 160 лв.
ДРАГАЛЕВСКИ МАНАСТИР-БОРОВЕЦ-ВР. МУСАЛА-САПА-
РЕВА БАНЯ - 16.08., 2 нощувки, 160 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-БАНСКО-РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-
МЕЛНИК-Рупите  - 09.08., 2 нощ., зак., вечери, 150 лв.
ПЕРПЕРИКОН-ЗЛАТОГРАД - 11.10., 2 нощувки, 130 лв.

ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О. КОРФУ - 3 нощ., 05.09., 315 лв., 19.09., 290 лв.
О. КОРФУ - 7 нощ., зак., веч., 13.09./20.09 от 470 лв.
О. КОРФУ - 5 нощ., зак. и вечери, 27.09., 380 лв.
О. ЛЕФКАДА - 03.09., 3 нощ., зак. и вечери, 310 лв., 
26.09., 4 нощ., зак. и вечери, 355 лв.
КАВАЛА-ТАСОС - 05.09., 3 нощ.+закуски, 285 лв.
МЕТЕОРА-СОЛУН-КАВАЛА - 04.09., 3 нощ., 265 лв.
ДУБРОВНИК-БУДВА-КОТОР - 04.09., 3 нощ., 370 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-ЧЕРНА ГОРА - 16.10., 
4 нощувки, 480 лв.
ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 11.12., 
345 лв.
ПАМПОРОВО-РОЖЕНСКИ СЪБОР - 19.07., 2 нощувки, 
145 лв.
БАНСКО-ЛЕЩЕН-ДОБЪРСКО - 23.08., 165 лв.
ПЕРПЕРИКОН-ТАТУЛ-АЛЕКСАНДРУПОЛИС - 13.09.,172 лв
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

стеФКа БУрмоВа

	 Севлиевски	 ентусиас-
ти	 почистват	 повече	 от	
месец	 гробищните	 парко-
ве	в	селата	на	общината.	
Всяка	 събота,	 а	 понякога	
и	 през	 седмицата,	 след	
приключването	 на	 работ-
ния	 ден	 около	 18,00	 часа	
членове	 на	 сдружение	
„Граждани	 на	 Севлиево“	
грабват	 косачките,	 чува-
лите	 за	 боклука,	 метли-
те,	 лопатите,	 ръкавиците	
и	 каквото	 още	 им	 трябва	
и	 потеглят	 към	 поредното	
населено	място.	Досега	те	
са	 почистили	 гробищата	
на	селата	Кръвеник,	Горна	
Росица,	 Кормянско,	 Бе-
риево,	 Буря,	 два	 пъти	 са	
били	в	Добромирка,	в	Ря-
ховците,	в	Сенник,	Стоки-
те,	 в	 Батошево	 се	 погри-
жили	за	мюсюлманските	и	
християнските	гробища.	
	 Миналата	 седмица,	 на	
17	 юли,	 заедно	 с	 момче-
тата	 от	Клуба	 по	 спортна	
борба,	 начело	 с	 треньора	
Димо	Панчев,	са	изчисти-
ли	 паметника	 на	 Дан	 Ко-
лов	 и	 прилежащите	 край	
него	площи	в	Сенник.	Как-
то	и	района	около	църква-
та	в	Буря	и	нейният	двор,	
чешмата	в	селото.
	 „С	течение	на	времето	
желаещите	да	се	включат	
в	 инициативата	 на	 сдру-
жението	 се	 увеличават	
-	 разказа	 пред	 вестника	
Светлана	 Георгиева,	 коя-
то	 е	 един	 от	 идеолозите,	
начело	 с	 Боян	 Ботев,	 на	
благородната	 инициати-
ва.	-	Почувствахме	голямо	
удовлетворение	 да	 видим	
сред	 нас	 толкова	 млади	
хора,	 които	 не	 пестят	 си-
лите	си,	когато	се	включат	
в	добро	дело.“	А	че	иници-

ативата	 за	 почистването	
на	гробищните	паркове	по	
селата	 е	 наистина	 нещо	
добро,	 говорят	 и	 тревож-
ните	 публикации	 в	 цен-
тралния	 печат	 от	 послед-
ните	 дни,	 свързани	 със	
занемарените	 гробищни	
паркове	 не	 само	 по	 се-
лата	 в	 страната,	 а	 и	 в	
някои	от	малките	 градове	
на	България.	
	 „Навсякъде,	 където	
сме	били,	в	нашите	акции	
се	включват	и	млади	хора,	
привлечени	 от	 идеята	 да	
вършат	 нещо	 полезно,	
нещо	 добро	 за	 общество-
то	 –	 обясни	 Светлана	 Ге-
оргиева.	 -	 А	 по	 този	 на-
чин	 се	 възпитава	 човеш-
кият	 дух	 в	 добродетели,	
в	 стремежи,	 свързани	 с	
опазване	и	съхранение	на	
българските	 традиции,	 на	
паметта	на	нашите	близки,	
които	са	ни	оставили	оно-

ва,	за	което	ние	трябва	да	
се	грижим	и	да	предаваме	
на	поколенията.“
	 Севлиевските	 ентуси-
асти	 са	 удовлетворени	 и	
от	факта,	че	местните	жи-
тели	 също	 се	 включват	 в	
инициативата.	 „А	 ние	 от	
своя	 страна	 се	 радваме,	
че	оставяме	след	себе	си	
нещо	 добро,	 което	 гали	
не	само	очите,	но	и	души-
те,	 и	 сърцата	 на	 хората“	
-	 разказват	 участниците	
в	 инициативата.	 А	 че	 то	
трябва	да	се	съхранява	и	
поддържа,	са	наясно	всич-
ки,	 поради	 което	 техните	
акции	вече	са	се	сдобили	
и	 със	 свои	 формулиров-
ки	 като	 „Доброто	 продъл-
жава“,	 „Обърнете	 поглед	
към	доброто“	и	прочие	по-
зитивни	 изречения.	 Това	
добро	 е	 продиктувано	 от	
огромните	 сърца	 и	 бла-
городните	 души	 на	 екипа	

от	 доброволци.	 Всеки	 от	 участниците	 в	 акциите	 е	

отделял	от	своето	свобод-
но	време,	лишавал	се	е	от	
почивка,	за	да	се	включи	
в	благородната	кауза.
	 Може	би	някой	си	ми-
сли,	 че	 зад	 тази	 инициа-
тива	 се	 крие	 някаква	 ко-
ристна	цел.	Лично	аз	няма	
дори	да	се	опитвам	да	ги	
оборя.	
	 Всеки	 има	 право	 на	
своето	 мнение,	 но	 в	 по-
добни	 моменти	 си	 спом-
ням	 думите	 на	 индианци-
те:	„Не	плюйте	по	земята,	
защото	 така	 заплювате	
своите	 предци“.	 И	 се	 се-
щам	 как	 хората	 от	 село	
Буря	са	посрещнали	екипа	
от	доброволци	–	с	прясно	
опечена	 баница	 и	 домаш-
но	 приготвен	 плодов	 сок,	
със	 звън	 на	 камбани.	 За	
да	 имат	 сили	 да	 свършат	
това,	за	което	са	дошли	в	
селото.	И	да	го	направят	с	
радост.

	 „Направихме	 това,	
което	 смятаме,	 че	 можем	
да	 направим,	 без	 да	 тър-
сим	 облаги	 и	 похвали	 –	
сподели	още	Светла	Геор-
гиева.	 -	Това	 сме	 длъжни	
да	 правим,	 за	 да	 уважа-
ваме	себе	си	и	българския	
род.	Затова	и	нашият	екип	
от	 доброволци	 е	 отворен	
за	всеки,	който	има	жела-
ние	да	 се	 включи	в	 него,	
тъй	 като	 нашите	 акции	
продължават.“
	 А	 в	 събота,	 27	 юли,	
в	 Богатово	 предстои	 да	
бъде	проведено	от	18	часа	
голямо	веселие	в	центъра	
на	селото,	пред	читалище-
то,	 за	 което	 организато-
рите	 подготвят	 изненади	
за	всички,	които	се	вклю-
чат	в	него.	И	очакват	там	
своите	 почитатели	 да	 се	
забавляват	 заедно	 след	
положения	от	тях	полезен	
труд.

