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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 - 1.78403, EUR - 1.95583, CHF - 1.79566, GBP - 2.19954 ВалуТни

курсоВЕ
ПЕТЪК 25î/10î                       СЪБОТА 26î/110                          НЕДЕЛЯ 25î/110

ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ     В ГАБРОВО

0886 001 001

• Bulgarian homes network •

	 Във	 връзка	 с	 пред-
стоящето	 на	 14	 септем-
ври	събитие	„Да	почистим	
България”	 Природен	 парк	
„Българка”	 кани	 всички	
желаещи	 на	 едно	 по-раз-
лично	мероприятие.
	 „Вече	 няколко	 години	
наред	служителите	на	пар-
ка	безуспешно	се	опитват	
да	 спрат	 замърсяването	
и	 вандалските	 прояви	 от	
тийнейджъри	 в	 района	 на	
администрацията	на	парка	
на	 ул.	 „Чардафон”	 1	 (до	
моста	 зад	 Общината),	 об-
ръщат	се	към	габровци	от	
ПП	„Българка”.	
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ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
  
	 Осем	 нови	 метанови	
автобуса	 ще	 бъдат	 доста-
вени	 в	 Габрово,	 според	
подписания	вчера	договор	
между	 кмета	Таня	 Христо-
ва	и	спечелилия	обществе-
ната	 поръчка	 изпълнител	
Българска	 автомобилна	
индустрия.
	 	 	 Срокът	 на	 доставката	
е	 250	 дни.	Така	 че	 новите	
возила	 ще	 пристигнат	 в	
Габрово	 през	 пролетта	 на	
идната	година.	Наглед	сро-
кът	не	е	малък,	но	автобу-
сите	ще	 бъдат	 произведе-
ни	 специално	 за	 Габрово	
от	 най-големия	 произво-
дител	 в	 автобусната	 ин-
дустрия	 в	 света	 -	 Yutong,	

чийто	 представител	 за	
България	 е	 Българска	 ав-
томобилна	индустрия.
	 Нейният	 търговски	
директор	 Тодор	 Стойков	
уточни,	 че	 ще	 бъде	 пре-
доставен	 мострен	 авто-
бус	 предварително,	 ако	
е	 нужно,	 ще	 се	 правят	
корекции.	 Автобусите	 са	
12-метрови,	 нископодови,	
те	 са	 на	 природен	 газ,	
едно	 отлично	 екологично	
решение	за	града.	
	 CNG	автобусите	Yutong	
са	 снабдени	 с	 газови	 бу-
тилки	 от	 композитни	 ма-
териали	 и	 капацитет	 1500	
литра.	При	експлоатация	в	
нормални	условия	гаранти-
раният	пробег	на	автобуса	
при	 напълно	 заредени	 бу-

тилки	е	400	км.	За	да	оси-
гури	 по-голяма	 защита	 на	
пътниците,	той	разполага	с	
3	двойни	врати.
	 Всички	 CNG	 автобуси	
Yutong	разполагат	със	сис-
тема	за	видеонаблюдение,	
частично	 отваряеми	 и	 то-
нирани	 прозорци,	 клима-
тична	 система	 и	 две	 USB	
устройства	 за	 зареждане	
на	 мобилен	 телефон.	 Има	
просторен	 и	 комфортен	
салон,	 седалки	 с	 ергоно-
мичен	 дизайн,	 изработени	
от	 устойчиви	 на	 износва-
не	и	замърсяване	матери-
али;	 механична	 рампа	 и	
система	 за	 накланяне	 на	
превозното	 средство;	 под	
от	противохлъзгащо	покри-
тие.	Автобусът	е	снабден	с	

рампа	и	места	за	инвалид-
ни	колички.
	 „Имаме	 желание	 да	
доставим	 автобусите	 по-
рано	 от	 предвидения	 в	
договора	срок.	Автобусите	
ще	бъдат	с	петгодишна	га-
ранция,	като	разходите	за	
обслужване	 през	 първите	
две	години	са	включени	в	
цената.	
	 До	момента	Yutong	има	
доставени	 153	 автобуса	 в	
България.	 В	 началото	 на	
2019	 година	 снабдихме	 с	
нови	 22	 екологични	 авто-
буса	 Yutong,	 задвижвани	
на	природен	газ,	Столичен	
автотранспорт,	 отзивите	
са	 много	 добри”,	 допълни	
той.
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Гàáрîвî купувà 8 екîàвтîáусà îт Китàй
    

Според договора, подписан вчера, те ще бъдат произведени специално за Габрово в град Джънджоу и доставени напролет

ПП ГЕРБ - ГаБРоВо

	 Областният	 коорди-
натор	 на	 ГЕРБ	 -	 Габрово	
Цветомир	Михов	регистри-
ра	 в	 Общинската	 избира-
телна	комисия	партията	за	
участие	в	местните	избори	
в	Габрово.	Той	даде	заявка	
за	 открита	 и	 позитивна	
кампания.
	 „Ние	винаги	сме	заста-
вали	 открито	 пред	 габро-
вци	 с	 нашите	 виждания,	
идеи,	опит	и	възможности	
за	 развитие	 на	 Габровска	
община.	 През	 годините	
сме	 доказали,	 че	 можем	
и	 че	 заедно	 с	 габровци	
успяваме	 да	 развиваме	
нашия	 град	 и	 да	 го	 пре-

връщаме	 в	 добро	 място	
за	 живеене.	 Всичко	 това,	
което	се	случва	в	Габрово,	
благоустрояването	 му,	 не	
е	 даденост,	 то	 е	 резултат	
от	големи	усилия,	експерт-
ност,	 опит	 и	 професиона-
лизъм.	Ако	 се	 върнем	 на-
зад	 в	 годините,	 преди	 10-
15	години,	ще	си	спомним,	
че	това	развитие	не	беше	
факт	 при	 управлението	
на	 други	 партии.	 Затова	
ние	 имаме	 основание	 да	
застанем	 пред	 габровци	
с	 резултатите,	 които	 сме	
постигнали,	и	заедно	с	тях	
да	продължим	да	работим	
за	развитието	на	Габрово”,	
коментира	 Цветомир	 Ми-
хов.																	стр. 3 

ГЕРБ се реãистрирà зà учàстие в местíите изáîри в 
Гàáрîвî със зàявкà зà пîзитивíà и честíà кàмпàíия

	 -	 Проф.	 Джуров,	 Ва-
шият	 поглед	 за	 ежегод-
ния	фестивал	„Дни	на	ка-
мерната	музика”?
	 -	 Фестивалът	 е	 оазис.	
Оазис	 в	 страната.	 Тези	
есенни	 дни	 за	 нас	 са	
празнични.	
	 В	 началото	 на	 сезона	
едни	 са	 на	море,	 а	 други	
вече	 работят	 усилено	 да	
се	подготвят	за	фестивала	
в	 Габрово.	Той	 не	 е	 с	 го-
ляма	зала,	не	е	със	свръх	
реклама,	 но	 събира	 хора	
и	на	сцената,	и	пред	сце-
ната,	които	носят	чувстви-
телност.	Затова	казвам,	че	
този	 фестивал	 е	 оазис	 в	

културната	карта	на	Бълга-
рия.
 -	 Как	 Ви	 се	 отдава	
тази	вечер	двойната	роля	
на	 диригент	 и	 компози-
тор?
	 -	Това	 не	 е	 най-прият-
ната	роля.	След	като	все-
ки	 ден	 свириш,	 работиш	
по	произведения	на	гении,	
изведнъж	 се	 сковаваш,	
че	 представяш	 собствени	
ноти.	Слава	Богу,	колегите	
ми	 са	 много	 толерантни,	
търпеливи.	 Отнасят	 се	 с	
уважение,	 с	професионал-
на	 съвест.	 Така	 е.	 Иначе	
не	бих	посмял.
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43-то издание на Международния фестивал „Дни на камерната музика”  Габрово `2019

Плàмеí Джурîв: „Фестивàлът е îàзис в културíàтà кàртà íà Бълãàрия”
ВЕла лазаРоВа

 Пламен Джуров (1949 г.) е професор по дирижиране в 
НМА „Проф. Панчо Владигеров” - София. В работата си като 
композитор предпочита предимно инструменталните жа-
нрове. Сред многобройните му радио и телевизионни записи 
(над 300) са поредица първи изпълнения на български и чужди 
автори.
 От 1988 година е диригент на Камерен ансамбъл „Со-
фийски солисти”, който откри 43-то издание на Междуна-
родния фестивал „Дни на камерната музика” - Габрово`2019. 
В програмата на концерта неговото произведение „Медита-
ция и Тост” (2019) имаше световна премиера.
 Изтъкнатият композитор, диригент, общественик и 
педагог бе поздравен по случай неговата 70-годишнина с 
признателност за приноса му в утвърждаване Дните на 
камерната музика като форум за висока култура и с пожела-
ние за нови срещи със забележителното му изкуство.

Името на вратаря
Йовко Топалов - Оката 

ще остане 
неразривно свързано

с историята на
габровския футбол, 

с отборите на „Торпедо“, 
„Сърп и чук“, „Динамо“, 

„Балкан“, „Орловец“, 
„Чардафон“

С прискърбие съобщаваме,
че на 12 септември почина 

Йовко Пенчев Топалов 
- Оката

10.02.1931 - 12.09.2019

Поклон 
Пред Паметта му!

Опелото ще се извърши на 14 септември от 11 часа
в Ритуалната зала на Габровските гробища.

В съáîтà пàрк „Бълãàркà” 
ще реàãирà срещу 
áезсилиетî и áеззàкîíиетî

	 На	свое	заседание	Изпълнителна	комисия	на	 ГЕРБ	утвърди	
кандидатите	за	кметове	на	областните	градове.
	 Таня	Христова	е	кандидатът	на	ГЕРБ	за	кмет	на	Габрово.	Таня	
Христова	 е	 първата	жена	 кмет	 на	 Габрово,	 избирана	 два	 пъти	
от	габровци.	Управлението	й	през	двата	мандата	е	оценено	като	
най-успешният	период	на	активно	строителство,	благоустрояване	
и	 преобразяване	 на	 града	 за	 всички	 години	 на	 прехода	 след	
демократичните	промени.	За	изминалите	8	години	са	извършени	
едни	от	най-мащабните	инвестиции	в	Габрово	-	старото	сметище	
е	превърнато	в	модерно	депо,	подменени	са	120	км	ВиК	мрежи,	
модернизирани	са	пречиствателните	станции	за	питейна	и	отпа-
дъчни	води,	ремонтирани	и	обновени	са	всички	училища	и	детски	
заведения	в	Габрово,	благоустроена	е	централна	градска	част	и	
големи	квартали	-	Колелото,	Младост,	Шиваров	мост,	Гарата.	Ця-
лостен	ремонт	се	извършва	в	момента	и	в	кв.	Трендафил.	Обно-
вени	са	големите	паркове	-	„Маркотея”	и	паркът	в	кв.	Колелото.	
Асфалтирани	са	стотици	улици.

Тàíя Õристîвà е кàíäиäàтът 
íà ГЕРБ зà кмет íà Гàáрîвî 

стЕфка БуРмоВа

	 БСП	 и	АБВ	 в	 Габрово	
тръгват	 към	 местните	 из-
бори	 с	 общи	 кандидат	 за	
кмет	и	листа	за	общински	
съветници,	 потвърдиха	 за	
вестника	лидерите	на	две-
те	партии	в	града	Николай	
Григоров	и	Тошко	Тодоров.	
Кандидатът	за	кмет	на	ле-
вицата	е	Ивелин	Николов,	
който	 е	 получил	 пълна	
подкрепа	от	делегатите	на	
общинската	 конференция	
на	 БСП	 в	 Габрово	 на	 9	
септември.	
	 Предстои	 подреждане-
то	 на	 общата	 листа	 на	
кандидатите	 за	 общински	
съветници,	 която	 ще	 бъде	
гласувана	 на	 пленум	 на	
социалистите.	
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БСП и АБВ с 
îáщи кàíäиäàт 
зà кмет и листà 
зà îáщиíски 
съветíици
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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

�    

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

30/08

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 14.09./28.09./26.10., 40 лв.
ИСТАНБУЛ - всеки четвъртък, от 172 лв. 
БУКУРЕЩ THERME - 28.09/26.10/23.11., 43 лв.
СИНАЯ-БУКУРЕЩ THERME - 19.10, с 1 нощувка, 
125 лв.
БУКУРЕЩ - 14.09., 40 лв.                                                                               
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 21.09/11.10/13.12, 159 лв.   
СОЛУН-МЕТЕОРА - 27.09., нощ., 235 лв.
ОХРИД - 17.10., 2 нощувки, 155 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.
БАЛКАН ФЕСТ В БАНСКО - 06.09., 2 нощ., 150 лв.
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 06.09., 160 лв.
ПЕРПЕРИКОН-ЗЛАТОГРАД - 11.10., 2 нощ., 130 лв.

ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О. КОРФУ - 3 нощ., зак. и вечери, 19.09., 290 лв.
О. КОРФУ - 7 нощ., зак., вечери, 20.09, от 470 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-ЧЕРНА ГОРА - 
16.10., 4 нощувки, 480 лв.
ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 
11.12., 345 лв.
БЕЛОГРАДЧИК-ПЕЩЕРА „МАГУРАТА“-ПЕЩЕРА 
„ЛЕДЕНИКА“-ЧЕРЕПИШКИ МАНАСТИР - 05.10., 1 
нощувка, закуска и вечеря, 108 лв.
СТОБСКИ ПИРАМИДИ-РИЛСКИ МАНАСТИР-САН-
ДАНСКИ-РУПИТЕ-С. ЗЛАТОЛИСТ-РОЖЕНСКИ МАНА-
СТИР-МЕЛНИК - 27.09., 2 нощувки, 173 лв.
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR 
И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ - с две нощувки - 03.10 - 179 лв.
ИСТАНБУЛ - с три нощувки - 
05.09/20.09/17.10 - 240 лв.
ОДРИН, ЧАНАККАЛЕ, ТРОЯ - 27.09.2019 
- 195 лв.
БУКУРЕЩ-СПА РЕЛАКС ТЕРМИТЕ - 05.10.19 
- 99 лв.
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-ТЕРМИТЕ НА БУКУРЕЩ - 
19.10 - 125 лв.
БРАШОВ-СИГИШОАРА-АЛБА ЮЛИЯ - 11.10 
- 205 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 14.09/19.10 - 135 лв.
БУДАПЕЩА-ЕСТЕРГОМ-БРАШОВ - 16.10.19 
- 369 лв.
ДЪРВЕН ГРАД, КАМЕН ГРАД - 10.10 - 250 лв.

ОХРИД - 17.10.19 - 190 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 10.10. - 215 лв.
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 11.12.19 - 389 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-ЧЕРНА ГОРА 
- 16.10 - 480 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО
КОРФУ - 05.09, 315 лв.; 19.09 - 290 лв. - 3 
нощувки
КОРФУ - 13.09/20.09 - 470 лв., 7 нощувки
КОРФУ - 27.09 - 380 лв., 5 нощувки
ЛЕФКАДА - 03.09, 3 нощувки - 310 лв.; 26.09 
- 4 нощувки - 355 лв.
ПОЧИВКА В КЕРАМОТИ - ТАСОС - 20.09 - 3  
нощувки - 339 лв.

ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И        
АВТОБУСНИ БИЛЕТИ 20/08

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, разпределителен обслужващ център 

Габрово и Горна оряховица
уведомява своите клиенти, че:

 
 На	03.10.2019	г.	от	08:30	до	15:00	ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонт-
ни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	
електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	ул.	„Стара	планина”,	ул.	„Софроний	
Врачански”,	 ул.	 „Цанко	Дюстабанов”,	магазин	ЦБА,	Военно	 окръжие,	 ул.	 „Радецка”	
4-22.	Временни	смущения	в	електрозахранването	са	възможни	от	08:30	до	09:00	ч.	
и	от	14:30	до	15:00	ч.	в	районите	на	ул.	„Априловска”	1	и	1А,	ул.	„Николаевска”	4-98	
и	25-75,	ул.	„Цанко	Дюстабанов”	20-22А,	ул.	„Неофит	Рилски”	1-7,	ул.	„Пенчо	Постом-
пиров”	 8,	 19,	 23,	 31-35,	 ул.	 „Екзарх	Йосиф”	 1	и	 3,	 „Корпоративна	 търговска	банка”,	
„Пощенска	банка”,	„SG	Express	Bank”,ул.	„Цанко	Дюстабанов”	2,	10-16	и	3,	11-7,	ул.	
„Янтра”	1-5,	пл.	„Първи	май”	3-7,	ул.	„Радецка”	2-32,	ул.	„Софроний	Врачански”	1-3,	ул.	
„Стара	планина”	1-5,	4,	8А,	8Б,	ул.	„Априловска”	2,	ул.	„Константин	Иречек”	2-4	(жили-
щен	блок	„ГУМ”)	,	ул.	„Петко	Каравелов”	1-5	и	2,	блок	„Рачо	Ковача”,	Райфайзен	банк,	
ДЗИ,	клон	на	ОББ,	клон	на	Първа	инвестиционна	банка,	ТПК	„Балкан”,	Алфа	банк,	
Асет	банк,	ДЗИ,	бул.	„Априлов“	от	№	45	до	61,	ул.	„Неофит	Рилски“	№	33,	ул.	„Юрий	
Венелин“	от	№	1	до	11	и	от	№	2	–	30,	ул.	„Райчо	Каролев“	№	2,	ул.	„Иван	Гюзелев”	
№	1	–	3,	ул.	„Априловска”	№	7-	11,	Медицински	център	„Свети	Ив.	Рилски“,	РИОКОЗ,	
фирма	„Комелект“,	Стоматология,	фирма	„Стефани	2004“	ЕООД,	фирма	„Румен	Панчев	
и	Син”	ЕООД,	Начално	училище	„Васил	Левски”.
	 На	01.10.2019	г.	от	08:30	до	15:00	ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонт-
ни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	
електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	ул.	„Д-р	Петър	Берон“	10-20,	ул.	„Хан	
Крум“	15-58,	ул.	„Любен	Каравелов“	46,	ул.	„Градище“	4-8	и	фирмите,	захранвани	от	ТП	
„Точмаш“	на	ул.	„Любен	Каравелов“	24-26.	Временни	смущения	в	електрозахранване-
то	са	възможни	от	08:30	ч.	до	09:00	ч.	и	от	14:30	ч.	до	15:00	ч.	в	районите	н	Търсии,	
ул.	„Осми	март”	17-57	и	24-72,	ул.	„Бистра”	1,	ул.	„Букет”	6-8,	ул.	„Зелен	бряг”	12-16	и	
17,	ул.	„Смели	хора”	3,	ул.	„Строител”	1	и	10-12,	ул.	„Криволак”	2,	3,	20,	27	и	29,	ул.	
„Д-р	Петър	Берон“	10,	ул.	„Мир”	2-20	и	13-49,	ул.	„Моневци”,	ул.	„Плодородие”	1	и	12,	
ул.	„Съревнование”	1-7,	ул.	„Градище”	4-8,	28,	30	и	17,	ул.	„Любен	Каравелов”	46,	ул.	
„Роден	край“,	ул.	„Хан	Крум”	15-35	и	42-60,	фирмите,	захранващи	се	от	ТП	„Точмаш“	
на	ул.	„Любен	Каравелов”	26,	Радио	Бумеранг,	кв.	Тлъчници,	ул.	„Росица”,	ул.	„Смели	
хора”,	ул.	„Съзнание”,	ул.	„Поп	Харитон”,	ул.	„Капитан	дядо	Никола”,	ул.	„Искър”,	ул.	
„Роза”,	ул.	 „Илия	Габровски”,	ул.	 „Добри	Чинтулов”,	ул.	 „Елин	Пелин”,	ул.	 „Гърмидо-
лов”,	ул.	„Прага”,	ул.	„Рила”,	ул.	„Родопи”,	ул.	„Текстилец”,	ул.	„Тотьо	Иванов”,	ул.	„Три-
гьово	кладенче”,	ул.	„Изток”,	ул.	„Аврора”,	училище	„Ран	Босилек”,	ЦДГ	„Слънце	2”,	кв.	
Йонково,	кв.	Камъка,	кв.	Тлъчници,	кв.	Търсии,	ул.	„Александър	Керков”,	ул.	„Хан	Ас-
парух”,	ул.	„Захари	Стоянов”,	ул.	„Кръгозор”,	ул.	„Любен	Каравелов”,	ул.	„Малуша”,	ул.	
„Орловска”,	ул.	„Прогрес”,	ул.	„Хан	Крум”,	ул.	„Черковна”,	Младежки	дом,	ул.	„Луна”,	
ул.	„Роден	край”,	ул.	„Иван	Димов”	и	ул.	„Острец”,	фирма	„Деметра“	на	бул.	„Трети	
март“,	ул.	„Шипка”,	„Столетов“	19,	ул.	„Извора“,	ул.	„Орлово	гнездо“.
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряхо-
вица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

ОБЩИНА   ГАБРОВО
Със	Заповеди		№		1770,	1771,	1772	и	1773	от	12	септември	2019	г.	на	Кмета	на	
Община	Габрово	са	открити	процедури	за	провеждане	на	публични	търгове	с	

явно	наддаване	за	продажба	на	следните	имоти:

№ иМоТ дата и час 
на търга

начална 
цена, 

лв. без 
ддс

дата и час 
за повторен 

търг

1

Урегулиран	поземлен	имот	Х-477,	отреден	
за	 производствена	 и	 складова	 дейност	
от	 кв.	 59	 по	 действащия	 регулационен	
план	 на	 гр.	 Габрово	 –	Северна	 зона	 –	 І	
част,	ул.	„Генерал	Николов“,	незастроен,	с	
площ	2002	кв.	м

25.09.19	г.
13,30						 30	400	

27.09.19	г.
13,30							

2

Урегулиран	поземлен	имот	V-481,	отреден	
за	 обществено	 обслужване	 от	 кв.59	 по	
действащия	 регулационен	 план	 на	 гр.	
Габрово	–	Северна	зона	–	І	част,	находящ	
се	 на	 ул.	 „Ген.	 Николов“,	 незастроен,	 с	
площ	492	кв.	м	

25.09.19	г.
14,00 8	570

27.09.19	г.
14,00

3

Урегулиран	поземлен	имот	IV-482,	отреден	
за	 обществено	 обслужване	 от	 кв.	 59	 по	
действащия	 регулационен	 план	 на	 гр.	
Габрово	–	Северна	зона	–	І	част,	находящ	
се	 на	 ул.	 „Ген.	 Николов“,	 незастроен,	 с	
площ	322	кв.	м

25.09.19	г.
14,30 5	610

27.09.19	г.
14,30

4
Магазин	на	ул.		„Софроний	Врачански”	№	
1,	гр.	Габрово,	със	застроена	площ:	92.00	
кв.	м	(бивш	магазин	за	климатици)

25.09.19	г.
15.00 120	890

27.09.19	г.
15.00

 ТърговеТе	ще	се	проведат	в	стая	209	на	втория	етаж	в	сградата	на	Община	
Габрово.	Тръжната	 документация	 ще	 се	 получава	 в	 Центъра	 за	 информация	 и	
обслужване	 на	 граждани	 при	 Община	 Габрово	 от	 13	 септември	 2019	 г.	 срещу	
представяне	на	квитанция	за	закупени	документи.
 оглед	на	имотите	може	да	се	извършва	всеки	работен	ден	до	крайния	срок	
за	закупуване	на	документи.	Право	на	оглед	имат	лицата,	закупили	тръжни	доку-
менти	и	след	предварително	съгласуване	с	отдел	„Общинска	собственост”.
 даТаТа	за	повторно	провеждане	на	търговете	е	при	неявяване	на	участници	
на	първата	обявена	дата	или	при	явяване	само	на	един	кандидат	за	имотите	в	
първа	зона	на	гр.	Габрово.	Тръжни	документи	ще	се	продават	до	24	септември	
2019	г.	включително	и	до	26	септември	2019	г.	включително	при	провеждане	на	
повторен	търг.	
	 За	допълнителна	информация	–	телефони:	066/818	452	и	066/818	383,	стаи	218	
и	220	в	сградата	на	Община	Габрово.

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, раз-

пределителен обслужващ център Габро-
во и Горна оряховица

уведомява своите клиенти, че:

 В	периода	24.09.2019	 -	 27.09.2019	 г.	 от	08:30	до	
13:00	 ч.	 поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електрое-
нергия	са	възможни	смущения	на	електрозахранването	
в	района	на	община	Габрово,	с.	Гъбене	(част	от	абона-
тите,	захранени	от	ТП	2).
	 На	 24.09.2019	 г.	 от	 08:30	 до	 14:00	 ч.	 поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	електрозахранването	в	района	на	община	
Габрово,	с.	Камещица	(част	от	абонатите,	захранени	от	
ТП	1).
	 На	 19.09.2019	 г.	 от	 08:30	 до	 13:00	 ч.	 поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	електрозахранването	в	района	на	община	
Габрово,	с.	Драгиевци	(част	от	абонатите,	захранени	от	
МТП	2)	и	с.	Драгановци	(част	от	абонатите,	захранени	
от	ТП	2).
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ 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 1 61 61.

