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димас ад
добив на инертни материали, 

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

проГноза
за ВрЕМЕТоUSD - 1.77207, EUR - 1.95583, CHF - 1.77997, GBP - 2.14573 ВалуТни

курсоВЕ
ПЕТЪК 27î/18î                       СЪБОТА 27î/170                          НЕДЕЛЯ 23î/150

ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ     В ГАБРОВО

0886 001 001

• Bulgarian homes network •

	 Завърши	 рехабилита-
цията	 на	 14,6	 км	 от	 път	
II-44	Севлиево	 -	Драганов-
ци	 в	 област	 Габрово,	 съ-
общиха	 вчера	 от	 Агенция	
„Пътна	инфраструктура“.	
	 Проектът	 лот	 11	 се	
финансира	 от	 Оператив-
на	 програма	 „Региони	 в	
растеж“	 2014-2020	 г.	 чрез	
Европейския	фонд	за	реги-
онално	 развитие	 и	 нацио-
налния	бюджет.	
	 Второкласният	 път	
Севлиево	 -	 Драганов-
ци	 –	 Габрово	 осигурява	
най-кратката	 връзка	 меж-
ду	 столицата	 и	 Габрово,	
както	 и	 между	 Севлиево	
и	 Габрово.	 Свързва	 насе-
лените	 места	 от	 Северна	
България	с	прохода	Шипка	
и	Южна	България.
	 По	 ОПРР	 тази	 годи-
на	 са	 основно	 ремонти-
рани	 над	 27	 км	 от	 път	

II-44	 на	 територията	 на	
област	 Габрово.	 В	 лот	 11	
е	участъкът	от	Севлиево	 -	
Драгановци	 (14,6	 км),	 а	 в	
лот	12	-	от	Драгановци	до	
Габрово	(12,6	км).	Работата	
на	 лот	 12	 завърши	 през	
април.	С	изпълнението	на	
двата	 проекта	 се	 пости-
га	 хомогенност	 на	 пътния	
участък,	повишава	се	без-
опасността	на	движение	и	
удобството	при	пътуване.
	 Участъкът	 в	 лот	 11	
преминава	 през	 град	 Се-
влиево	 в	 непосредствена	
близост	до	жилищни	зони,	
детска	градина,	болница	и	
детски	площадки.	
	 Трасето	е	с	подобрено	
отводняване,	 нова	 асфал-
това	 настилка,	 хоризон-
тална	маркировка,	ограни-
чителни	 системи	 и	 пътни	
знаци.	
	 Ремонтирани	 са	 трите	

моста	над	реките	Видима,	
Росица	 и	 Лопушница.	 Об-
новени	 са	 и	 връзките	 на	
пътния	 възел	 при	 преси-
чането	с	път	 I-4	Севлиево	
-	 Велико	 Търново	 и	 на	 8	
кръстовища.	Четири	от	тях	
са	в	Севлиево	-	с	улиците	
„Мармарча“,	 „Неофит	 Рил-
ски“	и	„Александър	Вереш-
чагин“,	 „Марин	 Попов“	 и	
улицата	за	автогарата.	
	 Останалите	 кръстови-
ща	 са	 при	 пресичането	 с	
пътищата	за	селата	Шума-
та,	Горна	Росица	и	Яворец.
	 Изпълнител	 на	 строи-
телно-монтажните	 работи	
на	 лот	 11	 е	 ДЗЗД	 „Хо-
талич“,	 в	 което	 участват	
„Инфрастроежи“	 ООД	 и	
„Автомагистрали	 -	 Черно	
море“	АД.	
	 Стойността	 на	 догово-
ра	 е	 12	 501	 880,36	 лв.	 с	
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Пътят Севлèевî-Дðагаíîвцè гîтîв, стðува 13 млí.
Тази година ремонтираха над 27 км от най-кратката връзка между София и Габрово: Севлиево - Драгановци 14,6 км + Драгановци - Габрово 12,6

	 Градинките	в	Севлиево	
станаха	по-пъстри	след	за-
саждането	на	хиляди	нови	
цветя.	 Пъстрите	 растения	
бяха	 дарени	 на	 Община	
Севлиево	 от	 оранжерии	
„Зеленко“	 и	 вече	 красят	
обществените	 простран-
ства	 в	 града.	 Подаръкът	
бе	 направен	 в	 последни-
те	 дни,	 а	 компанията	 е	
предоставила	 на	 Община-
та	 хиляди	 нови	 цветя	 от	
видовете	 бегония,	 салвия,	
гайлардия	и	импатиенс.	
	 С	 дарението,	 напра-

вено	 от	 разсадника,	 цен-
търът	 на	 града	 е	 още	 по-
цветен	и	красив,	а	хората	
вече	забелязват	красивите	
цветя.	
 

Õèляäè íîвè цветя кðасят 
Севлèевî, äаð îт "Зелеíкî"

	 В	сградата	на	Община	
Севлиево	вчера	се	прове-
де	 заседание	 на	 Общин-
ската	 епизоотична	 коми-
сия	във	връзка	с	усложне-
ната	обстановка	в	региона	
заради	 болестта	 африкан-
ска	 чума	 по	 свинете.	 На	
заседанието	 присъстваха	
и	кметовете	на	населените	
места	в	община	Севлиево.	
Те	 бяха	 отново	 запознати	
с	 решението	 на	 Централ-
ния	 епизоотичен	 съвет	 и	
на	 Областната	 епизоотич-
на	 комисия	 в	 Габрово,	 че	
в	 радиус	 от	 20-километ-
ровата	 зона	 около	 индус-

триалната	 ферма	 „Айви	
БГ“	 ООД,	 намираща	 се	 в	
местността	 Чакала,	 общи-
на	Севлиево,	трябва	да	се	
преустанови	 отглеждането	
на	 свине	 от	 типа	 „заден	
двор“.
	 Собствениците	 на	
домашни	 прасета	 имаха	
възможност	 до	 момента	
доброволно	 да	 умъртвят	
животните	 си.	 Срокът	 за	
това	вече	изтече	и	ще	се	
пристъпи	 към	 умъртвява-
нето	на	животните	от	ком-
петентните	органи.	Това	са	
Областната	 дирекция	 по	
безопасност	 на	 храните,	

съгласно	 разпоредбите	
на	 закона.	 Мярката	 зася-
га	 всички	 собственици	 на	
свине	от	типа	„заден	двор“	
в	община	Севлиево,	стана	
ясно	по	време	на	заседа-
нието.
	 „Община	 Севлиево	 е	
изпълнила	 задълженията	
си	по	закон,	съгласно	ре-
шението	на	епизоотичната	
комисия.	 Вече	 са	 опреде-
лени	 терени	 в	 землищата	
на	 всяко	 едно	 населено	
място	 за	 загробване	 след	
евтаназиране	 на	животни-
те.	 Местата	 са	 утвърдени	
от	 Регионалната	 инспек-

ция	 по	 околна	 среда	 и	
води,	Басейнова	дирекция	
„Дунавски	 район“	 и	 Реги-
оналната	 здравна	 инспек-
ция	в	Габрово.
	 Добитото	 от	 домаш-
ните	 прасета	 месо	 може	
да	 се	 съхранява,	 но	 само	
след	 термична	 обработ-
ка	 –	 поне	 30	 минути	 на	
70	 градуса	 температура.	
„Мерки	 като	 изсушаване,	
осоляване,	 опушване,	 ох-
лаждане	 и	 замразяване	
на	 свинското	 месо	 не	 са	
допустими,	 защото	 е	 въз-
можно	вирусът	 дълго	 вре-
ме	да	оцелее“,	обясни	кме-

тът	 на	 Община	 Севлиево	
д-р	 Иван	 Иванов.	 Екипи	
на	ОДБХ	започват	провер-
ки,	 като	 всички	 останали	
живи	 животни	 ще	 бъдат	
евтаназирани	и	загробени.
	 „В	 случай,	 че	 заболя-
ването	 се	 появи	 в	 област	
Габрово,	 Община	 Севли-
ево	 има	 ангажимент	 да	
осигури	 нужната	 техника	
за	овладяване	на	ситуаци-
ята.	Важно	е	обаче	всички	
да	 разберат,	 че	 пробле-
мът	 е	 много	 сериозен	 и	
ще	 има	 последствия	 за	
всички	 ни“,	 обясни	 бе	 д-р	
Иванов.												 стр. 2

	 Вчера	в	Дряново	затуп-
тя	Сърцето	за	събиране	на	
капачки,	което	е	монтира-
но	 на	 Пешеходната	 зона,	
срещу	сградата	на	РУ	„По-
лиция“.	 Ръководството	 на	
Общината	прегърна	идеята	
на	Пламен	Стойнов	и	оси-
гури	 металното	 съоръже-
ние,	а	Любомир	Макавеев	
го		монтира	безвъзмездно.	
Всички	 дряновци	 и	 гости	
на	 града,	които	подкрепят	
кампанията	 „Капачки	 за	
бъдеще“,	вече	могат	да	се	
включат,	 а	 Общинска	 ад-

министрация	 се	 ангажира	
с	 регулярното	 извозване	
на	 събраните	 капачки	 до	
най-близкия	 пункт	 за	 ре-
циклиране.	 С	 инициатива-
та	освен	че	се	рециклира	
огромно	количество	пласт-
маса,	се	събират	средства	
за	 изключително	 важни	
кувьози	 за	 недоносени	
деца.

Д-р Васил Петров, отдел „Здравеопазване на животните“, Областна дирекция за безопасност на храните - Габрово:

Öелта íа пðеäпðèетèте меðкè в ðегèîíалеí плаí 
е äа се запазè èíäустðèалíата феðма в м. Чакала

Оáщèíа Дðяíîвî се включè в 
кампаíèята „Капачкè за áъäеще"

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 „Вече	 се	 радваме	 на	
първите	 завършени	 улици	
с	 европейски	 средства,	 а	
именно	 „Хаджи	 Димитър”,	
„Стара	 планина”	 и	 „Буз-
луджа”.	 Със	 средства	 на	
Общината	са	ремонтирани	
ВиК	съоръженията	под	на-
стилките.	 Улиците	 са	 ас-
фалтирани	и	много	удобни	
за	 движение.	 Оформени	
са	 тротоарите”,	 съобщава	
кметът	 на	 Дряново	 Миро-
слав	Семов.