Еíтуñиàñти îт Севлиевî пîчиñтвàт ãðîáищíите пàðкîве в ñелàтà

Още еäиí ãàáðîвñки квàðтàл 
ñтàíà пî-пðивлекàтелеí и 
уютеí зà ñвîите жители

продължава от стр. 1
пр е н и в е л и р а н е 	 н а	
дъждоприемни	 и	 ревизи-
онни	шахти,	монтиране	на	
нови	осветителни	и	парко-
ви	тела,	оформяне	на	нови	
паркоместа.
	 Изградени	са	две	нови	
детски	 площадки	 с	 виде-
онаблюдение	 в	 междуб-
локовите	 пространства	 за	
деца	от	0	до	3	години	и	от	
3	до	12	години.	
	 Предстои	 изграждане-
то	 и	 на	 първите	 две	 пло-
щадки	 за	 подземно	 сме-
тосъбиране	с	капацитет	от	
по	3	куб.	метра	на	улиците	
„Младост“	2	и	11.
	 Припомняме,	 че	 през	

миналата	година	със	сред-
ства	 по	 Оперативна	 про-
грама	 „Региони	 в	 растеж“	
бяха	 изцяло	 благоустро-
ени	 вътрешнокварталните	
пространства,	попадащи	в	
обсега	 на	 квартал	 Коле-
лото,	както	и	тези	по	про-
тежението	 на	 река	 Янтра	
–	от	Шиваров	мост	до	бив-
шия	завод	„Текстилмаш“	.
	 В	момента	в	процес	на	
изпълнение	е	ремонтът	на	
публичната	 инфраструкту-
ра	в	квартал	Трендафил	1,	
където	 обект	 на	 основна	
интервенция	 са	 също	 ули-
ци	 и	 междублокови	 прос-
транства.

	 Вчера	 Община	 Габро-
во	 и	 УНИЦЕФ	 подписаха	
Споразумение	 за	 сътруд-
ничество	за	изпълнение	на	
програмата	 „Работилница	
за	родители	-	да	пораснем	
заедно“.	 Споразумението	
е	за	периода	2019-2021	го-
дина.	Инициативата	е	част	
от	 цялостната	 дейност	 на	
организацията	 за	 насър-
чаване	 на	 ранното	 дет-
ско	развитие	в	България	и	
дългосрочната	й	цел	е	съз-
даване	на	устойчив	модел	
за	 подкрепа	 на	 родители	
на	малки	деца	на	възраст	
до	 4	 години,	 както	 и	 на	
бъдещи	родители.		
	 Програмата	 е	 уни-
версална	 -	 насочена	 към	
всички	 родители,	 като	 им	
осигурява	 възможност	 да	
споделят	 опит,	 знания	 и	
притеснения,	 свързани	 с	
отглеждането	 и	 общува-
нето	 с	 най-малките	 деца.	
Съдържанието	 се	 състои	
от	 14	 тематично	 и	 кон-
цептуално	 свързани	 семи-

нари,	 които	 се	 водят	 от	
специално	 подготвен	 екип	
от	 специалисти	 с	 активно	
участие	на	родителите.
	 По	 време	 на	 обучени-
ята	 родителите	 ще	 имат	
възможност	 да	 общуват	 с	
други	 родители	 и	 да	 нау-
чат	повече	за	особености-
те	в	развитието	на	детето.	
На	територията	на	община	
Габрово	програмата	ще	се	

изпълнява	 в	 партньорство	
с	 Център	 за	 обществена	
подкрепа,	възложен	за	уп-
равление	 на	 Сдружение	
SOS	детски	селища	Бълга-
рия.	В	периода	24	-	26	юли	
2019	 г.	 двама	специалисти	
от	екипа	на	ЦОП	премина-
ват	обучение	за	прилагане	
на	програмата.	Очаква	 се	
инициативата	 да	 стартира	
през	есента.

Оáщиíà Гàáðîвî и УНиÖЕФ ще ñътðуäíичàт 
в пðîãðàмàтà „Рàáîтилíицà зà ðîäители"

 от стр. 1	В	края	на	визитата	си	гостите	посетиха	Музея	за	азиатско	и	африкан-
ско	изкуство	в	Трявна.

Кметът íà Тðявíà пðие äелеãàция îт 
Пàкиñтàí, пðеäñтîи ñътðуäíичеñтвî

продължава от стр. 1
Ще	има	 хвърчила	за	мал-
ки	 и	 големи,	 защото	 къде	
другаде	 може	 най-добре	
да	 лети	 символът	 на	 сво-
бодата?	 И	 филми,	 и	 раз-
ходка	ще	има,	и	автентич-
ни	военни	палатки.	
	 За	 финал	 в	 Габрово	
организаторите	 от	 Об-
ластна	 администрация	
-	 Габрово	 са	 предвидили	
парад	 на	 военните	 духо-
ви	 оркестри	 от	 страната.	
Неповторим	 спектакъл	 за	
габровци	и	гостите	на	гра-
да,	 който	 ще	 е	 прелюдия	
към	най-официалната	 част	
от	 Национално	 честване	

Шипченска	 епопея	 -	 тър-
жествената	заря-проверка.	
	 Национално	 честване	
Шипченска	епопея	се	про-
вежда	 под	 патронажа	 на	
Президента	 на	 Република	
България	и		се	организира	
от	 Областна	 администра-
ция	 -	 Габрово	 със	 съдей-
ствието	 на	 Национален	
парк-музей	 „Шипка-Буз-
луджа“,	 Община	 Габрово,	
Ротари	клуб	–	Габрово,	Ре-
гионален	 исторически	 му-
зей	 –	 Габрово,	 Регионал-
на	 библиотека	 „Априлов	
–	Палаузов“	 –	 Габрово,	 ХГ	
„Христо	Цокев“,	Държавен	
архив	–	Габрово.	

Зà пðъв път пàðàä íà 
вîеííите äухîви îðкеñтðи

ИНФОРМАЦИЯ	
ЗА	ОРГАНИЗИРАН	ТРАНСПОРТ	

НА	24	АВГУСТ	2019	Г.
7:00 Габрово (пл. „възраждане“) – м. узана – 3,00 лв.
7:30 Габрово (пл. „възраждане“) – соколски манастир – 2,00 лв.
9:30 Габрово (пл. „възраждане“) – връх Шипка – 3,00 лв.
 еднопосочен, 5,00 лв. двупосочен билет
 след края на мероприятията започва извозване от връх 
Шипка за Габрово (пл. „възраждане“). Последен автобус - 15:30 
часа.
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526 юли 2019 г. работа предлага; работа търси; отопление

рабоТа прЕдлаГа
МаГазин за хранителни 
стоки в кв. дядо дянко 
търси да назначи прода-
вач-консултант. справки 
на тел. 0882/290-345.
ТаксиМЕТроВи шофьо-
ри се набират на тел. 
0887/238-552. [22, 22]
сТроиТЕлни рабоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [16, 16]
фирМа „коМ“ набира 
общи работници. Заплата 
1000 лв. справки на тел. 
0899/137-896. [22, 20]
шофьор с категория 
„с+е“ се търси на тел. 
0888/564-431. [11, 11]
шиВашко аТЕлиЕ „катя 
колева“ търси да назначи 
шивачка. спокойни усло-
вия на труд, отлично за-
плащане. справки на тел. 
0894/504-843 - колев. 
ббс - България оод търси 
механици и ел. техници 
за постоянна работа - 
todorof@gmail.com. справ-

