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ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ        В ГАБРОВО

0886 001 001

• Bulgarian homes network •

прогноза
за ВрЕМЕТо

ВалуТни
курсоВЕ

ПОНЕДЕЛНИК 10о/2о                       ВТОРНИК 4о/00                        СРЯДА 5о/-20USD - 1.76249, EUR - 1.95583, CHF - 1.79714, GBP - 2.29738

Габрово, ул. “Орловска” 5, до Енергото 
тел. 0897 813 269

Пиратки 
Фойерверки, Заря

Нека топлината и радостта от празничните
Коледни вечери сгряват сърцата ни и ни направят по-добри!

Нека надеждите ни за по-щастливи 
и успешни дни се сбъднат през 

новата 2020 година!

Весели Коледни 
и Новогодишни 

празници!
С пожелания за здраве, 

успехи и благополучие!

Групата общински съветници 
от ПП ГЕРБ - Габрово 

Ви желае светли празници

СкъПи ГаБРоВци, 
Нека светлината на Рождество 

Ви благослови 
и донесе здраве, вяра и надежда!

Нека през новата година да бъдем сплотени, 
да бъдем съпричастни към близките си, 

съседите си, към квартала, в който живеем, 
към нашия град! Да виждаме красивото 

и да го създаваме около себе си! 
Бъдете здрави, Вие и Вашите близки!

Светло Рождество Христово 
и благословена Нова 2020 година!

Венци еоод . ГАБРоВо 

Да посрещнем новата 2020 година
с надежда и вяра, че ще успеем 

да сътворим по-красиви и по-добри неща. 
Да потърсим щастието в доброто, 

което можем да дарим 
на нашите близки и колеги!

Коледа !Коледа !
щастлива щастлива 

най-

добрата 

цена!

Следващият брой 
на в. "100 вести"

ще излезе на
27 декември.

Обяви и реклами  
се приемат днес - 

цял ден.
На 26 декември

- след обяд.

Весела Коледа! 

Успешна Нова година!

Здраве, 

късмет, радост, 

усмивки и щастие!

Скъпи Габровци,

Нека 2020 година донесе в домовете
на всички нас топлина и сигурност, а в сърцата 
ни увереност, че удовлетворението и усмивката
ще бъдат наши спътници във всички дни на новата година.

Нека мечтите ни се превръщат в реалност, 
предизвикателствата - в решения,  а очакванията за успех - в безусловна вяра!

пожелаваме ви да получите най-ценните подаръци - разбирателство, 
благодарност, радост, мир и любов, и да дадете в отговор от себе си 
повече доброта, състрадание и подкрепа там, където те са най-нужни!

бъдете здрави и обичайте Габрово - заедно сме част от града, 
който знае как да сбъдва своето по-съзидателно и по-щастливо утре 
- с труд, любов и постоянство!

благословено рождество Христово, щастлива и благодатна Нова година!

Таня Христова                                           климент кунев
кмет на община Габрово                      председател на общински съвет - Габрово

	 Световният	шампион	на	1500	метра	Християн	Стоянов	беше	избран	за	Спортист	
№1	с	увреждания	за	2019	година.	Габровският	талант,	който	тренира	при	легендар-
ния	Евгени	Игнатов,	получи	предимство	в	избора	в	категорията	и	беше	награден	от	
кмета	на	София	Йорданка	Фандъкова	по	време	на	церемонията	Спортист	на	Бълга-
рия	в	зала	„Асикс	Арена“.
	 Сред	останалите	претенденти	за	първото	място	при	спортистите	с	увреждания	
беше	и	още	един	габровски	атлет	–	световният	шампион	при	юношите	до	17	години	
в	бягането	на	400	метра	Мартин	Христов.	Другите	трима	номинирани	бяха	предход-
ните	носители	на	наградата	-	Денислав	Коджабашев	(тенис	на	маса)	и	Ружди	Ружди	
(лека	атлетика),		както	и	Николай	Ваклинов	(баскетбол	на	колички).
	 Само	преди	три	дни	Хрис	Стоянов	беше	удостоен	с	наградата	Спортист	№	1	и	в	
родния	си	град	Габрово	за	2019	година.