				Общо	9	улици	в	Дряно-
во	 ще	 бъдат	 основно	 ре-
монтирани	 по	 европроект.	
Остава	 да	 се	 ремонтират	
още	19	улици	в	населените	
места	 в	 общината.	 Сред-
ствата	ще	са	от	капитало-
ви	разходи.
	 	 	 „За	 съжаление,	 не	мо-
жем	 все	 още	 да	 започ-
нем	 ремонта	 на	 главната	
улица	 „Шипка”.	 Осигуре-
ни	 са	 средства	 от	 прави-
телството	 за	 ремонта	 на	
стойност	 близо	 3	 700	 000	
лв.	 Проведени	 са	 нужни-

те	процедури	за	избор	на	
изпълнител.	 Но	 един	 от	
участниците	 обжалва	 кон-
курсната	процедура.	Мина	
заседанието	на	Комисията	
за	 защита	 на	 конкуренци-
ята,	чакаме	решение.	Това	
не	 означава,	 че	 ако	 то	 е	
в	 наша	 полза,	 фирмата	
няма	 да	 продължава	 да	
обжалва.	 Стана	 практика	
вече,	когато	става	дума	за	
големи	обществени	поръч-
ки,	 някой	 от	 участниците	
да	 обжалва”,	 коментира	
Мирослав	Семов.	 стр. 2

9 улèцè в Дðяíîвî ще áъäат ðемîíтèðаíè 
пî евðîпðîект, îстават îще 19 пî селата 
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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

�    

Възпоменание
20 години без

Цанка
ЦанкоВа
ГЕнчЕВа

 Поклон
пред светлата 

ти памет! 
 

От семейството

Пътят Севлèевî-Дðагаíîвцè гîтîв, стðува 13 млí.

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

уведомява своите клиенти, че:
 на 06.08.2019 г. от 09:30 до 16:30 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	
бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	
на	 град	 Габрово,	 Общинско	 сметище.	 Временни	
смущения	 в	 електрозахранването	 са	 възможни	 от 
09:30 до 10:00 ч. и от 16:30 до 17:00 ч. в	районите	
на	Габрово,	в	районите	на	Тончевци,	ТП	„Габро”,	ТП	
БКС,	МТП	 „Айви”,	ТП	 „Петрол”,	ТП	 „Канални	води”,	
ТП	„Хлораторно”,	БКТП	„Атланта	Импекс”	и	фирмите,	
захранващи	се	от	тях:	тези,	намиращи	се	в	Северна	
индустриална	зона	на	гр.	Габрово	–	„Дамар”,	„Айви	
Блажев”,	„Габро”,	„Димас”,	„Боби	стил”,	„Брама”,	„Ат-
ланта	импекс”,	БКС,	АВАНС.	Иванили,	с.	Парчевци,	
с.	 Бобевци,	 с.	 Бекрии,	 с.	 Седянковци,	 с.	 Ветрово,	
с.	 Бялково,	 с.	 Спанци,	 с.	 Сейковци,	 с.	 Козирог,	 с.	
Влайчевци,	с.	Живково	и	с.	Здравковец,	МТП	ВЕЦ	
„Пеев”,	с.	Шарани,	с.	Солари,	с.	Гръблевци,	с.	Бан-
ковци,	с	Попари.			
 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.

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

26/07

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

 
         

 

ВодораВно: "датата на моя-
та смърт". виоли. Ресна. тапир. 
стана. сос. урна. ита. ор. кол. 
"амати". инан. спад. Пилчар. 
синина. окови. нишава. кран. 
"никон". анархия. трапец. каин. 
нио. ура. анита. леда. Рет. еберт 
(Фридрих). Рибица. сона. "ати-
ла". катун. нут. ер. ефрат. Ша-
рапова (мария). сган. имаго. 
аир. ида. Руанда. унес. елшак. 
Щит. Разум. Балкон. Зан (стийв). 
чаир. соло. лапавица. коала. 
веп. сое. ерсте. Потекло. сарми. 
утвари. асаил. 
 оТВЕсно: "автопортрет с 
гримаса". тиара. араби. аут. Пор. 
маон. дона. елена. Заем. тлак. 
Параф. нрав. даи. опонент. Ри-
дание. сливици. "камаЗ". ЦРу. 
каро. лик. трата. участ. месач. 
окаит. Гума. тв. кос. манна. 
Бушон. "икеа". януари. илина. 
ебро. старт. Шанец. Раса. аПи. 
"нисан". данаи. лило. уста. ива-
на. упрек. ата. ма. инари. сто. 
лос. ес. къпини. Хоро. вишнов-
ка. Ританки. енеада. лели. стра-
на. янтар. акропол.

отговори на сканди 
от бр. 146, четвъртък

 На	 1	 август	 от	 10.00	
часа	 в	 РБ	 „Априлов	 –	
Палаузов“	 -	 Габрово	 се	
проведе	 работна	 среща	
със	 секретари	 	 и	 биб-
лиотекари	 от	 Габровска,	
Дряновска	 и	 Тревненска	
общини.
	 В	 първата	 част	 –	 обу-

чителен	 семинар	 по	 на-
правление	 „Библиотечни	
фондове	и	каталози	–	ком-
плектуване,	 обработка,	
опазване”,	 главният	 биб-
лиотекар	 и	 методист	 на	
РБ	 „Априлов	 –	 Палаузов“	
Светла	 Лазарова	 запоз-
на	 присъстващите	 с	 най-

важните	 изисквания	 към	
работата	 на	 читалищни-
те	 библиотекари,	 обобщи	
отчетите	 за	 2018	 година,	
коментира	 пропуски	 и	
грешки	 при	 попълване	 на	
бланките.
	 След	 това	 директорът	
на	 РБ	 „Априлов	 –	 Пала-

узов“	 Савина	 Цонева	
представи	 презентация	
за	 работното	 посеще-
ние	 в	 провинция	 Баден	
–	 Вюртемберг,	 Германия,	
по	 проект	 „Информацията	
преди	 всичко:	 из	 опита	
на	немските	публични	биб-
лиотеки“.			 	
	 	 Беше	 представе-
но	 и	 новото	 издание	 на	
РБ	 „Априлов	 –	 Палаузов”	
„В	 помощ	 на	 библиотека-
ря	 2019:	 За	 библиотечни	
специалисти,	 работещи	
в	 общински	 и	 читалищни	
библиотеки“,	което	получи-
ха	всички	присъстващи.	
	 Изданието	 съдържа	
основните	нормативни	до-
кументи	 за	 дейността	 на	
обществените	 библиотеки,	
Етичен	 кодекс	 на	 библио-
текарите	 в	 България,	 по-
литика	 на	 комплектуване	
при	 непоискани	 дарения,	
политика	 по	 организация	
на	механизма	за	обработ-
ване	 на	 личните	 данни	 и	
тяхната	защита,	методиче-
ски	 указания,	 план/отчет	
на	библиотеката	и	различ-
ни	формуляри.

Д-р Васил Петров, отдел „Здравеопазване на животните“, Областна дирекция за безопасност на храните - Габрово:

Öелта íа пðеäпðèетèте меðкè в ðегèîíалеí плаí 
е äа се запазè èíäустðèалíата феðма в м. Чакала

продължава от стр. 1
По	 думите	 му	 ситуация-
та	 в	 Община	 Севлиево	 е	
притеснителна	 заради	 го-
лямата	популация	на	диви	
свине.
	 „Борбата	 със	 заболя-
ването	 ще	 коства	 много	
разходки	 на	 всички,	 тряб-
ва	 да	 се	 предприемат	 и	
непопулярни	 мерки,	 на-
сочени	 както	 към	 домаш-
ните,	 така	 и	 към	 дивите	
свине“,	 обясни	 д-р	 Васил	
Петров	 от	 отдел	 „Здраве-
опазване	 на	 животните“	
към	Областна	дирекция	за	
безопасност	 на	 храните	 в	
Габрово.	 „Ако	 трябва	 да	
сме	реалисти,	то	няма	на-

чин	да	ни	подмине	заболя-
ването	–	независимо	дали	
ще	 бъде	 с	 питомни	 жи-
вотни	 или	 с	 диви.	Трябва	
да	 свикнем	 да	 живеем	 с	
това	заболяване	и	колкото	
по-организирани	и	съвест-
ни	сме,	 толкова	по-кратък	
ще	бъде	периодът	за	тези	
мерки“,	 обясни	 пред	 кме-
товете	д-р	Петров.	Той	до-
бави,	че	целта	на	предпри-
етите	 мерки	 в	 регионален	
план	е	да	се	запази	индус-
триалната	ферма,	 намира-
ща	се	в	община	Севлиево.	
Общата	 цел	 на	мерките	 в	
страната	 е	 да	 се	 съхрани	
свиневъдството	като	отра-
съл.

продължава от стр. 1
Строителният	 надзор	
е	 на	 Обединение	 „Пъти-
ща	 НРТС“	 ДЗЗД,	 в	 което	
са	 „НТСС	 –	 Консулт	 ин-
женеринг“	 ЕООД,	 „Рафа-
илов	 консулт“	 ЕООД,	 „Т7	
Консулт“	 ЕООД	 и	 „Строй-
норм“	 ЕООД.	 Техният	 до-
говор	 е	 за	 172	 800	 лв.	 с	
ДДС.	 Авторският	 надзор	
е	 на	 „ТРАНСКОНСУЛТ	 –	
22“	 ООД.	 Договорът	 им	
е	 за	 5	 800,93	 лв.	 Обща-
та	 стойност	 на	 проекта	
BG16RFOP001-7.001-0006	
Лот	11	„Път	 II-44	 (о.	п.	Се-
влиево	–	В.	Търново)	-	Се-
влиево	 -	 Драгановци	 от	
км	 0+000	 до	 км	 14+600,	 с	
обща	 дължина	 14,600	 км“	
е	12	902	797,30	лв.	Финан-
сирането	 от	 Европейския	
съюз	е	85%	-	10	967	377,71	
лв.	Националното	съфинан-
сиране	е	15%	-	1	935	419,59	
лв.	Цените	са	с	ДДС.

Пðеäставèха èзäаíèетî íа Регèîíалíата 
áèáлèîтека „В пîмîщ íа áèáлèîтекаðя”

продължава от стр. 1
 Все	 още	 нерешен	 ос-
тава	 проблемът	 с	 про-
падналия	 от	 порои	 мост	
на	 Дряновския	 манастир.	
Вече	е	направена	оценка	
колко	 ще	 струва	 постро-
яването	 на	 ново	 мостово	
съоръжение.	Тя	е	на	стой-
ност	200	000	лв.
	 Общината	 е	 кандидат-
ствала	за	осигуряване	на	
средства	 пред	 Междуве-
домствената	 комисия	 по	
бедствия	 и	 аварии.	 Ако	
комисията	не	се	произне-
се,	 или	 не	 отпусне	 сред-
ства,	проблемът	се	задъл-
бочава.
	 "Искаме	да	се	намери	
ново,	 устойчиво	 решение	
на	 проблема,	 да	 не	 се	
налага	периодично	да	ре-
монтираме	 моста,	 както	
досега	при	всяко	природ-
но	бедствие.	