ки на тел. 0898/247-826. 
ТранспорТна фирМа 
търси спедитор за меж-
дународен транспорт. За-
дължително е владеене на 
английски или немски език. 
справки. 0884/374-484.
рабоТа В австрия за со-
циални асистенти с нем-
ски език - справки на тел. 
0887/118-813. [11, 8]
биТоВо заВЕдЕниЕ в 
село Боженци търси да 
назначи помощник-кухня - 
дневна смяна. справки на 
тел. 0888/310-981. 
биТоВо заВЕдЕниЕ тър-
си да назначи помощник-
готвач. стартова заплата 
1000 лв. справки на тел. 
0888/310-981. [12, 12]
МЕхана В село Боженци 
търси сервитьор/ка - днев-
на смяна. справки на тел. 
0887/002-030. [12, 12]
ЧоВЕк за работа с 
храсторез и моторен трион 
се търси на тел. 0895/290-
905. [11, 7]
рабоТа за ученици и сту-
денти се предлага на тел. 
0895/290-905. [11, 7]
„ЕВрохиМ Груп“ оод на-
бира работници за перал-
ното си стопанство, техник 
с опит за поддръжка на 
машините. справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 3]

рЕсТоранТ Търси сер-
витьорка. справки на тел. 
0899/88-98-97. [11, 7]
ТранспорТна фирМа 
търси международен шо-
фьор с опит. справки на 
тел. 0896/499-039. [11, 9]
МаГазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
справки на тел. 0899/099-
226. [11, 5]
бЕнзиносТанция Търси 
служители. справки на тел. 
0885/292-801. [11, 9]
склад Търси шофьор-
пласьор. справки на тел. 
0883/222-290. [11, 9]
фирМа прЕдлаГа рабо-
та в отрасъл строителство, 
предимство за хората с 
опит. справки на тел. 
0877/44-51-99. [11, 8]
поМощник-ГоТВаЧ оТ 
18 до 22 часа. Заплащане 
по споразумение. справки 
на тел. 0882/151-516. 
МЕбЕлна фабрика търси 
общ работник и мебелист - 
справки на тел. 0888/419-
838. [22, 7]

произВодсТВЕна 
фирМа набира пЕр-
сонал за слЕдни-
ТЕ позиции: опа-
коВЧик и рабоТник 
ТоВаро-разТоВарна 
дЕйносТ. сменен ре-
жим на работа. справ-
ки на тел. 0885/627-
510. [5, 4]

заВЕдЕниЕ Търси серви-
тьорки, помощник-готвачи 
и готвачи. справки на тел. 
0876/46-36-27. [22, 4]
пицария „Мания“ тър-
си пицар. справки на тел. 
0877/44-55-82. [11, 6]

„диМас“ ад Търси 
да назнаЧи ЕкспЕ-
диТор, факТурисТ. 
За повече информация: 
тел. 0885/803-330. 
[11, 5]

фирМа Търси работник 
за производство на тес-
тени изделия. справки на 

тел. 0885/069-027. [11, 5]
„пфлЕГЕ кънЕкТ“ еоод 
обявява свободни работ-
ни места За 3 жени за 
обгрижване на възрастен 
господин и помощ в до-
макинството в България. 
Брутна работна заплата 
650 лв., трудов договор. 
Започване на работа - 
01.09.2019 г. изисквания: 
добри познания по немски 
и украински, средно об-
разование, не се изисква 
квалификация и опит. За 
контакти: 02/83-21-040. 
[9, 2]
шофьор на самосвал се 
търси на тел. 0899/808-
700. [5, 4]
фирМа Търси работници. 
справки на тел. 0888/255-
318. [11, 3]
ТаксиМЕТроВи шофьо-
ри се набират на тел. 
0888/456-477. [11, 4]

продаВаЧка на закуски 
за кв. трендафил, първа 
смяна от 4 до 12 ч., или 
6.30 - 15 часа, отлично за-
плащане. справки на тел. 
0899/310-747. [5, 2]
цЕх за производство на 
пластмасови изделия на-
бира работници за нощ-
на смяна. справки на тел. 
0899/010-648. [5, 4]
МасажисТка сЕ търси на 
тел. 0876/731-419. [3, 3]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРодавачки на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно - справки на тел. 
0897/889-001. [22, 3]
МайсТори за гипсокар-
тон, хидроизолация, зида-
ри, кофражисти, шпаклов-
чици за Белгия се търсят 
на тел. 0877/01-69-65. [3, 
3]
ТаксиМЕТроВ шофьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [18, 3]
фирМа Търси готвач. 
дневна смяна. справки на 
тел. 0885/069-027. [11, 3]
кулинарЕн МаГазин 
търси продавач-консултант. 
справки на тел. 0885/069-
027. [11, 3]
пасТир за крави се тър-
си на тел. 0894/78-24-40. 
[11, 2]

дВаМа общи строителни 
работници се търсят на 
тел. 0899/922-476. [5, 3]
каМЕриЕрка за морето - 
млада, симпатична, строй-
на и пъргава, се търси на 
тел. 0889/686-605. [3, 2]
рЕсТоранТ Търси готвач. 
справки на тел. 0899/88-
98-97. [11, 1]
заВЕдЕниЕ за обедно 
хранене търси готвачка. 
добро заплащане. справ-
ки на тел. 0897/930-192, 
след 14.00 часа. [7, 2]
рабоТник за автосервиз 
се търси на тел. 0883/354-
280. [27, 1]
Търси дърВодЕлЕц с 
опит. малка фирма, работа 
само с масив, дългосроч-
но, договор. справки на 
тел. 0899/155-378. [5, 1]
фирМа „ЕлиТ“ оод тър-
си да назначи шлосер 
със средно образование. 
справки на тел. 0886/80-
22-23. [5, 1]

Грижа за болни 
и ВъзрасТни
ГлЕда болни почасово - 
тел. 0879/689-667. [5, 5]
ГлЕдаМ болни. може и 
почасово. тел. 0878/47-
69-96. [3, 3]
ГлЕдаМ болни хора - 
тел. 0876/581-549. [5, 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	 GF12	 суха	 -	 промо	 цена: 
1550 лв..Пелетна камина	GFN12	 -	промо	цена: 1650 
лв..Пелетна камина	 GF18промо	 цена:	 1750 
лева. GFN18 - 1850 лв..Пелетна камина GF24	промо	
цена:	1850 лева, GFN24 - 1950 
лв..Пелетна камина	 GFN30	 -	
промо	цена: 2250 лв..ПРОМО! GF 858 VIP пелетна 
горелка с	мощност	от	8	kw	до	
58	kw, керамична запалка,	два	

подаващи	 шнека	 и	 автоматич-
но	 механично	 самопочистване	 с	

нова	цена 1590 лева..Пакет „25 киловата“ 
Включва:	Пелетна	горелка	Gf	45	+	Во-
догреен	 котел	Gf	 25	 	+	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	+		подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - 2980 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf52	+	Водогреен	котел	Gf48	
+		подаващ	шнек	+	бункер	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!

Отîплеíие íà пелети ñ цеíà и кàчеñтвî áез àлтеðíàтивà
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 транспортът - цените са по-
сочени по-долу. Пелетните камини 
са без помпа и разширителен съд. 
Монтажът може да се извърши от 
собственика при спазване изис-
кванията на „Голдън файър“. .Предлагаме проектиране 
и изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети. .Транспорт - 60-80 лв. 

Сàмî клиеíтите, зàкупили пðîäукт 
íà “Гîлäъí фàйъð” îт иК „Кîлîíел”,  
пîлучàвàт ДиРЕКТНА ГАРАНÖиОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñтàíàлите пðи íужäà îт 
ãàðàíциîíеí ñеðвиз тðяáвà äà íàпðàвят 
зàявкà íà телефîíите íà äîñтàвчикà. БеЗПЛАТеН ПусК

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брикети, 
дърва. ниски цени, безпла-
тен 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.
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.
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
букоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. тел. 0877/191-

102.
„МГ-лЕс“ продаВа дърва 
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.

пЕлЕТи - 0897/97-44-
77, www.alexfloor.com.