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, раз-

пределителен обслужващ център Габро-
во и Горна оряховица

уведомява своите клиенти, че:

 На	27.09.2019	г.	от	08:30	до	09:30	ч.	и	от	15:30	до	
16:30	ч.	поради	извършване	на	оперативни	превключ-
вания	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	
са	 възможни	 смущения	 на	 електрозахранването	 в	
района	на	община	Трявна,	с.	Рашеви,	с.	Койчевци,	с.	
Бахреци,	с.	Радоеви,	с.	Сливово,	с.	Явор,	с.	Неновци,	
с.	 Малчевци,	 с.	 Фъртуни,	 с.	 Шипково,	 с.	 Престой,	 с.	
Милевци,	с.	Свирци,	с.	Папура,	с.	Станчев	хан,	с.	Вел-
чевци,	 с.	 Ралевци,	 с.	 Прозорковци,	 с.	 Горни	 и	Долни	
Дамяновци,	 с.	 Руевци,	 с.	 Горни	 Руевци,	 с.	 Конарско,	
с.	 Бъзовец,	 с.	Мръзеци,	 с.	 Кръстец,	 хижи	 „Българка”,	
„Армеец”,	 „Планинец”	 и	 „Кръстец”,	 с.	 Креслевци,	 ул.	
„Бузлуджа“,	ул.	„Иван	Вазов“,	ул.	„Пролет“,	ул.	„Георги	
Лазаров“,	 ул.	 „Младост“,	 кв.	 Вилите,	 ул.	 „Горска“,	 кв.	
Горни	Плачковци,	 кв.	 Пунговци,	 кв.	 Боевци,	 с.	 Бъчва-
ри,	 ул.	 „Стара	 планина“,	 ул.	 „Билка“,	 ул.	 „Бедек“,	 ул.	
„Балкан“,	 кв.	 Ковачевци,	 ул.	 „Сечен	 камък“,	 ул.	 „Бял	
камък“,	 с.	 Малки	 Плачковци,	 с.	 Долни	 Цоневци,	 кв.	
Късовци,	кв.	Стоевци,	с.	Йововци,	с.	Горни	Цоневци,	с.	
Ножери,	с.	Сечен	камък,	с.	Нейковци,	с.	Драгневци,	с.	
Брежници,	с.	Минкино,	с.	Радино,	с.	Гръбчево,	с.	Раде-
вци,	с.	Азмани,	с.	Донкино,	с.	Киселковци,	с.	Улеи,	кв.	
Божковци,	кв.	Демиев	хан,	с.	Бангейци,	с.	Кашенци,	с.	
Горни	Божковци,	с.	Азмани,	с.	Носеи,	с.	Маруцековци,	
с.	Енчевци,	с.	Горни	и	Долни	Радковци,	с.	Киселковци	и	
с.	Бърдари.
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ 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 1 61 61.

	 БСП	 и	 сателитните	 й	
партии	стигнаха	дъното	на	
политическия	цинизъм,	из-
ползвайки	 в	 предизборни-
те	си	манипулации	пробле-
ма	 с	 пазара,	 който	 те	 са	
създали	 и	 за	 който	 носят	
цялата	вина.	
	 Заради	 една	 неиз-
годна	 и	 порочна	 сделка,	
извършена	 по	 време	 на	
управлението	на	БСП	през	
2001	 година,	 габровци	 и	
до	днес	не	могат	да	имат	
европейски	 пазар,	 какъв-
то	 заслужават.	 И	 до	 днес	
Общината	 води	 съдебни	
дела,	за	да	защити	интере-
са	на	габровци,	който	оба-
че	 буквално	 е	 изтъргуван	
преди	18	години.
	 Това	 коментира	 об-
ластният	 координатор	 на	
ГЕРБ	 -	 Габрово	 по	 повод	
системни	опити	да	се	спе-
кулира	 с	 темата	 и	 да	 се	
манипулират	габровци.	
	 Цветомир	 Михов	 при-
помни,	 че	 още	 през	 2001	
година,	 когато	 Общината	
се	управлява	от	БСП,	Об-
щинският	 съвет	 гласува	
Общината	 да	 влее	 цялото	
имущество	 на	 „Общински	
пазари“	в	ново	дружество	
„Пазари“	 АД	 и	 в	 същото	
време	 да	 бъде	 минорита-
рен	 собственик	 с	 38%,	 а	
мажоритарен	 собственик	
на	 новото	 дружество	 да	
бъде	 една	 частна	 фирма	

-	 „Монд	 Комерс“,	 която	
реално	 участва	 в	 ново-
то	 дружество	 единствено	
с	 празни	 обещания,	 че	 с	
1	 милион	 лева	 ще	 обно-
ви	 габровските	 пазари	 и	
че	 ще	 подкрепи	 футбола,	
нещо,	 което	 и	 до	 днес	
не	 е	 факт.	 Така	 БСП	 и	
в	 частност	 и	 досегашният	
общински	съветник	от	БСП	
Николай	 Григоров	 в	 ка-
чеството	 си	 на	 вносител,	
подкрепящ	 и	 докладващ	
по	сделката,	през	2001	го-
дина	 на	 практика	 подаря-
ват	общинското	имущество	
на	 „Общински	 пазари“	 на	
мажоритарния	 собственик	
на	 „Пазари“	 АД	 –	 фирма	
„Монд	Комерс“.	
	 „Нещо	 повече,	 докато	
текат	 дебатите	 в	 Общин-
ски	 съвет	 през	 2001	 годи-
на,	тогавашният	и	настоящ	
общински	съветник	от	БСП	
Николай	 Григоров	 разпа-

лено	 защитава	 сделката,	
сочи	още	справка	в	архи-
вите	 на	 Общински	 съвет.	
Когато	негови	колеги	искат	
гаранции	срещу	вливането	
на	 общинско	 имущество	
в	 частна	 фирма,	 Николай	
Григоров	 заявява:	 „Стига	
сме	 се	 правили	 на	 инте-
ресни	 и	 да	 извиваме	 ръ-
цете	на	всеки	инвеститор,	
който	 дойде…	 В	 крайна	
сметка,	 след	 като	 догово-
рът	 за	 учредяване	 се	 ре-
гистрира	 в	 съда,	 не	 знам	
ние	 какво	 ще	 го	 гледа-
ме“.	Така	реално	още	2001	
година	 Общината	 изгубва	
имуществото	си,	 спира	да	
получава	 наеми	 от	 собст-
вените	 си	 обекти,	 които	
вече	се	оказват	не	нейни,	
а	на	„Пазари“	АД”,	припом-
ни	Цветомир	Михов.
	 „За	 съжаление,	 инте-
ресът	 на	Община	 Габрово	
и	 габровци	 не	 е	 защитен	

още	от	 20	септември	2001	
г.,	когато	е	взето	решение	
за	 включване	 на	 общин-
ското	 дружество	 в	 ново	
акционерно	 дружество	 и	
то	с	миноритарен	дял.	
	 С	 тези	 действия,	 на	
практика,	общинското	тър-
говско	 дружество	 е	 лише-
но	 от	 приходоизточници,	
което	 довежда	 до	 произ-
водство	 по	 несъстоятел-
ност,	назначаване	на	син-
дик	и	продажба	на	дялове-
те	 на	 „Общински	 пазари“.	
Всичко	 това	 е	 следствие	
от	онази	сделка	през	2001	
година,	 след	 която	 Общи-
на	 Габрово	 реално	 няма	
механизми	 да	 влияе.	 От-
делно	 същият	 Общински	
съвет	 подарява	 „Халите“	
за	 безвъзмездно	 ползва-
не	 в	 продължение	 на	 10	
години,	 поради	 което	 и	
от	 този	 обект	 10	 години	
Общината	 не	 можеше	 да	
събира	 наеми“,	 припомни	
още	Цветомир	Михов.		
	 Той	 уточни,	 че	 и	 до	
днес	 Община	 Габрово	
води	 дела	 и	 текат	 съдеб-
ни	процедури	за	събиране	
на	 средства	 от	 наеми.	 С	
решение	 на	 Окръжен	 съд	
–	 Габрово	 от	 2009	 година,	
потвърдено	 с	 Решение	 от	
2010	на	ВтАС	и	Определе-
ние,	 постановено	 от	 ВКС,	
„Пазари”	АД	е	осъдено	да	
заплати	на	Община	Габро-

во	 сумата	 от	 48	 582	 лева	
обезщетение	 за	 поставе-
ните	 на	 общински	 тере-
ни	 павилиони.	 През	 2010	
година	 между	 „Пазари”	
АД	 и	 Община	 Габрово	 е	
сключено	 споразумение	
за	разсрочено	плащане	на	
присъдените	суми,	като	съ-
щите,	 в	 размер	 на	 77	 585	
лева,	са	изплатени	до	края	
на	 2010	 г.	 С	 решение	 от	
2012	г.	на	Районен	съд,	по-
твърдено	от	Окръжен	съд,	
и	 Определение,	 постано-
вено	от	ВКС,	дружеството	
е	 осъдено	 да	 заплати	 на	
Община	Габрово	сумата	от	

2000	лв.,	от	които	1000	лв.,	
представляващи	 част	 от	
дължимите	 суми	 за	 полз-
ването	 на	 заетите	 площи	
общинска	 собственост	 от	
общ	размер	98	439	лева	и	
1000	 лева,	 част	 от	 дължи-
мите	лихви	от	общ	размер	
29	 113	 лева.	 В	 полза	 на	
Община	 Габрово	 е	 изда-
ден	Изпълнителен	 лист	 от	
2014	 година	и	е	образува-
но	изпълнително	дело	при	
частен	 съдебен	 изпълни-
тел.	 За	 останалата	 част	
от	 сумата	 са	 предприети	
действия	 за	 доброволно	
плащане	 чрез	 покани	 и	

преговори	 с	 представля-
ващите	 дружеството.	 Към	
настоящия	момент	се	води	
съдебна	 процедура	 за	 съ-
биране	на	тези	средства.		
	 Цветомир	 Михов	 при-
зова	 кандидатите	 за	 кме-
тове	 и	 общински	 съвет-
ници	 да	 не	 подценяват	
габровци,	 като	 си	 служат	
с	 лъжи,	 манипулации	 и	
внушения,	 да	 пазят	 дос-
тойнството	 на	 габровци	 и	
името	на	Габрово	и	да	не	
ги	 превръщат	 в	 залог	 на	
собствените	 си	 амбиции	
за	позиции	в	обществения	
живот.	

Öветîмир Михîв: „Зàрàäи еäíà пîрîчíà сäелкà, извършеíà при упрàвлеíиетî 
íà БСП, ãàáрîвци и äî äíес íе мîãàт äà имàт пàзàр, кàкъвтî зàслужàвàт”
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О	Б	Я	В	А
ЗА	ПРИЕМАНЕ	НА	ВОЕННА	СЛУЖБА	НА	ЛИЦА,	ЗАВЪРШИ-

ЛИ	ГРАЖДАНСКИ	СРЕДНИ	ИЛИ	ВИСШИ	УЧИЛИЩА
(МЗ	ОХ-655/17.07.2019г.)	

60	бр.	вакантни	длъжности	за	Националната	гвардейска	част	–	гр.	София:
1.		ГВАРДЕЙЦИ	 -	50	бр.
2.	НОМЕР	ОТ	РАЗЧЕТ		 -	1	бр.
3.	МЛАДШИ	ШОФЬОР		КАТ.	„D”	 -	4	бр.
4.	МЛАДШИ	ШОФЬОР		КАТ.	„С+Е”	 -	1	бр.
5.	МЛАДШИ	ШОФЬОР		КАТ.	„С”	 -	4	бр.