	 Няма	как	да	се	изгра-
ди	наново	моста	в	същия	
вид.	Търсим	по-дълготрай-
но	решение.	
	 Искаме	 да	 го	 повдиг-
нем	 нивото	 му	 на	 места-
та,	 където	 е	 най-уязвим	
и	да	направим	светъл	от-
вор,	 през	 който	 да	могат	
да	 минават	 дървета	 при	
пълноводни	 води.	 Още	
не	 мога	 да	 кажа	 как	 ще	
изглежда,	 сега	 работят	
проектантите",	 казва	 още	
Семов.
		 Още	 строителни	 дей-
ности	 текат	 в	 Дряново	
през	 лятото.	 Изграждат	
се	 стълби	 към	 църквата,	
очаква	 се	 всеки	 момент	
да	започне	ремонт	на	ста-
рата	 сграда	 на	 училище	
"Максим	 Райкович",	 за-
вършват	 ремонтите	 рабо-
ти	 по	 читалището,	 допъл-
ни	Семов.

9 улèцè в Дðяíîвî ще áъäат ðемîíтèðаíè 
пî евðîпðîект, îстават îще 19 пî селата 

 На	31	юли	в	РУ	-	Габро-
во	 е	 образувано	 досъдеб-
но	 производство	 за	 при-
чинена	 телесна	 повреда	
в	 условията	 на	 домашно	
насилие,	във	връзка	с	по-
даден	в	17:40	часа	сигнал	
за	малтретиране	на	дете	в	
семейна	среда.	Разследва-
нето	продължава	под	над-
зора	на	прокуратурата.
	 Над	 1500	жени	 и	 деца	
в	България	са	били	жертви	
на	 домашно	 насилие	 за	
една	 година,	 сочи	 проуч-
ване	 на	 агенция	 „Анимус“	
От	Агенцията	 за	 социално	
подпомагане	 са	 получили	
1100	сигнала	за	деца.

Сèгíал за 
малтðетèðаíе 
íа äете вкъщè

	 „Заради	изтичането	на	
данни	 от	 НАП	 в	 момента	
текат	обсъждания	дали	да	
не	се	предприеме	затягане	
на	някои	режими,	включи-
телно	 по	 отпускането	 на	
бързи	кредити,	 каза	вице-
премиерът	 Томислав	 Дон-
чев.	
	 Според	 специалисти-
те	хакването	на	данъчната	
агенция	 няма	 потенциал	
за	създаване	на	кой	знае	
какви	 проблеми,	 тъй	 като	
ЕГН-та	 до	 преди	 няколко	
години	бяха	общодостъпна	
информация.	 В	 комбина-
ция	 с	 други	 лични	 данни,	
може	да	се	стигне	до	не-
приятни	 ситуации,	 посочи	

Дончев,	което	общо	взето	
значи,	че	опасността	е	го-
ляма,	 защото	 те	 все	 пак	
могат	да	бъдат	свързани.	
	 От	 фирмите	 за	 бър-
зи	 кредити	 обясняват,	 че	
макар	 документите	 да	 се	
подават	 онлайн,	 задължи-
телно	 условие	 е	 да	 при-
качиш	 копие	 от	 личната	
си	карта.	Без	клиентът	да	
предостави	 своята	 лична	
карта,	онлайн,	без	кредит-
ният	 инспектор	 да	 види	
лицето	и	гърба	на	личната	
карта,	 без	 да	 бъде	 вери-
фицирана,	 нито	 едно	 фи-
зическо	 лице	 не	 може	 да	
бъде	 не	 просто	 одобрено,	
дори	разгледано.

Тîмèслав Дîíчев: Мîже 
äа се затегíат áъðзèте 
кðеäèтè, заðаäè теча в НАП
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Обединеният	 габров-
ски	 клуб	 „Янтра	 2019“	 ще	
стартира	новия	шампионат	
в	 Северозападната	 Трета	
лига	 с	 домакински	 мач	
срещу	 „Ювентус“	 (Малчи-
ка),	 това	 отреди	 жребият,	
който	 беше	 теглен	 вчера	
в	Зоналния	съвет	на	БФС	
във	Велико	Търново.	Само	
14	 отбора	 ще	 участват	 в	
първенството	 през	 се-
зон	 2019/2020.	 Във	 Втора	
лига	 се	 изкачи	 „Спартак“	
(Плевен),	 а	 „Левски	 2007“	
(Левски)	 и	 „Янтра“	 (Пол-
ски	Тръмбеш)	отпаднаха	от	
групата.	По	 свое	желание	
от	 участие	 се	 оттегли	 и	
съставът	на	„Ботев“	(Луко-
вит).	Така	 Северозападна-
та	Трета	лига	остана	с	че-
тири	отбора	по-малко	след	
края	 на	миналия	 сезон,	 а	
новите	 членове	 са	 само	
два	-	„Ювентус“	(Малчика),	
който	 се	 завръща	 след	
двугодишна	 пауза,	 и	 вто-
рият	от	видинската	област-
на	 група	 -	 „Дреновец“	 от	
едноименното	 село	 в	 об-
щина	Ружинци.	Желанието	

на	 „Левски“	 да	 продължи	
участието	 си	 в	Трета	 лига	

не	 бе	 уважено,	 тъй	 като	
наредбата	 е	 категорич-

на,	 че	 заелите	 крайните	
две	 места	 изпадат	 и	 не	

могат	 да	 бъдат	 оставени.	
От	общо	 14-те	 отбора	пък	

четири	 са	 от	 Габровска	
област	-	„Янтра	2019“,	„Се-
влиево“,	 „Трявна“	 и	 „Локо-
мотив“	(Дряново).

Първият	 кръг	 е	 насро-
чен	за	края	на	следващата	
седмица	 (11	 август),	 а	 по-
следният	за	есенния	полу-
сезон	ще	бъде	в	началото	
на	 ноември.	 „Янтра	 2019“	
ще	 има	 седем	 домакин-
ства	 и	 шест	 гостувания	 в	
първия	дял	от	шампионата.	
След	 двубоя	 с	 „Ювентус“	
на	 габровския	 тим	 пред-
стои	гостуване	на	един	от	
основните	 претенденти	 за	
първото	място	 -	„Вихър“	в	
Славяново.	 В	 3-я	 кръг	 от-
борът	ни	ще	приеме	„Пар-
тизан“	 (Червен	 бряг),	 в	
4-я	 ще	 гостува	 на	 „Ботев“	

(Козлодуй),	 в	 5-я	 ще	 до-
макинства	 на	 „Бдин	 1923“	
(Видин),	а	в	шестия	е	пър-
вото	 регионално	 дерби	 -	
срещу	„Трявна“	на	стадион	
„Ангел	Кънчев“	в	съседния	
град.	След	това	на	отбора	
предстои	 домакинство	 на	
„Академик“	 (Свищов),	 тра-
диционно	трудно	гостуване	
на	„Севлиево“,	мач	у	дома	
с	„Павликени“	и	визита	на	
„Локомотив“	 в	 Мездра.	 В	
последните	 три	 кръга	 за	
есента	 „Янтра	 2019“	 ще	
приеме	 водения	 от	 своя	
бивш	 наставник	 Петър	
Кръстев	 тим	 на	 „Локомо-
тив“	(Дряново),	ще	гостува	
на	 новака	 „Дреновец“	 и	
ще	 завърши	 с	 домакин-
ство	на	„Ком“	(Берковица).

"Яíтðа 2019" запîчва с äîмакèíствî íа "Ювеíтус" 
слеäващата íеäеля, гðупата е самî с 14 îтáîðа

опрЕдЕлЕнаТа даТа за карТоТЕкиранЕ 
на „ЯнТра 2019“ Е 6 аВГусТ (ВТорник)

ЕТО	ВСИЧКИ	СРЕщИ	ОТ	I	КРъГ:
„Академик“	(Свищов)	 -	„Ком“	(Берковица)
„Севлиево“	 -	„Трявна“
„Павликени“	 -	„Бдин	1923“	(Видин)
„Локомотив“	(Мз)	 -	„Ботев“	(Козлодуй)
„Локомотив“	(Др)	 -	„Партизан“	(Червен	бряг)
„Дреновец“	 -	„Вихър“	(Славяново)
„Янтра	2019“	 -	„Ювентус“	(Малчика)

	 Юношите	 на	 обедине-
ния	габровски	клуб	„Янтра	
2019“	 загубиха	 с	 1:4	 при	
визитата	си	на	новия	член	
на	Елитната	U19	-	„Верея“,	
в	контролна	среща,	играна	
на	 „Трейс	Арена“	 в	 Стара	
Загора.
	 Воденият	 от	 Веселин	
Антонов	 и	 Пламен	 Кожу-
харов	отбор	поведе	още	в	
началото	на	срещата	с	гол	
на	 новото	 попълнение	Ан-
тонио	Обрешков.	Впослед-
ствие	габровският	тим	уда-
ри	 греда	 и	 пропусна	 още	
няколко	добри	възможнос-
ти	да	затвърди	преднината	
си.	Домакините	изравниха	
след	 половин	 час	 игра,	
а	 в	 края	 на	 полувремето	
направиха	пълен	обрат.	
	 През	 втората	 част	 в	
състава	 на	 „Янтра	 2019“	
бяха	 направени	 множе-
ство	смени	и	старозагорци	
имаха	надмощие,	което	се	
изрази	в	още	две	реализи-
рани	 попадения	 за	 край-
ното	1:4.

	 „През	 първото	 полу-
време	имаше	положителни	
неща	и	се	доближихме	до	
това,	 което	 трябва	 да	 иг-
раем.	 Физически	 изоста-
ваме	и	явно	това	забавяне	
на	 старта	 на	 подготовка-
та	 ни	 не	 можем	 да	 го	
компенсираме	 все	 още“,	
коментира	 Веско	 Антонов	
след	срещата.
	 Цял	мач	изигра	новото	
попълнение	 Георги	 Петра-
киев,	 който	 беше	 използ-
ван	като	десен	краен	бра-
нител	и	външен	халф.
 „Янтра 2019“ започна сре-
щата в състав: Валери Мари-
нов, Георги Петракиев, Асен 
Асенов, Валери Радославов, Ми-
хаил Йосифов, Синан Ибраимов, 
Данаил Куцилев, Даниел Ген-
чев, Мартин Ботев, Цветомир 
Станев, Антонио Обрешков.
	 Следващата	 проверка	
на	тима	ще	бъде	в	събота	
срещу	 дублиращия	 отбор	
на	 „Етър“	 (Велико	 Търно-
во).	 Мачът	 ще	 се	 състои	
на	терена	в	село	Леденик.				