нацЕпЕни и метрови 
дърва. Реална кубатура. 
тел. 0883/55-33-04.
дърВа за огрев. Реална 
кубатура. тел. 0879/988-
047.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв. доставка 
веднага! тел. 0893/511-
154. [33, 29]
проМоция! дъбоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. тел. 
0899/137-896. [22, 20]

ГоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0885/950-
358. [23, 14]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. - тел. 
0893/511-154. [23, 9]
рЕжа дърВа - 5 лв. - тел. 
0878/432-558, 0889/134-
796. [11, 4]
„флинТ-ГайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 

разпалки. осигурен транс-
порт. тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [31, 7]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 4]
дърВа за огрев - наря-
зани и нацепени. неза-
бавна доставка. сухи. тел. 
0896/807-688. [19, 6]
цЕпЕнЕ на дърва - тел. 
0886/751-286. [4, 4]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 

сладкарски цЕх 
обяВяВа сВобод-
ни позиции за ра-
боТа. МожЕ и бЕз 
опиТ. справки на тел. 
0889/989-755.

сладкарница обя-
ВяВа сВободно 
МясТо за продаВаЧ-
консулТанТ. МожЕ и 
бЕз опиТ. справки на 
тел. 0889/989-755.
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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.
фирМа събаря, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кърТи, зида, вик, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
фирМа изГражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. тел. 0895/752-
838.
рЕМонТ на всякакви 
покриви, улуци и с пло-
чи се извършва на тел. 
0896/859-701 [30, 25]

„ВЕлЕВ-сТрой-рЕ-
МонТ“ оод прЕдла-
Га саМоразлиВни 
подоВи покриТия 
и бои. хидро- и 
Топлоизолации , 
покриВи, инЕрТни 
МаТЕриали. склад - 
0898/412-609, магазин 
- ул. „капитан дядо 
никола“ 65, 0884/319-
403. [9, 8]

кърТя бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 11]
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 15]
напраВа на покриви, 
ремонти, топлоизола-

ция и други услуги - тел. 
0888/020-187. [25, 12]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, бетони, реставрации 
- тел. 0897/390-194. [25, 
12]
рЕМонТ на покриви, хи-
дроизолация, дренаж - тел. 
0886/762-434. [25, 12]
рЕМонТ на покри-
ви и строителство - тел. 
0889/506-272. [12, 7]
склад за дървен матери-
ал - бул. „столетов“ 168, 
0889/506-272. [12, 7]
бЕТон, кофраж, армату-
ра, огради, подпорни - тел. 
0887/35-70-39. [12, 9]
кърТи, пробиВа отвори 
от 32 мм до 170 мм - тел. 
0895/70-70-50. [12, 9]
дрЕнажи, изкопни ра-
боти - тел. 0887/35-70-39. 
[12, 9]
кърТи, събаря, проби-
ва - тел. 0878/432-558, 
0889/134-796. [11, 4]
рЕМонТ на стари къщи 
от основи до покрив - 
0882/279-749. [15, 4]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
и варови мазилки. тел. 
0876/416-716. [11, 3]

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
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/508-333.
ВъТрЕшни рЕМонТи - 

тел. 0897/85-97-33. [11, 
5]
ВъТрЕшни и външни ре-
монти - тел. 0895/70-70-
50. [12, 9]
МонТаж ГипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 5]
МонТаж на подови на-
стилки и монтиране на ме-
бели - тел. 0886/347-796. 
[11, 3]
рЕМонТи, зидарии, 
шпакловки, боядисване, 
изолация и мазилки се из-
вършват на тел. 0896/22-
88-06. [11, 3]
боядисВанЕ, шпак-
лоВка, плочки - тел. 
0889/930-948. [4, 2]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - 0887/13-
13-81.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 15]

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. 

казани за ракия изра-
ботва и ремонтира тел. 
066/874-284, 0896/640-
749. [11, 8]

Ел. инсТалации, 

рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[24, 21]
Вик, Ел. инсталации - тел. 
0895/70-70-50. [12, 9]
рЕМонТ и изграждане на 
ел. инсталации - качест-
вено, коректно и в срок. 
тел. 0878/116-850. [4, 4]

коМини
профЕсионално по-
ЧисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. По всяко 
вРеме. тел. 0897/704-
502.
коМиноЧисТаЧ - тел. 
0889/177-737.
коМиноЧисТаЧ - 30 лв. 
- 0894/525-258 [33, 25]

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[24, 21]
оТпушВаМ канали от 
Ф 50 до Ф 110 мм с 
професионална машина в 
Габрово и региона - тел. 
0896/684-793. [22, 14]

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, 15]

Al  и PVC дограма + бо-
нус - 0893/206-746. [22, 
9]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/42-53-13.
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 13]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 13]
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луГи по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 5]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]

поддръжка коМпЮТри
поддръжка на хардуер 
и софтуер, инсталиране 
на програми и отстраня-
ване на проблеми - тел. 
0889/171-447. [12, 7]

Градини, басЕйни

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

поЧисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър ЙоРда-
нов“ - пране на килими - 
0896/741-416, 0896/741-
415. [0, 0]
поЧисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 8]
поЧисТВанЕ на мази, 
къщи, дворове и апарта-
менти. миене на стъкла. 
тел. 0893/924-307. [11, 7]
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартамен-

ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 7]
поЧисТВанЕ на входно 
стълбище - тел. 0876/66-
06-01. [11, 1]

косЕнЕ

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

Грижа за вашия двор: 
косене на трева, подряз-
ване на дървета, почист-
ване на дворове, поддръж-
ка на зелени площи. тел. 
0877/919-006.
косЕнЕ, поЧисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини - 
тел. 0886/308-017. [22, 
22]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [17, 13]
косЕнЕ и почистване на 
места - тел. 0899/155-
386. [12, 1]

хидроизолации
хидроизолации къщи 
от дърво - тел. 0877/166-
459. [22, 9]

услуГи
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (алПи-
нист) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
коВаЧ - водно точило и 
сапове  - 0892/775-774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [15, 13]
събарянЕ и почистване 
на имоти - тел. 0885/950-
358. [17, 14]
събарянЕ и почистване 
на дворни места - тел. 

0878/162-914. [13, 5]
поЧисТВанЕ на тавани, 
мазета, косене и събаря-
не на стари къщи - тел. 
0896/237-024. [5, 5]
заВаръЧни услуГи - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
3]
рЕМонТ на стругове, 
фрези и други извършва 
тел. 0898/359-222. [25, 1]

ЕроТика
ЕроТиЧЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 4]
жиГоло - тел. 0884/992-
066. [11, 2]

рЕсТоранТи

рЕсТоранТ „сарая“, 
по пъТя за ВЕли-
ко ТърноВо, рабо-
Ти ВсЕки дЕн. супи, 
барбЕкЮ. телефон за 
контакти: 0893/978-
298. [11, 10]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с камион 
до два тона, самосвал, 
докерски услуги - из-
насяне,  пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 
пренасяне на строителни 
и други тежки товари, 
извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметището - 
0898/780-448

ТранспорТ със самос-
вал до 2 тона - тел. 
0886/604-711.
бус - 0.45 лв. - тел. 
0894/004-045. [33, 28]
ТранспорТни услу-
Ги - тел. 0882/407-493. 
[12, 10]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [11, 11]
ТранспорТ с бус - 1.5 
тона, 0.55 лв. - тел. 
0887/35-70-39. [12, 9]
услуГи с бус, ба-
гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [23, 9]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни Билети се предлагат 
на тел.  066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

лЕкари
д-р ГЕорГи таБаков - 
очен кабинет - ул. „тотю 
иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37.
психиаТър и невРолоГ. 
д-р трифонов, Габрово, 
ул. „емануил манолов“ 
№ 12-а, 066/804-549, 
0885/251-655. иЗдава 
ПсиХиатРични удосто-
веРения.

д-р Марина санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
Мц „униМЕд“ - севли-
ево набира пациенти за 
клинично проучване за 
лечение на хроничен ато-
пичен дерматит с Руксо-
литиниб крем. телефон 
за информация: 0889/43-
66-13, д-р санкева, дер-
матолог.