Õриñòиян Сòоянов -
Спорòиñò №1 нà 2019 

Весели празници!

Михàелà Öоневà зàвърши 
ãодинàòà кàòо двукрàòен 
държàвен шàмпион   8
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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. 

066 (80 69 62 
 www.metalsod.com

метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

РИСКЪТ, 
ЗАСТРАХОВАН 
С ЛЮБОВ!

Габрово 
ул. „опълченска“ 44
тел. 066 806060 
GSM: 0885310583

ГАБРОВО, УЛ. „СТАНцИОННА“ 3, 066/80-60-76, 
066/80-60-88, e-mail: patstroi@mbox.contact.bg

спЕциализирано дружЕсТВо за произВодсТВо на:
Строителни и инертни кариерни материали
Строеж и поддържане на пътища
производСтво на аСфалтови СмеСи и 
  полагане на пътни аСфалтови наСтилки
пътно-ремонтни дейноСти
пътни Съоръжения
Улични и паркови благоУСтроявания
УСлУги СъС Строителна механизация
производСтво на бетони и циментови замазки

пЪТсТроЙ-гаБроВо ад

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

�    

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 

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ЛАЛЕТО - 
22.04-26.04 с 3 нощувки – 240 лв.
СИНАЯ – БРАН – БРАШОВ - 25-26.04; 23-
24.05; 20-21.06 - 139 лв.
НОС КАЛИАКРА - 30-31.05 - 99 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15-17.05;17-
19.07- 145 лв.
С. ЗЛАТОЛИСТ- „ПРЕПОДОБНА СТОЙНА“-
РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК - 09-10.05; 
04-05.07- 109 лв.
ГЪРЦИЯ-РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИ-
ТЕ - 01-03.05 - 179 лв.
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09-10.05 - 95 лв.
СКОПИЕ-КАНЬОН МАТКА - 06-07.06 - 139 лв.
ОХРИД И АЛБАНИЯ -02.04.20; 25.06-279 лв.

МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13-14.06 - 103 лв.
ПИРИНСКИ ЕЗЕРА -02-05.07;20-23.08,185 лв.
ПОЛША - 05-11.07 - 729 лв.
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 16-19.07; 06-09.08; 27-
30.08 - 189 лв.
ВИЕНА И ВЕНЕЦИЯ - 21-26.07 - 449 лв.
СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ И КРАЙОВА - 
04-06.08 - 149 лв.
МЕТЕОРА - 23-26.04 – 225 лв.
ВЕЛИКДЕН В КОРФУ - 16-20.04 - 439 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В БАНСКО-14-19.07;11-16.08,275 лв
ПОЧИВКА В ПАМПОРОВО - 22-26.07; 05-
09.08 - 239 лв.
ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО-23-26.07;13-16.08- 275лв
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

06/12

диСтрибУтор 
на “жити” ад

оградна МрЕжа и оградни пана: плетени 
и заварени, поцинковани и с PVC; колове, 
аксесоари; рабица, кокошкарска мрежа; сита, 
подложни мрежи. гВоздЕи: 70 модела на 
склад, 15 размера стоманени; за пневматични 
пистолети. ТЕлоВЕ: меки, твърди; поцинкова-
ни, помеднени; пчеларски, пломбажни; бодли-
ва тел, тел с PVC, заваръчна тел, тел на пръти 
коВано жЕлязо. гаБиони

тел . 066/80 85 39, 0886/650 175, 0889/364 626  
габрово, ул. "христо Смирненски" 54

всичко от тел 
на едно място

Възпоменание

мбал „Д-р тота ВенкоВа“ аД
кани	 всички	 заинтересовани	 лица	 за	 участие	 в	
конкурс	съгласно	Постановление	127/27.05.2013	г.	за	
допълнение	на	Правилник	за	реда	за	упражняване	
правата	 на	 държавата	 в	 търговските	 дружества	 с	
държавно	 участие	 в	 капитала	 (в	 сила	 от	 02.09.2011	
г.,	доп.	04.06.2013	г.)	с	предмет:	„Избор на кредитна 
институция за извършване на комплексно банково 
обслужване и други финансови услуги за нуждите 
на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - гр. Габрово“.
 