сВЕтозар ГатЕВ

35	 състезатели	 на	
местния	 клуб	 „Узана“	 ще	
участват	 в	 най-масовото	
състезание	 по	 ориентира-
не	у	нас	 -	Купа	България.	
43-то	 издание	 на	 триднев-
ната	 международна	 над-
превара	ще	се	проведе	от	
2	до	4	август.	Организато-
ри	са	Спортен	клуб	„Бегун“	
и	Българска	федерация	по	
ориентиране,	 със	 съдей-
ствието	на	Община	Стрел-
ча	и	Община	Копривщица,	
в	чийто	район	е	проявата.	
659	 участници	 на	 възраст	
от	 10	 до	 80	 години	ще	 се	
включат	 в	 най-масовото	
състезание	 по	 ориентира-
не	 в	 държавния	 спортен	
календар.

Купа	 България	 е	 отво-
рена	 и	 за	 ориентировачи	
от	 чужбина,	 като	 в	 тазго-
дишното	 издание	 на	 про-
явата	 са	 заявили	 участие	
спортисти	 от	САщ,	 Чехия,	
Австрия,	 Русия,	 Франция,	

Швеция,	 Латвия,	 Турция,	
Норвегия,	 Белгия,	 Велико-
британия	и	Румъния.	

Предстоят	три	отделни	
старта	 с	 общо	 класиране	
по	 време.	Организаторите	
са	 предвидили	 интересни	
и	 атрактивни	 маршрути,	
които	 минават	 през	 мега-
литни	 светилища,	 датира-
ни	от	 периода	между	V	 в.	
пр.н.е.	-	VI	в.	сл.н.е.	

Мегалитният	 комплекс	
Скумсале,	 където	 ще	 се	
проведе	 състезанието,	 е	
един	 от	 най-големите	 по	
площ	 на	 територията	 на	
България.	 Характеризира	
се	 с	 множество	 разноо-
бразни	 скални	 обекти	 с	
култово	 предназначение,	
разположени	 сред	 млада	
дъбова	 гора.	 От	 особен	
интерес	 е	 конфигурацията	
от	 мегалити	 в	 северната	
му	 част,	 където	 на	 голя-
ма	 поляна,	 заобиколена	
от	 всички	 страни	 с	 висо-
ки	скали,	са	разположени	
тронове,	 улеи,	 жертвени-

ци,	 свързани	 с	 култова-
та	 дейност	 на	 древните	
обитатели	на	Средна	гора.	

Големите	 скали	 на	 Скум-
сале	 са	 от	 гранит,	 който	
изветрява	 по	 характерен	

начин,	 вследствие	на	кое-
то	 са	 се	 образували	 при-
чудливите	скални	форми.

КСО „Узаíа" с 35 състезателè íа Купа БългаðèяЕлèтíата íа "Яíтðа 2019" 
загуáè îт "Веðея" в кîíтðîла

Националният	отбор	на	
България	 по	 хандбал	 за	
девойки	 до	 17	 години	 за-
мина	 тази	 нощ	 за	 Грузия,	

където	 от	 3	 до	 11	 август	
ще	 се	 проведе	 Европей-
ско	 първенство	 за	 тази	
възраст.	

Това	 ще	 бъде	 първо	
участие	на	подобен	форум	
за	тази	формация,	подкре-
пяна	 от	 Корпорация	 „Раз-

витие“.	 Тя	 беше	 селекти-
рана	по	време	на	турнира	
„Да	се	срещнат	най-добри-
те“,	 проведен	 през	 месец	

април	 миналата	 година	 в	
зала	 „Орловец“.	 Старши	
треньор	 на	 тима	 е	 Петя	
Панчева,	 с	 помощници	

Ирина	 Миладинова	 и	 Те-
фик	Парафитов.
В	 състава	 за	 първен-

ството	 в	 Тбилиси	 са	 че-
тири	 състезателки	 на	 ХК	
„Бъки“	 -	 вратарката	 Прес-
лава	 Стойчева,	 Мари	 То-
мова,	 Стефани	 Петрова	
и	 Иванела	 Арнаудова.	 От	
„Хасково“	 са	 Василена	
Шомова,	 Катерина	 Ванче-
ва	и	Лорета	Радославова,	
от	 „Ники	 спорт“	 (Сливни-
ца)	-	Анита	Костадинова	и	
Симона	Петрова,	от	„Алба-
трос“	(Бургас)	-	Калина	Ба-
калова	 и	 Иванина	 Петро-
ва.	 По	 един	 представител	
в	националния	отбор	имат	
„Етър	64“	(Велико	Търново)	
-	Веселина	Иванова,	„Нове	
99“	 (Свищов)	 -	 Кристина	
Цветанова,	 „Панагюрище“	
-	 Катрин	 Чочева,	 и	 „Сви-
ленград“	 -	 Жаклин	 Пет-
кова.
10	 отбора	 ще	 участват	

в	 първенството.	 България	
е	 в	 една	 предварителна	
група	 със	 Сърбия,	 Украй-
на,	 Фарьорски	 острови	 и	
Гърция.	В	другата	група	са	
отборите	 на	 Литва,	 Фин-

ландия,	 Швейцария,	 Лат-
вия	и	домакина	Грузия.
Първият	мач	на	нашите	

момичета	 е	 в	 неделя,	 4	
август,	 срещу	 Фарьорски	
острови.
Срещите	от	първенство-

то	 могат	 да	 бъдат	 наблю-
давани	на	живо	на	 тв	 ка-
нала	на	Европейската	фе-
дерация	по	хандбал	-	www.
ehfTV.com,	както	и	на	офи-
циалния	 сайт	 на	 проявата	
-	 www.w17ehf.geohandball.
ge.
България	 е	 бронзов	

медалист	 от	 предходното	
първенство	за	девойки	до	
17	години,	което	се	прове-
де	в	Македония	през	2017-
та.	В	малкия	финал	тогава	
отборът	ни	се	наложи	над	
домакините	с	30:25.
Страната	 победител	

от	 първенството	 в	 Грузия	
ще	получи	възможност	 да	
участва	 в	 Европейските	
шампионати	за	девойки	до	
17	 и	 до	 19	 години	 през	
2021	 година	 при	 топ	 ранг	
отборите,	 както	и	на	Све-
товното	за	девойки	под	18	
години	през	2020-та.					

Нацèîíалíèят îтáîð пî хаíäáал за äевîйкè äî 17 
гîäèíè замèíа за Евðîпейскî пъðвеíствî в Гðузèя
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен ремонт 30 000 лв
2-ст., Голо бърдо, етаж 8/11, 62 м2, южен, за ремонт          22 500 eu
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, PVC, ТЕЦ 62 000 лв
3-ст., Баждар, етаж 3/4, част. ремонт, PVC 79 950 лв
3-ст., Сирмани, 1/4, за освежителен ремонт, PVC, локално парно 62 000 лв
3-ст., Болница, етаж 3/5, 94 м2, тухлен, гараж, таванска          34 900 eu
3-ст., център, ново стр., 111м2, ет. 5, ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3-ст., Варовник, за ремонт, 80 м2, ет.1, над гаражи, гараж 28м2  60 000 лв
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 105 000 лв
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 75 000 eu

3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, газ+гараж+1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел, PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94м2, ет.1, PVC, за освеж. ремонт, кухня+уреди 62 000 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж и маза 70 600 лв
3-ст.,Трендафил1, панел, 76 м2, ет.5/5 27 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възможност за газ 65 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

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 79 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Мичковец, 200 м2 РЗП, двор 1000 5м2 45 000 eu
Беломъжи, 130 м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 54 5м2 44 900 eu
Богданчовци, 1-ет., 36 м2 ЗП, 452 м2 двор 17 200 лв
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 39 900 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чардак, 700м2 двор 18 000 лв
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, дворq 1400 м2 40 000 лв
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 62 995 eu
Иглика, 136 м2 РЗП, стопански постройки, двор 691 м2 27 425 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 1040 м2 35 000 eu
Гайтани, 78 м2 ЗП, стара, с плочи, плевня, двор 2513 м2 17 500 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
Лесичарка, 2 ет. 100 м2 ЗП, двор 2432 м2                           50 000 eu
Малини, 2-ет., 50 м2 ЗП, плевня, къща 70 м2 ЗП двор 1450 м2 8 000 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
Стойчевци, монолитна с чардак, двор 2540 м2, ток, вода, бунгало 36 500 eu
Харачери, стара, с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 33 000 лв
Читаковци, 250 м2 ЗП, стара основно реставрирана, сондаж за вода, нов 
покрив и дограма, двор 2200 м2 45 000 лв
ПРОДАВА - ВИЛИ

Лесичарка, 2-етажна, 57 м2, гараж, двор 580 м2 36 000 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu

Индустриална зона, УПИ, произв. и складова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци, 1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

БИЗНЕС ИМОТИ
Произв. сграда 105 м2, отстъпено право на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Произв. база сгради 4229 м2, 18725 терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж-1056м2РЗП, УПИ4455м2, за хотел и басейн 399000 лв
Идеален център, нощен клуб 80 м2 33 000 eu
СИЗ, фабрика кожи РЗП 800м2, 2880 терен, канал, до трафопост 215000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 1500 м2 РЗП 193 800 eu
Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 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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Рекламè è îáявè в “100 вестè”

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ на ул. „ва-
ровник“ се продава на 
тел. 0889/020-298. [28, 
15]
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава на 
тел. 0899/134-889. [33, 
14]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ продава тел. 
0885/733-225. [11, 11]
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ в центъра се прода-
ва на тел. 0888/813-710. 
[11, 8]
МонолиТЕн Гараж на 
улица „Зелена ливада“, до 
гробищния парк, се прода-
ва на тел. 0899/219-257. 
[11, 6]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
70 кв. м, се продава или 
заменя за къща - тел. 
0887/621-225. [12, 10]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
70 кв. м, се продава на 
тел. 0887/621-225. [12, 
10]
МЯсТо В село киевци 
(новият квартал) - южно 
изложение, 2.800 дка, се 
продава на тел. 0876/322-
119. [8, 8]
ЕТаж оТ къща в центъ-
ра, зад мол Габрово, с 
двор 150 кв. м, се прода-
ва на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [20, 12]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
на колелото се продава на 
тел. 0877/40-87-22. [11, 
7]
парЦЕл В село музга, 1.5 
декара, регулация, за 6500 
лева се продава на тел. 
0884/078-076. [7, 7]

парЦЕл В село армените, 
1 декар, регулация, ток 
и вода, за 8500 лева се 
продава на тел. 0884/078-
076. [7, 7]
парЦЕл до „техномар-
кет“, 3 дка, за 20 000 
лева се продава на тел. 
0892/484-602. [22, 5]
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, 3]
урЕГулиран парЦЕл - 1 
декар, в село Поповци се 
продава на тел. 0888/67-
68-60. [22, 5]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
66 кв. м, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0887/810-915. [11, 3]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 7]
къща В кв. тончевци с 
1 дка двор и пристрой-
ки се продава на тел. 
0877/360-507, 0889/705-
755. [5, 4]
МЯсТо - 1000 кв. м, с 
бунгало, в село драгие-
вци, 18 000 лв., продава 
тел. 0889/26-11-26. [7, 6]
упи - 700 кв. м, в кв. 
стефановци, 14 500 
лв., се продава на тел. 
0896/651-920. [11, 4]
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. [17, 
4]
къща В кв. недевци с 
дворно място и сушина се 
продава на тел. 0886/434-
006. [6, 3]