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 16]
рЕлаксиращи Масажи 
-  мартин, 0885/17-36-
96. [8, 3]

аВТоМобили продаВа
субару форЕсТър - 
1999 г., 2000 кубика, се 
продава на тел. 0896/674-
793. [11, 8]
Голф-2, рЕциклиран, се 
продава на тел. 0878/20-
21-33. [5, 5]
сиТроЕн с-3, дизел, 2005 
г., се продава на тел. 
0883/381-548. [11, 7]
МЕрцЕдЕс 200 д за 700 
лева се продава на тел. 
0888/374-793. [11, 4]
лЕк аВТоМобил ситро-
ен Берлинго, на 59 000 

км, се продава на тел. 
0898/210-068. [3, 3]
спЕшно! лЕк автомо-
бил се продава на тел. 
0885/46-32-13. [3, 1]
BMW 320 D - 2001 г., 
комби, за 1990 лв. се 
продава на тел. 0889/218-
879. [4, 1]
оТ ГЕрМания: мерцедес 
вито, опел комбо - пикап, 
мерцедес а 170 Престиж 
- 2000 лв., Рено трафик 
- 9 места, 1600 лв. тел. 
0898/878-548. [2, 1]

Микробуси, каМиони
фирМа продаВа уаЗ 
452д - бордови, с аГу. 
справки на тел. 0887/646-
330. [7, 7]
ВолГа-Газ 24 се продава 
на тел. 0889/28-44-56. 

джипоВЕ
джип „дайхацу“, бен-
зин, 1.6, 109 к. с., спе-
циализиран за лов, отлич-
но състояние, се продава 
на тел. 0885/133-711. 

аВТоЧасТи/МаГазини
ауди а6, 2.5, на час-
ти се продават на тел. 
0894/437-775. [12, 10]
изГодно! ТЕГлиЧ за 
лада 2105 (2107) се про-
дава на тел. 0896/25-15-
49. [5, 5]

аВТоуслуГи
аВТоТЕнЕкЕджийски и 
автобояджийски услуги. 
качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.

аВТоМобили под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили под 
наЕМ, ул. „еману-
ил манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

аВТоМобили под наем 
- 0878/929-080. [20, 17]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ ноВи и 
сТари, западни и 
социалисТиЧЕски 
МоТопЕди и МоТо-
циклЕТи - здрави и 
повредени, може и с 
липси - 0999/009-008

скуТЕр яМаха - 50 куб. 
см, се продава на тел. 
0889/28-44-56. [5, 2]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап на до-
бри цени се изкупуват 
на тел. 0899/810-766. 
[15, 11]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 13]

ГуМи, джанТи

алуМиниЕВи джан-
Ти оТ „ауди“ а6. с 
ГуМи „Toyo pRoxEs” 
225/45/zR16 98W; 
цЕна по доГоВаря-
нЕ - 0887/611-753 
[20, 12]

джанТи за „опел“ 
се продават на тел. 
0896/343-227. [5, 5]

КухНеНсКи
шКАфОВе 
Офис 
МеБеЛи 

МЕБЕЛи

0897 893 563
0897 843 667

ТиПОВи 
и ПО ПРОеКТ 
НА КЛиеНТА
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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
къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [25, 25]
Гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [24, 24]
апарТаМЕнТи В центъ-
ра, ново строителство, 
се продават на тел. 
0887/803-414. [24, 24]
парцЕл до „техномар-
кет“ се продава на тел. 
0892/484-602. [24, 23]
апарТаМЕнТ на ул. „ва-
ровник“ се продава на 
тел. 0889/020-298. [28, 
12]
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава на 
тел. 0899/134-889. [33, 
11]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава на 
тел. 0885/733-225. [11, 8]
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ в центъра се прода-
ва на тел. 0888/813-710. 
[11, 6]
МонолиТЕн Гараж на 
улица „Зелена ливада“, до 
гробищния парк, се прода-
ва на тел. 0899/219-257. 
[11, 4]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
70 кв. м, се продава или 
заменя за къща - тел. 
0887/621-225. [12, 7]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
70 кв. м, се продава на 
тел. 0887/621-225. [12, 7]
МясТо В с. киевци (но-
вият квартал) - южно из-

ложение, 2.800 дка, се 
продава на тел. 0876/322-
119. [8, 5]
къща с дворно място и 
градина около къщата в 
село костенковци продава 
тел. 0878/863-875. [6, 5]
ЕТаж оТ къща в центъ-
ра, зад мол Габрово, с 
двор 150 кв. м, продава 
0897/446-428, 0878/356-
150 [20, 7]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
на колелото се продава на 
тел. 0877/40-87-22. [11, 
4]
парцЕл В село музга, 1.5 
декара, регулация, за 6500 
лева се продава на тел. 
0884/078-076. [7, 4]
парцЕл В село армените, 
1 декар, регулация, ток 
и вода, за 8500 лева се 
продава на тел. 0884/078-
076. [7, 4]
парцЕл до „техномар-
кет“, 3 дка, за 20 000 
лева се продава на тел. 
0892/484-602. [22, 2]
ТрисТайна къща в чар-
дак в село Райновци, цен-
тър, с вътрешна баня и 
тоалетна, двор и овощна 

градина 3 дка, се прода-
ва на тел. 0896/623-846. 
[6, 1]
урЕГулиран парцЕл - 1 
декар, в село Поповци се 
продава на тел. 0888/67-
68-60. [22, 2]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
66 кв. м, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0887/810-915. [11, 1]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 2]
къща В кв. тончевци с 
1 дка двор и пристройки 
продава тел. 0877/360-
507, 0889/705-755. [5, 1]
МясТо - 1000 кв. м, с 
бунгало, в село драгие-
вци, 18 000 лв., се прода-
ва на тел. 0889/26-11-26. 
[7, 1]
упи - 700 кв. м, в кв. 
стефановци, 14 500 
лв., се продава на тел. 
0896/651-920. [11, 1]
продаВа сЕ място - 800 
кв. м, в района на Габро-
во, преди разклона за 
Шипка и етъра, на бул. 

„столетов“ 224, с право 
на строеж. информация на 
тел. 0896/62-84-98. 

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуВаМ къща, апар-
тамент, гараж и др. на 
дългосрочен лизинг . 
0899/143-163 [22, 9]
парцЕл с право на стро-
еж - 1 дка, от Шиваров 
мост до кв. любово търси 
да закупи тел. 0894/682-
826. [22, 17]
иМоТ с тежести (идеал-
ни части) - 0898/985-828 
[33, 5]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
до 22 000 лв. спешно се 
купува на тел. 0896/336-
155. [5, 4]
Малък апарТаМЕнТ - 
30-40 кв. м, търси да за-
купи тел. 0898/935-164, 
след 17.00 часа. [5, 2]
къща В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [11, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
ноВи и реновира-
ни офиси в сградата на 
оББ отдава под наем тел. 
0888/907-666.
сТудио за красота дава 
фризьорски стол под 
наем и отделно помеще-
ние за козметик. изгодни 
финансови условия! тел. 
0879/988-020. [24, 20]
фирМа оТдаВа оборуд-
вано кухненско помеще-
ние, подходящо за цех за 
закуски. справки на тел. 
0887/646-330. [7, 7]
поМЕщЕния В блок 
„катюша“ 1 се дават под 
наем на тел. 0898/771-
309. [11, 4]

апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/007-
478. [11, 6]
дВусТаЕн апарТа-
МЕнТ в идеален център 
се дава под наем на тел. 
0892/002-642. [5, 5]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в севлиево се дава под 
наем на тел. 0877/899-
032. [5, 4]
иц, дВа магазина/офи-
си, договаряне - тел. 
0888/328-193. [11, 3]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [8, 5]
ГарсониЕра на ул. „сте-
фан караджа“ 25, сре-
щу автогарата, с теЦ,, 
се дава под наем на тел. 
0888/731-773. [20, 3]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 3]
МаГазин под наем - 120 
кв. м, на бул. „столетов“ 
№ 69, кв. Бичкиня - тел. 
0888/903-591. [5, 1]

