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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 - 1.76726, EUR - 1.95583, CHF - 1.78289, GBP - 2.20412 ВалуТни

курсоВЕ
ПЕТЪК 17î/7î                             СЪБОТА 17î/50                                   НЕДЕЛЯ 21î/50

ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ     В ГАБРОВО

0886 001 001

• Bulgarian homes network •

Ден на отворените врати 
на „Дзалли“

и
ХанДбален турнир

Съвместно събитие с:
  ХК „бъки      ХК „Чардафон“

Заповядайте на 21 септември 
2019 г. (събота) в „Дзалли“, 

кв. Войново от 10:00 до 13:00 ч.

    организиран транспорт:
	 от	пл.	„Възраждане“:	10:00	ч.
	 от	„Дзалли“:	12:30	ч.

ТранспорТна	фирма	набира	
шофьори на гонДоли, 
каТегория	„с+е“.	оТлично	
заплащане.	Тел.	0889/717-497

Пепà Сîмлевà: „Ние, Грàжäàíите" 
мîжем пî-äîáре"      страница 3

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 „Живеем	 във	 време,	
когато	 у	 нас	 се	 случват	
и	 ще	 се	 случват	 драма-
тични	 промени.	 изразът	
драматичен	 не	 е	 излишно	
драматизиран.	 Дайте	 си	
сметка	 исторически	 колко	
се	е	променил	светът	след	
навлизането	 на	 масовото	
индустриално	 производ-
ство	 само	 след	 няколко	
десетилетия.	
	 нелепо	 е	 да	 си	 ми-
слим,	 че	 ще	 има	 проме-
ни	 само	 в	 организацията	
на	 производство,	 сега	 го-
ворим	 за	 индустрия	 4.0.	
обществените	 промени	
ще	 бъдат	 много	 по-дра-
матични,	 отколкото	 очак-
ваме	 и	 не	 съм	 убеден,	
че	 всички	 тези	 промени	
ще	се	случат	кротко,	тихо,	
безконфликтно.	 част	 от	

технологичните	 възмож-
ности	 ще	 предизвикат	 и	
по-сериозни	 обществени	
трусове“,	 прогнозира	 по	
време	 на	 международна-
та	 конференция	 на	 тема	
„индустрия	 4.0“	 в	 габрово	
вицепремиерът	 Томислав	
Дончев.		
	 основната	цел	на	кон-
ференцията	 бе	 да	 търси	
и	намира	отговори	на	об-
ществените	 предизвика-
телства,	 които	 срещат	 ев-
ропейските	местни	и	реги-
онални	 власти,	 предлагай-
ки	 иновативни	 решения,	
продукти	и	възможност	за	
обмен	 на	 най-добри	 прак-
тики.	
	 конференцията	 даде	
възможност	 за	представя-
не	на	визията	за	развитие	
на	 иновационния	 потен-
циал	на	българия	и	място-
то	на	габрово	в	нея.	

	 	 Томислав	 Дончев	 даде	
конкретен	пример	за	евен-
туални	 конфликти	 при	
прилагане	 на	 иновациите.	
Тези	 в	 здравеопазването	
правят	 възможно	 много	
по-широк	диапазон	на	за-
боляванията	да	са	лечими,	
нещо,	което	бе	невъзмож-
но	 преди	 десетилетия.	 но	
разходите	 за	 това	 са	 ог-
ромни.	Това	 скоро	 ще	 ге-
нерира	такъв	натиск	върху	
публичните	 здравноосигу-
рителни	 фондове,	 че	 той	
няма	 да	 може	 да	 бъде	
поет.	 и	 възниква	 морал-
ният	 въпрос	 -	 трябва	 ли	
всичко	това	да	се	покрива	
с	публични	средства?	
	 „няма	 лесен	 отговор,	
няма.	 какъв	 е	 изходът	 -	
едни	 заболявания	 ще	 се	
лекуват	 с	 публична	 под-
крепа,	други	 -	 не.	а	 какво	
би	станало,	ако	това,	кое-

то	 учените	 в	 медицината	
твърдят	-	че	човешкият	жи-
вот	може	да	бъде	удължен	
двойно	 като	 продължител-
ност	 само	 след	 няколко	
десетилетия?
	 ще	 разделим	 обще-
ството	 на	 едни,	 които	 са	
относително	безсмъртни,	и	
други,	 които	 ще	 изживеят	
нормалната	 продължител-
ност	 на	живота.	Дайте	 си	
сметка	какво	социално	на-
прежение	се	крие	в	това.
	 	 	 много	 мразя	 израза	
„да	сме	готови	за	всичко,	
което	 се	 случва“,	 да	 сме	
готови	 е	 пасивна	 роля.	
безспорно	 като	 програма	
минимум	 трябва	 да	 сме	
готови,	 най-добрият	 вари-
ант	е	да	участваме	в	това,	
което	се	случва.	
	 за	да	не	влизам	в	ро-
лята	на	традиционен	поли-
тик	 и	 да	 зареждам	 с	 не-

здравословен	 оптимизъм,	
само	 ще	 маркирам	 кои	
са	 важните	 неща,	 които	
според	 мен	 трябва	 да	 се	
случат	 оттук	 нататък.	 на	
първо	 място,	 с	 по-бързи	
темпове	трябва	да	продъл-
жат	 процесите	 на	 индус-
триализация	 на	 българия.	
28.5	 дял	 на	 производство-
то,	 заедно	 със	 строител-
ството,	 от	 брутния	 вътре-
шен	 продукт	 е	 показател,	
по-добър	 от	 средноевро-
пейския.	 Въпреки	 това	 аз	
считам,	 че	 има	 потенциал	
за	още	нови	индустриални	
производства.	 и	 държа-
вата,	 и	 местните	 власти,	
и	 всички	 останали	 инсти-
туции	 трябва	много	 да	 си	
подобрят	поведението.	Ди-
агностиката	 най-вече	 по-
казва,	че	трябва	да	бъдем	
много	по-бързи.	Времето	е	
фактор.                  стр. 2

Международна конференция „Индустрия 4.0 и следващият програмен период“ • 17-18 септември, Габрово

Тîмислàв Дîíчев: "Изãрàжäàт се 13 íîви звеíà îт 
иíîвàциîííàтà иíфрàструктурà, еäíîтî - в Гàáрîвî"

	 Вицепрезидентът	на	българския	футболен	съюз	
Йордан	 лечков	 и	 изпълнителният	 директор	 на	
централата	борислав	попов	са	потвърдили	своето	
присъствие	 в	 събота	 на	 стадион	 „Христо	 ботев“,	
където	 ще	 бъде	 отбелязан	 100-годишният	 юби-
лей	 на	 футбола	 в	 габрово.	 Датата	 21	 септември	
е	 същата,	 на	 която	 през	 1919	 г.	 на	 колодрума,	
където	днес	се	намира	„буря“	аД,	е	изигран	пър-
вият	официален	футболен	мач	между	отборите	на	
габрово	 и	 горна	оряховица.	 100	 години	 по-късно	
дербито	ще	се	повтори	на	стадион	„Христо	ботев“	
с	участието	на	футболните	ветерани	от	двата	гра-
да.	Двубоят	ще	започне	в	17.30	ч.	преди	него	на	
терена	ще	демонстрират	своите	умения	и	малките	
футболисти	от	габрово	и	г.	оряховица.	   стр. 8

Йîрäàí Лечкîв и Бîрислàв Пîпîв 
иäвàт зà 100 ãîäиíи футáîл в Гàáрîвî

	 В	 рамките	 на	 събити-
ето	„Животът	е	с	предим-
ство“,	 което	 е	 посветено	
на	 безопасността	 на	 дви-
жение	 по	 пътищата,	 са	
предвидени	 две	 съревно-
вания	за	младежи	–	едно-
то	е	с	велосипеди,	другото	
-	 с	 тротинетки.	 органи-
заторите	 са	 предвидили	
преди	 старта	 на	 състеза-
нието	 кратка	 демонстра-
ция	 от	 отбора	 на	 SOS	
Детско	 селище	 –	 Трявна.	
след	като	всеки	види	как	

трябва	 майсторски	 да	 уп-
равлява	 своя	 велосипед,	
ще	 може	 да	 се	 впусне	
в	 състезанието.	 Важното	
този	 път	 няма	 да	 е	 само	
времето	 за	 преминаване	
на	 трасето,	 а	 спазването	

на	 правилата	 и	 поставе-
ните	знаци.	Желаещите	да	
се	включат	в	състезанията	
ще	 могат	 да	 се	 запишат	
на	място.	началото	е	16:30	
часа,	 мястото	 –	 площад	
„Възраждане“	в	габрово.

Търсят се смели кîлîезäàчи зà състезàíие 
íà 20 септември íà плîщàä „Възрàжäàíе"

ВЕла лазароВа

	 изложбата	 „лица”	 на	
английския	 художник	 рой		
плейстоу	 бе	 открита	 във	
вторник	 в	 Хг	 „Христо	 Цо-
кев”	-	габрово.
	 името	 на	 художника	
рой	 алан	 плейстоу	 ста-
на	 обект	 на	 внимание	 в	
арт	 средите	 по	 време	 на	
майската	 изложба	 на	 га-
бровските	 художници	 по	
случай	 Деня	 на	 габрово.	
Тогава	 той	 показва	 една	
малка	 серия	 живописни	
портрети	на	хора,	с	които	
е	свързан	тук,	в	българия.
	 получава	 номинация	
за	 награда	 и	 покана	 за	
самостоятелна	 изложба	

от	директора	на	галерията	
евгени	недев.

	 настоящата	 изложба	
включва	58	портрета,	мас-
лена	 живопис,	 на	 хора,	
близки	 до	 него	 -	 приятел-
ката	 ива,	 братът	 Джон,	
или	 образи,	 които	 са	 му	
направили	впечатление,	но	
не	 познава	 лично,	 като	
сатирика	 радой	 ралин,	 а	
също	 интересни	 личности,	
с	 които	 животът	 тук	 го	 е	
срещнал	 -	 актьорът	 ицко	
финци,	 лола	 -	 модел	 в	
Художествената	 академия,	
други	 оприличил	 на	 нар-
кодилър,	мафиот,	редят	се	
работник,	 красиви	жени	и	
др.	има	и	 автопортрети	 в	
експозицията	 и	 в	 негово	
портфолио.	

продължава на стр. 8

Лицàтà íà Рîй Плейстîу

Фестивàл íà 
виíîтî в МАИР 
„Бîжеíци" 2 	 община	 севлиево	 и	

ротари	 клуб	 -	 севлиево		
откриват	нова		детска	пло-
щадка	в	парк	„черничките“	
днес	 в	 11:30	 часа.	 наме-
рението	 за	 строителство	
на	 нова	 детска	 площадка	
бе	 обявено	 по	 време	 на	
традиционния	 пролетен	
бал	на	ротари	клуб.		ини-

циативата	 бе	 подкрепена	
от	община	севлиево,	като	
на	 мястото	 на	 остарялата	
площадка	сега	е	монтира-
но	ново,	напълно	безопас-
но	съоръжение	за		децата.

Оáщиíà Севлиевî и Рîтàри клуá 
îткривàт íîвà äетскà плîщàäкà



2 20 септември 2019 г.

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 

20/09

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН, 19.10./26.10./23.11, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - 03.10./10.10., от 172 лв.                                                                             
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 11.10/13.12, 159 лв.   
СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.10., 2 нощувки, 215 лв.
ОХРИД - 17.10., 2 нощувки, 180 лв. 
НОВА ГОДИНА В ИСТАНБУЛ - от 306 лв. 
НОВА ГОДИНА В АНТАЛИЯ - от 337 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О. КОРФУ - 3 нощ., зак. и вечери, 03.10., 280 лв.
О. КОРФУ - 5 нощ., зак. и вечери 27.09., 370 лв.
МЕТЕОРА-КАВАЛА-СОЛУН - 09.10., 3 нощ., 255 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-ЧЕРНА ГОРА - 
16.10., 4 нощувки, 480 лв.
ПРАГА-ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 08.10., 4 нощ., 450 лв.

ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 
11.12., 345 лв.
СТОБСКИ ПИРАМИДИ-РИЛСКИ МАНАСТИР-САН-
ДАНСКИ-РУПИТЕ-С. ЗЛАТОЛИСТ-РОЖЕНСКИ МАНА-
СТИР-МЕЛНИК - 27.09., 2 нощувки, 173 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-РУПИТЕ-МЕЛНИК-БАНСКО - 
01.11., 2 нощувки, 140 лв.
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА СЪС САМОЛЕТ - РАННИ 
ЗАПИСВАНИЯ
РИМ - 849 лв., ВИЕНА - 930 лв., КОСТА ДЕЛ 
СОЛ - 1049 лв., СИЦИЛИЯ - 1220 лв., МАЛТА - 
850 лв., АНТАЛИЯ - 829 лв., ТУНИС - 1172 лв., 
МАРОКО - 1484 лв., ДУБАЙ - 1950 лв., ИЗРАЕЛ И                                             
ЙОРДАНИЯ - 1848 лв.
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

на	25	сепТемВри	2019	г.	оТ	9	До	15	часа	
преД	община	габроВо	

мобилна лаборатория  
ще извършва експресно 

безплатно измерване на Кръвната заХар, 
ХолеСтерола и Кръвното налягане 

на всички желаещи.

Дружество	на	диабетиците	„ливеда	мед	2000“	ооД

 Във	връзка	с	инициативата	на	сдружение	„Въз-
дух	за	здраве“,	като	партньор	на	федерацията	на	
международните	дружества	по	белодробни	болести	
и	по	повод	световния	ден	на	белия	дроб	-	25 сеп-
тември 2019 г.,	„сбалбб	габрово“	еооД	подкрепя	
и	участва	в	кампанията	с	цел	достъпно	разяснява-
не	 на	 симптомите	 на	 белодробните	 заболявания,	
рисковете	за	страдащите	и	съвременното	им	лече-
ние.	
	 по	 време	 на	 кампанията	 ще	 се	 разяснява	 и	
разпространява	концепцията	„белодробно	число“.	
 Ще се извършва и безплатно измерване  на 
капацитета на белия дроб	(фиД).

 място: белоДробен	ЦенТЪр,	 гр.	 габрово,	 ул.	
„Христо	смирненски“	№	44,	д-р	елка	иванова,	д-р	
надежда	стаматова.

телефон за връзка: 0882/44-35-55.

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 

разпределителен обслужващ център 
Габрово и Горна оряховица

уведомява своите клиенти, че:

 в периода 01.10.2019 - 02.10.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	град	габрово,	с.	боженци	от	Тп	„боженци“1	
от	механа	„Хаджи	Велинов	хан“	нагоре.			
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбира-
не. Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 1 61 61.

 поради	продължителното	засушава-
не	 и	 намален	 дебит	 на	 водоизточ-
ниците	 и	 предложение	 на	 кметски	
наместник	 с.	 лесичарка	 В	 и	 к	
ооД	-	габрово	въвежда	реЖим	на	
ВоДопоДаВане	 В	 селаТа	 леси-

чарка,	 попоВЦи,	 Драгомани	 и	 косТенкоВЦи,	
какТо	слеДВа:
 вода се подава през 24 часа до изчерпване на 
резервоарите.
 Дружеството си запазва правото да променя и 
отменя режима на водоподаване, съобразно  промяна-
та в климатичните условия.  

Виктория ПЕтроВа

	 една	родолюбива	идея	
за	 земляческа	 среща	 съ-
бра	 жителите	 на	 габров-
ското	 село	 новаковци	 на	
7	 септември	 с	 роднините	
и	 близките	 им	 от	 цялата	
страна	и	чужбина.	Това	се	
случва	вече	за	трети	път	и	
се	превръща	в	чакан	и	же-
лан	празник,	в	емблема	на	
приемственост	 и	 родова	
памет.
	 срещата	 откри	 отец	
Христо	 иванов,	 който	 от-
служи	молебен	за	здраве.
	 кметът	 на	 селото	 Ди-
митринка	бошнакова	и	чи-
талищното	 настоятелство	
на	нч	„просвета-1931“	раз-
работиха	богат	сценарий	с	

традиционни	и	иновативни	
идеи.	 поляната	 в	 центъра	
на	селото	още	от	сутринта	
събра	 около	 400	 човека	
от	 близо	 и	 далеч.	 имаше	
щастливи	 сълзи,	 прегръд-
ки,	спомени.	срещнаха	се	
хора,	които	не	са	се	виж-
дали	 с	 години,	 издирваха	
се,	 търсиха	 се	 роднини,	
които	 не	 са	 се	 виждали	
никога,	 заедно	 посещава-
ха	 бащин	 дом.	 празнич-
ният	 концерт	 започна	 със	
словесно-танцова	 компо-
зиция	за	българия.	особен	
емоционален	 заряд	 внесе	
комедийният	 спектакъл	 на	
най-малките	 деца	 от	 се-
лото,	 които	 представиха	
„село,	 село,	 пусто	 село“.	
Цветя	и	аплодисменти	по-

лучиха	участничките	в	пев-
ческата	 група	към	читали-
щето.	 В	 сценичните	 изяви	
имаше	 участници,	 познати	
и	непознати	–	деца	от	се-
лото,	деца	и	гости	от	стра-
ната.	специален	поздрав	с	
народни	песни	поднесе	Ти-
хомир	иванов,	а	съпровод	
на	 гайда	 -	 Даниел	 стоя-
нов,	любимци	на	новаков-
ската	 публика.	 Веселието	
продължи	 с	 изпълнение	
на	 мТс	 „смехоранчета“	
със	 забавната	 миниатюра	
„баба,	внуче	и	компютър“.
	 истинско	българско	ве-
селие	започваше	с	богати-
те	танцови	композиции	на	
танцов	състав	„боженци“	с	
художествен	 ръководител	
Цветелина	атанасова.

	 за	доброто	настроение	
на	 всички	 се	 погрижиха	
Далия	 ковачева,	Таня	 со-
колова,	с	ръководител	ни-
колай	Венков.
	 близки,	 позабравили	
се,	 познати	 и	 непознати	
се	срещаха	до	стария	дъб	
в	селото,	обещаваха	си	да	
се	 завръщат	 по-често	 в	
родния	край.
	 кметът	 на	 селото	 г-жа	
бошнакова	 приветства	
всички	с	трогателно	слово.	
като	благодари	на	малки	и	
големи,	които	работиха,	за	
да	 се	 случи	 това	родолю-
биво	 събитие,	 тя	 призова	
всички	новаковчени	да	бъ-
дат	 така	 задружни,	 за	 да	
може	новаковци	да	расте	
и	хубавее.

продължава от стр. 1
неведнъж	 се	 е	 случвало	
да	 се	 появи	 инвеститор,	
който	иска	да	започне	ре-
алния	процес	на	изгражда-
не	 на	 едно	 индустриално	
съоръжение	след	години.
	 Тук	 индустриалните	
зони	 са	 едни	 от	 основни-
те	 инструменти,	 с	 които	
може	 да	 се	 прави	 нова	
индустриална	 политика.	
законът	не	толкова	трябва	
да	 регламентира	 нещата,	
колкото	 по	 отношение	 на	
реалния	 инвеститор,	 кой-
то	влиза	в	индустриалната	
зона,	 да	 направи	 нещата	
в	 пъти	 по-бързи.	 Това	 би	
променило	 нещата.	 има-
ме	 потенциал	 поне	 за	 10	
индустриални	 зони,	 като	
една	от	 тях	със	сигурност	
трябва	да	е	между	габрово	
и	севлиево.
					Втората	тема	с	инова-
циите	е	по-деликатна.	Тра-
диционната	 политическа	
реплика	 е	 да	 кажа	 колко	
повече	 пари	 ще	 задели	
държавата	от	националния	
бюджет,	 от	 европейски-
те	 фондове	 да	 стимулира	
процеса	на	иновации.
	 Всъщност	 сумата	 е	 не	
по-малко	от	6-7	милиарда.	
парите	 винаги	 са	 основ-
на	 тема,	 но	 те	 в	 случая	
са	 най-малкият	 проблем.	

Тук	 територията	 е	 изклю-
чително	 деликатна.	 без-
спорно	 държавата	 трябва	
да	 участва,	 но	 граница-
та,	 мярката	 е	 най-трудно-
то	 нещо.	 катастрофа	 би	
било,	 ако	 ние	 с	 публично	
финансиране	 изместваме	
частното.	а	 се	 случва,	 не	
е	 само	 български	 патент,	
става	 и	 в	 други	 европей-
ски	 държави.	 напомням	
злощастния	 европейски	
опит	 с	 паркове,	 инкубато-
ри,	 които	 след	 приключ-
ване	 на	 проекта	 пустеят,	
няма	 иновационни	 проце-
си,	нито	технологично	про-
изводство.	 затова,	 под-
помагайки	 тези	 процеси,	
трябва	 ясно	 и	 точно	 да	
поставим	 границата.	 не	 е	
редно	 да	 се	 правят	 нови	
индустриални	зони	изцяло	
с	 публични	 средства,	 те	
трябва	 да	 са	 стопанско	
предприятие.	 Държавата	
може	 да	 помогне	 със	 съ-
пътстваща	 инфраструкту-
ра.
	 Трето	 -	 в	 момента	 се	
градят	 нови	 13	 звена	 от	
така	 наречената	 инова-
ционна	 инфраструктура.	
едното	 ще	 бъде	 в	 габро-
во.	Възниква	въпросът,	ако	
няма	 адекватна	 държавна	
политика,	 те	 с	 какво	 ще	
се	финансират,	 как	ще	се	

издържат,	как	ще	си	взаи-
модействат?	Това	ще	бъде	
трудно,	ще	има	съпротива.	
В	редица	сфери	на	стопан-
ския	и	научния	живот	има	
стабилни	 конгломерати	 от	
интереси,	 които	 една	 та-
кава	 реорганизация	 би	 ги	
променила	 и	 би	 създала	
смут.
	 много	 важно	 е	 обра-
зованието.	 няма	 спор,	
че	 тук	 държавата	 трябва	

да	 участва.	Трябва	 да	 га-
рантираме,	 че	 няма	 деца	
извън	 клас.	Трябва	 да	 га-
рантираме	 качеството	 на	
образователния	 процес	 в	
средния	 курс	 и	 висшето	
образование.	 Време	 е	 да	
се	 вдигне	 респекта,	 об-
щественото	 признание	 и	
интереса	към	инженерното	
образование.	има	един	ог-
ромен	 проблем,	 по-малко	
деца	искат	да	учат	за	ин-

женери,	 защото	 е	 труд-
но.	и	въпреки	обещанията	
какви	 страхотни	 профе-
сионални	перспективи	има	
след	завършване	на	инже-
нерно	 образование,	 инте-
ресът	е	слаб.	Тук	въпросът	
е	 дали	 държавата	 трябва	
да	 е	 основният	 пропаган-
ден	 фактор,	 който	 да	 се	
опитва	да	 убеждава	деца-
та.	 според	 мен	 е	 въпрос	
на	съвместни	усилия.