саниран апарТаМЕнТ 
- 60 кв. м, в блок „кам-
чия“ се продава на тел. 
0894/69-96-70. [11, 5]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
кв. трендафил-2 се прода-
ва на тел. 0879/65-38-03. 
[6, 3]
апарТаМЕнТ В идеален 
център спешно се прода-
ва на тел. 0887/954-989. 
[3, 2]
апарТаМЕнТ В село Буря 
за 10 000 лева спешно се 
продава на тел. 0887/954-
989. [3, 2]
къща В село Горна Ро-
сица, 3 дка двор, гараж, 
геран, може замяна за жи-
лище в Габрово, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0876/777-839. [11, 4]
ГолЯМа къща с двор в 
село стоевци се прода-
ва на тел. 0884/429-116. 
[12, 4]
1/2 идЕална част от 
къща в кв. Палаузово (с 
право на ползване на 
общи части) продава  тел. 
0896/207-572. [3, 3]
иМоТ оТ 2 къщи, два 
декара, на 5 км от цен-
търа се продава на тел.  
0897/569-027 [11, 3]
къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [11, 2]
ГарсониЕра с теЦ на ул. 
„морава“, ет. 6, ап. 17 се 
продава на тел. 0898/657-
888. [5, 1]
ЕТаж оТ къща се продава 
с обзавеждането (мебели, 
ел. уреди, вносен порце-
лан, текстил), гараж за 
две коли и дворно място. 
справки на тел. 066/87-
56-20, 066/87-96-18, от 
9.00 до 18.00 часа. [9, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.

купуВаМ къща, апар-
тамент, гараж и други на 
дългосрочен лизинг. тел. 
0899/143-163 [22, 11]
парЦЕл с право на стро-
еж - 1 дка, от Шиваров 
мост до кв. любово търси 
да закупи тел. 0894/682-
826. [22, 22]
иМоТ с тежести (идеал-
ни части) - 0898/985-828 
[33, 8]
Малък апарТаМЕнТ - 
30-40 кв. м, търси да за-
купи тел. 0898/935-164, 
след 17.00 часа. [5, 5]
къща В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [11, 6]

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, 23]
поМЕщЕниЯ В блок 
„катюша“ 1 се дават под 
наем на тел. 0898/771-
309. [11, 7]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/007-
478. [11, 11]
иЦ, дВа магазина/офи-
си, договаряне - тел. 
0888/328-193. [11, 6]
ГарсониЕра на ул. „сте-
фан караджа“ 25, сре-
щу автогарата, с теЦ,, 
се дава под наем на тел. 
0888/731-773. [20, 8]
МаГазин под наем - 120 
кв. м, на бул. „столетов“ 
№ 69, кв. Бичкиня - тел. 
0888/903-591. [5, 4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в идеален център - обза-
веден, се дава под наем 
на тел. 0886/116-991. 
[11, 2]

поМЕщЕниЕ - 240 кв. м, 
за складова база изгодно 
се дава под наем на тел. 
0894/422-089. [3, 3]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/381-
478. [11, 2]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0889/353-
138. [5, 2]
поМЕщЕниЕ В кв.еса, 
подходящо за магазин, 
офис, фризьорски услуги 
и т. н., се отдава под 
наем на тел. 0877/564-
996. [14, 2]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [21, 1]
МаГазин - 210 кв. м, 
се дава под наем на тел. 
0887/810-915. [11, 1]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
Русевци се дава под наем 
на тел. 0898/907-667. [3, 
1]

иМоТи заМЕнЯ
къща заМЕнЯ за двуста-
ен апартамент - справки 
на тел. 0878/497-710. [5, 
4]

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 8]

Гори продаВа
иГлолисТна Гора - 3 
декара, се продава на тел. 
0884/308-903. [5, 1]

нощуВки
саМосТоЯТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 21]
нощуВки - справки на 
тел. 0882/381-478. [11, 
2]
нощуВки, ЦЕнТър - 
0878/515-080. [21, 1]

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

даВа заЕМ
Бърз заЕМ - справки 
на тел. 0897/219-833. 
[22, 21]
заЕМ днЕс - 0898/970-
820. [11, 11]

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

рЕГисТраЦиЯ на 
фирМи и счЕТо-
Водно оБслуж-
ВанЕ - справки на 
0898/480-821

аВТоМоБили продаВа
суБару форЕсТър - 
1999 г., 2000 кубика, се 
продава на тел. 0896/674-
793. [11, 11]
BMW 320 D - 2001 г., 
комби, за 1990 лв. се 
продава на тел. 0889/218-
879. [4, 3]
форд фиЕсТа, 1.3, бен-
зин/газ, 2005 г., за 3500 
лв. се продава на тел. 
0888/555-298. [5, 5]

МЕрЦЕдЕс 200 д за 700 
лева се продава на тел. 
0888/374-793. [11, 7]
опЕл зафира, 2.2, бен-
зин, газов инжекцион, 
всички екстри, продава  
тел. 0889/22-98-60. [12, 4]
сиТроЕн с3 се прода-
ва на тел. 0897/64-77-11. 
[11, 3]
Голф 2, 1.6, бензин/
газ, се продава на тел. 
0876/600-261. [5, 1]

МикроБуси, каМиони
ВолГа-Газ 24 се продава 
на тел. 0889/28-44-56. [5, 
3]
Мазда 323 - цена: 850 
лв., се продава на тел. 
0888/049-378. [11, 5]

джипоВЕ
джип „дайхаЦу“, бен-
зин, 1.6, 109 к. с., специа-
лизиран за лов, отлично 
състояние, се продава на 
тел. 0885/133-711. [20, 
16]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
падни и соЦиалис-
ТичЕски МоТопЕди 
и МоТоЦиклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с лип-
си - справки на тел. 
0999/009-008.

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

ГуМи, джанТи

алуМиниЕВи джан-
Ти оТ „ауди“ а6. с 
ГуМи „Toyo proxes” 
225/45/zr16 98W; 
ЦЕна по доГоВарЯ-
нЕ - 0887/611-753 
[20, 17]

аВТочасТи/МаГазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.
ориГинални часТи за 
Жигули се продават на 
тел. 0882/755-681. [3, 3]

аВТоуслуГи
аВТоТЕнЕкЕджийски 
и автобояджийски услу-
ги. качЕсТВЕно, ЕкспЕ-
диТиВно, аТракТиВни 
ЦЕни. тел. 066/821 566, 
0888 321 692.
кърпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [11, 2]

под наЕМ
аВТоМоБили под наем - 
справки на тел. 0878/929-
080. [21, 1]

„VAIKAr reNTACAr“ 
аВТоМоБили под 
наЕМ, ул. „еману-
ил манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 14]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 18]
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сТроиТЕлсТВо

„ВЕлЕВ-сТрой-рЕ-
МонТ“ оод прЕдла-
Га саМоразлиВни 
подоВи покриТиЯ 
и Бои. хидро- и 
ТоплоизолаЦии , 
покриВи, инЕрТни 
МаТЕриали. склад 
- тел. 0898/412-609, 
магазин - ул. „капитан 
дядо никола“ 65, тел. 
0884/319-403. [9, 1]

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 покриви, хи-
дроизолация, дренаж - тел. 
0886/762-434. [25, 17]

рЕМонТ на всякакви 
покриви, улуци и с пло-
чи се извършва на тел. 
0896/859-701 [30, 28]
алпинисТи - справки на 
тел. 0887/131-381. [22, 
20]
напраВа на покриви, ре-
монти, топлоизолация и 
други услуги - справки на 
тел. 0888/020-187. [25, 
17]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, бетони, реставрации 
- тел. 0897/390-194. [25, 
17]
рЕМонТ на покри-
ви и строителство - тел. 
0889/506-272. [12, 10]
склад за дървен матери-
ал - бул. „столетов“ 168, 
справки на тел. 0889/506-
272. [12, 10]
кърТи, съБарЯ, проби-
ва - тел. 0878/432-558, 
0889/134-796. [11, 7]
рЕМонТ на стари къщи 
от основи до покрив - 
0882/279-749. [15, 9]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, и 
варови мазилки. справки 
на тел. 0876/416-716. [11, 
8]
БриГада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренажи, 
тенекеджийски и бояджий-
ски услуги и др. справки 
на тел. 0899/638-875. [11, 
4]
рЕМонТ на покри-
Ви, тенекедЖийство - 
справки на тел. 0893/873-
271. [11, 4]

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 и боядисва-
не - тел. 0878/508-333.
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
8]
МонТаж ГипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 8]
МонТаж на подови на-
стилки и монтиране на ме-
бели - тел. 0886/347-796. 
[11, 6]
рЕМонТи, зидарии, 
шпакловки, боядисване, 
изолация и мазилки се из-
вършват на тел. 0896/22-
88-06. [11, 6]

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, 20]

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 

други врати, огради, пара-
пети - тел. 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, 11]
МЕТални консТрукЦии, 
парапети, огради, врати, 
навеси - тел. 0882/407-
493. [11, 2]

Ел. инсТалаЦии, 
рЕМонТи
Ел. услуГи - тел. 
0888/049-378. [33, 3]

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, 28]

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
оТпушВаМ канали от 
Ф 50 до Ф 110 мм с 
професионална машина в 
Габрово и региона - тел. 
0896/684-793. [22, 19]

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, 17]

Al  и PVC дограма + бо-
нус - 0893/206-746. [22, 
14]

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, 18]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 18]
дрЕБни ЕлЕкТроуслуГи 
по домовете - справки на 
тел. 0899/145-802. [33, 
10]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - справки на тел. 
0988/815-645, 0884/155-
075. [3, 2]

поддръжка коМпЮТри
поддръжка на хардуер 
и софтуер, инсталиране на 
програми и отстраняване 
на проблеми - справки на 
тел. 0889/171-447. [12, 
10]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър йоРда-
нов“ - пране на килими - 
0896/741-416, 0896/741-
415.
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 11]
почисТВанЕ на мази, 
къщи, дворове и апарта-
менти. миене на стъкла. 
тел. 0893/924-307. [11, 
10]
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартамен-
ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 12]
почисТВанЕ на входно 
стълбище - тел. 0876/66-
06-01. [11, 4]

косЕнЕ

профЕсионално 
косЕнЕ и поддръж-
ка - справки на тел. 
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, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [17, 16]
косЕнЕ и почистване на 
места - тел. 0899/155-
386. [12, 6]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти и къпини - 
тел. 0886/30-80-17. [22, 
5]

косЕнЕ с храсторез - тел. 
0876/479-910. [11, 5]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0895/193-066. 
[11, 2]

хидроизолаЦии
хидроизолаЦии къщи 
от дърво - тел. 0877/166-
459. [22, 12]
напраВа хидроизола-
ЦиЯ на покриви и улуци - 
тел. 0896/514-365. [24, 4]

услуГи
рЯзанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (алПи-
нист) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
коВач, кВ. смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
съБарЯнЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
съБарЯнЕ и почистване 
на дворни места - тел. 
0878/162-914. [13, 8]
заВаръчни услуГи - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
6]
рЕМонТ на стругове, 
фрези и други извършва 
тел. 0898/359-222. [25, 6]

Градини, БасЕйни

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

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.
дъБ сЕ продава на тел. 
0878/159-361. [3, 2]
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.