иМоТи Търси под наЕМ
Гараж В Габрово или 
околията търси да наеме. 
Предплата за 1 година. 
тел. 0897/44-69-98. [2, 2]

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 5]

унаслЕдяВанЕ
дВаМа ВъзрасТни дават 
къща срещу гледане, може 
и семейство. тел. 066/99-
22-44. [5, 2]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [22, 19]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 16]

продаВа Машини
циркуляр - голям, гал-
ванична вана, хидромо-
тор - нов, се продават на 
тел. 0887/214-591. [5, 4]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плоЧи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 

тел. 0895/752-838.
1500 циГли за 200 
лева се продават на тел. 
0899/021-003. [6, 6]
сТарияТ МодЕл циг-
ли, перфектно качест-
во, се продават на тел. 
0896/00-31-52. [3, 3]
сТари запазЕни цигли 
- 0.10 лв./бр., се прода-
ват на тел. 0888/89-63-
48. [3, 3]

продаВа обзаВЕжданЕ
диВан-спалня сЕ про-
дава на тел. 0896/25-15-
49. [5, 5]
родопски одЕяла - 40 
лв., се продават на тел. 
066/870-468. [3, 2]

продаВа разни
бидони и цистер-
ни се продават на тел. 
0887/30-71-93. [22, 2]
казан за ракия - 
100-литров, се продава 
на тел. 0876/44-03-11. 
[4, 4]
коТлЕ - 24 kW, 4 ра-
диатора, лира, ел. бой-
лер се продават на тел. 
0877/222-095. [11, 2]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
книГи - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, исто-
рически и др.) купува 

тел. 0889/885-944. [22, 
13]
сТара нафТа се изкупу-
ва на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 7]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
тел. 0896/183-637.
жЕлязо сЕ изкупува 
на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 7]

жиВоТни продаВа
ярЕТа - до 25 кг х 5 лв., 
нагоре х 4 лв. живо те-
гло, се продават на тел. 
0892/989-718. [11, 11]
оВцЕ продаВа тел. 

0898/44-54-09. [11, 7]
аГнЕТа сЕ продават на 
тел. 0897/80-60-38. [11, 
7]
оВцЕ сЕ продават на 
тел.  0898/575-123 [33, 
9]
пауни сЕ продават на 
тел. 0898/841-766. [5, 5]
3 бр. кози на второ 
яре се продават на тел. 
0878/44-16-12. [5, 4]
кон - женски, се прода-
ва на тел. 0894/88-36-
15. [9, 4]

пЧЕли продаВа
пЧЕлни оТВодки - 6 
рамки, се продават на 
тел. 0898/477-966. [2, 2]

имоти; продава, купува разни; уроци; заеми; счетоводство
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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.

сТара къща във възрожденски стил, в отлично със-
тояние, с двор и стопански постройки, в местността 
качурите се продава на тел. 0896/324-564. Цена 
по договаряне. Къщата пази спомените от дет-
ството на Христо Явашев - Кристо, и неговите 
братя Анани и Стефан. 

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за ПРоФесионално оБучение - ГаБРо-
во, организира лицензирани курсове за: огняр, 
кранист,  мотокарист, машинист на пътно-строи-
телни машини, готвач, барман-сервитьор, козме-
тик, фризьор, лечебен масаж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. издава се държавен документ за 
правоспособност. обучение с ваучер за безработ-
ни и работещи. тел. 066/80-85-92, от 10.30 до 
12.30 ч., 0887/361-876. 
спорТЕн клуб „алфа-метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. 
тел. 066/80-69-62.
испански Език - тел. 0898/777-861. [6, 3]
анГлийски за ученици - тел. 0898/777-861. 
[6, 3]

даВа заЕМ
бърз заЕМ - тел. 0897/219-833. [22, 16]
заЕМ днЕс - 0898/970-820. [11, 6]

сЧЕТоВодсТВо
сЧЕТоВодна канТора 
„конто-ексПеРт“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - 066/804-066

рЕГисТрация на 
фирМи и сЧЕТо-
Водно обслужВа-
нЕ - 0898/480-821.

О Б я В А
ЗА ПРиеМАНе НА ВОеННА сЛужБА НА ЛиЦА, 
ЗАВъРшиЛи ГРАждАНсКи сРедНи иЛи Ви-

сши уЧиЛиЩА
(МЗ Ох-582/24.06.2019 г.) 

77 броя вакантни длъжности за 
войници за военни формирования във Военновъздушните сили: 

софия, стара Загора, Крумово, долна Митрополия, шабла, 
Божурище, Банкя, Костинброд, Черноморец, Батак и др.

 
 Длъжностите,	за	които	може	да	се	кандидатства	са:	„Младши	шофьор”,	
„Шофьор-агрегатчик”,	„Младши	охранител”,	„Оператор”,	„Номер	на	ракетно-
пускова	установка”,	„Завеждащ	хранилище”,	”Младши	радиомеханик”	и	др.	
ДОКУМЕНТИ	СЕ	ПРИЕМАТ	(в	зависимост	за	кое	военно	формирование)	ДО	
27.08.2019	 г.;	ДО	30.08.2019	 г.	и	ДО	05.09.2019	 г.	ВЪВ	ВОЕННО	ОКРЪЖИЕ	–	
ГАБРОВО,	ул.	„Софроний	Врачански”	1А.
	 Изисквания:	образование	–	средно	или	по-високо;
-	да	не	са	по-възрастни	от	28	години;
-	да	не	са	осъждани;
-	за	отделни	длъжности	да	притежават	свидетелство	за	управление	на	МПС	
категория	„С“	или	„C+E”.

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257 
справка: www.comd.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Учредителите и партньорите

на Априловските награди за литература

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА КНИГИ,
издадени в периода от 1 септември 2018 г. до 31 
август 2019 г., или ръкописи в следните жанрове: 
поезия, проза, литература за деца, хумор и сати-
ра, етнография, краезнание.
 В конкурса могат да участват всички автори, 
родени или дълго пребивавали на територията 
на община Габрово, както и всички редовни чле-
нове на Дружеството на писателите – Габрово.
 Книгите или ръкописите (в два екземпляра), 
придружени от кратка творческа биография, 
трябва да бъдат предадени до 31 август 2019 г. 
в Отдел „Краезнание” на Регионална библиотека 
„Априлов-Палаузов” – гр. Габрово.
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сВетозар ГатеВ

Мъжкият	отбор	на	обе-
динения	 футболен	 клуб	
„Янтра	 2019“	 се	 наложи	
със	 7:0	 над	 юношеския	
тим,	 който	 ще	 участва	
в	 Елитната	 група	 U19,	 в	
учебна	 игра	 на	 стадион	
„Христо	Ботев“.

Голмайсторът	 на	 Се-
верозападната	 Трета	 лига	
за	миналия	сезон	Пламен	
Кожухаров	реализира	пър-
вото	 попадение	 в	 среща-
та	 секунди	 след	 начало-
то,	 след	 добър	 пробив	 от	
ляво,	центриране	на	Хрис-
то	Цонев	и	асистенция	на	
Искрен	Писаров.	Впослед-
ствие	 капитанът	 наниза	
още	 4	 гола	 -	 един	 през	
първото	и	три	през	второ-
то	полувреме	на	срещата.	
По	 веднъж	 се	 разписаха	
Ивайло	Тодоров	 и	Стефан	
Иванов.	

„Полезна	 проверка,	
която	 беше	 повече	 като	
тренировка.	 Момчетата	
се	 вложиха.	 Някои	 неща	
се	 получиха,	 върху	 други	
трябва	да	работим.	Знаем	

с	 какво	 сме	 се	 захвана-
ли.	 Ще	 ни	 бъде	 трудно,	
защото	 всяка	 реорганиза-
ция	изисква	да	се	създаде	
нова	 организация,	 което	
пък	 отнема	 време,	 а	 ние	
го	 нямаме.	 Но	 това	 не	
може	 да	 бъде	 оправда-
ние	 за	 нас,	 които	 сме	 на	
терена.	 Смея	 да	 твърдя,	
че	 имаме	 отбор,	 с	 който	
всички	 в	 групата	 трябва	
да	се	съобразяват.	Ще	на-
правим	 възможното	 да	 го	
подготвим	добре	и	 „Янтра	
2019“	 ще	 играе	 за	 победа	
във	всеки	мач.	Надявам	се	
да	успеем“	-	сподели		след	
срещата	 треньорът	 на	мъ-
жете	Николай	Василев.