				според	редица	анализи	
дигитализацията	 до	 2025	
година	 има	 потенциал	 да	
увеличи	брутния	 вътрешен	
продукт	на	българия	меж-
ду	8	и	11	милиарда.	става	
дума	за	дигитализацията	в	
икономиката,	 това	 е	 про-
цес,	 който	 трябва	 да	 се	
насърчава.
	 същевременно	 трябва	
да	 се	 извършва	 дигитали-
зация	 на	 публичния	 сек-
тор.	 Въпреки	 традицион-
ния	 скептицизъм,	 включи-
телно	и	моят,	 тя	се	оказа	
на	 ниво,	 не	 по-ниско	 от	
тази	 на	 други	 държави.	
най-голямото	 изоставане	
е	 във	 финансовия	 сектор,	
който	все	още	не	е	доста-
тъчно	дигитализиран.
	 най-големите	 предиз-
викателства	 са	 по	 отно-
шение	 на	 държавното	 уп-
равление	 в	 дългосрочен	
план.	съвсем	скоро	ще	бъ-
дем	 в	 ситуация,	 че	 никой	
не	е	подготвен,	нито	обще-
ството,	 нито	 политиците.	
има	 няколко	 тенденции,	
които	 остават	 неуловими,	
които	ако	се	случат,	може	
да	 се	 разгради	 политиче-
ският	 и	 институционален	
ред,	 такъв,	 какъвто	 го	 по-
знаваме.
	 на	 пръв	 поглед	 диги-
талната	 демокрация	 звучи	

страшно	 прелъстително,	
едва	 ли	 не	 като	 някаква	
по-зряла	 форма	 на	 демо-
крация.	 В	 същото	 време	
наблюдаваме	 със	 засил-
ващи	се	темпове	един	фе-
номен	-	съдържанието,	ба-
лоните	 в	 социалните	 мре-
жи,	 които	 късат	 връзката	
с	 реалността.	 В	 момента,	
ако	 аз	 съм	 достатъчно	
убедителен	 и	 съм	 сладко-
думен,	 онлайн	мога	 да	 си	
направя	 група	 за	 каквото	
си	 поискам.	 Включително	
група	 за	 любителите	 на	
лекорните	 (еднорог,	 ми-
тично	 същество,	 което	 не	
съществува),	които	живеят	
между	перник	и	софия.	и	
след	 две	 седмици	 някой	
ще	 намери	 снимка	 на	 ед-
норог,	 даже	 и	 на	малкото	
му.	
	 ако	 това	 се	 комулира	
с	 един	 друг	 феномен,	 ще	
бъдем	в	ситуация,	в	която	
наистина	 няма	 да	 знаем	
какво	 да	 правим.	 Това	 е	
натискът,	 очакването	 за	
пряка	 дигитална	 демокра-
ция.	Това	 е	 тема,	 за	 коя-
то	 никой	 не	 е	 готов.	 със	
сигурност	 традиционният	
ред,	 по	 който	 работят	 ин-
ституциите,	 ще	 бъде	 про-
менен.	 Това	 е	 въпрос	 на	
следващото	 десетилетие“,	
каза	още	той.

Тîмислàв Дîíчев: “Изãрàжäàт се 13 íîви звеíà îт 
иíîвàциîííàтà иíфрàструктурà, еäíîтî - в Гàáрîвî”

 Вицепремиерът Томислав Дончев, кметът на Община Габрово Таня Христова и Марку 
Маркула, първи вицепрезидент на Европейския комитет на регионите

Земляческà срещà в селî Нîвàкîвци

ВЕла лазароВа

	 Той	ще	 се	 проведе	 на	
21	 и	 22	 септември.	 офи-
циалното	 откриване	 е	 на	
21	септември	от	14:00	часа	
в	 изложбената	 зала	 на	
„старо	Школо“.
	 В		празничната	атмос-
фера	на	фестивала	ще	се	
изяви	 Детски	 фолклорен	
ансамбъл	„габровче“	с	гла-
вен	 художествен	 ръково-
дител	лъчезар	захариев.
	 В	„старото	Школо”	гос-
тите	 на	 архитектурно-ис-
торическия	 резерват	 ще	
имат	 възможност	 да	 дегу-
стират	 от	 продукцията	 на	
производители,	 вносители	
и	търговци	на	винени	про-
дукти.
	 атракцията	 „рисуване	
с	вино“	ще	бъде	в	„излож-
бена	зала“.	
	 В	двора	на	къща	„баба	
райна”	всеки	желаещ	без-
платно	 ще	 може	 да	 се	
справи	 с	 предизвикател-
ството	 да	 нарисува	 худо-
жествен	шедьовър	с	вино.
	 под	 ръководството	 на	
художничката	 росица	 ми-
ладинова	гостите	ще	могат	
да	рисуват	върху	хартия	в	
нюанси	 от	 божествената	
напитка.
			„елате	в	боженци!	пото-
пете	 се	 в	 празненство	 на	
тялото	 и	 духа!”,	 канят	 от	
маир	„боженци“.

Фестивàл íà виíîтî 
в МАИР “Бîжеíци”
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- г-н петков, какво ви 
мотивира да се кандида-
тирате за кмет на Севли-
ево?

-	кандидатирам	се,	за-
щото	 знам	 как	 да	 пре-
върна	 севлиево	 в	 чист	 и	
съвременен	 град,	 в	 който	
съгражданите	 ми	 живеят	
спокойно.	Доказал	съм	се	
като	 ръководител	 в	 част-
ния	сектор,	като	стопанин,	
честен	 и	 коректен	 човек,	
който	държи	на	думата	си.	
аз	имам	опита,	желанието	
и	 смелостта	 да	 променя	
начина,	по	който	се	упра-
влява	община	севлиево.	

кандидатирам	 се	 и	
защото	 трябва	 да	 бъде	
сложен	 край	 на	 некачест-
веното,	 некомпетентно	 и	
непрозрачно	 управление	
на	сегашния	кмет	иванов.	
Два	мандата	градът	ни	за-
пада,	ремонтите	се	правят	
некачествено,	 мръсотията	
по	 улиците	 е	 огромна,	 а	
зад	всичко	това	стоят	про-
пилени	 пари	 от	 бюдже-
та	 на	 общината.	 ще	 дам	
само	 един	 пример:	 в	 мо-
мента	 за	 снегопочистване	
общината	дава	около	един	
милион	 лева	 повече,	 от-

колкото	преди	три	години.	
какво	 се	 промени?	 кило-
метрите	ли,	цената	на	наф-
тата	 ли	 или	 обвързаност-
та	 на	 онези,	 които	 стоят	
зад	сделката?	не	мога	да	
гледам	 как	 се	 разкопават	
улици,	 а	 не	 се	 подменя	
водопроводната	 мрежа	 и	
страдаме,	че	нямаме	вода.	
не	мога	да	гледам	как	ка-
нализационните	 шахти	 са	
монтирани	 на	 най-висока-
та	 точка	 на	 улицата,	 как	
нови	 тротоари	 се	 правят,	
без	да	се	спазва	техноло-
гията,	 като	 се	 спестяват	
материали	и	дейности.

боли	ме	да	гледам,	че	
парите	на	севлиево	се	уп-
равляват	 неефективно	 и	
само	 определени	 струк-
тури	 изпълняват	 големите	
обществени	 поръчки.	 как	
да	си	обясним	защо	почти	
20	млн.	лв.	са	отишли	към	
една	определена	фирма	и	
нейните	 сателити	 с	 раз-
лични	сфери	на	дейност?	

- Каква е вашата ви-
зия, свързана с промяна-
та на града?

-	 Управлението	 в	 този	
град	 трябва	 да	 се	 про-
мени	 из	 основи.	 поемам	

ангажимента	 да	 поведа	
управление,	 което	 чува	
проблемите	 на	 хората	 и	
прави	 онова,	 от	 което	 те	
имат	нужда.	както	е	ясно,	
общината	 е	 в	 добро	 фи-
нансово	 състояние,	 рабо-
та	трябва.	и	идеи.	

Визията	ми	е	насочена	
към	 създаване	 на	 моде-
рен	 град	 за	 гражданите,	
за	 бизнеса	 и	 за	 децата.	
Да	 си	 гражданин	 на	 се-
влиево,	 трябва	 да	 стане	
повод	 за	 гордост,	 трябва	
да	 е	 удобно,	 чисто,	 да	
е	 престижно.	 Да	 правиш	
бизнес	 в	 севлиево,	 озна-
чава	да	имаш	подкрепата	
на	общината,	но	и	да	ин-
вестираш	 в	 хората,	 в	 по-
добряването	 на	 качество-
то	на	живота	в	общината,	
в	 социални	 инициативи.	
севлиево	 трябва	 да	 ста-
не	 място,	 в	 което	 спо-
койно	 се	 отглеждат	 деца,	
в	 което	 хората	 се	 засел-
ват,	защото	има	осигурени	
условия	 за	 образование,	
има	общинска	 политика	 в	
подкрепа	 на	 семействата,	

на	 младите	 хора.	 защото	
смисълът	на	всичко,	което	
правим,	са	децата.

- ако ви изберат за 
кмет на Севлиево, кое е 
първото нещо, което ще 
направите?

-	 ще	 благодаря	 на	
всички	 избиратели,	 че	
имат	 гражданска	позиция.	
и	 веднага	 се	 захващам	
за	работа.	от	най-важното	
за	 севлиево	 -	 решаване-
то	 на	 проблема	 с	 водата.	
Това	ще	бъде	най-важната	
ми	 задача	 -	 ще	 започна	
работа	 по	 „мисия	 Вода“	
от	 първия	 ден	 и	 след	 че-
тири	 години	 ще	 съм	 го	
решил.	откровено	мога	да	
заявя:	проблемът	е	решим,	
строител	 съм,	 имам	 екс-
пертизата,	 мога	 и	 знам	
как	 да	 го	 направя!	 имам	
и	 подкрепата	 на	 колегите	
експерти,	 на	 инженери	от	
камарата	на	строителите.	

- Севлиевци считат, че 
няма чуваемост за техни-
те проблеми в общината, 
ще се опитате ли да про-
мените тяхното мнение и 

как?
-	 за	 разли-

ка	от	сегашното	
управление,	 аз	
ще	 бъда	 близо	
до	 хората,	 ще	
вървя	 по	 ули-
ците,	 както	 го	
правя	 и	 сега,	 и	
всеки	 свобод-
но	 ще	 може	
да	 разговаря	 с	
мен.	 Телефонът	
ми	 е	 постоян-
но	 включен	 и	
всеки	 по	 вся-
ко	 време	 може	
да	 се	 свърже	
с	 мен.	 В	 еже-
дневната	 ми	
дейност	 всеки	
проблем	 се	 ре-
шава	 по	 най-
бързия	 начин.	
не	 приемам	
формалностите	
на	 администра-
тивните	 сроко-

ве	за	отговор	и	действие,	
които	 според	 норматив-
ните	документи	са	даже	в	
месеци,	нещата	трябва	да	
се	случват	бързо,	животът	
е	 такъв.	 Така	 съм	 живял	
до	днес,	така	съм	успявал,	
мисля	 така	 да	 продължа.	
Вече	за	доброто	на	хората	
от	севлиево.	

- Считате ли се за ус-
пял човек?

-	 Успял	 човек	 е	 този,	
който	е	дал	нещо	за	дру-
гите.	аз	все	още	има	как-
во	да	дам.	ще	се	считам	
за	 успял	 човек,	 ако	 об-
лагородя	 града	 и	 селата	
в	 севлиевска	 община.	 и	
когато	 ходя	 по	 красивите	
и	 чисти	 улици,	 да	 виж-
дам	щастливи	и	усмихнати	
хора.	 роден	 съм	 в	 този	
град	 и	 ще	 се	 почувствам	
успял,	когато	усетя	промя-
ната	 в	 него	 и	 в	 очите	 на	
гражданите	му.	знам,	че	е	
трудно,	но	за	мен	по-труд-
но	 е	 да	 гледам	 отстрани,	
да	 недоволствам,	 да	 се	
ядосвам	 -	 без	 да	 опитам	
да	променя	нещата.	