„МГ-лЕс“ продаВа дърва 
за огрев - 0887/547-499, 
0878/513-655.

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

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.
сухи и суроВи нацепени 
дърва - 80 лева, се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
наЦЕпЕни и метрови 
дърва. Реална кубатура. 
тел. 0883/55-33-04.
дърВа за огрев. Реална 
кубатура. тел. 0879/988-
047.

ГоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0885/950-
358. [23, 19]
нарЯзани, наЦЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., мет-
рови - 75 лв. се продават 
на тел. 0893/511-154. [23, 
14]
рЕжа дърВа - 5 лв. - тел. 
0878/432-558, 0889/134-
796. [11, 7]
„флинТ-ГайдароВи“ 
(„пЕТЯ Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. осигурен транс-
порт. тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [31, 12]

рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 7]
дърВа за огрев - наря-
зани и нацепени. неза-
бавна доставка. сухи. тел. 
0896/807-688. [19, 11]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - 0899/155-386. [12, 6]
дърВа за огрев - 80 лв./
куб. м, нарязани и нацепе-
ни, с включен транспорт, 
бук, габър, меше по избор 
на клиента, се продават на 
тел. 0879/562-733. [15, 3]
салкъМ - нацепен, на-
рязан, 75 лв./куб. м - тел. 
0897/741-763. [15, 3]

МЕТроВи дърВа - 75 
лв./куб. м, и нарязани - 
85 лв./куб. м, се продават 
на тел. 0896/735-859. [15, 
3]
дърВа за огрев, нацепе-
ни и нарязани - 80 лв./
куб. м, с безплатен транс-
порт, салкъм - 75 лв./куб. 
м, се продават на тел. 
0897/765-901. [15, 3]
МЕТроВи дърВа - 75 
лв./куб. м, нацепени и на-
рязани - 85 лв./куб. м - 
тел. 0896/741-763. [15, 3]
дърВа за огрев продава 
тел. 0893/83-04-02. [11, 4]

раБоТа прЕдлаГа
МаГазин за хранителни 
стоки в кв. дядо дянко 
търси да назначи прода-
вач-консултант. справки 
на тел. 0882/290-345.
шиВашко аТЕлиЕ „катя 
колева“ търси да назначи 
шивачка. спокойни усло-
вия на труд, отлично за-
плащане. справки на тел. 
0894/504-843 - колев. 
[22, 21]
ББс - България оод търси 
механици и ел. техници 
за постоянна работа - 
todorof@gmail.com. справ-
ки на тел. 0898/247-826. 
[23, 19]
ТранспорТна фирМа 
търси спедитор за между-
народен транспорт. Задъл-
жително е владеене на ан-
глийски или немски език. 
справки на тел. 0884/374-
484. [11, 11]

чоВЕк за работа с 
храсторез и моторен трион 
се търси на тел. 0895/290-
905. [11, 10]
раБоТа за ученици и сту-
денти се предлага на тел. 
0895/290-905. [11, 10]
„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, 5]
рЕсТоранТ Търси сер-
витьорка. справки на тел. 
0899/88-98-97. [11, 10]
„MГ. AHoди иHTEPHE-
ШЪHЪл” Aд търси да на-
значи: „координатор, пре-
работваща промишленост”. 
Задължения: координира и 
контролира дейността в 
цех леярен, инструктира 
и обучава нов персонал. 
изисквания: 1. ниво на 
владеене на италиански 
език – с2; 2. опит в про-
изводството на мг. аноди 
– предимство. възнаграж-
дение и социални придо-
бивки: 1700 лв. (бруто) и 
спрямо вПоРЗ. документи 
се приемат до 02.08. на 
ел. адрес: accounting@mg-
anodi.com. [4, 4]

МаГазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
справки на тел. 0899/099-
226. [11, 8]
пиЦариЯ „МаниЯ“ тър-
си пицар. справки на тел. 
0877/44-55-82. [11, 11]
фирМа Търси работник 
за производство на тес-
тени изделия. справки на 
тел. 0885/069-027. [11, 
10]
„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, 5]

заВЕдЕниЕ Търси серви-
тьорки, помощник-готвачи 
и готвачи. справки на тел. 
0876/46-36-27. [22, 7]
фирМа Търси работници. 
справки на тел. 0888/255-
318. [11, 8]
ТаксиМЕТроВи шофьо-
ри се набират на тел. 
0888/456-477. [11, 9]
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, 5]
сЕрВиТьорка за събота 
и неделя се търси на тел. 
0899/147-447. [5, 5]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРодавачки на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно - справки на тел. 
0897/889-001. [22, 8]
ТаксиМЕТроВ шофьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [18, 8]

„диМас“ ад Търси 
да назначи ЕкспЕ-
диТор, факТурисТ. 
За повече информация: 
тел. 0885/803-330. 
[11, 10]

фирМа Търси готвач. 
дневна смяна. справки на 
тел. 0885/069-027. [11, 8]
кулинарЕн МаГазин 
търси продавач-консултант. 
справки на тел. 0885/069-
027. [11, 8]
пасТир за крави се тър-
си на тел. 0894/78-24-40. 
[11, 5]
рЕсТоранТ Търси готвач. 
справки на тел. 0899/88-
98-97. [11, 4]
раБоТник за автосервиз 
се търси на тел. 0883/354-
280. [27, 4]
„лЕдър арТ“ оод търси 
да назначи оператори на 
лешачни машини за склада 
си в село яворец. Про-
изводствен опит се счита 
за предимство. високо за-
плащане. справки на тел. 
0878/284-515. [5, 5]
пиЦариЯ „ГладниЦи“ 
търси пицари, сервитьори 
и готвачи. справки на тел. 
0899/319-114. [9, 5]

заВЕдЕниЕ за обедно 
хранене търси готвачка. 
добро заплащане. справ-
ки на тел. 0897/930-192, 
след 14.00 часа. [7, 7]
БисТро „карТал“ търси 
да назначи кухненски ра-
ботник/миячка. За справ-
ки: тел. 0889/319-654. 
[11, 5]
БисТро „карТал“ търси 
помощник-готвачи за петък 
и събота вечер. справки 
на тел. 0889/319-654. [11, 
5]
фирМа „аеМес“ набира 
шивачки с опит. стартова 
заплата 1000 лв. телефон 
за връзка: 0895/442-887, 
0899/540-972. [11, 4]
БолноГлЕдачки В ав-
стрия с познания по нем-
ски език - справки на тел. 
0887/118-813. [11, 2]

БисТро „карТал“ търси 
да назначи сервитьор/ка. 
справки на тел. 0889/319-
654. [5, 4]
БисТро „карТал“ търси 
да назначи сервитьор/ка 
на 4-часов работен ден. 
Постоянна работа. справ-
ки на тел. 0889/319-654. 
[5, 4]
фирМа „ЯлъМоВ аЦ“ 
оод търси работник за 
склад за строителни ма-
териали (мъж 20-40 г.). 
За контакт: тел. 0889/436-
940. [5, 2]
пиЦариЯ „ТЕМпо“ тър-
си работник/чка студена 
кухня. За контакт: тел. 
0879/988-010. [11, 2]
МасажисТка сЕ търси на 
тел. 0876/731-419. [6, 1]
склад за бира и без-
алкохолни търси шофьори 
пласьори. справки на тел. 
0888/623-904. [11, 1]

Грижа за Болни
и ВъзрасТни
ГлЕдаМ Болни. може и 
почасово. тел. 0878/47-
69-96. [3, 3]
ГлЕданЕ на болни хора - 
тел. 0988/739-938. [3, 1]

БинГо зала 
„ГаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочниЦи

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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продаВа оБзаВЕжданЕ
Малък хладилник 
- немски, с камера, се 
продава на тел. 0888/091-
925. [3, 3]
хладилник-фризЕр 
„снайГЕ“ - 50 лв., легло-
шкаф - сгъваемо, 50 лв., 
и бебешко кошче - 20 
лв., се продават на тел. 
0897/589-299. [3, 1]

спалнЯ с матрак, 2 бр. 
печки „чудо“, готварска 
печка се продават на тел. 
0877/441-110. [11, 4]
фризЕр-ракла - 500 l,  в 
много добро състояние, се 
продава на тел. 0885/611-
312. [5, 4]
диВан-спалнЯ с меха-
низъм - разтегателен, за 
70 лв. се продава на тел. 
0899/118-557. [2, 2]
дВа ТЕлЕВизора - стари 
модели, се продават на 
тел. 0882/45-21-34. [3, 2]

продаВа клиМаТиЦи
зарЕдЕн клиМаТик 
„самсунг“ - 12-ца, за 120 
лева се продава на тел. 
0877/000-932. [4, 4]

продаВа разни
Бидони и цистерни се 
продават на тел. 0887/30-
71-93. [22, 5]

коТлЕ - 24 kW, 4 ра-
диатора, лира, ел. бой-
лер се продават на тел. 
0877/222-095. [11, 5]
консЕрВи сВинско 
месо се продават на тел. 
0889/159-467. [10, 4]
покъщнина - буркани, 
бидони, печки, резачка за 
дърва „Stihl“ и др., изгод-
но продава тел. 0893/83-
04-02. [11, 4]
пЕралнЯ „CANdy, инвер-
тор - 1400 об., камина 
„Прити“ - 13 kW, водна 
помпа, термостат, алуми-
ниев разширител, крано-
ве, тръби спешно продава 
тел. 0886/563-978. [2, 2]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.