Документация	 за	 участие	 може	 да	 се	 разгледа	 и	
изтегли	от	сайта	на	МБАЛ	„Д-р	Тота	Венкова“	АД	 -	
http://zop.mbalgabrovo.com	 -	 Профил	 на	 купувача,	
и	 Министерство	 на	 здравеопазването:	 http://www.
mh.government.bg	-	раздел:	Покани	за	избор	на	фи-
нансова	институция.

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, разпрЕдЕлиТЕлЕн 
оБслужВащ цЕнТЪр гаБроВо и горна оряхоВица 

уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

На 16.01.2020 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонт-
ни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	
електрозахранването	 в	 района	 на	 град	 Габрово,	 с.	 Кметовци,	 с.	Съботковци,	 с.	
Цвятковци,	 с.	 Радешковци,	 с.	 Черневци,	 с.	Трапезковци,	 с.	 Боженци.	 Временни	
смущения	 в	 електрозахранването	 са	 възможни от 08:30 до 09:00 ч. и от 16:15 
до 16:30 ч.	в	районите	на	с.	Брънеци,	с.	Донино,	с.	Балиновци,	кв.	Бойката,	ДАП	
Гаражи,	фирма	„Глобус”,	фирма	„Исстрой”,	кв.	Стефановци,	с.	Харачери,	с.	Беломъ-
жи,	фирма	„Инструмент”	ЕООД,	ул.	„Батак”,	ул.	„Василка	Бенева”,	ул.	„Етрополе”,	
ул.	„Минка	Стефанова”,	ул.	„Чая”,	ул.	„Съдружие”,	с.	Овощарци,	с.	Орловци,	с.	Спа-
совци,	с.	Иванковци,	с.	Копчелии.

На 14.01.2020 г. от 08:30 до 16:30 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонт-
ни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	
електрозахранването	в	района	на	Габрово,	с.	Кметовци,	с.	Съботковци,	с.	Цвятко-
вци,	с.	Радешковци,	с.	Черневци,	с.	Трапезковци,	с.	Боженци.	Временни	смущения	
в	електрозахранването	са	възможни от 08:30 до 09:00 ч. и от 16:15 до 16:30 ч.	в	
районите	на	с.	Брънеци,	с.	Донино,	с.	Балиновци,	кв.	Бойката,	ДАП	Гаражи,	фир-
ма	„Глобус”,	фирма	„Исстрой”,	кв.	Стефановци,	с.	Харачери,	с.	Беломъжи,	фирма 
„Инструмент” ЕООД,	ул.	„Батак”,	ул.	„Василка	Бенева”,	ул.	„Етрополе”,	ул.	„Минка	
Стефанова”,	ул.	„Чая”,	ул.	„Съдружие”,	с.	Овощарци,	с.	Орловци,	с.	Спасовци,	с.	
Иванковци,	с.	Копчелии.

На 09.01.2020 г. от 08:30 до 16:30 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонт-
ни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	
електрозахранването	 в	 района	 на	 град	 Габрово,	 с.	 Кметовци,	 с.	Съботковци,	 с.	
Цвятковци,	 с.	 Радешковци,	 с.	 Черневци,	 с.	Трапезковци,	 с.	 Боженци.	 Временни	
смущения	 в	 електрозахранването	 са	 възможни от 08:30 до 09:00 ч. и от 16:15 
до 16:30 ч. в	районите	на	с.	Брънеци,	с.	Донино,	с.	Балиновци,	кв.	Бойката,	ДАП	
Гаражи,	фирма	„Глобус”,	фирма	„Исстрой”,	кв.	Стефановци,	с.	Харачери,	с.	Беломъ-
жи,	фирма „Инструмент” ЕООД,	ул.	„Батак”,	ул.	„Василка	Бенева”,	ул.	„Етрополе”,	
ул.	„Минка	Стефанова”,	ул.	„Чая”,	ул.	„Съдружие”,	с.	Овощарци,	с.	Орловци,	с.	Спа-
совци,	с.	Иванковци,	с.	Копчелии.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оря-
ховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. 
Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

На 25 декември 2019 г. 
се навършват 

10 години
от смъртта на

МАРГАРИТА
ПАВЛОВА

МАРИНОВА
Винаги

ще си в сърцата ни! 
Почивай в мир!