 ДОКУМЕНТИ	СЕ	ПРИЕМАТ		ДО	25.09.2019	г.	ВЪВ		ВОЕННО	ОКРЪЖИЕ		–	
ГАБРОВО,		ул.	„Софроний	Врачански”	1А.
 Изисквания:	образование	-	средно	или	по-високо;
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	28	години,	лицата,	отговарящи	на	условията	
на	чл.	141,	ал.	6	от	ЗОВСРБ,		да	не	са	по-възрастни	от	41	години	към	датата		
на	подписване	на	договора	за	военна	служба;
	 -	да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	характер;
	 -	да	няма	образувано	наказателно	производство;
	 -		да	нямат	друго	гражданство;
	 -	да	притежават	свидетелство	за	управление	на	МПС	категория	„С”,	„D”	
и	„C+E”	(за	отделни	длъжности).
	 Подробна	информация	на	тел.	0888210283;	066/805531;		 	 	
066/800257	справка:	www.comd.bg

	 Съюзът	на	офицерите	и	сержантите	от	запаса	и	резерва,
	съвместно	с	Министерството	на	отбраната	и	Община	Казанлък	

провежда	

Втори	национален	събор	на	запасното	войнство
14-15	септември	в	местността	Крънска	кория,	гр.	Казанлък

ПРОГРАМА:
14	СЕПТЕМВРИ
11.00	-	11.40	ч.	Откриване	и	встъпителни	слова
11.40	 -	 13.00	 ч.	 Демонстрации	 -	 скокове	 с	 парашут	 и	 бойни	

способности	на	 групи	за	специални	операции;	висш	пилотаж	със	
спортен	 самолет;	 безпилотна	 летателна	 система;	 прабългарска	
школа	за	оцеляване	„Бага-Тур“

13.00	-	14.00	ч.	Изложби:	военно	облекло;	старинно	оръжие	и	
символи;	корабни	и	самолетни	модели;	книги	с	военна	тематика

15.00	-	18.00	ч.	Художествена	програма	с	изпълнения	на	Ансам-
бъла	на	ВС,	художествени	колективи,	групи	и	индивидуални	изпъл-
нители	от	цялата	страна

15	СЕПТЕМВРИ	
09.00	-	12.00	ч.	
Ден	на	открити	врати	и	показ	на	бойна	техника	и	стая	на	бой-

ната	слава	във	военно	формирование	в	гр.	Казанлък;	турнири	по	
стрелба	и	шахмат;	организирани	посещения	на	музеи,	исторически	
места	и	природни	забележителности	

Достъпът за гражданите е свободен.

П	О	К	А	Н	А

Драги	приятели,	
Уважаеми	жители,	
Уважаеми	дарители,
Уважаеми	граждани,

	 На	 17	 септември	 2019	 г.	 (вторник)	 на	
християнския	 празник,	 посветен	 на	 светите	
мъченици	София,	Вяра,	Надежда	 и	Любов,	 е	
официалният	празник	на	Кметско	наместниче-
ство	Зелено	дърво.
	 На	 този	 ден	 габровският	 архиерейски	
наместник	отец	Руслан	Личев,	заедно	със	све-
щеници	и	църковен	хор	служи	в	едноименната	
църква	 „Св.	 мчци	 София,	 Вяра,	 Надежда	 и	
Любов“	в	село	Зелено	дърво.	Начало	на	тър-
жествената	литургия:	9:00	часа. 
	 Вярваме,	че	любовта	и	добрата	среща	са	
потребни	на	всеки.
	 Ще	Ви	очакваме	да	бъдете	част	от	хората	
на	Добрата	среща!

С	уважение,
Тодорка	Мирчева,	Кметски	наместник
на	Кметско	наместничество	Зелено	дърво

На	 20	 септември	 Об-
ластна	 администрация	
–	 Габрово	 и	 Държавна	
агенция	 „Безопасност	 на	

движението	 по	 пътищата“	
организират	 събитие	 под	
надслов	„Животът	е	с	пре-
димство“.	 То	 е	 по	 повод	

Европейския	 ден	 без	 за-
гинали	 на	 пътя	 (21	 сеп-
тември)	 и	 е	 подкрепено	
от	 местни	 институции	 и	
организации	 с	 отношение	
към	 превенцията	 и	 пътна-
та	 безопасност.	 Мястото	
е	 площад	 „Възраждане“,	
а	 във	 времето	 от	 16:30	
до	 19:30	 часа	 за	 всички	
участници	и	посетители	са	
подготвени	 специални	 де-
монстрации,	 игри,	 симула-
ции,	състезания	и	полезна	
информация.

Най-малките	участници	
в	 събитието	 –	 децата	 от	
детските	 градини	в	облас-
тта,	 ще	 направят	 дефиле	
с	 картонени	 коли	 –	 изри-
сувани	 от	 тях	 и	 със	 спе-
циални	 послания.	 Те	 ще	
се	 движат	 по	 маршрут	 от	
кръстовището	 на	 хотел	
„Балкан“	 и	 ще	 завършат	
при	откритата	сцена	на	пл.	
„Възраждане“.

Какво	 се	 случва	 и	
как	 трябва	 да	 реагираме,	

ако	 станем	 свидетел	 или	
участник	 в	 пътнотранс-
портно	произшествие	–	ще	
стане	 ясно	 от	 демонстра-
цията,	 която	 ще	 направят	
Полиция,	 Пожарна,	 Спеш-
на	 помощ	 и	 БЧК.	 Чрез	
специална	 инсталация	 –	
реална	 пътна	 обстановка,	
представители	на	ДА	„Без-
опасност	 на	 движението	
по	 пътищата“	 ще	 обяснят	
на	 децата	 как	 безопасно	
да	пресичат	и	защо	винаги	
трябва	 да	 са	 внимателни	
и	 отговорни,	 щом	 са	 на	
улицата.

Предвидени	 са	 още	
рисуване	 с	 различни	 ма-
териали,	 викторини,	 коле-
ло	 –	 но	 не	 на	 късмета,	 а	
с	 въпроси,	 които	 да	 про-
верят	 доколко	 познаваме	
правилата	 за	 движение.	
Създателят	 на	 приложе-
нието	iHelp	ще	покаже	на-
гледно	за	какво	служи	то.	
Не	са	пренебрегнати	и	по-
големите	 участници	 –	 уче-

ниците	 и	 родителите.	 За	
тях	от	„Автомобилна	адми-
нистрация“	 са	 предвидили	
два	симулатора,	 които	ще	
покажат	 какво	 се	 случва	
при	 движение	 по	 хлъзгав	
път	 или	 при	 навлизане	 с	
висока	 скорост	 в	 завой,	
също	 и	 как	 се	 координи-
рат	движенията	с	алкохол-
ни	очила.

Най-добрите	 приложни	
колоездачи	от	SOS	–	Тряв-
на	 ще	 направят	 ефектни	
демонстрации,	 а	 в	шатра-
та	 на	 Дома	 на	 хумора	 и	
сатирата	 ще	 представят	
своя	поглед	по	темата.	Ак-
тивните	шофьори	ще	могат	
да	 проверят	 контролните	
си	 точки	 и	 да	 направят	
справка	 за	 наложени	 гло-
би.	 В	 шатрата	 на	 Съюза	
на	 българските	 автомоби-
листи	ще	се	тестват	знани-
ята	на	водачите	и	един	от	
всички,	 отговорили	 вярно	
на	въпросите,	ще	си	 тръг-
не	със	специална	награда.

Събитието	 „Животът	
е	 с	 предимство“	 попада	
в	 Европейската	 седмица	
на	 мобилността,	 за	 която	
Община	 Габрово	 е	 пред-
видила	 много	 и	 различни	
инициативи.	 В	 същия	 ден	
–	 20	 септември,	 от	 10:00	
до	12:00	часа	в	Градинката	
с	 мечето	 ще	 се	 проведе	
приложно	 каране	 на	 бе-
бешки	и	детски	колички	в	
градска	среда.	От	15:00	до	
18:00	часа	на	пл.	„Възраж-
дане“	ще	са	на	разположе-
ние	 общинските	 електро-
мобили	за	една	екоразход-
ка.	Онези,	които	обичат	да	
ходят	 пеша,	 задължително	
трябва	 да	 се	 включат	 в	
надпреварата	 за	 най-мно-
го	изминати	крачки,	която	
ще	 се	 проведе	 от	 16	 до	
19	 септември.	 Търсят	 се	
и	 най-усмихнатите	 селфи	
маниаци,	 който	 да	 участ-
ват	 в	 конкурса	 „Върви	 с	
мен!“.	 Всички	 инициативи	
в	 Седмицата	 на	 мобил-

ността	може	да	следите	на	
www.gabrovo.bg.

Инициативата	 „Живо-
тът	е	с	предимство“	е	под	
патронажа	на	председате-
ля	 на	 Държавна	 агенция	
„Безопасност	 на	 движе-
нието	 по	 пътищата“	 Ма-
лина	 Крумова	 и	 се	 про-
вежда	 със	 съдействието	
на	 общините	 от	 областта	
–	 Габрово,	 Дряново,	 Се-
влиево	и	Трявна,	Областна	
комисия	 по	 безопасност	
на	 движението	 по	 пъти-
щата,	 ОДМВР	 –	 Габрово,	
РДПБЗН	–	Габрово,	ЦСМП	
–	 Габрово,	 Регионално	 уп-
равление	на	образование-
то	 –	 Габрово,	 Областен	
отдел	 „Автомобилна	 адми-
нистрация“,	БЧК	–	Габрово,	
Музей	 „Дом	 на	 хумора	 и	
сатирата“,	Общински	съвет	
по	 наркотични	 вещества,	
Областен	 информационен	
център	–	Габрово,	СБА,	ОП	
„Благоустрояване“	–	Габро-
во,	SOS	–	Трявна	и	iHelp.	

Иíституции и îрãàíизàции се îáеäиíявàт в 
иíициàтивàтà „Живîтът е с преäимствî"

	 На	 редовно	 заседа-
ние	на	Общинския	съвет	в	
Севлиево	 бе	 приета	 нова	
наредба	 за	 изграждане	 и	
опазване	на	зелената	сис-
тема	 на	 територията	 на	
общината.	
	 С	 нея	 се	 уреждат	 по-
прецизно	 отношенията,	
свързани	с	планиране,	из-
граждане,	 поддържане	 и	
опазване	на	зелените	сис-
теми	в	града	и	населените	

места.	Ще	бъдат	въведени	
и	 специални	 изисквания	
за	 опазване	 на	 растител-
ността	 при	 строителство	
и	 поставяне	 на	 премест-
ваеми	 обекти,	 стана	 ясно	
по	 време	 на	 заседанието	
на	 ОбС.	 С	 наредбата	 ще	
се	въведе	и	ясен	ред	при	
установяването	на	админи-
стративните	 нарушения	 и	
санкционирането	 на	 нару-
шителите.

Нàреäáà ще слеäи кàк се îпàзвàт 
зелеíите плîщи в îáщиíà Севлиевî

	 Националният	 	 клуб	
на	 строителите	 ветерани	
(НКСВ)	 беше	 на	 работна	
среща	в	Севлиево,	на	коя-
то	присъстваха	строителни	
инженери	 от	 цялата	 стра-
на,	 съобщи	 председателят	
на	 Областното	 представи-
телство	 на	 Камарата	 на	
строителите	в	Габрово	Бо-
гомил	Петков.	
	 По	 време	 на	 срещата	
се	 е	 провела	 дискусия,	
свързана	с	възможностите	
за	 решаването	 на	 водния	
проблем	 на	 града.	 В	 нея	
са	 се	 включили	 активно	
част	 от	 светилата	 в	 стро-
ителния	 бранш	 като	 акад.	
Янчо	Иванов	-	член	на	УС	
на	 Националния	 клуб	 на	
строителите	ветерани,	доц.	
Георги	 Годинячки	 -	 пред-
седател	 на	 секция	 СНО,	
инж.	 Мирослав	 Мазнев	 -	
изпълнителен	 директор	 на	
Камарата	 на	 строителите	
в	България,	инж.	Тодор	То-
палски	 -	 председател	 на	
УС	на	НКСВ,	инж.	Виктор	
Шарков	–	първи	зам.-пред-
седател	 на	 УС	 на	 НКСВ,	
инж.	Стоян	Шатов	 –	 зам.-

председател	 на	 НКСВ,	
инж.	 Иван	 Прасков	 -	 хи-
дроинженер,	 инж.	 Цанка	
Атанасова	от	„Водстрой”	в	
Силистра,	 инж.	 Георги	 Ге-
оргиев	 -	 „Хидрострой“	във	
В.	Търново,	който	е	участ-
вал	 в	 строителството	 на	
водопровода	от	 село	Сто-
ките	до	Севлиево	и	резер-
воарите	за	питейна	вода.	
	 Богомил	Петков	обсъди	
с	 експертите	 възможност-
ите	за	решаването	на	про-
блема	с	водоснабдяването	
на	Севлиево.	Пред	вестни-
ка	 той	 обясни,	 че	 според	
експертите	 по	 хидротех-
ническо	 строителство	 съ-
ществуват	реални	възмож-
ности	 за	 решаването	 на	
водния	 проблем	 на	 града.	
След	сериозно	обследване	
на	 съществуващите	 ВиК	
мрежи,	 както	 и	 на	 сис-
темите	 на	 водосъбиране	
и	 водоподаване,	 хидро-
експертите	 ще	 представят	
своето	мнение.	Според	тях	
обаче	 за	 преодоляването	
на	този	проблем	ще	е	нуж-
на	 сериозната	 подкрепа	
на	държавата.