ЦиГли - втора употре-
ба, се продават на тел. 
0895/74-19-78. [4, 4]
ЦиГли - двуканал-
ни, се продават на тел. 
0886/544-036. [5, 1]

продаВа Тор
БиоТор оТ калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249. [28, 2]

жиВоТни продаВа
оВЦЕ сЕ продават на тел. 
0898/44-54-09. [11, 10]
аГнЕТа сЕ продават на 
тел. 0897/80-60-38. [11, 
10]
оВЦЕ сЕ продават на тел. 
0898/575-123 [33, 14]
кон - женски, се продава  
на тел. 0894/88-36-15. [9, 
9]

храна за жиВоТни
оВЕс - 0.30 лв., се про-
дава на тел. 06717/26-05. 
[8, 2]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
книГи - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, истори-
чески и др.) се купува на 
тел. 0889/885-944. [22, 
18]
сТара нафТа се изкупу-
ва на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 12]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
жЕлЯзо сЕ изкупува 
на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 12]

продава, купува разни; уроци; превози
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ на ул. „варовник“ се продава на тел. 
0889/020-298. [28, 15]
МноГосТаЕн апарТаМЕнТ в блок „Здравец“ - 100 кв. 
м, се продава на тел. 0899/134-889. [33, 14]
упи, 7300 кв. м, на ул. „Перущица“ се продава на тел. 
0885/733-225. [11, 11]
МноГосТаЕн апарТаМЕнТ в центъра се продава на 
тел. 0888/813-710. [11, 8]
МонолиТЕн Гараж на улица „Зелена ливада“, до гро-
бищния парк, се продава на тел. 0899/219-257. [11, 6]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 9]
жиГоло -  т е л . 
0884/992-066. [11, 5]
услуГи за мъже - 
0885/885-279. [5, 4]

уроЦи, курсоВЕ
ЦЕнТър за ПРоФесионално оБучение - ГаБРово, 
организира лицензирани курсове за: огняр, кранист,  
мотокарист, машинист на пътно-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, козметик, фризьор, лече-
бен масаж, маникюр, педикюр, ноктопластика. издава 
се държавен документ за правоспособност. обучение 
с ваучер за безработни и работещи. тел. 066/80-85-
92, от 10.30 до 12.30 часа, 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, 6]
анГлийски за ученици - тел. 0898/777-861. [6, 6]

e-mail: 100vesti@stovesti.info

намери ключа за успеха -

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!

Отîплеíèе íа пелетè с цеíа è качествî áез алтеðíатèва
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. 

Самî клèеíтèте, закупèлè пðîäукт 
íа “Гîлäъí файъð” îт ИК „Кîлîíел”,  
пîлучават ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Остаíалèте пðè íужäа îт 
гаðаíцèîíеí сеðвèз тðяáва äа íапðавят 
заявка íа телефîíèте íа äîставчèка. БезпЛаТен пусК

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
прЕВоз с бус - справки 
на тел. 0877/555-708.
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-

нужна покъщнина, стро-
ителни отпадъци до сме-
тището - справки на тел. 
0898/780-448
Бус - 0.45 лв. - тел. 
0894/004-045. [33, 33]
услуГи с бус, ба-
гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [23, 14]
изГодно! ТранспорТ с 
бус - тел. 0879/080-862. 
[11, 5]

БилЕТи, пъТуВаниЯ
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни Билети се предла-
гат 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, 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 нЕВро-
лоГ. д-р ТрифоноВ, 
Габрово, ул. „емануил ма-
нолов“ № 12-а, 066/804-
549, 0885/251-655. иЗ-

дава ПсиХиатРични 
удостовеРения.
д-р Марина санкЕВа, 
спЕЦиалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски БолЕсТи, 
ЕсТЕТична дЕрМаТо-
лоГиЯ, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понеделник, 
вторник, сряда и петък от 
10.00 до 17.00 часа. За-
писване на тел. 066/800-
140

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Маса-
жисТки - 0876/735-596. 
[22, 21]
проМоЦиЯ! рЕлакси-
ращи, лечебни  и други 
масажи. може и по до-
мовете. мартин, 0882/38-
15-52. [22, 8]
проМоЦиЯ! рЕлакси-
ращи, лечебни и други 
масажи. може и по до-
мовете. анета, 0876/731-
419. [11, 3]
проМоЦиЯ! кола маска 
- 0876/731-419. [11, 3]

ЯсноВидсТВо
ЯсноВидсТВо - тел. 
0895/22-18-68. [24, 4]

БЕЗПЛАТНИ 
ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ
при поръчки на 
диоптрични очила: 
вторник и четвъртък
от 16.30 до 18.30 ч.

Габрово, ул. “Козлодуй” 1
066/803-045, 0889/924-697
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 - Г-жо Шиварова, как 
се стяга дружеството 
пред големия юбилей?
	 -	 Подготовката	 ни	 за	
забележителната	 годиш-
нина	 на	 ЖБД	 „Майчина	
грижа”	 започна	 още	 от	
миналата	 година.	 Смея	
да	 отбележа,	 че	 ние	 сме	
една	 от	 емблемите	 в	 кул-
турния	и	обществен	живот	
на	града.	
 - Как ще отбележите 
150-годишнината на жБд 
„майчина грижа”?
	 -	Годишната	ни	програ-
ма	предвижда	на	6	август	
(вторник)	 възпоминател-
на	 церемония	 с	 водосвет	
пред	 морената	 до	 храм	
„Св.	Троица”	от	16.30	часа.	
Откриване	 на	 изложба,	
посветена	 на	 дейността	
му,	 в	 Регионален	 истори-
чески	 музей	 от	 17	 часа.	
Освен	 документи,	 ще	 бъ-
дат	показани	и	веществе-
ни	 материали,	 свидетел-
ство	за	щедростта	на	бла-
годетелите	 хаджи	 Радка	
и	 Пенчо	 Семови,	 ценни	
реликви	 -	 дарение	 от	 на-
следниците	на	бележитата	
ни	 съгражданка	 д-р	 Тота	
Венкова,	една		от	първите	
български	лекарки,	щедра	
дарителка,	и	др.	
	 Изложбата	ще	бъде	на	
вниманието	 на	 посетите-
лите	до	20	август.
	 Подготвя	 се	 юбиле-
ен	 сборник	 „150	 години	
ЖБД	 „Майчина	 грижа”	 с	

материали,	 съхранени	 в	
Регионален	 исторически	
музей,	 Държавен	 архив,	
Национален	 музей	 на	 об-
разованието,	 Регионална	
библиотека	 „Априлов-Па-
лаузов”.	 Ръководител	 на	
изследователския	 екип,	 в	
който	са	и	дружествените	
членки	 Росица	 Бинева	 и	
Вера	Тихова,	е	Цветомира	
Койчева	 -	 новият	 начал-
ник	 на	 Държавен	 архив	
-	Габрово.

	 Сборникът	 ще	 бъде	
представен	на	 тържестве-
ното	честване	на	21	ноем-
ври	-	празника	на	христи-
янското	семейство.	То	ще	
бъде	 в	 Художествена	 га-
лерия	„Христо	Цокев”	,	ко-
гато	 ще	 бъдат	 наградени	
и	 участниците	в	обявения	
конкурс	 за	 средните	 учи-
лища	 „Жената,	 майката	
и	 даряването	 на	 добро”.	
Тогава	 ще	 има	 изложба,	
концерт	на	квартет	от	Га-
бровски	 камерен	 оркес-
тър.
 - Възникнало с пър-
вите дружества през 
Българското възражда-
не, „майчина грижа” се 
утвърждава като изяве-
на културно-просветна и 
благотворителна органи-
зация?
	 -	 Наистина	 в	 онези	
първи	години	преди	век	и	
половина	заради	дейност-

та	си	то	е	наричано	„фар	
в	 мрака	 на	 робството”.	
Негова	 първа	 председа-
телка	 е	 Мария	 Гаврилова	
Ганчева,	 известна	 сред	
габровци	 като	 Гаврилица	
Ганчевата.	 Баща	 й	 -	 поп	
Велчо	 Грудов,	 е	 известен	
с	 частното	 си	 училище.	
А	 тя,	 убедена,	 че	мястото	
й	 „не	 е	 само	 вкъщи,	 и	 в	
болницата,	 но	 и	 на	 бой-
ното	 поле”	 по	 време	 на	
„зимното	 шипченско	 сто-
ене”	 през	 Руско-турската	
освободителна	война	-	но-
ември	 1877	 г.,	 заминава	
на	 позициите	 при	 село	
Зелено	дърво.	Раздава	на	
опълченците	 топли	 дрехи,	
храна,	 подаръци.	 Заразе-
на	от	петнист	тиф,	тя	ста-
ва	жертва	на	сестринския	
си	дълг.
	 И	след	Освобождение-
то	 габровки	 се	 обръщат	
към	 благородна,	 градивна	
деятелност.	 Откриват	 се	
неделно	 училище,	 стопан-
ско	училище	(1902	г.)	-	из-
държано	 от	 дружеството,		
безплатни	ученически	тра-
пезарии,	 които	 действат	
повече	 от	 четири	 десе-
тилетия.	 Когато	 започват	
войните	 за	 национално	
обединение,	 „Майчина	
грижа”	се	превръща	в	ис-
тински	 храм	 на	 човеко-
любието	 и	 материалната	
подкрепа.	 Председателка	
е	Стефана	Богдан	Генчева.	
С	голяма	материална	под-
крепа	 на	 индустриалеца	
Пенчо	Семов	 и	 съпругата	
му	 Радка	 П.	 Семова	 би-
вшето	 казино	 „Бузлуджа”	
е	 преустроено	 в	 красива	
и	 огромна	 за	 времето	 си	
сграда,	 където	през	 учеб-
ната	1931-1932	г.	е	открито	
най-солидното	 българско	
редовно	девическо	профе-
сионално	училище.