Обичаме те!

От близките

Благодарност
 
 В навечерието на рождество и нова година 
искаме да благодарим на д-р Белоев, д-р стойчев 
и персонала на отделението по ортопедията 
и травматология в МБал "д-р тота Венкова" - 
габрово за грижите и вниманието, които пола-
гат към болните.
 Пожелаваме им много здраве и успехи в бла-
городната професия!
 семейство дисански

	 „Стомано	 и	 металообработване	 Габрово“	 ООД	 -	
Габрово,	 ул.	 „Индустриална“	 36,	 търси	 ЗАВАРЧИЦИ	
на	метални	изделия,	които	работят	с	СО,	можещи	да	
разчитат	технически	чертежи.	
	 Фирмата	 предлага	 отлично	 заплащане,	 осигуря-
ване	на	 100	 процента,	 съвременни	 условия	 на	 труд,	
възможност	 За	 постоянна	 работа	 и	 професионално	
развитие.	 За	 контакт:	 smg.berova@yahoo.com,	 	 тел.	
0892/470-928	-	Пепа	Берова.	

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Днес	 от	 10	 часа	 на	
извънредна	 сесия	 на	 Об-
щинския	съвет	ще	се	гледа	
изменение	 и	 допълнение	
на	 Наредбата	 за	 опреде-
ляне	 на	 местните	 данъци	
на	територията	на	община	
Габрово.	
	 На	 редовна	 сесия	 на	
местния	 парламент	 на	 19	
декември	тя	бе	разгледана	
на	първо	четене,	но	пора-
ди	 наситения	 дневен	 ред	
не	 достигна	 времето	 за	
окончателното	решение.
	 Увеличава	 се	 ставка-
та	 на	 данък	 върху	 недви-
жими	 имоти,	 тя	 става	 2,3	
на	 хиляда	 върху	 данъчна-
та	 оценка.	 Увеличава	 се	
също	данък	върху	превоз-
но	 средство,	 като	 промя-
ната	 ще	 засегне	 най-вече	
тези	автомобили,	които	са	
без	 екологична	 категория.		
От	2%	на	3%	стана	данък	
при	 придобиване	 на	 иму-
щества	по	дарение	и	въз-
мезден	начин.
	 Според	 Мария	 Йозо-

ва,	 директор	 на	 дирекция	
„Местни	 данъци	 и	 такси”	
на	Община	Габрово,	пред-
ложението	е	данъкът	върху	
недвижими	 имоти	 да	 се	
увеличи	 с	 от	 5	 до	 20	 лв.,	
налогът	 върху	 неекологич-
ните	автомобили	да	се	по-
виши	с	0.20	лв.	
	 „Основната	 промяна,	
която	касае	почти	всички,	
е	 данък	 върху	 недвижим	
имот	 от	 1.5	 на	 2.3.	Дейст-
вително	 данъкът	 се	 уве-
личава	 с	 близо	 50%,	 но	
като	 абсолютна	 сума	 ста-
ва	дума	за	5,	10,	20	лв.	за	
масовите	жилища”,	обясни	
на	заседанието	Мария	Йо-
зова.
	 Тя	 е	 категорична,	 че	
такса	 битови	 отпадъци	 не	
се	 променя.	 Много	 хора	
приемат	двата	налога	под	
един	знаменател	и	се	при-