- Как ще мотивирате 
севлиевци да дадат своя 
вот за вас?

-	 аз	 съм	 независим	
кандидат	за	кмет	и	това	е	
огромна	отговорност.	отго-
ворност	 пред	 гражданите,	
не	 пред	 партии.	 ще	 вло-
жа	собствени	средства	за	
кампанията	и	ще	разчитам	
на	 активните	 хора,	 които	
не	са	избягали	и	не	са	се	
отказали	да	търсят	промя-
на	в	развитието	на	града.	
като	 мениджър	 мога	 да	
кажа,	 че	 най-важното	 ус-
ловие	за	успех	е	да	бъдеш	
активен	и	да	не	се	задово-
ляваш	с	малки	победи.	ще	
ви	разкажа	една	история.	

когато	 стартира	 на-
ционалната	 програма	 за	
енергийна	 ефективност,	
севлиево	 и	 благоевград	
бяха	 първите	 градове,	 в	
които	 започна	 саниране-
то.	 Тогава	 аз	 бях	 много	
ентусиазиран,	организирах	
среща	 със	 строители,	 с	
министъра	 на	 регионално-
то	развитие,	депутат,	кмет,	
за	 да	 сме	 преди	 всички	
„информационно”.	аз	свър-
ших	 моята	 работа	 като	
гражданин	 и	 бизнесмен.	
след	 това	 нещата	 вече	
зависеха	 от	 кмета.	 резул-
татът	какъв	е?	

кметът	иванов	се	хва-
ли	 с	 9	 санирани	 блока	 в	
севлиево,	а	в	благоевград	
са	 143.	 градове,	 по-малки	
от	 нас,	 имат	 съответно:	
гоце	 Делчев	 -	 26	 блока,	
Дупница	 –	 23,	 асеновград	
–	28,	карлово	–	25,	Дими-
тровград	–	26,	а	областни-
ят	 град	 габрово	 –	 37.	ми-
сля,	 че	 цифрите	 са	 крас-
норечиви.	

ако	 съпоставим	 града	
ни	 със	 съседния	 на	 нас	
град	 габрово,	 ще	 забеле-
жим	 колко	 изоставаме	 за	
двата	мандата	управление.	
преди	 8	 години	 севлиево	
имаше	 Депо	 за	 отпадъци,	
пречиствателна	 станция	
за	 отпадни	 води,	 частна	
болница.	 габрово	 нямаше	

тези	неща.	имахме	и	Вик,	
сега	 нямаме	 Вик,	 няма-
ме	 и	 частна	 болница.	 В	
габрово,	освен	че	постро-
иха	 Депо	 за	 отпадъци	 и	
пречиствателна	 станция	
за	отпадни	води,	има	нова	
частна	болница,	има	и	об-
ходен	 път,	 а	 ние	 нямаме.	
Да	 не	 говорим	 за	 обла-
городяването	 на	 междуб-
локовите	 пространства	 и	
т.	н.

протягам	 ръка	 към	
всеки,	 който	 иска	 нещата	
в	 севлиево	 да	 се	 проме-
нят	.

- известен сте и като 
дарител. Коя е следваща-
та ваша кауза?

-	 Участвам	 в	 граждан-
ски	организации	като	„ор-
ден	 на	 рицарите	 тампли-
ери”,	 сдружение	 „севли-
ево	 XXI	 век“,	 ротари	 клуб	
–	 севлиево,	 като	 през	
годините	 съм	 подкрепял	
всички	 дарителски	 кам-
пании	 –	 като	 изграждане	
на	 параклис	 „св.	мина”	 в	
западния	комплекс,	освет-
лението	 на	 църква	 „света	
Троица”,	ремонт	на	родил-
ното	отделение	в	болница-
та,	 ремонт	 на	 най-стария	
символ	на	севлиево	 -	ча-
совниковата	 кула,	 популя-
ризирането	 на	 крепостта	
„Хоталич”	и	много	други.	

В	лично	качество	голя-
мата	 ми	 мечта	 е	 завърш-
ване	на	храма	„света	пет-
ка”	 в	 Южния	 комплекс,	
защото	съм	го	започнал	от	
основите	му.	

следваща	 кауза	 е	 да-
ряване	 на	 средства	 за	
Дневен	 център	 за	 деца	 и	
Дом	 за	 възрастни	 хора,	
като	цялото	ми	възнаграж-
дение	като	кмет	(ако	бъда	
избран)	 ще	 дарявам	 за	
тези	три	каузи.	не	защото	
е	модерно,	а	защото	така	
съм	постъпвал	винаги,	да-
рявал	 съм	 средства,	 за-
щото	 това	 ми	 носи	 лично	
удовлетворение.	 Така	 съм	
възпитаван,	 така	 възпита-
вам	и	децата	си.

Бîãîмил Петкîв: „Зíàм кàк äà превърíà 
Севлиевî в чист и съвремеíеí ãрàä"

стЕФка БУрмоВа

 Богомил Иванов Петков е роден на 4 октомври 1966 г. 
в Севлиево. Завършва Математическа гимназия в Габрово. 
Получава магистърска степен по икономика от Стопанска 
академия „Димитър Ценов” - Свищов. Има специализация по 
право. Женен, с две деца и внучка на 4 години.
 Развива предприемаческа дейност с производство на 
пуловери, производство на бетон, варов разтвор и строител-
ство. В момента е работодател на около 200 служители и 
работници предимно от община Севлиево.
 Богомил Петков е познат с благотворителната си 
дейност в полза на Севлиево и социалната си ангажираност 
- член е на сдружение „Севлиево ХХI век”, на „Ротари клуб” 
- Севлиево, председател на Камарата на строителите в 
област Габрово, тамплиер. Носител е на наградата на Пол 
Харис на Ротари Интернешънъл, която се дава за значителен  
принос в полза на обществото.
 Кандидат-майстор на спорта по шахмат. Колекционира 
шахове от всички краища на света.
 Издигнат за независим кандидат за кмет на община 
Севлиево от Инициативен комитет с представители от 
всички съсловия, включващи икономисти, учители, спортист, 
художник, предприемач.

	 „Хората	 гласуват	 с	
краката	си.”	Този	израз	се	
роди	преди	години,	когато	
социолозите	 установиха,	
че	десетки	хиляди	българи	
тихо,	 без	 да	 вдигат	 шум	
около	 себе	 си,	 започна-
ха	 да	 напускат	 родните	
си	места.	Те	го	направиха	
без	 скандал,	 без	 драми,	
просто	 взеха	 децата	 си	 и	
потърсиха	по-добър	живот	
и	реализация.	българският	
народ	е	кротък	и	добър,	но	
това	не	го	прави	наивен	и	
вече	за	всички	е	ясна	тен-
денцията	 за	 стопяване	 на	
населението.	 Вярно	 е,	 че	
повече	от	десетилетие	тук	
течаха	усилени	инвестиции	
и	 многомилионни	 вложе-
ния	 в	 публичния	 сектор.	
но	 доходите	 останаха	 ни-
ски,	а	обещаните	нови	ин-
веститори	 в	 производство	
така	и	не	пристигнаха.
	 има	 грешка	 в	 систе-
мата.	 очевидно	 е,	 че	 на-
ливането	 на	 милиони	 в	
строителни	обекти,	а	не	в	
решения	 на	 демографския	
проблем	не	дава	резултат.	
натрупването	на	проблеми	
за	 населението	 се	 случи,	
докато	 концентрацията	 на	
вниманието	 на	 управле-
нието	беше	в	усвояването	
на	огромни	средства.	
	 за	всички	вече	е	ясно,	

че	 управленските	 реше-
ния,	взети	в	тесен	партиен	
кръг,	 в	 дух	 на	 самодос-
татъчност,	 не	 са	 най-дал-
новидните.	 и	 хората	 го	
показаха	 на	 последните	
няколко	 избора	 с	 неже-
ланието	 си	 да	 гласуват	
за	 партийните	 формации.	
мисля,	 че	 е	 дошло	 вре-
мето	 управлението	 да	 се	
подчини	 на	 нуждите	 на	
гражданите	и	да	е	изцяло	
продиктувано	 от	 техните	
интереси.	Всяко	 друго	 ре-
шение	 води	 до	 ежегодно	
стопяване	на	 габрово,	 во-
дещо	до	изчезване.	
	 четири	 години	 заедно	
с	екипа,	който	ме	издигна	
на	предишните	избори,	ра-
ботихме	за	анализ	на	про-
блемите	 и	 информирането	
на	 обществеността.	 сега	
сме	 готови	 с	 решения	 по	
основните	 теми	 на	 града.	
Управляващите	 удобно	 за	
себе	 си	 измениха	 избор-
ния	 кодекс	 и	 ние	 вече	
нямаме	 право	 да	 се	 на-
ричаме	 местна	 коалиция	
„будно	габрово“,	затова	на	
местните	избори	ще	участ-
ваме	като	коалиция	 „ние,	
гражданите“.
	 В	дните	на	кампанията	
ще	изложим	всички	онези	
предложения,	които	смята-
ме,	че	ще	направят	живо-

та	 на	 габровци	 по-добър,	
по-качествен	 и	 по-привле-
кателен.	 ще	 представим	
мерките,	 които	 смятаме,	
че	 ще	 разколебаят	 реши-
лите	 да	 емигрират	 и	 ще	
привлекат	 прокудените	
от	 родното	място.	ние	 не	
обещаваме	чудеса,	но	мо-
жем	 да	 предложим	 пра-
вилните	 стъпки,	 оценени	
с	 очите	 на	 обикновени-
те	 хора.	 няма	 да	 правим	
гръмки	 обещания,	 които	
така	и	не	се	случват.	ние	
ще	 предложим	 реални	
стъпки	 в	 правилната	 по-
сока.	 ще	 правим	 всичко	
открито	 за	 обществото	
и	 с	 чуваемост	 за	 всички	
проблеми.	 на	 всеки	 ще	
дадем	 уважението,	 което	
заслужава.	 ще	 работим	
с	 професионалистите	 и	
експертите.	ще	дадем	път	
на	 знаещите,	 които	 бяха	
изместени	от	партийни	на-
значения.
	 бюджетът	 на	 габрово	
ще	 се	 обсъжда	 широко	
и	 ще	 се	 разпределя	 спо-
ред	 нуждите	 на	 града,	 а	
не	 според	 желанието	 на	
тесен	 кръг.	 Време	 е	 по-
казният	 просперитет	 на	
централната	 част	 да	 даде	
шанс	 на	 кварталите	 и	 се-
лата.	ще	следим	и	държим	
на	 спазването	 на	 реда	 и	

законите.	 ще	 правим	 ши-
роки	 консултации	 с	 об-
ществеността	 по	 всички	
въпроси	и	 винаги	ще	 каз-
ваме	истината.	Така,	както	
се	 прави	 в	 модерните	 и	
цивилизовани	държави.
	 ние	нямаме	милионите	
на	 управляващите,	 зато-
ва	 нашата	 кампания	 ще	
е	 скромна	 и	 ще	 протече	
основно	в	интернет.	очак-
вайте	становищата	и	пред-
ложенията	ни	за	развитие	
на	 габрово	 във	 фейсбук	
страница	 коалиция	 „ние	
гражданите“	-	габрово.	Ва-
шето	 мнение	 е	 важно	 за	
нас,	затова	ще	се	радваме	
да	 участвате	 с	 предложе-
ния.	 ние	 не	 се	 чувстваме	
самодостатъчни	 и	 желаем	
да	 правим	 всичко	 заед-
но.	колкото	повече	гледни	
точки,	 толкова	 по-пълно-
ценни	решения.	а	дали	ще	
имаме	възможността	да	ги	
реализираме,	 ще	 решите	
Вие.
	 скъпи	 съграждани,	 от	
мое	 име	 и	 от	 името	 коа-
лиция	 „ние,	 гражданите“	
приемете	 искрените	 ни	
пожелания	 за	 здраве	 и	
бъдещи	 достойни	 дни.	 от	
нас	 очаквайте	 почтена	 и	
конструктивна	 кампания.	
на	 опонентите	 пожелава-
ме	същото.