Гàáрîвî купувà 8 екîàвтîáусà îт 
Китàй, äîстàвкàтà íàпрîлет

  продължава от стр. 1
	 Доставката	 на	 осемте	
нови	 автобуса	 е	 част	 от	
изпълнението	 на	 проекта	
за	устойчив	градски	транс-
порт	 на	 стойност	 13	 676	
929	 лв.,	 от	 които	 9	 000	
000	 лв.	 съфинансиране	 от	
Европейския	фонд	за	реги-
онално	 развитие	 и	 нацио-
нално	 съфинансиране	 и	 4	
676	 929	 лв.	 собствен	 при-
нос	 на	 Община	 Габрово,	
припомни	зам.-кметът	Кли-
мент	Кунев.	Освен	достав-
ката,	 договорът	 включва	
и	 обучение	 на	 персонал,	
както	 и	 сервизна	 под-
дръжка	на	автобусите.	Ав-
тобусите	са	за	80	пътници,	
каза	още	той.
	 	 	 Кметът	 Таня	 Христо-
ва	 допълни,	 че	 вероятно	
идната	 седмица	 ще	 бъде	
подписан	и	още	един	дого-
вор	-	за	три	електрически	
автобуси	 със	 станции	 към	

тях.	 От	 няколко	 месеца	
три	нови	чешки	електробу-
са	 вече	 обслужват	 транс-
портната	схема	на	града.
	 Така	 новите	 модер-
ни	 превозни	 средства	 за	
градския	 транспорт	 ще	
станат	14.
	 „Yutong	 е	 световен	
лидер	 в	 производството	
и	 доставката	 на	 градски,	
туристически	 и	 специали-
зирани	 автобуси.	 Основ-
ният	завод	на	компанията	
е	 разположен	 в	 индус-
триалния	 парк	 Джънджоу,	
провинция	Хенан,	на	площ	
от	 1,12	мил.	 кв.	м.	 Годиш-
ните	 продажби	 са	 над	 60	
000	 автобуса.	 Към	 момен-
та	 компанията	 разполага	
с	 четири	 производствени	
бази	 за	 конвенционални	
автобуси,	 автобуси	 с	 ал-
тернативно	 задвижване,	
автобуси	 със	 специално	
предназначение	и	една	за	

резервни	 части	 и	 компо-
ненти.	 Компанията	 пред-
лага	 пълна	 гама	 автобуси	
от	 5	 до	 25	 м,	 включваща	
над	203	серийни	автобусa,	
обхващащи	 различни	 па-
зарни	 сегменти:	 градски	
и	 междуградски	 автобуси,	
училищни	 автобуси,	 авто-
буси	 със	 специално	 пред-
назначение	 и	 други.	 По	
този	 начин	 фирмата	 се	
превръща	 в	 най-големия	
производител	 в	 автобус-
ната	 индустрия	 в	 Китай	
и	 в	 света”,	 каза	 Хърбърт	
Хъ,	 регионален	 мениджър	
за	 Европа	 в	 компанията	
Yutong.
	 	 При	 подписване	 на	 до-
говора	 Андон	 Димитров	
-	 изпълнителен	 директор	
на	 Българска	 автомобил-
на	 индустрия,	 подари	 на	
кмета	Таня	 Христова	 ума-
лен	 модел	 на	 китайския	
автобус.

НКСВ îáсъäи в Севлиевî 
вîäíия прîáлем íà ãрàäà

  продължава от стр. 1
Всякакви	разговори	и	пис-
ма	 до	 Община	 Габрово	 и	
полицията	 бяха	 безрезул-
татни.
	 Ето	 защо	 ние	 от	 парк	
„Българка”	 взехме	 реше-
ние	 тази	 година	 да	 не	
организираме	 почистване	
на	 парковата	 територия.	
Мотивът	за	това	е	нашето	
виждане,	че	няма	никакъв	
смисъл	 да	 чистим	 гори,	
поляни	 и	 пътища,	 докато	

нашите	 деца	 нямат	 само-
съзнание,	 а	 институциите	
са	безсилни.
	 Ето	 защо	 поканваме	
всички	 желаещи	 в	 събота	
от	 10	 часа	 пред	 входа	 на	
администрацията	 на	 парк	
„Българка”	 за	 провеждане	
на	 почистване	 на	 райо-
на,	 на	 което	 да	 изразим	
символичния	 си	 протест	
срещу	беззаконието	и	без-
хаберието	 на	 правовите	
органи!”

В съáîтà пàрк „Бълãàркà” ще реàãирà 
срещу áезсилиетî и áеззàкîíиетî

 продължава от стр. 1
Вече	е	известно,	че	водач	
на	 листата	 на	 БСП	 ще	
бъде	 Ивелин	 Николов,	 а	
втори	 в	 нея	 е	 лидерът	 на	
БСП	 в	 Габрово	 Здравко	
Кънчев.
	 Кандидатът	 за	 кмет	
Ивелин	 Николов	 благода-
ри	 на	 габровските	 социа-
листи	 за	 гласуваното	 му	

доверие	и	декларира	пред	
общинската	 конференция,	
че	ще	 вложи	 своите	 сили	
за	 благото	 на	 габровци	
и	 на	 Габрово.	 „Габрово	 и	
габровци	заслужават	нещо	
по-добро	 от	 сегашното	
управление.	 Заслужават	
по-добри	 доходи	 и	 досто-
ен	живот“	 -	 бяха	 неговите	
думи	пред	форума	на	БСП.

БСП и АБВ с îáщи кàíäиäàт зà кмет 
и листà зà îáщиíски съветíици

 продължава от стр. 1
Той	 даде	 заявка,	 че	 как-
то	във	всяка	предизборна	
кампания	досега,	така	и	в	
тази	 ГЕРБ	 и	 кандидатите	
на	партията	няма	да	участ-
ват	в	 компроматна	война.	
„Практиката	 от	 предишни	
изборни	 надпревари	 по-
казва,	 че	 срещу	 нас	 от	
други	 партии	 и	 кандидати	
ще	 бъде	 водена	 точно	 та-
кава	 кампания,	 основана	
на	манипулации,	внушения	
и	 лъжи.	 Част	 от	 тях	 дори	
вече	започнаха,	но	ние	ви-
наги	 сме	 вярвали	 в	 инте-

лигентността	 и	 интуицията	
на	 габровци,	 които	са	до-
казали,	че	не	се	поддават	
на	 манипулации.	 Така	 ще	
бъде	 и	 в	 тази	 кампания”,	
заяви	 областният	 коорди-
натор	 на	 ГЕРБ	 Цветомир	
Михов.
	 Той	 призова	 партиите	
и	 коалициите,	 които	 ще	
участват	в	местните	избо-
ри,	да	водят	честна	кампа-
ния,	да	водят	политическа-
та	битка	на	политическата	
сцена,	 а	 не	 задкулисно.	
Той	призова	и	тези,	които	
идват	 в	 Габрово	 само	 за	

малко,	 да	 бъдат	 кандида-
ти,	да	не	очернят	Габрово,	
да	пазят	достойнството	на	
хората	 в	 нашия	 град,	 за-
щото	те	след	изборите	ще	
си	тръгнат,	а	габровци	ос-
таваме	да	живеем	тук.		
	 Цветомир	 Михов	 зая-
ви,	че	партия	ГЕРБ	ще	се	
регистрира	 за	 участие	 в	
местните	избори	и	в	чети-
рите	общини	на	територия-
та	на	областта	и	в	опреде-
ления	 от	 закона	 срок	 ще	
регистрира	кандидатите	си	
за	 кметове	и	пълни	листи	
за	общински	съветници.

ГЕРБ се реãистрирà зà учàстие в местíите изáîри 
в Гàáрîвî със зàявкà зà пîзитивíà и честíà кàмпàíия

	 Общото	 количество	 на	 предадените	 отпадъци	 за	
месец	август	е	точно	1029	кг,	като	най-голям	дял	имат	
хартията	и	картонът	(690.5	кг),	текстил	(102.7	кг)	и	пласт-
маса	(217	кг).	Предадени	са	и	немалки	количества	бате-
рии,	готварско	олио,	дребни	уреди,	лекарства,	опаковки	
от	препарати	и	метал.
	 През	най-летния	месец	стартира	и	кампания	с	на-
гради	 за	 гражданите,	 предали	 отпадъци	 в	 Мобилния	
пункт.	Печелившите	 са	 получили	 своите	 награди.	Спе-
циални	 адмирации	 от	 организаторите	 получава	 и	 да-
мата,	която	съвсем	целенасочено	„следеше“	точките	на	
пункта	и	предаваше	своите	разделно	събрани	отпадъци.	
Тя	 е	 и	 първата,	 получила	 голямата	 награда	 –	 удобен	
комплект	за	пикник.	Кампанията	с	награди	продължава	
и	през	месец	септември.	Наградите	се	получават	чрез	
събиране	на	печати	в	 специална	 книжка.	Печат	може	
да	получи	всеки,	посетил	пункта	и	предал	поне	3	вида	
разделно	събрани	отпадъци.	

Тîíîве îтпàäъци, преäàäеíи в Мîáилíия пуíкт
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 Вашата обява ще бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде подадена в редакцията 
на „100 вести“ до 16.30 часа. Цените на обявите 
са: 15 стотинки на дума, без предлози и съюзи, за 
едно отпечатване; 30 ст./дума за обява в каре; 
40 ст./дума в каре със сива подложка. При теку-
щите обяви всяка 11-та е безплатна. 

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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иМоТи продаВа
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава на 
тел. 0899/134-889. [33, 
31]
парцЕл до „Техномар-
кет“, 3 дка, за 20 000 
лева се продава на тел. 
0892/484-602. [22, 22]
урЕГулиран парцЕл - 1 
декар, в село Поповци се 
продава на тел. 0888/67-
68-60. [22, 22]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Трендафил 2, ТЕЦ, 
ПВЦ, за 42 000 лева се 
продава на тел. 0898/691-
301. [22, 15]
апарТаМЕнТ В кв. Баж-
дар, 93 кв. м, се прода-
ва на тел. 0896/566-755. 
[11, 10]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 14]
къща В кв. Недевци с 
дворно място и сушина се 
продава на тел. 0886/434-
006. [11, 8]
дВуЕТажна Вила в село 
Донино с дворно място се 
продава на тел. 0888/55-
19-74. [11, 7]
парцЕл - 1000 кв. м, 
в Русевци се продава на 
тел. 0886/272-758. [22, 9]
къща В село Кметовци се 
продава на тел. 0884/848-
323. [22, 7]

парцЕл В село Лесичар-
ка - 1500 кв. м, за 2500 
лв. се продава на тел. 
0897/02-05-31. [11, 5]
дВЕ МЕсТа в Киевци, 
УПИ, може и само едно-
то, се продават на тел. 
0889/909-727. [7, 2]
парцЕл В регулация с 
ток, вода, 1184 кв. м, се 
продава на тел. 066/865-
340, 0898/615-453. [11, 
4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, по договаряне се 
продава на тел. 0897/027-
798. [5, 3]
апарТаМЕнТ, цЕнТър, 
118 кв. м, се продава на 
тел. 0887/954-989 [5, 4]
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ се продава на тел. 
0888/813-710. [5, 2]
апарТаМЕнТ на Коле-
лото се продава на тел. 
0896/641-008. [11, 6]
апарТаМЕнТ, цЕнТър, 
над кафе „Зодиак“, 2 стаи 
и кухня, тухла, се прода-
ва на тел. 0896/448-939 
[11, 3]
2 дка място, УПИ, в Кие-
вци, цена 35 000 лева, се 
продава на тел. 0889/909-
727. [8, 4]
дВорно МясТо с вилна 
сграда, две спални, кух-
ня, веранда с камина и 
балкон, запомняща се па-
норама, маза, баня, тоа-
летна, в околностите на 
Соколския манастир, село 
Червена локва, цена: 20 
000 лева, се продава на 
тел. 0886/518-708. [4, 2]
къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [24, 2]

1/2 идЕални части от 
къща в кв. Бичкиня прода-
ва тел. 0896/20-75-72. [3, 3]

ГарсониЕра с ТЕЦ на ул. 
„Морава“ 4 се продава на 
тел. 0898/657-888. [11, 3]
дВуЕТажна къща в цен-
търа на Габрово се прода-
ва на тел. 0886/988-126, 
от 18 до 20 часа. [3, 2]
парцЕл В регулация, око-
ло 2 дка, село Чавеи, по-
чистен, се продава на тел. 
0896/641-053. [11, 1]
апарТаМЕнТ - старо 
строителство, над Шива-
ров мост, 87 кв. м, + 
таванска стая - 19 кв. м, 
+ маза - 7 кв. м, + гараж 
- 24 кв. м, се продава на 
тел. 0893/83-04-02. [5, 2]
къща с гараж и отделен 
парцел - 730 кв. м, в 
село Янковци продава тел. 
0889/019-785. [3, 1]
къща В село Орловци се 
продава на тел. 0889/019-
785. [3, 2]
къща В село Костен-
ковци се продава на тел. 
0895/860-963. [5, 2]

иМоТи даВа под наЕМ
ноВи и реновира-
ни офиси в сградата на 
ОББ отдава под наем тел. 
0888/907-666.