тесняват	 от	 50-процентно-
то	увеличение.	
	 „Другата	промяна	в	на-
редбата	 е	 на	 данък	 пре-
возно	 средство.	 Законо-
дателят	 още	 в	 началото	
на	 годината	 гласува	 нов	
начин	 за	 определяне	 на	
данък	 превозно	 средство,	
като	 е	 заложено	най-вече	
на	 екологичния	 коефици-
ент.	Той	не	е	в	правомощи-
ята	 на	 общинските	 съвети	
и	 законодателят	 започна	
поетапно	 да	 го	 определя	
в	обратна	посока.	Целта	е	
новите	автомобили	да	са	с	
по-нисък	коефициент,	а	на	
старите	да	е	по-висок.
	 В	 момента	 нашето	
предложение	 е	 този	 еко-
логичен	 компонент	 да	 се	
увеличи,	особено	за	авто-
мобилите	 без	 екологична	
категория,	 с	 0.20	 лв.	 За	

най-екологичните	 автомо-
били	не	се	предвижда	уве-
личение”,	 каза	 още	 Йозо-
ва.
	 Много	 общини	 в	 	 мо-
мента	 правят	 такава	 про-
мяна,	 логично	 е	 да	 се	
плаща	повече	за	нееколо-
гични	 автомобили.	 Идеята	
е	 да	 се	 инвестира	 в	 еко-
логични	 автомобили	 и	 да	
не	се	замърсява	околната	
среда.
	 Третата	 промяна	 е	 на	
данък	 придобиване	 на	
имущество,	той	е	2	на	сто,	
предложението	е	да	стане	
3	 на	 сто.	 Но	 този	 данък	
не	 се	 плаща	от	 всички,	 а	
данък,	 който	 се	 изисква	
при	 сделки	 с	 недвижими	
имоти.
	 	 	 	 Бяха	 дадени	 примери	
за	увеличението	на	данъци	
в	 други	 градове,	 където	
то	 е	 по-голямо,	 отколкото	
в	 Габрово.	 Въпреки	 това	
част	от	общинските	съвет-
ници,	 най-вече	 от	 БСП	 и	
от	 „Будно	 Габрово”,	 изра-
зиха	несъгласие	с	предла-
ганите	промени.	

	 На	19	декември	общин-
ските	 съветници	 приеха	
проектното	 предложение	
на	 Общината	 по	 проект	
„Красива	 България”	 за	
преустройство	 на	 подпо-
кривното	 пространство	
в	 спортното	 хале	 на	 СК	
„Христо	 Ботев”	 в	 зали	 за	
тенис	 на	 маса	 и	 бойни	
спортове.
	 	 	 Планираният	 общ	 бю-
джет	 е	 215	 990	 лв.,	 като	
приносът	 на	 Общината	 е	
109	 075	 лв.	 със	 срок	 за	
изпълнение	 в	 рамките	 на	
2020	година.
		 Предвиждат	 се	 строи-
телно-монтажни	 работи	 в	
подпокривното	 простран-
ство	 на	 халето	 (605.5	 кв.	
м),	 което	 не	 се	 използва	
в	 момента.	 То	 ще	 бъде	
разделено	на	две	основни	
зали	-	за	тенис	на	маса	и	
за	 бойни	 спортове,	 както	
и	част	за	обща	физическа	
подготовка.	 Планира	 се	
обработка	и	измазване	на	
пода	 и	 стените,	 полагане	
на	винилови	настилки,	съ-
блекалните	 и	 санитарните	

възли	ще	бъдат	облицова-
ни	 и	 оборудвани.	 Включе-
на	е	доставка	и	монтаж	на	
оборудване	 за	 инсталаци-
ите	 -	 отоплителна,	 венти-
лационна,	 климатизация,	
водопроводна,	 канализа-
ционна,	 електрическа,	 по-
жароизвестителна.	 В	 но-
вите	 тренировъчни	 зали	
и	 обслужващи	 помещения	
ще	 могат	 едновременно	
да	 пребивават	 повече	 от	
30	 души	 заедно.	 Очаква	
се	 залите	 да	 бъдат	 посе-
щавани	 от	 25	 000	 годиш-
но,	 средно	 по	 100	 човека	
на	 ден.	 Базата	 се	 полз-
ва	 от	 спортните	 клубове	
по	 акробатика,	 гимнасти-
ка,	 бокс,	 лека	 атлетика,	
спортна	стрелба,	тенис	на	
маса	 и	 корт,	 футболно	 иг-
рище.
	 Кандидатите	за	финан-
сиране	 по	 програмата	 са	
задължени	 да	 предвидят	
професионално	 обучение	
за	 придобиване	 на	 квали-
фикация.	 Мярката	 подпо-
мага	 регистрирани	 в	 бю-
рата	 по	 труда	 безработни	