Пепà Сîмлевà: „Ние, 
Грàжäàíите" мîжем пî-äîáре"
Мисля, че е дошло времето управлението да се подчини на нуждите 
на гражданите и да е изцяло продиктувано от техните интереси

	 нфсб	и	бзнс	подкре-
пят	Таня	Христова	за	кмет	
на	 габрово.	 Двете	 партии	
излизат	 с	 обща	 листа	 за	
общински	съветници.
	 мотивите	 на	 двете	
партии	са,	че	по	време	на	
управлението	на	Таня	Хри-
стова	са	създадени	важни	
условия	 за	 развитието	 на	
габрово.	 с	 газифициране-
то	на	габрово	са	създаде-
ни	 условия	 за	 бизнеса,	 с	
ремонтирането	 на	 всички	
училища,	 детски	 градини,	
ремонтирането	 на	 два	 го-

леми	 парка	 и	 изгражда-
нето	на	множество	детски	
площадки	 са	 създадени	
условия	за	живот	на	мла-
ди	 семейства	 в	 града.	 за	
последните	 8	 години	 гра-
дът	видимо	е	облагороден,	
освен	централната	градска	
част,	 вече	 са	 обновени	 и	
се	 обновяват	 и	 квартали-
те	 –	 кв.	колелото,	района	
на	 Шиваров	 мост	 и	 меж-
дублоковите	пространства,	
кв.	Варовник,	кв.	младост,	
кв.	 Трендафил,	 квартали-
те	 стефановци,	 златари,	

беленци,	 ул.	 „осми	 март”	
и	 други.	 през	 последните	
две	 години	в	габрово	има	
два	нови	инвеститора	клас	
а.	
	 „считаме,	 че	 това	 е	
правилният	подход	за	раз-
витието	 на	 града	 –	 ком-
плексни	 решения	 за	 ця-
лостно	 поетапно	 облаго-
родяване	 на	 цели	 райони	
в	 габрово,	 създаване	 на	
привлекателни	 условия	 за	
млади	 хора	 и	 подкрепа	
за	 бизнеса”,	 заявяват	 от	
нфсб	и	бзнс.

	 политическите	 партии	
в	 севлиево	 постигнаха	
съгласие	 за	 сформиране	
съставите	 на	 секционните	
избирателни	 комисии	 за	
произвеждането	 на	 избо-
рите	за	общински	съветни-
ци	и	за	кметове	на	27	ок-
томври	2019	г.	консултаци-
ите	бяха	открити	от	кмета	
на	 община	 севлиево	 д-р	
иван	 иванов.	 при	 пред-
ставянето	на	съставите	на	
сик	никоя	от	партиите	не	
възрази	срещу	подредбата	
им	в	комисиите.	
	 след	решение	на	Цик	
общинската	 избирателна	
комисия	 –	 севлиево	 оп-
редели	 броя	 и	 членовете	
на	 всяка	 секционна	 из-
бирателна	 комисия.	 оик	
разпредели	 местата	 в	 ко-

мисиите	 и	 техните	 ръко-
водства	между	партиите	и	
коалициите	на	територията	
на	 община	 севлиево.	 об-
щият	брой	членове	на	сик	
за	 предстоящите	 местни	
избори	 е	 501.	 от	 тях	 на	
политическа	 партия	 герб	
се	 падат	 154	 броя,	 а	 за	
коалиция	 „бсп	 за	 бълга-
рия“	 са	 132	 броя.	 по	 69	
са	членовете	или	ръковод-
ствата	в	сик	на	политиче-
ските	партии	Дпс,	коали-
ция	 „обединени	 патриоти“	
и	 пп	 „Воля“.	 коалиция	
„Демократична	 българия	
–	 обединение“	 ще	 има	 8	
членове	в	сик.	
	 членовете	 в	 секцион-
ните	комисии	ще	са	294,	а	
ръководството	ще	е	от	207	
човека,	 разпределени	 съ-

гласно	решенията	на	оик.		
	 на	предстоящите	избо-
ри	 в	 севлиево	 ще	 има	 и	
две	подвижни	избирателни	
секции.
	 политическите	 партии	
постигнаха	 съгласие	 и	 за	
състава	на	тези	две	изби-
рателни	 секции.	 съгласно	
изборния	 кодекс	 хората	
с	 трайни	 увреждания,	 же-
лаещи	да	упражнят	своето	
изборно	 право	 в	 подвиж-
ните	 секции,	 могат	 да	 за-
явят	това	до	12	октомври.	
Двете	 секции	 ще	 бъдат	
също	 с	 петима	 членове.	
политическите	 партии	 в	
севлиево	 постигнаха	 кон-
сенсус	 и	 при	 избора	 на	
членове	и	ръководства	за	
подвижните	 избирателни	
секции.

НФСБ и БЗНС пîäкрепят Тàíя 
Õристîвà зà кмет íà Гàáрîвî

Пîлитическите пàртии в Севлиевî пîстиãíàхà 
съãлàсие зà члеíîвете и ръкîвîäствàтà íà СИК

избори за общински съветници и кметове - 27 октомври
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520 септември 2019 г. недвижими имоти - продава, купува, наема; автопазар; уроци, курсове

Регионалният всекидневник 
„100 ВЕСТИ“ 

излиза всеки ден без събота и неделя.

Реклàми и îáяви в “100 вести”

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
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Трендафил 2, ТЕЦ, 
ПВЦ, за 42 000 лева се 
продава на тел. 0898/691-
301. [22, 18]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 19]
къща В кв. Недевци с 
дворно място и сушина се 
продава на тел. 0886/434-
006. [11, 11]
дВуЕТажна Вила в село 
Донино с дворно място се 
продава на тел. 0888/55-
19-74. [11, 10]
парцЕл - 1000 кв. м, 
в Русевци се продава на 
тел. 0886/272-758. [22, 
14]
парцЕл В село Лесичар-
ка - 1500 кв. м, за 2500 
лв. се продава на тел. 
0897/02-05-31. [11, 8]
дВЕ МЕсТа в Киевци, 
УПИ, може и само едно-
то, се продават на тел. 
0889/909-727. [7, 5]
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ се продава на тел. 
0888/813-710. [5, 4]
къща В село Кметовци се 
продава на тел. 0884/848-
323. [22, 12]

парцЕл В регулация с 
ток, вода, 1184 кв. м,  се 
продава на тел. 066/865-
340, 0898/615-453. [11, 
7]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, по договаряне се 
продава на тел. 0897/027-
798. [5, 5]
апарТаМЕнТ на Коле-
лото се продава на тел. 
0896/641-008. [11, 11]
апарТаМЕнТ, цЕнТър, 
над кафе „Зодиак“, 2 стаи 
и кухня, тухла, се прода-
ва на тел. 0896/448-939 
[11, 6]
къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [24, 5]
ГарсониЕра с ТЕЦ на ул. 
„Морава“ 4 се продава на 
тел. 0898/657-888. [11, 8]
парцЕл В регулация, око-
ло 2 дка, село Чавеи, по-
чистен, се продава на тел. 
0896/641-053. [11, 4]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в Трендафил-2 се прода-
ва на тел. 0879/65-38-03. 
[6, 3]
иМоТ оТ две къщи, два 
декара, на 5 км от цен-
търа се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 3]
дВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент от 62 кв. м 
в кв. Бичкиня, сменена 
дограма, ет. 3, има асан-
сьор, цена: 30 000 лв., се 
продава на тел. 0886/851-
016. [5, 5]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
кв. Бичкиня се продава на 
тел. 0895/086-267. [3, 2]
дВуЕТажна къща в село 
Дебел дял с 2 дка двор се 
продава на тел. 0899/640-
327. [2, 2]
апарТаМЕнТ - тухлен, 
над Шиваров мост, 86 кв. 
м, + таван - 19 кв. м, + 
маза - 7 кв. м, + гараж 
- 24 кв. м, газифицирана 
сграда, се продава на тел. 
0893/83-04-02. [6, 2]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
иМоТ с тежести (идеал-
ни части) - 0898/985-828 
[33, 28]
къща на село до 6000 
лв. се купува на тел. 
0883/367-513. [19, 15]
къща В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [17, 11]

иМоТи даВа под наЕМ
ноВи и реновира-
ни офиси в сградата на 
ОББ отдава под наем тел. 
0888/907-666.
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 14]
Гараж под наем се дава 
на тел. 0884/878-930. 
[11, 7]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент се дава под наем 
на тел. 0887/621-225. 
[11, 4]

оТдаВаМ напълно 
оборудВана дърВо-
дЕлска рабоТилни-
ца. МноГо изГодЕн 
наЕМ - 600 лв. на 
месец! Справки на тел. 
0898/574-848. [11, 5]

поМЕщЕниЕ на Еса, 100 
кв. м, се дава под наем на 
тел. 0886/922-388. [11, 4]
апарТаМЕнТ под наем 
-  0894/23-24-25. [3, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ в 
центъра се дава под наем 
на тел. 0876/935-844. [6, 
3]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Русевци се дава под 
наем на тел. 0898/90-76-
67. [3, 3]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в центъра се дава под 
наем на тел. 0876/54-54-
40. [5, 4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
след основен ремонт, в 
кв. Сирмани се дава под 
наем на тел. 0898/93-93-
03. [4, 3]
ноВооТкриТ салон за 
красота предлага работ-
но място за маникюр под 
наем. Справки на тел. 
0899/98-75-35. [11, 4]
дВусТаЕн обзаВЕдЕн 
апартамент зад Осмо ос-
новно училище - цена: 250 
лв., се отдава под наем на 
тел. 0897/084-022. [12, 3]
сТаи за студенти до ДСК 
се дават под наем на тел. 
0878/254-664. [2, 2]

апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0879/085-
844. [3, 2]
съГласно запоВЕд на 
Кмета на Община Габрово 
№ 1883/18.09.2019 г се 
отдава ПОМЕщЕНИЕ ПОД 
НаЕМ За аДМ. ОфИС В 
СЗ „ОРЛОВЕЦ“. Телефон 
за контакт: 066/809-483. 
[3, 1]

Търси под наЕМ
ГарсониЕра сЕ търси под 
наем на тел. 0876/999-
230. [5, 2]

зЕМи

зЕМЕдЕлски зЕМи 
В ГаброВска и ВЕ-
ликоТърноВска об-
ласТ сЕ изкупуВаТ 
на тел. 0889/977-881. 
[22, 16]

зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори купува 0894/23-24-
25. [11, 3]

унаслЕдяВанЕ
къща срЕщу гледане 
предлагат двама стари 
хора - справки на тел. 
066/992-244. [11, 7]

нощуВки
нощуВки В топ център 
- 15 лв. - 0876/731-419. 
[22, 11]
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [19, 14]
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625. [22, 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

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

аВТоМобили продаВа
RENAULT SCENIC, в от-
лично състояние, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0889/981-103. [20, 
10]
рЕно 19, червено, бензин, 
за 700 лв. се продава на 
тел. 0887/725-742 [5, 3]

опЕл асТра по споразу-
мение се продава на тел. 
0887/745-309. [5, 5]
ФолксВаГЕн поло - 
1992 г., газ-бензин, про-
дава тел. 0886/802-330. 
AUDI 80 се продава на 
тел. 0894/87-15-80. [5, 4]
пЕжо 307 - 2005 г., 175 
000 км, се продава на тел. 
0889/99-87-08. [5, 2]
ГолФ, 1.6, се продава на 
тел. 0878/854-337. [5, 2]
рЕно МЕГан - 1997 г., 
газ-бензин, всичко пла-
тено, се продава на тел. 
0897/02-05-31. [5, 1]

ГуМи
4 бр. джанти за „Опел“ - 
отлични, се продават на 
тел. 0886/459-426. [5, 2]

МоТори
скуТЕр „пиаджо“ - 50 
кубика, за 800 лева се 
продава на тел. 0899/935-
151. [11, 1]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

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

аВТоуслуГи
кърпЕж на автомобили - 
тел. 0882/407-493. [11, 6]

аВТоТЕнЕкЕджийски и 
аВТобояджийски ус-
луГи. Качествено, експе-
дитивно, атрактивни цени. 
Тел. 066/821 566, 0888 
321 692.