оТдаВаМ напълно 
оборудВана дърВо-
дЕлска рабоТилни-
ца на МноГо изГо-
дЕн наЕМ - 600 лева 
на месец! Справки на 
тел. 0898/574-848. 

дВусТаЕн обзаВЕдЕн 
апартамент в кв. Тренда-
фил-2 се дава под наем на 
тел. 0898/931-914. [6, 5]

апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 9]
поМЕщЕниЕ за търгов-
ски цели/заведение в иде-
ален център се отдава под 
наем на тел. 0879/03-33-
22. [12, 8]
Гараж под наем се дава 
на тел. 0884/878-930. 
[11, 4]
ГарсониЕра на ул. 
„Стефан Караджа“ 25 се 
дава под наем на тел. 
0882/290-451. [11, 7]
апарТаМЕнТ - обзаведен, 
под наем - тел. 0898/419-
342. [5, 3]
доМсъВЕТъТ на блок 
„Малина“, вход А, ул. 
„Христо Смирненски“ № 
20, дава помещение под 
наем, подходящо за ма-
газинче, склад, сервиз-
но помещение. Месечен 
наем: 40 лв. Справка на 
тел. 066/86-62-64, след 
18 часа. [4, 3]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент се дава под наем 
на тел. 0887/621-225. 
[11, 1]
поМЕщЕниЕ на Еса, 100 
кв. м, се дава под наем на 
тел. 0886/922-388. [11, 1]
сТая за две студентки 
или ученички в центъра 
се дава под наем на тел. 
0889/686-605. [2, 2]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ в 
центъра се дава под наем 
на тел. 0879/085-844. [3, 
1]

Търси под наЕМ
ГарсониЕра В района 
на Еса се търси на тел. 
0895/280-613. [11, 7]

ФирМа Търси под наем 
или за продажба скла-
доВо поМЕщЕниЕ около 
500 кв. м с двор и на 
1 етаж. Телефон за кон-
такти: 0896/640-781. [11, 
11]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуВаМ къща, апарта-
мент, гараж и др. на дъл-
госрочен лизинг. Справки 
на тел. 0899/143-163 [22, 
22]
иМоТ с тежести (идеал-
ни части) - 0898/985-828 
[33, 25]
къща на село до 6000 
лв. се купува на тел. 
0883/367-513. [19, 12]
къща В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [17, 6]

зЕМи

зЕМЕдЕлски зЕМи 
В ГаброВска и ВЕ-
ликоТърноВска об-
ласТ сЕ изкупуВаТ 
на тел. 0889/977-881. 
[22, 11]

унаслЕдяВанЕ
къща срЕщу гледане 
предлагат двама стари 
хора - справки на тел. 
066/992-244. [11, 2]

нощуВки
нощуВки В топ център 
- 15 лв. - 0876/731-419. 
[22, 6]
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [19, 9]

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

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТо-
ра „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ 
- счетоводни услуги, 
годишно приключва-
не, данъчни деклара-
ции - справки на тел. 
066/804-066

рЕГисТрация на 
ФирМи и счЕТо-
Водно обслужВа-
нЕ - справки на тел. 
0898/480-821

даВа заЕМ
заЕМ днЕс - тел. 
0898/970-820. [22, 22]
крЕдиТи прЕдлаГа 
срещу лична карта тел. 
0888/909-384. [11, 7]
крЕдиТ до 2 часа - тел. 
0897/219-833. [22, 3]

сядаш и караш
аВТоМобили до 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - справки на тел. 
0999/009-008.

аВТоМобили продаВа
RENAULT SCENIC, в от-
лично състояние, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0889/981-103. [20, 
5]
Мазда 323 - хечбек, за 
800 лева се продава на 
тел. 0888/049-378. [5, 4]
Мазда 6 - 2004 г., се 
продава на тел. 0885/52-
88-72. [3, 2]

пЕжо 308, 2012 Г., 
ЕВро 5, Всичко 
плаТЕно, продаж-
ба или барТЕр. Тел. 
0895/75-46-75. [5, 3]

ВЕлосипЕди
колЕло със скорости се 
продава на тел. 0896/733-
633. [1, 1]

аВТочасТи/МаГазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.

аВТоуслуГи
аВТоТЕнЕкЕджийски и 
автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. Тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.
кърпЕж на автомобили - 
тел. 0882/407-493. [11, 3]

под наЕМ

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

аВТоМобили под наем 
- 0878/929-080. [19, 9]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [24, 20]

МоТори

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
падни и социалис-
ТичЕски МоТопЕди 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с липси - 
0999/009-008.

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

1 9 9 2

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
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, строи-
телни отпадъци до смети-
щето - 0898/780-448
ТранспорТни услуГи 
с микробус до 2 тона в 
страната и чужбина - тел. 
0896/076-279. [33, 16]

прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТни услуГи 
до 2 тона, каросерия - 
тел. 0896/82-81-47. [25, 
17]
услуГи с багер и самос-
вал - тел. 0893/511-154. 
[24, 11]
ТранспорТни услуГи 
с бус - 1500 т - тел. 
0879/01-91-91. [5, 5]
ТранспорТ с ГАЗ-53, 
самосвал, 4 тона - тел. 
0899/072-605. [11, 6]
изГодно! ТранспорТ с 
бус - тел. 0879/08-08-62. 
[7, 5]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.
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сТроиТЕлсТВо
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - справки на тел. 
0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел., 
фаянс  - справки на тел. 
0878/943-895.
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 [25, 15]
рЕМонТ В строителството 
от А до Я - тел. 0877/53-
16-20. [16, 10]

сТроиТЕлна ФирМа 
извършва всякакъв вид 
строителни дейности - 
0879/93-24-34. [18, 8]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
ВАРОВИ  мазилки - тел. 
0876/416-716 [13, 7]
бриГада изВършВа ре-
монт на циглени покриви, 
топло- и хидроизолации, 
тенекеджийски и бояджий-
ски услуги – 0895/295-
654. [7, 4]
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизо-
лация, саниране, дренаж 
и други - 0895/81-05-04. 
[5, 1]
сТроиТЕлно-рЕМонТни 
дЕйносТи, шпакловка, 
боя, къртене, ел. инстала-
ции - тел. 0879/377-566. 
[3, 1]
рЕМонТ и направа на 
покриви, комини, капаци, 
дренажи, бетони, хидрои-
золации - тел. 0888/020-
187. [23, 1]
подпорни сТЕни, хи-
дроизолации, саниране, 
покриви - тел. 0886/762-
434. [23, 1]
покриВи, дрЕнаж, са-
ниране, гипсокартон - тел. 
0897/390-194. [23, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
справки на тел. 0887/040-
471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.
полаГанЕ Фаянс, тера-
кота - тел. 0896/828-147. 
[25, 17]
МонТаж на подови на-
стилки и монтиране на ме-
бели - тел. 0886/347-796. 
[12, 9]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
6]
боядисВанЕ, шпак-
лоВки, плочки - тел. 
0889/930-948. [5, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.

алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.

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. 

МЕТални консТрукции, 
парапети, огради, врати, 
навеси - тел. 0882/407-
493. [11, 3]

коМини

коМиночисТач - 30 
лВ. - тел. 0894/525-
258.

проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик и отопление - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0898/460-988, 0898/461-
774.
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 8]

Ел. инсТалации
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луГи по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. услуГи - справки на 
тел. 0888/049-378. [33, 
20]
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 15]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 12]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - справки на тел. 
0988/815-645, 0884/155-
075. [3, 3]

доГраМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
ФирМа „ди Ти пласт“ 
предлага AL и PVC дограма 
и щори - тел. 0878/67-
61-61.

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 

AL  и PVC дограма + бо-
нус - 0893/206-746. 

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими - 
0896/741-416, 0896/741-
415. [0, 0]
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартамен-
ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0885/274-443, 
0894/921-663.
почисТВанЕ на дивани, 
мокети и прозорци - тел. 
0893/834-708. [22, 15]

Градински услуГи
Градински услуГи - 
тел. 0899/140-254.

косЕнЕ
поддръжка на зелени 
площи. Почистване на 
дворове. Тел. 0877/919-
006. [24, 8]
косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[17, 3]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [17, 2]

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.
надписВанЕ на надгроб-
ни паметни плочи. Справ-
ки на тел. 0895/879-620. 
[22, 15]
заВаръчни услуГи, ре-
монт и подмяна на по-
криви от ламарина - тел. 
0898/77-23-08. [22, 8]
заВаръчни услуГи - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 1]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [15, 2]

Реклàми и îáяви в “100 вести”

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ	
ОФИС	
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ	
И	ПО	ПРОЕКТ	
НА	КЛИЕНТА

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.

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

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.
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.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
„МГ-лЕс“ продаВа 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.

ГоТоВи дърВа за огрев. 
Нарязани и нацепени. Тел. 
0896/80-76-88. [25, 18]
проМоция! дъбоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. Тел. 
0899/137-896. [27, 17]
продажба и доставка на 
пелети - тел. 0886/320-
155. [22, 14]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., метро-
ви - 75 лв. Тел. 0893/511-
154. [24, 11]
ГрЕди и дъски - наря-
зани, 60 лв./куб. - тел. 
0893/511-154. [24, 11]
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
оод продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481. [12, 
5]

Топола - нарязана и на-
цепена - 70 лв./куб. м, и 
салкъм - 75 лв./куб. м, 
продава тел. 0896/735-
859. [5, 5]
дърВа за огрев - мет-
рови - 75 лв./куб. м, 85 
лв./куб. м нарязани и на-
цепени, с включен транс-
порт, се продават на тел. 
0896/741-763. [18, 4]
дърВа за огрев - салкъм 
- 75 лв./куб. м нарязан и 
нацепен, топола - 70 лв./
куб. м, и 80 лв./куб. м бук 
и меше, се продават на 
тел. 0897/765-901. [18, 4]
дърВа за огрев - метрови 
- 75 лв., и нарязани - 85 
лв., се продават на тел. 
0896/73-58-59. [18, 4]

дърВа за огрев - наце-
пени и нарязани, салкъм 
- 75 лв., топола - 70 лв., 
и бук и меше на 80 лв., се 
продават на тел. 0879/56-
27-33. [18, 4]
„ФлинТ-ГайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Справки на тел. 
0898/690-606, 066/80-80-
53. [26, 6]
сухи дърВа за ог-
рев - 75 лв., се прода-
ват - справки на тел. 
0878/600-456. [3, 3]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - 0899/155-386. [17, 
3]

рабоТа прЕдлаГа

„ЕВрохиМ Груп“ 
оод набира рабоТ-
ници за пранЕ, су-
шЕнЕ и ГладЕнЕ на 
посТЕлъчЕн инВЕн-
Тар. Отлични условия 
на труд. Заплащане от 
700 до 900 лв. Справ-
ки на тел. 0892/24-67-
67. [10, 9]

рабоТник за авто-
сервиз се търси на тел. 
0883/354-280. [27, 21]
бЕнзиносТанция и 
газстанция „Йоанна“ тър-
си да назначи служител, 
обслужващ бензиностан-
ция. Телефон за контакт: 
0886/010-003. [22, 22]
МЕбЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи мебелисти - Габро-
во, 0886/332-968. [22, 
21]
рЕсТоранТ „бялоТо кон-
че“ - гр. Севлиево търси 
готвач/ка. Справки на тел. 
0896/945-279. [11, 11]
рЕсТоранТ Търси серви-
тьор/ка. Справки на тел. 
0899/889-897. [11, 11]

„диМас“ ад Търси 
да назначи аВТо-
МонТьор. За пове-
че информация: тел. 
0885/803-330. [5, 2]

днЕВЕн цЕнТър за деца 
и младежи с увреждания 
търси да назначи меди-
цинска сестра. Справки на 
тел. 0878/571-090. [11, 9]
ФирМа „дино“ наби-
ра работници - предимно 
шивачи. Справки на тел. 
0894/494-277 или на мяс-
то. [11, 7]
ТЕспоМ ад търси да на-
значи: СТРУГАРИ, ШЛО-
СЕР-МОНТЬОРИ, ОПЕРА-
ТОРИ и НАСТРОЙЧИЦИ на 
ЦПУ; РАЗКРОЙЧИК (газов 
разкрой); РАЗКРОЙЧИК ла-
зерно рязане, ТЕРМИСТ, 
ТЕХНОЛОГ, НАСТРОЙЧИК-
ПРОГРАМИСТ на маши-
на за лазерно рязане - 
справки: гр. Габрово, ул. 
„Бодра смяна“ 1 (до КАТ), 
тел. 066/801-673. [11, 11]
краВЕФЕрМа Търси жи-
вотновъди. Справки на 
тел. 0896/690-301. [17, 11]
заВЕдЕниЕ Търси серви-
тьори/сервитьорки. Справ-
ки на тел. 0899/962-124. 
[13, 6]
МаГазин В кв. Палаузово 
търси продавачка - справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[16, 7]