чрез	 обучение	 в	 областта	
на	 архитектурата,	 строи-
телството,	 здравеопазва-
нето	 и	 социалните	 услуги.	
Процент	 на	 работниците	
на	обекта	ще	са	безработ-
ни,	за	които	ще	бъдат	оси-
гурени	 временни	 работни	
места.
					В	периода	2014	-	2016	
година	в	халето	бе	извър-
шен	 основен	 ремонт	 чрез	
внедряване	на	съвременни	
мерки	за	енергийна	ефек-
тивност	 със	 средства	 от	
Националния	 доверителен	
екофонд.	През	2013	година		
след	голямата	буря	покри-
вът	на	халето	бе	цялостно	
ремонтиран.	Прозорците	и	
вратите	 са	 с	 нова	 алуми-
ниева	дограма,	 направена	
е	 топлоизолация	на	фаса-
ди	и	вътрешни	помещения.	

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 В	бюджета	за	2020	 го-
дина	 на	 Община	 Габрово	
да	бъдат	заложени	финан-
сови	 средства	 в	 размер	
на	 30	 000	 лева	 за	 финан-
сово	 подпомагане	 на	 се-
мейства	 и	 лица,	 живеещи	
на	 семейни	 начала,	 реши	
Общинският	съвет	в	Габро-
во.
	 От	2013	година	Община	
Габрово	подпомага	финан-
сово	 семейства	 и	 лица,	
живеещи	на	семейни	нача-
ла,	 с	 репродуктивни	 про-
блеми	 за	 извършване	 на	
инвитро	 процедура.	 Под-
крепата	 е	 за	 всички	 из-

следвания	 и	 медицински	
процедури,	касаещи	подго-
товката	преди	инвитрото.	
	 За	 седемте	 години,	
през	 които	 Общината	 по-
мага	 желаещите	 да	 имат	
дете,	са	родени	повече	от	
30	бебета.	
	 Общинският	 съвет	 е	
приел	и	правилник	за	фи-
нансово	 подпомагане	 на	
двойките.	Там	са	уточнени	
критериите	 за	 отпускане	
на	 финансовата	 помощ,	
реда	и	начина	 за	подава-
не	 на	 документи,	 както	 и	
начина	 за	 получаване	 на	
средствата.	Двойките	имат	
право	да	кандидатстват	за	
финансова	 подкрепа	 до	

три	 поредни	
години.	
	 Финан -
совата	 помощ	
е	 в	 размер	
до	 1	 000	 лв.	
на	 двойка,	 за	
изследвания,	
манипулации,	
п р е г л е д и ,	
предшестващи	
инвитро	 про-

Зàлàãàò 30 000 хил. лв. в áюджеòà 
зà подпомàãàне нà двойкиòе ñ 
репродукòивни проáлеми

Днеñ Оáщинñкияò ñъвеò в Гàáрово 
определя изменениеòо нà някои дàнъци

Зà ремонòи в ñпорòноòо хàле 
нà СК "Õриñòо Боòев" Оáщинàòà 
кàндидàòñòвà по "Крàñивà Бълãàрия"