	 За	делата	и	историята	
на	женското	културно-про-
светно	 и	 благотворително	
дружество	 „Майчина	 гри-
жа”	 може	 да	 се	 говори	
дълго.
 - Кога то възстановя-
ва дейността си след пре-
кратяване съществуване-
то  на женските друже-
ства през 1950 година?
	 -	След	повече	от	чети-
ри	десетилетия	пауза	има	
опит	 за	 възстановяване	
на	 дружеството	 от	 ини-
циативен	 комитет	 с	Тотка	
Полякова.	
	 С	 посланието	 „От	 ми-
налото	 тачим	 традициите,	
за	 бъдещето	 трябва	 да	
се	 борим”	 вече	 инициати-
вен	комитет	от	останалите	
живи	 членове	 на	 друже-
ството,	подкрепен	от	при-
съединили	се	дами,	на	17	
ноември	1992	 г.	Женското	
благотворително	 друже-

ство	 „Майчина	 грижа”	 е	
възстановено,	 за	 да	 „тво-
ри		благо”.	За	председател	
е	избрана	Събка	Карагьо-
зова.	
	 То	е	неправителствена	
организация	 със	 собстве-
на	 гражданска	 позиция,	
чиято	 основна	 дейност	
е	 благотворителността.	
„Майчина	 грижа”	 въз-
становява	 дейността	 си	
в	 защита	 интересите	 на	
жените,	 децата,	 сираците,	
възрастни	 хора	 и	 всички,	
които	са	в	неравностойно	
социално	положение.
 - Кога се присъеди-
нихте към дружеството и 
подтикната от какво?
	 -	 	В	 началото	 на	 1993	
година,	водена	от	родова-
та	памет.	Малама	Шиваро-
ва	 -	 дружествена	 членка,	
баба	на	моя	съпруг,	е	била	
щедър	 дарител	 на	 шевни	
машини	за	оборудване	на		
девическото	професионал-
но	 училище.	 Внучката	 на	
опълченеца	 Димитър	 Ши-
варов	 -	 Вела	 Мартинова,	
е	една	от	първите	членки	
на	възстановеното	друже-
ство.	
 - Какво обединя-
ва през годините жБд 
„майчина грижа”?
	 -	 През	 годините	 ЖБД	
„Майчина	 грижа”	 обеди-
нява	родолюбието,	 иници-
ативността	 и	 трудолюби-
ето	 на	 поколения	 будни	
и	 интелигентни	 габровки	
за	 огромна	 и	 всестранна	
народополезна	дейност.	
	 Грижата	и	усилията	на	
жените	 от	 дружеството	
са	 били	 отправени	 и	 към	
помощно	 училище	 „Нико-
лай	 Палаузов”.	 За	 всички	
празници	 редовно	 посе-
щаваме	 Центъра	 за	 деца	
с	увреждания,	Центъра	за	
възрастни	 с	 увреждания.

Помагаме	на	деца	и	граж-
дани	със	заболявания.	Съ-
трудничим	 с	 младежкия	
Червен	 кръст,	 сдружение			
„Онкоболни	и	приятели”	и	
др.
	 Известно	 време	 си	
партнирахме	 с	 ЖБД	 „На-
дежда”	в	Севлиево,	с	дру-
жествата	 в	 Кюстендил,	
Лясковец.
	 По	 случай	 125	 години	
на	 дружеството	 на	 8	 ок-
томври	 1994	 г.	 е	 открита	
морената,	 на	 мястото	 на	
одаята	 при	 църква	 „Св.	
Троица”,	където	е	основно	
дружеството	 през	 1869	 г.	
Признателност	 за	 триде-
сетгодишната	 обществена	
и	 творческа	 дейност	 на	
дългогодишната	 предсе-
дателка	 Стефана	 Богдан	
Генчева	 (1887-1978)	 е	 ре-
шението	 на	 Общинския	
съвет	 през	 май	 1995	 г.	 -	
обявяването	 й	 посмъртно	
за	 почетен	 гражданин	 на	
Габрово.
	 През	 1997	 година	 по	
предложение	 на	 ЖБД	
„Майчина	 грижа”	 инициа-
тивен	комитет	се	заема	с	
пренасяне	на	тленните	ос-
танки	на	д-р	Тота	Венкова	
от	 Софийските	 централни	
гробища.	С	литийно	шест-
вие	от	църква	„Св.	Троица”	
през	целия	град,	до	двора	
на	 бившето	 кино	 „Май-
чина	 грижа”	 (Мол	 Габро-
во)	 е	 пренесена	 урната	 с	
нейния	 прах.	 На	 големия	
мраморен	 паметник	 с	 ба-
релеф	 се	 четат	 и	 думите:	
„Д-р	Тота	Венкова	–	лекар-
ка	 за	 болните,	 приятелка	
за	бедните,	майка	за	без-
приютните”.
	 За	 да	 увековечи	 име-
нитата	си	съгражданка	д-р	
Тота	 Венкова	 (1855-1921),	
дарила	 всичко	 „на	 ползу	
роду”,	 по	 решение	 на	Из-
пълнителния	 комитет	 на	
Окръжен	 народен	 съвет	
от	29	юли	1971	г.		Окръжна	
обединена	 болница	 носи	
нейното	 име	 (МБАЛ	 „Д-р	

Тота	Венкова”).
	 С	 особено	 уважение	
гледаме	 на	 редовните	 да-
рителски	 жестове	 на	 гер-
мано-българското	 друже-
ство	в	Дармщат,	Германия,	
с	 представител	 Алексан-
дър	 Недев,	 Мариана	 Лю-
бомирова	 Никифорова	 -	
дъщеря	 на	 почетния	 член	
на	 дружеството	 Иванка	
Радева,	 нотариус	 Иван	
Коев,	Лальо	Метев	и	др.
	 Последният	 ни	 проект	
е	 насочен	 към	 събиране	
на	 средства	 за	 паметник	
на	 известния	 габровски	
музикант,	 композитор,	 зе-

взек	Александър	Керков,	с	
голяма	заслуга	за	органи-
зиране	в	миналото	на	ве-
черинките	 на	 дружество-
то,	фанфарната	музика	на	
Професионалното	 учили-
ще	по	облекло.	
 - Традиция са култур-
ните и  благотворителни-
те изяви.
	 -	 Концертите	 съвмест-
но	 с	 Музикално	 сдруже-
ние	 при	 НЧ	 „Априлов-
Палаузов	 1861	 г.”	 са	 на	
нашите	 празници	 -	 Благо-
вещение	 -	 25	 март,	 Пре-
ображение	 -	 6	 август,	 ко-
гато	 преди	 150	 години	 е	
основано	 дружеството,	 21	
ноември	–	рожденият	ден	
на	 благодетелката	 хаджи	
Радка	Пенчо	Семова.	
	 В	 началото	 на	 90-те	
години	с	Ротари	клуб	бяха	
направени	няколко	благот-
ворителни	балове.	
	 Известни	 са	 нашите	
кулинарни	 базари	 на	 от-
крито	пред	храм	„Успение	
на	Св.	Богородица”.	Те	са	
подкрепени	 от	 фирми	 за	
сладкарски	изделия,	пици,	
ресторанти		и	др.
	 На	 особен	 интерес	
се	 радваше	 изложба	 със	
стари	 бродерии	и	 изящни	

ръкоделия,	 научна	 конфе-
ренция	„Живот	за	общест-
вено	 благополучие”,	 орга-
низирана	 със	 съдействи-
ето	 на	 Държавен	 архив,	
Регионален	 исторически	
музей,	 Национален	 музей	
на	образованието.		
	 Прояви	 имаше	 и	 из-
граденият	 към	 дружество-
то	 клуб	 „Сърце	 на	 длан”.		
Материалите	 и	 докладите,	
посветени	 на	 10-годишни-
ната	 от	 възобновяването	
на	 дружество	 „Майчина	
грижа”	 (1992-2002	 г.),	 бяха	
издадени	в	малък	сборник	
„Живот	 за	 общественото	

благополучие”	и	др.		
 - известни са дру-
жествените благотвори-
телни фондове.
	 -	 Разбира	 се.	 Първи-
ят	 между	 тях	 е	 възстано-
веният	 през	 1994	 година	
на	името	на	 хаджи	Радка	
Пенчо	Семова	фонд,	който	
продължава	традицията	да	
се	 връчва	 парична	 награ-
да	 и	 диплом	 на	 абитури-
ентка	от	Текстилния	техни-
кум	 до	 неговото	 закрива-
не.	На	следващата	година	
-	1995,		е	учреден	фонд	на	
името	 на	Стефана	Богдан	
Генчева	 за	 подпомагане	
на	даровити	деца	-	изяве-
ни	музиканти,	литератори,	
математици,	 физици,	 хи-
мици,	да	се	явяват	на	на-
ционални	и	международни	
състезания,	 олимпиади,	
конкурси.	 Съвсем	 в	 края	
на	90-те	години	бе	учреден	
дарителски	фонд	„Д-р	Тота	
Венкова”	по	случай	130-та	
годишнина	 на	 Национал-
на	 Априловска	 гимназия.	
Носителката	 на	 наградата	
трябва	 да	 има	 лидерски	
качества,	комуникативност	
и	 ангажираност	 в	 благот-
ворителни	акции.
 - Какво е за Вас жен-

ско благотворително 
дружество „майчина гри-
жа”?
	 -	 За	 мен	 то	 е	 съдба.	
Дружеството,	 което	 е	 с	
35	 членове,	 60	 души	 при	
възстановяването	 преди	
27	години,		вече	има	ново	
попълнение.	 Надявам	 се	
да	 имам	 приемник,	 който	
да	 продължи	 всеотдайно	
каузата	на	благодетелност	
за	 утвърждаване	 на	 дру-
жеството	 като	 притегате-
лен	 център	 за	 културно	
и	 духовно	 общуване.	 С	
поглед	напред	„да	правим	
добро”.

150 години Женско благотворително дружество „Майчина грижа” 

Гаíка Шèваðîва, пðеäсеäател: “И äíес слеäваме 
тðаäèцèята: „Съáðалè сме се äа твîðèм äîáðî”

ВЕла лазароВа

 150-годишнината от основаването на Сдружение Женско 
благотворително дружество „Майчина грижа” - Габрово, 6 
август 1869 г., е  още една възможност за открояване и при-
знание на ролята и дейността му в историческото минало 
на Габрово. Само една година след този паметен ден вестник 
„Македония” (1870 г.) - най-разпространеният и най-влия-
телен вестник през Възраждането под редакторството на 
Петко Р. Славейков, публикува, че Женско благотворително 
дружество „Майчина грижа” в отчет пред своите 170 членки 
съобщава, че габровки притурят към просветно-културните 
проекти и програми за широка благотворителност - мате-
риално подпомагане на изпаднали в беда самотни жени, от-
криване на пансион за бедни и придошли отдалеч ученички и 
стъкмяване на „нарочна библиотека за любознателни девойки 
и жени”. Така благотворителното дружество - четвъртата 
културна институция в града след църквата, училището и 
читалището, разгръща дейност, която граничи с измерение-
то на истински социален и духовен подвиг.
 Дълъг е летописът с делата на дружеството, което и 
днес, след век и половина, следва традицията: „Събрали сме 
се да творим добро” и „Благословени да са тези, които пома-
гат на хората в нужда и пазят тяхното достойнство”.
 Разговаряме с Ганка Шиварова, която 23 години води 
родолюбивата и благородна мисия на ЖБД „Майчина грижа”.

 29 май 1997 година, храм „Света Троица“, Габрово. Изна-
сяне урната с тленните останки на д-р Тота Венкова

 29 октомври 1999 година, храм „Света Троица“, Габрово. Дружество „Майчина грижа“  
заедно с отец Николай след водосвета по повод 130 години от създаването на Женското 
благотворително дружество

 16 януари 2007 г., Габровски гробища. Пренасяне тленните останки на фамилия Пенчо 
Семов - индустриалецът, който дарява сградата на казино „Бузлуджа“ (днес Мол Габрово), 
където се открива пансион с трапезария за бедните деца и редовно Девическо училище.