Предвид	факта,	че	със-
тавът,	 с	 който	 разполага	
в	 момента,	 е	 доста	 огра-
ничен,	наставникът	комен-
тира	 и	 въпроса	 със	 се-
лекцията:	 „Правим	 всичко	
възможно	 да	 привлечем	
още	играчи	и	разговаряме	
с	 футболисти.	 Проблемът	
е,	че	сме	закъснели	доста	
и	 хората	 са	 поели	 вече	
ангажименти,	 които	 искат	
да	 си	 изпълнят.	 Надявам	

се	 все	 пак	 да	 успеем	 да	
привлечем	играчи,	 защото	
имаме	сериозна	нужда	на	
някои	постове.	Говоря	оба-
че	 за	 добри	 футболисти,	
а	 не	 да	 взимаме	 играчи	
на	 всяка	 цена.	Трябва	 ни	
централен	защитник,	за	да	

засилим	 конкуренцията	 и	
класата	 на	 този	 стратеги-
чески	 пост,	 а	 ако	 привле-
чем	и	външен	бранител,	би	
било	прекрасно“.

В	 събота	 отборът	 при-
ема	 „Ювентус“	 (Малчика)	
отново	на	стадион	„Христо	

Ботев“	от	18.00	часа.
Наставникът	 на	 юно-

шите	 Веселин	 Антонов	
също	 остана	 доволен	 от	
проверката:	„Има	полза	от	
такива	 контроли.	 Нормал-
но	 е	 разликата	 в	 класите	
между	 двата	 отбора	 на	

този	 етап	 да	 бъде	 голя-
ма,	още	повече,	че	сме	в	
най-трудната	 седмица	 от	
подготовката,	в	която	тре-
нираме	 двуразово	 и	 мом-
четата	 са	 сериозно	 нато-
варени.	 Един	 такъв	 мач	
е	 по-полезен	 за	 тях	 от	
тренировка“,	каза	той	след	
срещата.

Антонов	допълни,	че	се	
работи	 по	 привличането	
на	 вратар,	 централен	 за-
щитник	и	офанзивен	халф.	
В	състава	вече	е	централ-
ният	 нападател	 Антонио	
Обрешков	 от	 Русе,	 който	
излезе	 като	 титуляр	 сре-
щу	 мъжете.	 Отборът	 ще	
продължи	да	се	готви	дву-
разово	и	ще	изиграе	още	
две	проверки	 -	на	31	юли	
с	„Верея“	(Стара	Загора)	и	
на	 3	 август	 с	 дублиращия	
отбор	 на	 „Етър“	 (Велико	
Търново).	 Има	 вариант	 и	
за	още	една	контрола	сре-
щу	 третодивизионния	 „Ло-
комотив“	 (Дряново).	Ново-
то	 първенство	 в	 Елитната	
юношеска	 група	 U19	 ще	
стартира	 на	 10	 август,	 в	
първия	 кръг	 ОФК	 „Янтра	

2019“	гостува	на	„Монтана“.
„Янтра	 2019“	 (мъже):	

Христо	 Лалев,	 Мартин	
Ангелов,	 Ивайло	 Иванов,	
Ивайло	 Тодоров,	 Петър	
Петров,	 Стефан	 Иванов,	
Христо	 Цонев,	 Християн	
Василев,	Искрен	Писаров,	
Християн	Кожухаров,	Пла-
мен	 Кожухаров	 (Христо	
Христов,	 Делян	 Дончев,	
Даниел	 Христов).	 Треньор	
-	Николай	Василев.

„Янтра	 2019“	 (юноши):	
I	 полувреме	 -	 Николай	
Мънчев	 -	 Асен	 Асенов,	
Божидар	 Радев,	 Валери	
Радославов,	 Михаил	 Йо-
сифов	 -	 Данаил	 Куцилев,	
Даниел	 Генчев,	 Петър	
Недев	 -	 Ивелин	 Георги-
ев,	 Цветомир	 Станев,	 Ан-
тонио	 Обрешков;	 II	 полу-
време	 -	 Николай	 Мънчев	
-	Мирослав	 Христов,	Асен	
Асенов,	 Валери	 Радосла-
вов,	 Денислав	 Петков	 -	
Синан	Ибраимов,	Алексан-
дър	 Баев,	 Денис	 Дачев	
-	Добрин	Георгиев,	Мартин	
Ширтев,	Христо	Пенков.		
	 Треньор	 -	 Веселин	Ан-
тонов.

Мъжете íà ОФК „Яíтðà 2019” пîáеäихà юíîшите в учеáíà иãðà

Вела лазароВа

	 Баскетболният	 лагер,	
след	 като	 навлезе	 в	 съ-
щинската	 си	 фаза,	 отива	
към	финал	-	27	юли.	Зара-
ди	големия	брой	участници	
кампът	бе	разделен	на	две	
смени.	Успешната	първата	
смяна	до	19	юли	бе	беля-
зана	от	 поредния,	 четвър-
ти	 международен	 турнир	
„Христо	 Донков”,	 чийто	
приз	-	златни	медали,	спе-
чели	 отборът	 на	 Северна	
Македония,	 сребърното	
отличие	 отиде	 при	 най-
сериозния	 им	 съперник	 -	
отборът	на	Украйна,	който	
участва	 за	 трети	 път,	 и	
бронзът	 бе	 за	 Румъния.	
Streetball	3	х	3	тази	година	
се	игра	на	площадката	на	
блок	„Дунав”.	
	 Интересни	бяха	срещи-
те	 на	 националния	 отбор	
на	България	 по	 баскетбол	
с	инвалидни	колички,	кой-
то	 успешно	 се	 пребори	
с	 отборите	 на	 Босна	 и	
Херцеговина	 и	 Румъния,	
предстартова	 заявка	 за	
европейското	 първенство	
в	София	в	края	на	месеца.	
Продължиха	 емоционални-
те	 тренировки	 на	 децата	
на	 площадките	 на	 хотел	
„Мак”,	 които	 бяха	 и	 най-
възторжената	 публика	 на	

баскетболните	 срещи	 в	
зала	„Орловец”.
	 Тънкостите	 на	 баскет-
болната	 игра	 усвояваха	
деца	 и	 треньори	 от	 Бъл-
гария,	 САЩ,	 Италия,	 Ис-

пания,	 Англия,	 Ирландия,	
Северна	 Македония,	 Ру-
мъния,	 Украйна,	Норвегия,	
Холандия,	Литва.
	 За	 първи	 път	 дойдоха	
двама	 американци,	 много	

добри	колежански	 треньо-
ри	 от	 Чикаго	 и	 Сан	Анто-
нио	(Тексас),		които	споде-
лиха	за	читателите	на	„100	
вести”:	
 кЕйнан кофи,	 22	 г.,	 от	

Чикаго.	 Студент	 по	 биз-
нес	 икономика,	 тренира		
в	 „Уест	 ленд	 юнивърси-
ти”,	 Индиана.	Това	 е	 пър-
вото	 му	 идване	 в	 Европа	
и	 в	 България	 за	 кампа	 в	