„МЕТал сЕкЮриТи 
Груп“ търси да назначи 
служители НЕВЪОРЪЖЕНА 
ОХРАНА. Необходими доку-
менти за кандидатстване: 
1. Автобиография и 2. Ак-
туална снимка, на адрес: 
гр. Габрово, ул. „Стефан 
Караджа“ № 31. [5, 4]
заВЕдЕниЕ Търси сер-
витьори/ки, помощник-гот-
вач/ка - справки на тел. 
0894/764-706. [22, 3]
жЕна за почистване на 
луксозни апартаменти, с 
опит, търси 0877/88-33-
56, 0886/001-001. [7, 6]
пасТир за крави в Тряв-
на, заплата 700 лева, тър-
си 0898/689-508 - Стой-
чо. [5, 5]
общ рабоТник за сер-
визна дейност, може и 
млад пенсионер, търси  
тел. 0895/52-18-49. [6, 4]
шоФьор-снабдиТЕл-
дисТрибуТор сЕ търси 
на тел. 0897/986-024. [5, 
4]
кЕраМичЕн цЕх в село 
Враниловци търси общи 
работници и работник ръч-
на и хидравлична преса 
до 50 години. Осигурен 
транспорт от Габрово. 
Справки на тел. 0888/924-
837. [5, 4]
„подЕМ ГаброВо“ търси 
общ работник - справки 
на тел. 0884/854-354. [5, 
4]

МасажисТка сЕ търси 
на тел. 0876/731-419. [5, 
3]
МайсТор на закуски и 
баничар се търсят на тел. 
0893/64-81-13. [10, 3]
ТранспорТна ФирМа за 
международен превоз тър-
си шофьор с опит, катего-
рия „С+Е“. Справки на тел. 
0896/499-039. [11, 2]
шоФьор сЕ търси на тел. 
0898/574-804. [3, 2]
ФирМа Търси помощ-
ник-готвач/ка. Телефон за 
информация: 0899/960-
561. [5, 3]
чисТачка за баничарни-
ца в кв. Трендафил - 4 
часа (от 16 до 20 часа), 
се търси на тел. 0882/15-
15-16. [3, 2]
шоФьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [6, 2]
МаГазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0895/521-858. [24, 2]
МЕхана „ФЕнЕриТЕ“ 
търси сервитьори. Запла-
та + процент от оборота. 
Справки на тел. 0896/606-
870. [11, 2]

заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на 
топли закуски, кафе и без-
алкохолно - справки на 
тел. 0897/889-001. [22, 1]
продаВач/ки на дюнер 
и готвачи се търсят на тел. 
0988/90-11-66, 0899/818-
962. [6, 1]
баничар или работник 
за закуски с опит за квар-
тал Трендафил се търси на 
тел. 0882/15-15-16. [4, 1]
продаВачка на закуски 
се търси на тел. 0893/71-
84-34. [5, 1]
ФирМа Търси работник 
за работа на шприцавто-
мати. Справка от 14.00 
до 18.00 часа на тел. 
0888/378-036. [6, 1]
МайсТор за подмазване 
на капаци на къща се тър-
си на тел. 0885/70-68-59. 
[2, 1]
пицария „Мания“ тър-
си сервитьори, готвачи, 
пицари. Справки на тел. 
0877/44-55-82. [7, 1]
ФирМа Търси багерист, 
може пенсионер или по 
съвместителство. Справки 
на тел. 0887/646-330. [7, 
1]

Грижа за болни
и ВъзрасТни
ГлЕдаМ болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 3]

бинГо зала 
„ГаброВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

строителство, ремонти, изолации, услуги, косене; отопление; работа предлага/търси; курсове

Градини, басЕйни

ландшаФТЕн дизайн, 
оформление и изпълне-
ние на дворни места, 
озеленяване, водопадни 
и езерни форми, скални 
кътове, барбекюта. Тел.    
0888/942-335.

приЕМ дФа „ГаброВчЕ“
дЕТски ФолклорЕн ансамбъл „Габровче“ обявява 
прим на деца, желаещи да изучават народни инстру-
менти (кавал, гайда, гъдулка, тамбура, тъпан), народно 
пеене и народни танци. Телефон за контакти: 066/806-
521. [5, 3]

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
- ГАБРОВО, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-
рист, машинист на път-

но-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен до-
кумент за правоспособ-
ност. Обучение с ваучер 
за безработни и работе-
щи. 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.
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продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
МраМорни  пло -
чи се продават на тел. 
0893/200-978. [22, 7]
дъб сЕ продава на тел. 
0878/159-361. [5, 4]
кЕрЕМиди - втора 
ръка, се продават на тел. 
0888/145-703. [4, 2]

Едноулучни кЕрЕМи-
ди се продават на тел. 
0886/796-861. [7, 2]
ВинкЕл - 50 метра, 
20/20, Т-образен, за 50 
лева се продава на тел. 
0889/019-785. [2, 1]
циМЕнТоВи колоВЕ се 
продават на тел. 0888/39-
00-82. [7, 1]

продаВа Машини
ръчна ГроздоМЕлачка, 
отделя чепките, се прода-
ва на тел. 0889/227-669. 
[3, 2]
банциГ и абрихт се про-
дават на тел. 0897/385-
697. [3, 1]

продаВа обзаВЕжданЕ
пЕчка-каМина - употре-
бявана, и хлебопекарна - 
нова, се продават на тел. 
066/86-53-29, след 20.00 
часа. [2, 2]

ФризЕр „снайГЕ“ с 6 
чекмеджета се продава на 
тел. 0898/833-446. [5, 5]
коТЕл „Голдън файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, 
цена по договаряне, про-
дава по спешност тел. 
0878/884-241 [33, 4]
барчЕ за телеви-
зор се продава на тел. 
0887/405-430. [5, 4]
ГоТВарска пЕчка 
с водна риза за 100 
лева се продава на тел. 
0892/244-703. [5, 3]
пЕрсийски килиМи и 
китеници се продават на 
тел. 0878/86-45-69. [2, 1]
диВан-спалня сЕ про-
дава на тел. 0887/49-32-
06. [2, 2]
ФризЕр сЕ продава на 
тел. 0896/733-633. [1, 1]

продаВа разни
бидони и цистерни се 
продават на тел. 0887/30-
71-93. [22, 22]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [11, 9]
циГли - употребява-
ни, се продават на тел. 
0887/851-353. [3, 3]
чуГунЕн коТЕл на твър-
до гориво се продава на 
тел. 0878/504-337 - Анге-
лов. [4, 2]
дЕТска коМбинирана 
количка - цвят - сиво-
синьо, се продава на тел. 
0883/33-70-49. [5, 4]
рабоТни обуВки с ме-
тална пластина - нови, 
се продават на тел. 
0878/390-788. [6, 4]
кожи - телешки, естест-
вено багрени и омасле-
ни за производство на 
портфейли, органайзери и 

др., се продават на тел. 
0988/81-22-99. [6, 3]
бидони - 3 бр., тен-
джери - 25 литра, 2 бр., 
камина „Prity“ без водна 
риза, печка „Раховец“, 
трифазен кабел - 50 ме-
тра, акумулираща печ-
ка се продават на тел. 
0893/83-04-02. [5, 2]
яМболска чукоВа яр-
момелка, фризер „Снай-
ге“ се продават на тел. 
0889/019-785. [2, 1]
пласТМасоВи цис-
ТЕрни - 1 тон - тел. 
0888/942-095. [5, 2]
ФилаТЕлни Марки с 
историческа стойност се 
продават на тел. 0894/94-
63-57. [20, 1]

жиВоТни продаВа
ярЕТа и пръч се прода-
ват на тел. 0877/983-204. 
[11, 9]

кон сЕ продава на тел. 
0894/257-969. [11, 11]
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0898/575-123 [33, 4]
кози - 3 бр., се продават 
на тел. 0877/794-798. [5, 
4]
коза, ярЕ и пръч се про-
дават на тел. 06714/26-
61. [6, 4]

жиВоТни купуВа
оВЕн сЕ купува на тел. 
0877/983-204. [11, 9]

продаВа Тор
биоТор оТ калифор-
нийски червеи за гра-
дини, овошки и оранже-
рии се продава на тел. 
0898/630-249. [28, 19]

МаГазин за Фуражи
сръбски Фуражи за 
животни „Геби“ - Лъката 
(зад полицията), до Агро-

аптеката, тел. 0878/240-
506. [11, 9]
Фуражи за животни - 
магазин в Лъката (зад по-
лицията), тел. 0878/240-
506. [11, 11]

продаВа ГроздЕ
продаВаМ ГроздЕ от 
Свиленград. Доставка до 
адрес. Тел. 0888/34-66-
69. [7, 29]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.

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

продава, купува разни; лекари

- реклама, всеки ден в ново издание 

066/810-410
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ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 4]

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 с цеíà и кàчествî áез àлтерíàтивà
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 прîäукт 
íà “Гîлäъí фàйър” îт ИК „Кîлîíел”,  
пîлучàвàт ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪЖКА. Остàíàлите при íужäà îт 
ãàрàíциîíеí сервиз тряáвà äà íàпрàвят 
зàявкà íà телефîíите íà äîстàвчикà. БЕЗПЛАТЕН	ПУСК

лЕкари
д-р ГЕорГи ТабакоВ 
- очЕн кабинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи - 
понеделник до петък - от 
9 до 18 ч.; събота и неде-
ля - 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 - 0876/73-14-
19. [22, 13]
прЕдлаГа процЕдури с 
лечебен ефект за диско-
патия, гръб, рамо и др. 
с легло със затопляща 
функция - тел. 0878/390-
788. [6, 4]

запознансТВа
Търся даМа до 65 го-
дини - тел. 0890/139-
002. [2, 2]
Търся жЕна от 55 до 
60 години за приятел-
ство, евентуално съжи-
телство - тел. 0887/531-
370. [3, 1]

ясноВидсТВо
ясноВидка росица - казва минало и бъдеще, 
премахва всякакви магии, събира разделени двойки, 
прави амулети за бизнес и късмет - 0878/768-442 и 
0895/126-075. [3, 2]
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тодоРка миРЧЕВа, 
кмЕтски НамЕстНик 

На зЕлЕНо дъРВо

	 В	 края	 на	 лятната	 ва-
канция	 за	 учениците,	 ка-
къв	по-запомнящ	се	повод	
от	поредния	изживян	кра-
сиво	ден	на	село!
	 Малките	 художници	 от	
Школата	 по	 изобразител-
но	 изкуство	 на	 Елиза	 Ко-
вачева	–	Цокова	за	втора	
поредна	 година	 участваха	
в	 инициативата	 на	 мест-
ните	жители	за	съживява-
не	 на	 българското	 село	 и	
отразяване	 на	 околната	
среда,	която	ни	заобикаля,	
в	 балканското	 село	 Бае-
вци.	 Подготовката	 и	 по-

срещането	 на	 гостите	 се	
прави	със	средства	и	пре-
ди	 всичко	 прилежанието	
на	 баевчани.	 Изборът	 на	
селото	 е	 свързан	 с	 коре-
ните	по	майчина	линия	на	
художничката	Елиза	Кова-
чева	–	Цокова	-	доктор	Се-
вдалина	 Йотева,	 която	 18	
години	се	беше	посветила	
на	хирургията	и	22	години	
отговаряше	за	нехранител-
ните	 обекти	 и	 стоки	 на	
община	 Габрово,	 в	 които	
влизат	 околната	 среда	 и	
питейната	 вода	 на	 габро-
вци.
	 М и н а л о г о д иш н и я т	
детски	 пленер	 се	 състоя	
навръх	 Еньовден,	 където	
бяха	 посрещнати	 с	 химна	

на	 Родопите	 „Бела	 съм,	
бела,	юначе“,	 изпълнен	 от		
родопската	 певица	 Мария	
Каралилова,	 която	 е	 чест	
гост	в	селото.
	 Тази	година	под	звуци-
те	 на	 най-тържествената	
песен	на	България	-	наши-
ят	 химн,	 и	 приветствието	
за	добре	дошли	на	доцент	
Георги	 Рашев,	 жител	 на	
село	 Баевци,	 родители	 и	
деца	се	настаниха		и	зари-
суваха	 на	 открито	 малко-
то,	сплотено	селце.
	 Паметно	ще	остане	за	
учениците	на	Ели,	както	я	
наричат	 децата,	 приготвя-
нето	 на	 вкусни	 български	
пуканки	в	къдрава	тава	на	
лятното	 огнище	 в	 къщата	