под наЕМ

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

аВТоМобили под наем - 
справки на тел. 0878/929-
080. [19, 14]

скрап, сТари
аВТоМобили
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-

лезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и 
микробуси - справки на 
тел. 0999/009-008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 1]
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 1]

МоТори/ВЕлосипЕди

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

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други 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, 19]
ТранспорТни услуГи 
до 2 тона, каросерия - 
тел. 0896/82-81-47. [25, 
22]
услуГи с багер и самос-
вал - тел. 0893/511-154. 
[24, 16]
ТранспорТ с ГаЗ-53, 
самосвал, 4 тона - тел. 
0899/072-605. [11, 11]

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

във връзка с 22 септември - Ден на 
българската независимост, и обявения 

за почивен ден 23 септември - понеделник, 
очаквайте следващия брой на 24 септември, вторник

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 доку-
мент за правоспособност. 
Обучение с ваучер за 
безработни и работещи. 

Справки на тел. 066/80-
85-92, от 10.30 до 12.30 
ч., 0887/361-876. 
спорТЕн клуб „алФа-
МЕТал“ провежда курсо-
ве за безопасно бораве-
не с огнестрелно оръжие. 
Тел. 066/80-69-62.
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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, 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.
услуГи с мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.
рЕМонТ на ВСЯКаКВИ 
покриви, улуци и с пло-
чи се извършва на тел. 
0896/859-701 [25, 18]
рЕМонТ В строителството 
от а до Я - тел. 0877/53-
16-20. [16, 12]

сТроиТЕлна ФирМа 
извършва всякакъв вид 
строителни дейности - 
0879/93-24-34. [18, 13]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
ВаРОВИ  мазилки - справ-
ки на тел. 0876/416-716 
[13, 12]
рЕМонТ и направа на 
покриви, комини, капаци, 
дренажи, бетони, хидрои-
золации - тел. 0888/020-
187. [23, 6]
подпорни сТЕни, хи-
дроизолации, саниране, 
покриви - тел. 0886/762-
434. [23, 6]
покриВи, дрЕнаж, са-
ниране, гипсокартон - тел. 
0897/390-194. [23, 6]
покриВи, подМазВанЕ 
на капаци, топлоизолация 
- тел. 0899/21-77-46. [4, 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 боядис-
ване - справки на тел. 
0878/580-333.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.
полаГанЕ Фаянс, тера-
кота - тел. 0896/828-147. 
[25, 22]
МонТаж на подови на-
стилки и монтиране на ме-
бели - тел. 0886/347-796. 
[12, 12]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
9]
боядисВанЕ, шпаклоВ-
ки, плочки - справки на 
тел. 0889/930-948. [5, 4]
МонТаж ГипсокарТон, 
шпакловка и боя - справ-
ки на тел. 0895/72-86-68. 
[12, 2]
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, терако-
та, монтаж ламинат, кар-
тон - тел. 0885/015-666. 
[8, 3]

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, 6]
израбоТВа оТ МраМор 
и ГраниТ - прагове, пер-
вази, парапети, стъпала и 
други - тел. 0886/777-990. 
[12, 1]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луГи по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. услуГи - тел. 
0888/049-378. [33, 23]
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 19]

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 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, 12]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.

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

коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

чисТи коМини, То-
плоизолации - тел. 
0898/538-938. [22, 2]

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.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 17]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [30, 2]

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, 18]

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

косЕнЕ
поддръжка на зелени 
площи. Почистване на 
дворове. Тел. 0877/919-
006. [24, 13]
косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[17, 8]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [17, 5]

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, 20]
заВаръчни услуГи, ре-
монт и подмяна на по-
криви от ламарина - тел. 
0898/77-23-08. [22, 11]
заВаръчни услуГи - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
4]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [15, 5]

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.
букоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.

дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
„МГ-лЕс“  продаВа  
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 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, 23]
проМоция! дъбоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. Тел. 
0899/137-896. [27, 22]
продажба и доставка на 
пелети - тел. 0886/320-
155. [22, 19]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., метро-
ви - 75 лв. Тел. 0893/511-
154. [24, 16]
ГрЕди и дъски - наря-
зани, 60 лв./куб. - тел. 
0893/511-154. [24, 16]
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
оод продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481. [12, 
8]

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, 7]
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, 7]
дърВа за огрев - метрови 
- 75 лв., и нарязани - 85 
лв., се продават на тел. 
0896/73-58-59. [18, 7]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - 0899/155-386. [17, 
8]
дъб, МЕшЕ се продава на 
тел. 0878/15-93-61. [6, 3]

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, 7]
„ФлинТ-ГайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [26, 11]
дърВа за огрев се про-
дават изгодно. Телефон за 
връзка: 0887/600-456. [4, 
3]
изГодно продаВа 
и доставя пелети - тел. 
0886/320-155. [11, 3]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 2]

рабоТа прЕдлаГа
рабоТник за авто-
сервиз се търси на тел. 
0883/354-280. [27, 24]
ФирМа „дино“ наби-
ра работници - предимно 
шивачи. Справки на тел. 
0894/494-277 или на мяс-
то. [11, 10]
краВЕФЕрМа Търси жи-
вотновъди. Справки на 
тел. 0896/690-301. [17, 
16]
заВЕдЕниЕ Търси серви-
тьори/сервитьорки. Справ-
ки на тел. 0899/962-124. 
[13, 9]
МаГазин В кв. Палаузово 
търси продавачка - справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[16, 12]
„МЕТал сЕкЮриТи ГРУП“ 
търси да назначи служите-
ли НЕВЪОРЪЖЕНа ОХРаНа. 
Необходими документи за 
кандидатстване: 1. авто-
биография и 2. актуал-
на снимка на адрес: гр. 
Габрово, ул. „Стефан Ка-
раджа“ № 3. [7, 7]

ФирМа набира ра-
боТници за пЕрал-
но сТопансТВо. От-
лични условия на труд. 
Заплащане от 700 до 
900 лв. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 2]

заВЕдЕниЕ Търси сер-
витьори/ки, помощник гот-
вач/ка - справки на тел. 
0894/764-706. [22, 6]
рабоТници за топлои-
золация и шпакловка се 
набират на тел. 0877/44-
51-99. [11, 5]
МайсТор на закуски и 
баничар се търси на тел. 
0893/64-81-13. [10, 8]
ТранспорТна ФирМа за 
международен превоз тър-
си шофьор с опит, катего-
рия „С+Е“. Справки на тел. 
0896/499-039. [11, 5]
МаГазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0895/521-858. [24, 7]
МЕхана „ФЕнЕриТЕ“ 
търси сервитьори. Запла-
та + процент от оборота. 
Справки на тел. 0896/606-
870. [11, 7]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДаВаЧКИ на 
топли закуски, кафе и без-
алкохолно - справки на 
тел. 0897/889-001. [22, 6]

продаВач/ки на дюнер 
и готвачи се търсят на тел. 
0988/90-11-66, 0899/818-
962. [6, 6]
ФирМа Търси работник 
за работа на шприцавто-
мати. Справка от 14.00 
до 18.00 часа на тел. 
0888/378-036. [6, 6]
пицария „Мания“ тър-
си сервитьори, готвачи, 
пицари. Справки на тел. 
0877/44-55-82. [7, 6]
ФирМа Търси багерист, 
може пенсионер или по 
съвместителство. Справки 
на тел. 0887/646-330. [7, 4]
„инна Транс“ ООД - гр. 
Севлиево търси да назна-
чи международни шофьори 
за вътрешен транспорт в 
Европа. За контакти и ин-
формация: тел. 0888/585-
170. [10, 5]
бЕнзиносТанция Тър-
си служители. Справки на 
тел. 0885/292-801. [11, 5]
склад Търси складов ра-
ботник. Справки на тел. 
0883/222-290. [11, 5]
склад за строителни ма-
териали търси работник. 
Справки на тел. 0896/870-
867. [6, 3]
биТоВо заВЕдЕниЕ 
търси да назначи по-
мощник-готвач. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 4]

МЕхана Търси да на-
значи сервитьор. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 4]
заВЕдЕниЕ за бързо хра-
нене търси работничка/к 
кухня. Справки на тел. 
0882/37-00-70. [4, 4]
ТаксиМЕТроВ шо-
Фьор се търси на тел. 
0896/644-577. [11, 4]
рабоТник ГипсокарТон 
се търси на тел. 0895/72-
86-68. [4, 4]
заВЕдЕниЕ за обедно 
хранене търси помощник 
готвачка с опит. Справ-
ки на тел. 0897/93-01-95, 
след 14 часа. [7, 3]
бисТро „карТал“ търси 
да назначи барбекюрист 
(скараджия). За пове-
че информация на тел. 
0889/319-654. [5, 3]
болноГлЕдач за кв. 
Етъра се търси на тел. 
0888/631-789. [11, 3]
рЕсТоранТ „ЕдЕлВайс“ 
търси сервитьор/ка. 
Справки на тел. 0899/889-
897. [11, 2]

ФирМа Търси помощ-
ник-готвач/ка. Телефон за 
информация: 0899/960-
561. [5, 2]
рабоТник за товаро-ра-
зтоварна дейност на пло-
дове и зеленчуци (може и 
почасово) се търси на тел. 
0888/38-22-64. [3, 2]
шоФьор за превоз на 
зеленчук се търси на тел. 
0888/38-22-64. [3, 2]
почасоВо ГлЕданЕ на 
възрастна жена срещу за-
плащане - справки на тел. 
0879/00-44-50. [2, 2]
шоФьор на такси се тър-
си на тел. 0898/574-804. 
[3, 1]
Миячка на 4 часа - от 
17.00 до 21.00 часа, за 
кафе „Vanilla“ се търси на 
тел. 0882/15-15-16. [4, 1]
Търся жЕна за гледане 
в събота и неделя - тел. 
0988/739-938. [3, 1]

бизнЕс и инВЕсТиции
продаВаМ разрабоТЕн 
бизнес. В помещението 
има каса на  ЕasyPay - 
тел. 0879/212-325. [22, 2]

Грижа за болни
ГлЕдаМ болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 3]
ГлЕдаМ болни хора - 
тел. 0876/581-549. [5, 1]