Габрово.	
	 „Беше	 ми	 много	 ин-
тересно	 да	 участвам	 в	
кампа,	 да	 се	 запозная	 с	
всички	 деца.	 Имах	 въз-
можността	да	бъда	с	мно-
го	 треньори	 от	 различни	
държави.	Самият	аз	започ-
нах		да	играя	на	6	години.	
Баща	 ми	 е	 бил	 професи-
онален	 баскетболист.	 Три-
мата	 ми	 по-големи	 братя	
също	 се	 занимават	 със	
спорт.	Баскетболът	ми	до-
несе	необятни	възможнос-
ти,	запознанство	с	различ-
ни	хора,	приятелства,	съз-
дадени	 в	 спорта.	 Понеже	
следвам	 със	 спортна	 сти-
пендия,	 намирам,	 че	 бас-
кетболът	 може	 да	 помага	
много	и	в	обучението.
	 Спортните	 кампове	
са	 много	 полезни	 както	
за	децата,	които	могат	да	
се	 докоснат	 до	 различни	
треньори,	 така	 и	 за	 тре-
ньорите,	които	виждат	как	
е	 баскетболът	 в	 Европа,	
Америка,	различните	стра-
ни.
	 Много	 се	 радвам,	 че	
тъкмо	в	Габрово	дойдох	за	
първи	 път	 -	 малък,	 хубав	
град.	Изненадан	съм	колко	
много	 деца	 са	 дошли	 на	
лагера	 и	 колко	 много	 се	
радват	да	участват	в	него.	
	 Бях	 и	 в	 София.	 Впе-

чатлен	съм	от	културата	и	
историческото	 минало	 на	
двата	 града.	 Най-хубаво-
то	нещо	беше	и	пейзажът	
при	 пътуването	 от	 София	
до	 Габрово.	 Много	 зеле-
нина.	 Личи,	 че	 хората	 се	
грижат	за	околната	среда	
и	природата.	
	 Много	 харесах	 Бълга-
рия	и	със	сигурност	ще	я	
запомня.	 А	 на	 приятелите	
ми	в	Америка,	които	може	
би	не	знаят	къде	точно	се	
намира	 България,	 ще	 им	
кажа,	че	непременно	тряб-
ва	 да	 я	 посетят	 заради	
нейната	 култура	 и	 исто-
рия.”		
 дъсТин карТ,	 колежан-
ски	треньор.
	 „Любовта	 към	 баскет-
бола	 и	 младите	 хора	 в	
залата	е	причината	да	съм	
треньор.	 Той,	 треньорът,	
трябва	да	е	пълен	с	нови	
идеи,	 подготвен	 техниче-
ски	 и	 физически.	 Младе-
жите	се	нуждаят	от	приме-
ри,	 от	 морална	 и	 волева	
подготовка.	 Добрите	 игра-
чи	 се	 създават	 в	 екип-
на	 игра	 и	 тогава	 всички	
трудности	отиват	на	заден	
план.	
	 Благодарни	 сме	 за	
чудесния	 спортен	 камп	 в	
хубавия	град	и	добри	усло-
вия	за	баскетбол.”

International Basketball Camp Gabrovo`2019
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	 Габровски	 състезатели	
завоюваха	 шест	 призо-
ви	 места	 на	 проведения	
в	 столицата	 Национален	
шампионат	по	лека	атлети-
ка	за	мъже	и	жени.
	 Откритията	 на	 треньо-
ра	Веселин	Георгиев	Хрис-
тиян	 Стоянов	 и	 Девора	
Аврамова	си	тръгнаха	с	по	
два	медала	от	първенство-
то	 на	Националния	 стади-
он	„Васил	Левски“.
	 Състезаващият	 се	 за	
„Дунав“	 (Русе)	 габровски	
атлет	 стана	 вицешампион	
в	 бягането	 на	 1500	 метра	
с	 резултат	 3:55:19	 минути.	
С	3:48:07	мин.	златото	спе-
чели	 Иво	 Балабанов	 (СК	
„Атлет“,	 Мездра),	 а	 тре-
ти	 завърши	 съотборникът	

на	 Християн	 Стоян	 Влад-
ков	 (3:56:59	 мин.).	 В	 над-
преварата	 на	 800	 метра	
Хрис	 записа	 личен	 резул-
тат	 1.53.74	 мин.	 и	 грабна	
бронза.	 Мартин	 Проданов	
(СК	„Актив	2013“,	Пловдив,	
1:52:76	 мин.)	 и	 Алекс	 Ва-
силев	 („Академик“,	 София,	
1:53:26	мин.)	заеха	първите	
две	места.			
	 Девора	Аврамова,	коя-
то	 носи	 екипа	 на	 „Берое“	
(Стара	 Загора),	 завоюва	
две	трети	места.	В	бягане-
то	на	1500	метра	слезе	под	
4:40	 минути	 и	 регистри-
ра	 4:39:71	 мин.	 Шампион-
ка	 в	 дисциплината	 стана	
Милица	 Мирчева	 (СК	 „Ат-
лет“,	Мездра,	4:29:36	мин.),	
следвана	от	Елица	Тодоро-
ва	 („Средногорски	 атлет“,	
Пирдоп,	 4:36:33	 мин.).	 В	

старта	 на	 5000	 метра	 Де-
вора	 регистрира	 17:51:84	
минути.	 Златото	 отново	
грабна	 Милица	 Мирче-
ва	 (СК	 „Атлет“,	 Мездра,	
16:36:97	мин.),	а	сребърния	
медал	завоюва	дряновката	
Маринела	 Нинева	 („Локо-
мотив“,	 17:10:73	 минути).	
С	 бронзово	 отличие	 се	
окичи	 и	Анна	Чиприянова,	
състезаваща	 се	 за	 сто-
личния	 КЛАСА.	 В	 дисци-
плината	 тласкане	 на	 гюле	
бившата	 възпитаничка	 на	
треньора	 Михаил	 Кьошев	
записа	 резултат	 от	 10.94	
метра.	Първо	и	второ	мяс-
то	заеха	съотборничките	й	
Рената	Петкова	(13.62	м)	и	
Ивелина	Досева	 (11.94	м).	
Габровските	клубове	имаха	
по	 един	 представител	 на	
първенството.	 Вицешампи-

онска	 титла	 на	АК	 „Орло-
вец	 93“	 донесе	Маргарита	
Радева.	Състезателката	на	
Веселин	Георгиев	завърши	
на	 второ	 място	 в	 дисци-
плината	3000	метра	с	пре-
пятствия	 с	 време	 11:53:00	
минути.	Точно	шест	 секун-
ди	 разделиха	 Маргарита	
от	 титлата,	 която	 стана	
притежание	 на	 Билсерин	
Сюлейман	 (СКЛА	 -	 Нови	
пазар,	 11:47:00	 мин.).	Тре-
тото	място	зае	Денислава		
Борисова	 (СКЛА	 -	Шумен,	
11:55:27	минути).	В	бягане-
то	на	110	метра	с	препят-
ствия	 Денислав	 Драшков	
от	ЛК	„Тот	атлет“	зае	вто-
ро	място	в	предварителна-
та	серия,	а	във	финала	ос-
тана	на	крачка	от	медала	
и	завърши	4-ти	с	резултат	
15.39	секунди.

Кейнан Кофи Дъстин Карт

Шеñт пðизîви меñтà зà ãàáðîвñки лекîàтлети 
îт Нàциîíàлíия шàмпиîíàт зà мъже и жеíи

продължава от стр. 1
Почистването	 е	 с	 цел	 да	
се	подготви	районът	за	об-
новяването	на	12-те	памет-
ни	плочи,	които	разказват	
за	 героичните	 сражения	
по	 време	 на	 Освободи-
телната	война.	Включител-
но	 и	 паметната	 плоча	 на	
Кръглата	батарея	на	полк.	
Бенецки.
	 Тяхното	 възстановяване	
стана	 възможно,	 благода-
рение	 на	 десетото	 юби-
лейно	издание	на	дарител-
ската	кампания	на	банката	
„Избери,	за	да	помогнеш“,	
в	 рамките	 на	 която	 про-
ектът	 „Шипка	 –	 героизъм	
с	 много	 имена“	 бе	 под-
крепен	с	близо	 8	 хил.	 лв.	
от	 служители	 на	 Райфай-
зенбанк,	 от	 банката	 и	 от	
други	дарители.	

Дîáðîвîлци чиñтят îкîлî 
Пàметíикà íà ñвîáîäàтà 
в ñъáîтà, кàíят ãðàжäàíи