на	 семейство	 Румяна	 и	
Георги	 Рашеви.	 По-късно		
чичо	Цвятко	и	леля	Здрав-
ка	прибавиха	още	пуканки,	
които	се	оказаха	не	само	
вкусни,	но	и	една	от	люби-
мите	 добавки	 към	 хапва-
нията	 на	 малки	 и	 големи.	
Чичо	 Цвятко,	 или	 както	
той	нарича	себе	си	-	„вече	
дядо“,	 заедно	 със	 своите	
внуци	Йоана	и	Симеон	по-
казаха	 на	 гостите	 играта	
на	техните	баби	и	дядовци	
–	 чилик.	 Малките	 таланти	
се	 оказаха	 чевръсти	 не	
само	 в	 четката	 и	 боите,	
а	 умело	 се	 справяха	 с	
техниката	при	някогашната	
игра,	 от	 която	 по	 всяка	
вероятност	 е	 произлязъл	

днешният	 бейзбол.	 Един	
наситен	ден	с	рисуване	и	
игра	завърши	с	раздаване	

на	 тапии	 за	 принос	 в	 съ-
живяване	 на	 българското	
село	и	опазване	на	окол-

ната	среда,	изготвени	със	
съдействието	 на	 Мартин	
Христов	 и	 специалистите	
от	 „Връзки	 с	 обществе-
ността“	 на	Община	 Габро-
во.	 А	 увлекателно	 разра-
ботените	 книги,	 осигурени	
от	 г-жа	 Галина	Михнева	 и	
Радинка	 Кубатова	 от	 Га-
бровската	 търговско-про-
мишлена	 палата	 -	 Евро-
пейски	 информационен	
център	 „Европа	 Директно	
-	Габрово“,	и	красивите	ал-
буми	 на	Национален	 парк	
„Централен	Балкан“,	в	дар	
на	малките	художници,	ще	

допринесат	за	тяхната	по-
богата	култура,	свързана	с	
околната	ни	среда.

Детски плеíер îживи селî Бàевци

продължава от стр. 1
 -	Идеята	за	новото	Ви	
произведение	 „Медита-
ция	и	Тост”?
	 -	Това	е	един	цикъл	от	
четири	 части	 -	 метамор-
фози.	И	там	са	музикални	
формули,	музикални	слога-
ни,	както	ги	наричат,	които	
преминават	 през	 най-раз-
лични	 противоречия.	 Ча-
стите	 са	 такива	 метамор-
фози,	 песен,	 медитация	 и	
най-накрая	 тост.	 Тост	 за	

моите	колеги,	защото	про-
изведението	 е	 написано	
за	„Софийски	солисти”.	Те	
се	шегуват:	„Трябва	да	ка-
жеш	 тост	 в	 „Габъра”,	 за-
щото	 това	 е	 от	 любимите	
ни	 заведения	 тук	 всяка	
година.
 -	 Как	 се	 постига	 диа-
лога	 с	 публиката,	 където	
винаги	успявате?
	 -	 Композиторът	 Алек-
сандър	 Райчев	 имаше	
една	 фраза:	 „С	 какъвто	

ток	е	създадено	едно	про-
изведение,	 с	 такъв	 ток	 то	
заразява	и	публиката”.	Ка-
къвто	ток	имат	изпълните-
лите,	такъв	ток	ще	получи	
и	 публиката,	 т.	 е.	 флуиди-
те,	 внушението,	 преживя-
ването	е	това,	което	води.	
Нотите	са	само	повод.	Са-
мият	 аз	 търся	 контакта	 с	
публиката.
 -	 Откъде	 тръгва	 инте-
ресът	 Ви	 към	 дирижира-
нето?

	 -	 В	 академията	 пър-
во	 учих	 и	 завърших	 пи-
ано.	 След	 това	 записах	
композиция.	 Това	 са	 пър-
вите	 най-сериозни,	 най-
трудните	специалности.	Но	
след	това	средата,	в	която	
престоях,	това	бяха	класо-
вете	 по	 дирижиране	 със	
сина	на	моята	професорка	
Георги	Нотев.	Оттам	видях,	
че	 пианото	 няма	 да	 ми	
достигне,	 не	 е	 достатъч-
но.	Стана	ми	интересно	с	

оркестър,	 защото	 там	 ди-
ректно	 правиш	 интерпре-
тация.	 Така	 съчетах	 тези	
работи,	 но	 общо	 взето	 ги	
редувам.
	 Композиторът	 трябва	
да	е	самотник,	да	е	затво-
рен	в	себе	си.	Диригентът	
е	друго	нещо.	Той	е	ръко-
водител,	 той	 все	 едно	 е	
пред	 телевизионна	 каме-
ра.	 Той	 трябва	 непрекъс-
нато	 да	 е	 отворен	 навън,	
насочен	към	другите	хора.	
Трябва	да	има	контакт.
	 Композиторът	 няма	
нужда	от	контакт,	дори	съ-
пругата	ти	може	да	ти	по-
пречи.
	 -	Начинаещият	компо-
зитор	 трябва	 ли	 да	 има	
подкрепа?
	 -	 Да.	 Всички	 начина-
ещи	музиканти	се	нуждаят	
от	подкрепа.	Те	имат	педа-
гозите	 си,	 но	 се	 нуждаят	
малко	 и	 от	 обществена	
подкрепа.	 Конкретен	 слу-
чай	 -	 сега	 наш	 българ-
ски	 пианист	 е	 носител	 на	
първа	 награда	 на	 един	
от	 най-трудните	 конкурси	
в	 Италия.	 Само	 няколко	
медии	 споменаха	 това.	 В	
областта	на	музиката	това	
е	равностойно	на	европей-
ско	първенство	по	футбол.	
Но	къде	е	футболът,	къде	е	
музиката?
 -	Какво	е	да	се	създа-
ва	 музика	 за	 българския	
слушател?

	 -	Той	претърпява	същи-
те	 метаморфози,	 каквито	
претърпява	 българското	
общество.	Много	от	тях	се	
отдадоха	на	 конвейерното	
изкуство,	 на	 битова	 музи-
ка	и	затова	хората,	 които	
имат	 по-ясни,	 остри	 сети-
ва	за	красотата	на	звука,	
за	 образа	 в	 книгата,	 в	
драматургията,	 в	 театъра,	
са	 хората,	 които	 за	 мен	
са	 по-стойностните,	 защо-
то	 те	 възприемат	 света	 с	
друга	чувствителност.	Дру-
гите	 са	 като	 бройлери	 в	
птицекомбинат…
	 -	А	напоследък?
	 -	 Насъбраха	 се	 много	
трудности.	 Не	 ни	 стигат	
парите,	пък	сме	лакоми	за	
пари.	 Едни	 живеят	 прека-
лено	богато,	други	-	бедно.	
Не	 може	 да	 има	 единно	
общество.	Нацията	се	раз-
пръсва	 на	 малки	 парчета.	
Събират	ни	само	празници	
и	трагедии.
	 -	 Били	 сте	 в	 Минис-
терството	 на	 културата.	
Защо	 културата	 продъл-
жава	да	куца?	
	 -	 Тук	 не	 е	 въпрос	 на	
пари.	Тук	е	въпрос	на	ор-
ганизация.	 Културата	 не	
може	 без	 образованието,	
културата	не	може	без	ме-
диите,	 не	 може	 без	 мест-
ната	 власт,	 не	 може	 без	
държавната	 власт.	 Трябва	
да	 се	 създаде	 културна	
среда.	 Да	 изведеш	 съз-

дателите,	 творците.	 Да	
им	 помогнеш	 да	 направят	
връзката	с	публиката.
	 -	 Най-често	 гостува-
щият	 солист	 на	 камерен	
ансамбъл	 Софийски	 со-
листи”?
	 -	Минчо	Минчев.	Кога-
то	каже,	ние	сме	готови.
 -	Казват,	че	в	Габрово	
публиката	е	благодатна?
	 -	 О,	 да.	 И	 най-хуба-
вото	 е,	 че	 е	 от	 различни	
поколения.	Дава	ни	кураж	
да	 мислим	 за	 бъдещето.	
Габрово	 много	 дължи	 на	
Иван	 Стоянов.	 Музикант,	
много	сърцат	човек.
	 Навремето	 чух	 То-
мислав	 Дончев	 -	 бившият	
кмет	 на	 Габрово	 и	 насто-
ящ	министър,	да	казва	на	
едно	 заседание	 с	 пред-
ставители	 на	Европейския	
съюз:	 „Ако	 искам	 градът	
да	 просперира,	 трябва	 да	
създам	такива	условия,	че	
хората	 да	 се	 стремят	 да	
идват	 в	 този	 град,	 а	 не	
да	 бягат	 от	 него”.	 Това	 е	
много	вярна	мисъл.	Много	
вярна	посока.	
	 Не	 може	 само	 препи-
танието	 да	 бъде	 цел	 на	
живота.	 Трябва	 да	 има	
това,	 което	 наричаме	 ду-
ховност.	 Да	 има	 разби-
рателство,	 усмивка	 меж-
ду	хората,	учтивост,	да	се	
грижат	един	за	друг.
	 Въпросът	 е	 духът	 на	
Габрово	да	бъде	жив.

43-то издание на Международния фестивал „Дни на камерната музика”  Габрово `2019

Плàмеí Джурîв: „Фестивàлът е îàзис в културíàтà кàртà íà Бълãàрия”

	 Историческият	 музей	
в	 Севлиево	ще	 представи	
юбилеен	 сборник,	 посве-
тен	 на	 археологическите	
проучвания	 на	 средно-
вековния	 град	 и	 крепост	
„Хоталич“.	 Книгата	 е	 по	
повод	 40-та	 годишнина	 от	
началото	 на	 разкопките	
край	 крепостта.	 Специал-
ното	издание	ще	може	да	
бъде	 видяно	 по	 време	 на	
Варварски	 събор,	 13	 и	 15	
септември.	
	 Сборникът	 ще	 бъде	
представен	 от	 проф.	 д-р	
Константин	 Тотев,	 дирек-

тор	 на	 филиала	 на	 НАИМ	
при	БАН,	клон	Велико	Тър-
ново.	Освен	него	ще	при-
състват	 и	 много	 от	 авто-
рите	на	изданието.	Всички	
те	 са	 учени,	 работещи	 в	
Националния	 историче-
ски	 музей,	 Националния	
археологичен	 институт	 с	
музей	 при	 БАН,	 СУ	 „Св.	
Климент	 Охридски“,	 ВТУ	
„Св.	св.	Кирил	и	Методий“,	
както	и	експерти	от	музе-
ите	 във	 Велико	 Търново,	
Габрово,	 Троян	 и	 Ловеч.	
Общо	 23-ма	 души	 са	 ав-
торите,	които	са	се	труди-

ли	настоящият	сборник	да	
бъде	 подготвен,	 обясниха	
от	 Историческия	 музей	 в	
Севлиево.	
	 Събраните	 материали	
в	 юбилейното	 издание	 са	
комплектовани	в	два	дяла.	
Първият	 е	 свързан	с	про-
учването	 на	 ранновизан-
тийската	 и	 средновековна	
крепост	„Хоталич“.	
	 Втората	 част	 на	 сбор-
ника	 е	 посветена	 на	 ар-
хеологическите	 проучва-
ния	 в	 Севлиевския	 край	
и	 включва	 както	 редица	
нови	 публикации,	 така	 и	

някои	 известни,	 но	 поза-
бравени	 паметници	 и	 на-
ходки	 от	 праисторията	 до	
османското	 владичество.	
Специално	 място	 е	 отде-
лено	на	изследванията	на	
тези	 от	 тях,	 които	 са	 из-
ложени	в	експозицията	на	
музея	в	Севлиево.
	 „Община	 Севлиево	
осигурява	 ежегодно	 сред-
ства	 за	 археологически	
проучвания	и	консервация	
на	 откритото,	 благодаре-
ние	на	което	крепостта	до	
град	Севлиево	стана	един	
от	успешно	експонираните	

археологически	 обекти	 в	
България.	 В	 резултат	 на	
десетилетия	 археологиче-
ски	 разкопки	 е	 разкрита	
и	 реставрирана	 значител-
на	 част	 от	 фортификация-
та	 и	 градоустройствената	
структура	 на	 ранновизан-
тийската	 крепост	 и	 сред-
новековния	 град	 от	 Вто-
рото	 българско	 царство“,	
обясняват	 авторите	 на	
юбилейния	сборник.
	 Ще	 бъде	 показана	 из-
ложба	 край	 крепостните	
стени,	 посветена	 на	 раз-
копките	край	Хоталич.

Юáилееí сáîрíик зà рàзкîпките крàй Õîтàлич ще áъäе 
преäстàвеí íà Вàрвàрския съáîр íà 13 и 15 септември