бинГо зала 
„ГаброВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

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

адрЕс „100 ВЕсТи“

Цанка Гоева, с. Буря

	 Верен	спътник	в	живота	и	сериозна	опора	в	бита	
на	хората,	производителна	кооперация	„прогрес“	отбе-
лязва	100-годишния	си	триумф.
	 с	една	осъществена	идея	на	г-н	стефан	боев,	под-
крепен	от	дръзновението	на	тогавашните	ръководители	
и	с	всеотдайната	помощ	на	жителите,	е	вдигната	висо-
ко	летвата	на	условията	за	живот	в	селото.	комплекс	
от	 модерни,	 стилни	 сгради,	 с	 магазини,	 сладкарница,	
фурна,	дъскорезница	и	още,	и	още	му	придаваха	голя-
ма	стойност	като	селище.	от	доста	години	тези	сгради	
губят	позиции	и	сменят	собственика.
	 Днес	работи	магазин	за	хранителни	и	някои	стоки	
за	бита.	от	време	на	време	отваря	вратите	си	 госто-
приемен	ресторант.	Усеща	се,	че	тръпката	на	младите	
се	разгаря	и	притопля	бащиното	огнище.	
	 с	ръка	на	сърцето	–	нашата	признателност	към	съз-
дателя	г-н	стефан	боев,	строителите	и	всички,	изграж-
дали	веригата	за	услуги	към	пк	„прогрес“.
	 В	 днешно	 време	 председателят	 на	 кооперацията	
Добрина	пенчева	застава	и	зад	щанда,	точна,	предана	
на	 дълга,	 хванала	 здраво	 юздите.	 за	 нея	 няма	 лоши	
дни,	зла	зима,	невъзможни	задачи.	с	какви	трудности	
се	сблъсква	зад	кулисите,	си	го	поема	за	своя	сметка.	
посреща	ни	ведра,	отговорна,	добронамерена.	
	 на	това	място	хората	намират	атмосфера	и	уют	да	
си	разменят	мисли	на	по	чашка	кафе	или	чай.
	 не	е	излишно	да	си	признаем,	че	има	нужда	от	още	
други	услуги	към	пк	„прогрес“.
	 Днес	 надеждата	 ни	 е	 като	 ангел	 спасител.	 още	
една,	 кацнала	 като	 бяла	 птица	 в	 центъра	 на	 селото	
сграда	–	точен	адрес	на	читалище	„пробуда	19“	-	духо-
вен	храм,	вече	със	стогодишна	история.
	 посрещани	тук	и	изпращани	творци	и	изпълнители,	
възторжена	публика,	 стаени	ребуси	от	 стъпки	и	апло-
дисменти,	съдби...	и	един	безкраен	поклон	пред	жеста	
към	селото	на	създателя,	човека,	жителя	странник	 г-н	
стефан	боев	и	архитекта	на	сградата,	родолюбеца	гу-
тьо	петков	попаров.
	 честит	празник	от	жителите	на	село	буря	и	от	мен	–	
Цанка	гоева,	и	светло	бъдеще!

Нà 21 септември 2019 ã. селî Буря чествà 
100 ãîäиíи ПК „Прîãрес

“
 и НЧ „Прîáуäà 19

“



720 септември 2019 г.

продаВа ГроздЕ
продаВаМ ГроздЕ от 
Свиленград. Доставка до 
адрес. Тел. 0888/34-66-
69. [7, 5]

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, 11]
кЕрЕМиди - втора 
ръка, се продават на тел. 
0888/145-703. [4, 4]
Едноулучни кЕрЕМи-
ди се продават на тел. 
0886/796-861. [7, 5]
циМЕнТоВи колоВЕ се 
продават на тел. 0888/39-
00-82. [7, 4]
бЕТонни циГли се про-
дават на тел. 0895/973-
181. [6, 5]
покриВна лаМарина 
- употребявана, продава 
тел. 0886/777-990. [12, 1]
каМЕнни плочи от сел-
ски къщи се продават на 
тел. 0886/777-990. [12, 1]

продаВа Машини
ТриФазЕн циркуляр с 
люлка и дълъг кабел про-
дава 0895/720-254. [2, 2]

продаВа обзаВЕжданЕ
коТЕл „Голдън файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГаРаНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност тел. 0878/884-
241 [33, 9]
плъТна МЕТална врата 
- 2.60/2.40 м, се прода-
ва на тел. 0888/854-160. 
[5, 4]
балон оТ бойлер, напра-
вен от дебела хромникело-
ва ламарина, и тави (кара-
вани) - медни, фризер с 6 
чекмеджета, се продават 
на тел. 0876/44-03-11. [5, 
1]

продаВа разни
пчЕларско оборудВа-
нЕ се продава на тел. 
0897/955-630. [4, 4]

ФилаТЕлни Марки с 
историческа стойност се 
продават на тел. 0894/94-
63-57. [20, 6]
каМина „PRITy“, печка 
„Раховец“, кЮМбЕ „ци-
Ганска лЮбоВ“, аку-
мулираща печка „Ела“, 
тенджери - 25 л, 2 бр., 
трифазен кабел - 50 ме-
тра,  се продават на тел. 
0893/83-04-02. [6, 2]
раница „ALPIN“ - неиз-
ползвана, 60+10 l, за 80 
лв. се продава на тел. 
0885/530-109. [22, 2]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 1]

ВраТи
продаВаМ МосТри ин-
териорни врати. Ниски 
цени. Тел. 0879/21-23-25. 
[22, 2]

жиВоТни продаВа
оВцЕ сЕ продават на тел.  
0898/575-123 [33, 9]
пръчоВЕ - 2 бр., и овен - 
1 бр., се продават на тел. 
0893/427-611. [8, 2]

храна за жиВоТни
бали - стандартни, се 
продават на тел. 0885/95-
42-57. [3, 3]

зоВ за поМощ
ако иМа желаещи за 
бране на ябълки, да ми 
се обадят на телефон 
0877/107-123, кв. Ябълка 
№ 59, Колю Спасов. По-
могнете ми, защото съм 
болен! [4, 3]

продаВа Тор
биоТор оТ калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249. [28, 22]

купуВа обзаВЕжданЕ
дВЕ Единични легла с 
дюшеци или матраци, ви-
сока разтегателна маса и 
малка маса за кухня търси 
да купи тел. 0890/56-98-
03. [5, 3]

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТари дърВЕни дъбови 
греди се търсят на тел. 
0887/429-772. [10, 5]

паВилиони
паВилион - 9 кв. м, се 
продава на тел. 0895/710-
934. [11, 4]

продава, купува разни; лекари

- реклама, всеки ден в ново издание 

066/810-410
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 9]
жиГоло -  т е л . 
0884/992-066. [11, 3]

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 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твър-
ди контактни лещи - по-
неделник 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. „Еману-
ил Манолов“ № 12-а, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДаВа ПСИХИа-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записва-
не на тел. 066/800-140

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/73-
14-19. [22, 18]

доМашни лЮбиМци
пиТбул - черен, на 2 ме-
сеца, от Германия, за 100 
лв. продава 0876/73-55-
96. [3, 3]
подаряВаМ коТЕнца - 
тел. 066/87-04-68. [5, 2]

даВа заЕМ
крЕдиТ до 2 часа - тел. 
0897/219-833. [22, 8]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - 066/804-066

рЕГисТрация на 
ФирМи и счЕТоВод-
но обслужВанЕ - 
0898/480-821

 нЧ „буДителите 2017“ - габрово

 на 25 септември 2019 г. от 18.30 часа в зала 
„възраждане“ в габрово ще се проведе среща-лек-
тория с ендокринолозите
ДоЦ. Д-р Катя тоДорова,	Дм,	 завеждащ	клиника	
по	ендокринология	към	Умбал	-	плевен	и	доцент	към	
катедра	 „кардиология,	 пулмология,	 ендокринология“	
към	мУ	-	гр.	плевен
и	Д-р гинКа раянова	-	гл.	асистент	„катедра	кар-
диология,	 пулмология	 и	 ендокринология“	 -	 мУ	 -	 гр.	
плевен
Тема:	Диабет, затлъстяване и болести на щито-
видната жлеза
вХоД СвобоДен организатори:	 читалище	 „будите-
лите-2017“	и	Дружество	на	диабетиците	-	габрово

ДоЦ. Д-р Катя тоДорова,	Дм	ен-
докринолог

-	научна	степен:	Доктор	по	медици-
на.
-	 началник	 на	 клиника	 по	 ендок-
ринология	 в	 Умбал	 „Д-р	 странски“	
-	плевен.
-	 Доцент	 към	 катедра	 „кардиология,	
пулмология,	 ендокринология“	 -	 мУ	 -	
плевен.

	 -	специалности:	 „Вътрешни	болести“	 и	 „ендокри-
нология	и	болести	на	обмяната“.
	 -	 член	 на	 европейската	 асоциация	 по	 диабета,	
българското	дружество	по	ендокринология	и	българ-
ската	диабетна	асоциация.
	 -	 преподава	 на	 български	 и	 чуждестранни	 сту-
денти	по	медицина	в	мУ	-	плевен,	специализанти	по	
ендокринология	 и	 дипломанти	 от	 фармакологичен	
факултет	-	софия.
	 -	 97	 научни	 публикации,	 учебници	 по	 медицина,	
монография	„Диабет	и	бременност“.	рецензент	в	науч-
ни	списания	и	проекти.
	 -	член	на	научно	жури	за	научна	степен	„Доктор	
по	медицина“

Д-р гинКа раянова	-	ендокринолог
-	главен	асистент	в	Умбал	„Д-р	стран-
ски“	-	плевен,	клиника	по	ендокрино-
логия	и	болести	на	обмяната.
-	 научни	 интереси:	 захарен	 диабет,	
метаболитен	 синдром	 и	 сърдечно-съ-
дови	 усложнения,	 инсулинова	 резис-
тентност,	щитовидна	жлеза,	 хипотала-

мо-хипофизарни	заболявания.

на 25 септември 2019 г. от 9 до 15 
часа пред община габрово 

мобилна лаборатория 
ще извършва експресно безплатно 

измерване на кръвната захар, 
холестерола и кръвното налягане 

на всички желаещи.
Дружество	на	диабетиците	
„ливеда	мед	2000“	ооД

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 

разпределителен обслужващ център 
Габрово и Горна оряховица

уведомява своите клиенти, че:

 в периода 03.10.2019 - 04.10.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч.	 поради	 извършване	на	 неотложни	ре-
монтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	
на	 електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 елек-
трозахранването	 в	района	на	 град	 габрово,	 с.	
кметчета,	с.	костенковци,	с	колишовци,	с.	ка-
рали,	с.	Велковци,	с.	лесичарка,	с.	Драгомани,	
с.	стойчевци,	с.	раховци,	с.	мичковци,	с.	Узуни,	
с.	старилковци,	с	иглика,	с.	междене	и	аерок-
луба	в	с.	междене.			
 в периода 08.10.2019 - 09.10.2019 г. от 
09:00 до 16:00 ч. поради	 извършване	 на	 не-
отложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съоръжени-
ята	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	
град	 габрово,	 с.	 кметчета,	 с.	 костенковци,	 с	
колишовци,	с.	карали,	с.	Велковци,	с.	лесичар-
ка,	 с.	Драгомани,	 с.	стойчевци,	 с.	 раховци,	 с.	
мичковци,	с.	Узуни,	с.	старилковци,	с.	иглика,	
с.	междене	и	аероклуба	в	с.	междене.			
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център Габрово и Горна Оряховица се изви-
нява на своите клиенти за възникналото неудобство и 
се надява на разбиране. Допълнителна информация 
можете да получите на тел. 0700 1 61 61.



8 20 септември 2019 г.

Проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” 
се осъществява  по  Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M9ОP001-2.004  „Услуги 
за ранно детско развитие“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

„Първите 7“
 в Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства

 с	инициативата	„Да бъде ден за босоногите деца на града“	ще	бъде	отбеляза-
но	началото	на	кампанията,	която	комплекс	за	социално-здравни	услуги	за	деца	и	
семейства	стартира	от	месец	септември.	
 на	24	септември	в	парка	на	колелото	между	10.00	и	17.00	часа	всички	родители	на	
деца	от	0	до	7	години,	баби	и	дядовци	или	бъдещи	родители	могат	да	се	запознаят	с	
услугите,	които	комплекс	за	социално-здравни	услуги	за	деца	и	семейства	предоставя.	
ще	бъдат	организирани	игри	и	занимания	за	децата,	а	родителите,	които	посетят	ре-
кламната	шатра,	ще	могат	да	си	вземат	материали	и	брошури	с	информация,	полезна	за	
развитието	на	техните	деца.	
	 Децата,	които	посетят	нашия	кът,	ще	могат	да	оставят	отпечатък	от	своето	кра-
че	на	бяло	платно,	а	в	замяна	да	получат	сувенир	плетено	терличе,	изработено	с	
помощта	на	Дневен	център	за	стари	хора,	намиращ	се	в	съседство	на	комплекса.
	 през	 месец	 октомври	 допълнително	 ще	 бъдат	 обявени	 отворени	 врати	 за	
свободни	безплатни	консултации	на	специалистите,	които	работят	в	комплекса	–	
логопед,	специален	педагог,	рехабилитатор,	психолог,	педиатър,	акушер-гинеколог	
и	юрист.	
	 през	месец	октомври	ще	стартира	и	поредица	от	7	теми	от	цикъла	„първите	
7“,	които	ще	се	провеждат	на	територията	на	комплекса	всяка	седмица	в	опреде-
лен	ден	и	час.	на	срещите	ще	бъдат	обсъдени	седем	важни	аспекта	от	развитието	
на	 детето	 от	 0	 до	 7-годишна	 възраст.	 на	 тематичните	 срещи	 ще	 бъдат	 дадени	
насоки	от	специалистите	в	дадената	област,	след	което	ще	има	възможност	и	за	
отворена	дискусия,	в	която	да	бъдат	обсъдени	поставени	от	участниците	въпроси.
	 комплексът	за	социално-здравни	услуги	за	деца	и	семейства	е	разкрит	в	рам-
ките	на	проект	на	община	габрово,	финансиран	по	оперативна	програма	„разви-
тие	на	човешките	ресурси“	2014-2020.

обЩина                 габрово

 стр. 1 официалната	част	ще	започне	в	18.00	часа,	ко-
гато	е	церемонията	по	връчване	на	отличия	за	принос	
в	развитието	на	футбола	в	габрово.	след	нея	зрителите	
ще	станат	свидетели	на	футболно	шоу	между	ветерани	
на	габрово	и	сборен	отбор	от	бивши	играчи	на	„левски“	
и	националния	отбор	на	българия	като	ангел	станков,	
красимир	коев,	стефан	Василев,	Йордан	иванов	-	пи-
ката,	 краси	 борисов,	 бончо	 генчев,	 стефан	 павлов	 -	
фифи	перото,	емил	спасов,	Дончо	Донев,	синовете	на	
иван	Вуцов	 -	руслан	и	Велислав	Вуцови,	и	др.	съдии	
и	 на	 двете	 футболни	 срещи	 на	 ветераните	 ще	 бъдат	
бившите	габровски	международни	рефери	антон	генов,	
Йосиф	ронков,	николай	петров	и	георги	Йорданов.

Програма 21 септември Стадион „Христо Ботев“
14.00 футболна среща между отборите на Габрово и Горна 
  Оряховица - първенство по футбол 7
15.30 футболна среща между отборите на Габрово и Горна 
  Оряховица - първенство по футбол 9
17.00 Откриване на изложба
17.30 футболна среща Ветерани Габрово - Ветерани Горна 
  Оряховица, посветена на първата официална футболна 
  среща в Габрово, играна от двата отбора на 
  21 септември 1919 г.
18.00 Церемония по връчване на отличия за принос 
  в развитието на футбола в Габрово
18.30 футболно шоу - ветерани  

Йîрäàí Лечкîв и Бîрислàв Пîпîв иäвàт зà 100 ãîäиíи футáîл в Гàáрîвî

	 Юношите	 старша	 въз-
раст	 на	 фк	 „чардафон	
1919“	 стартираха	 участи-
ето	 си	 в	 първенството	 на	
зона	 Велико	 Търново.	 В	
среща	 от	 първия	 кръг	 на	
шампионата	 воденият	 от	
генади	 Цитлакидис	 състав	
изигра	във	Велико	Търново	
домакинския	си	мач	срещу	
„етър“	и	отстъпи	с	0:1.	Тази	
година	 в	 групата	 участват	
8	отбора.	останалите	шест	
тима	 са	 „янтра“	 (полски	
Тръмбеш),	 „Трявна“,	 „ло-
комотив“	 (г.	 оряховица),	
„академик“	 (свищов),	 „се-
влиево“	и	„локомотив	1927“	
(Дряново).	Във	втория	кръг	
следващата	 сряда	 „чарда-
фон	 1919“	 ще	 гостува	 на	

„янтра“	в	полски	Тръмбеш.
	 през	 сезон	 2019/2020	
„чардафон	 1919“	 планира	
да	 се	 състезава	 на	 два	
фронта	 -	 при	 юношите	
старша	 възраст	 в	 зоната	
и	 в	 областното	 първен-
ство	 при	 мъжете.	 Шампи-
онатът	 в	 „а“	офг	 започва	
в	 неделя	 и	 в	 първия	 му	
кръг	 габровският	 тим	 ще	
гостува	 на	 „Дан	 колов“	 в	
сенник.	В	 групата	са	още	
съставите	 на	 „спартист“	
(п.	 славейков),	 „стрела“	
(Шумата),	 „ангел	 кънчев“	
(Трявна),	 „балкан“	 (плач-
ковци),	 „Вихър“	 (ряховци-
те)	и	„Видима“	(Душево).	
	 „чардафон	 1919“	 вече	
записа	 участие	 в	 турни-

ра	 за	 купата	 на	аматьор-
ската	 лига	 и	 първият	 му	
кръг	 беше	 елиминиран	 от	
състезаващия	 се	 в	 севе-
розападната	 Трета	 лига	
тим	 на	 „Трявна“	 с	 1:3.	
избраниците	 на	 генади	
Цитлакидис	 поведоха	 на	
стадион	 „ангел	 кънчев“	 в	
съседния	 град	 с	 попаде-
ние	 на	 ивелин	 лалев,	 но	
тревненци	 изравниха	 пре-
ди	почивката	 с	 гол	на	Те-
одор	костов.	през	втората	
част	 кристиян	 николаев	
имаше	две	добри	възмож-
ности	 да	 изведе	 отново	
„чардафон	 1919“	 напред,	
но	 не	 съумя	 да	 реализи-
ра,	 а	 впоследствие	алекс	
згрипаров	 направи	 пълен	

обрат	 за	 домакините.	 В	
края	 на	 срещата	 отборът	
на	 „Трявна“	 отбеляза	 и	
още	 едно	 попадение	 за	
крайното	3:1.	В	състава	на	
„чардафон“	 имаше	 само	
четирима	играчи,	които	не	
са	 в	 юношеска	 възраст	 -	
станимир	 лилов,	 ивелин	
лалев,	мартин	костадинов	
и	 Цветомир	 николов.	 лю-
бопитен	 факт	 е	 също,	 че	
в	 игра	 заедно	 на	 терена	
бяха	 баща	 и	 син	 -	стани-
мир	и	пламен	лилови.	ос-
таналите	 момчета	 в	 стар-
товия	 състав	 бяха	 иван	
иванов,	 габриел	 иванов,	
евгени	 михалев,	 Димитър	
недялков,	 милен	 Христов	
и	кристиян	николаев.												

Юíîшите íà „Чàрäàфîí 1919” стàртирàхà със зàãуáà

продължава от стр. 1
един	търсещ	творец,	който	
се	 наслаждава	 да	 рисува	
портрети	 на	 хора,	 които	
среща.	Художник,	надарен	
със	способността	да	схва-
ща	поантата	на	характера,	
особеното	човешко	излъч-
ване.	
	 рой	 плейстоу	 живее	
от	 седем	 години	 в	 село	
ангелово,	 габровско.	 пър-
во	е	дошъл	брат	му	Джон,	
който	живее	в	село	янтра.	
Харесало	му	в	българия	и	
после	и	той	се	установява.
	 „Трябва	 да	 знаете,	
влюбих	 се	 във	 вашата	
страна	 с	 хубави	 хора,	 ху-
бава	 природа,	 а	 и	 живо-
тът	е	по-евтин”,	казва	той.	
разказва,	 че	 е	 завършил	
иилинг	 колеж	 -	 живопис	
и	графика.	негови	учители	
са	 двамата	 известни	 ан-
глийски	художници	Дейвид	
Хокни	и	роналд	китай.	
	 До	40-та	си	година	рой	
плейстоу	живее	 в	лондон	
със	 семейството	 си.	 има	
дъщеря.	 след	 това	 отива	
да	 работи	 в	 амстердам,	
Холандия,	 където	 намира	
по-широко	поле	за	работа	
и	остава	18	години.	напра-

вил	 е	 две	 самостоятелни	
изложби.	 специализирал	
се	е	в	областта	на	рекла-
мата	 -	 сториборд.	 Худож-
никът	 обикновено	 рисува	
на	ръка	за	филмови	рекла-

ми.	
	 негови	 герои	 най-вече	
са	 кучета	 и	 котки	 и	 раз-
лични	други	обекти	на	ре-
клама.	 кадрите	 са	 с	 при-
ложен	кратък	текст.

	 с	малък	 текст	 са	при-
дружени	 и	 портретите	 в	
изложбата	 „лица”,	 която	
ще	 остане	 открита	 в	 Хг	
„Христо	 Цокев”	 -	 габрово	
до	средата	на	октомври.

Лицàтà íà Рîй Плейстîу îт селî Аíãелîвî

Рой Плейстоу                                                      Лола, модел

	 на	 националния	 праз-
ник	 -	 6	 септември,	 две	
деца	 от	 габрово	 намират	
в	 парка	 на	колелото	 заб-
равен	 портфейл	 със	 су-
мата	от	350	лева,	ваучери	
за	 храна	 на	 стойност	 100	
лева	и	лични	документи	в	
него.	без	да	се	двоумят	и	
за	миг,	съвестните	момче-
та	правят	опит	да	открият	

собственика	 му	 в	 парка.	
Двамата	заедно	разпитват	
хората,	 но	 никой	 от	 тях	
не	 разпознава	 изгубената	
вещ.
	 георги	 стайнов,	 на	 12	
години,	 ученик	 в	 VI	 клас	
на	 сУ	 „райчо	 каролев“,	
и	 13-годишният	 Даниел	
белчев,	 ученик	 в	 VII	 клас	
на	сУ	„отец	паисий“,	пре-

дават	 портфейла	 в	 рУ	 –	
габрово,	доказвайки,	че	са	
възпитани	 от	 родителите	
си	 като	 съвестни	 граж-
дани.	 криминалистите	 от	
полицейското	 управление	
своевременно	 откриват	
собственика	на	портфейла	
и	 му	 го	 предават.	 мъжът	
е	 изпратил	 похвално	 пис-
мо	 до	 началника	 на	 рУ	 –	

габрово,	 в	 което	 изказва	
благодарност	за	проявена-
та	 честност	 и	 доблест	 от	
страна	на	двете	момчета.
	 ръководството	 на	 об-
ластна	 дирекция	 на	 мВр	
–	 габрово	 също	 изказва	
благодарност	 на	 двамата	
юноши	 за	 безкористната	
постъпка.	 В	 тази	 връзка	
на	 19	 септември	 директо-

рът	 на	 оДмВр	 –	 габрово	
старши	комисар	борислав	
муеров	 посети	 учебните	
заведения	 на	 децата,	 къ-
дето	лично	от	свое	име	и	
от	името	на	ръководството	
на	 оДмВр	 -	 габрово	 им	
връчи	 почетни	 грамоти	 в	
присъствието	 на	 техните	
преподаватели	 и	 съучени-
ци.

Стàрши кîмисàр Бîрислàв Муерîв пîсети училищàтà 
íà Геîрãи и Дàíиел, връчи им пîчетíи ãрàмîти
На 6 септември двете момчета от Габрово намериха в парка на Колелото портфейл и го върнаха