Мàрия Йозовà: Оñновнàòà промянà е дàнък 
върху недвижим имоò оò 1.5 нà 2.3. Дàнъкъò ñе 
увеличàвà ñ áлизо 50%, но кàòо àáñолюòнà ñумà 
ñòàвà думà зà 5, 10, 20 лв. зà мàñовиòе жилищà
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	 	На	 19	 декември	 в	 Ритуал-
ната	зала	на	Община	Трявна	се	
състоя	церемония	по	награжда-
ване	 на	 отличените	 участници	
в	конкурса	за	детска	рисунка	и	
картичка	 „Зимата	 ухае	на	 сне-
жинки“.
	 За	 конкурса	 са	 получени	
над	100	творби.
	 Жури	 в	 състав:	 архитект	
Константин	 Брънеков	 и	 худож-
ниците	Цанка	Драгнева	и	Свет-
лин	 Стефанов,	 подбра	 най-до-
брите	творби.
	 Представителите	на	журито	
заедно	 със	 зам.-кмета	 Марин	
Маринов	връчиха	наградите	на	
отличените	36	участници.
	 Ето	имената	на	наградените	
с	първо	място	деца	и	ученици.
	 Във	 възрастова	 група	 от	
6-10	 години	 в	 раздел	 Рисунка	
първа	 награда	 получи	 Сияна	
Маринова	 от	 СУ	 „Петко	 Рачев	

Славейков“	–	Трявна.	В	раздел	
Картичка	 първото	 място	 е	 за	
Димитър	 Димитров	 от	 същото	
училище.
	 Във	възрастова	група	от	10	
до	14	години	в	раздел	Рисунка	
първа	награда	получи	Алексан-
дър	Грозев		от	СУ	„Петко	Рачев	
Славейков“	–	Трявна.	В	раздел	
Картичка	първа	е	Петя	Стойче-
ва	от	същото	училище.
	 Във	възрастова	група	от	14		
до	18	години	в	раздел	Рисунка	
първото	 място	 е	 за	 Кристина	
Мичева	 от	 НГПИ	 „Тревненска	
школа“.	В	раздел	Картичка	пър-
ва	 е	 Леда	 Петрова	 от	 НАГ	 в	
Габрово.
	 Отличена	 творба	 за	 кален-
дар	 на	 Местната	 комисия	 с	
противообществените	 прояви	
на	 малолетните	 и	 непълнолет-
ните	за	2021	г.	е	на	Диана	Сте-
фанова	от		SOS	детско	селище.

Ледà Пеòровà ñ първà 
нàãрàдà оò конкурñà 
“Зимàòà ухàе нà ñнежинки” 

	 В	 навечерието	 на	 Коледа	
ученици	 и	 учители	 от	 гимна-
зията	 организираха	 благотво-
рителна	 кампания	 под	 мотото	
„Нашето	добро	дело”.
	 Всички	 отвориха	 сърцата	
си	 и	 дариха	 надежда	 и	 ус-
мивка	 на	 деца	 и	 възрастни	 в	
неравностойно	 положение,	 за	
да	 продължат	 напред,	 въпреки	
трудностите.	
	 В	 инициативата	 се	 включи-
ха	 19	 класа.	 Някои	 от	 класо-
вете	посетиха	Дома	за	деца	с	
физически	 увреждания,	 лише-
ни	 от	 родителски	 грижи,	 в	 кв.	
Велчевци.	 Със	 събраните	 250	
лева	 закупиха	 дрехи,	 плодове	
и	 лакомства.	 Други	 ученици	
дариха	 детски	 плюшени	 играч-
ки,	коледна	украса,	торбички	с	
лакомства,	 рисунки	 за	 оцветя-
ване	 и	 шаблони	 за	 лепене	 на	
Дневния	център	за	деца	и	мла-
дежи	 с	 увреждания	 в	 Габрово	
-	стойността	на	дарението	е	150	
лева.	Дядо	Коледа	и	Снежанка	
лично	 раздадоха	 подаръци	 на	
децата	 от	 Дневния	 център	 за	
деца	 със	 специални	 образо-
вателни	 потребности.	 Ученици	
посетиха	 село	 	 Жълтеш	 и	 за-
радваха	 три	възрастни	жени	с	
продукти	 от	 първа	 необходи-
мост	на	стойност	50.00	лв.	Спа-

зихме	традицията	и	за	поредна	
година	възрастните	хора	с	фи-
зически	увреждания	от	Дома	в	
Габрово	 получиха	 лично	 изра-
ботени	 картички	 и	 торбичка	 с	
коледни	лакомства	и	плодове.
	 За	 каузата	 „В	 помощ	 на	
Галя”,	 треньор	 на	 баскетболен	
клуб	 „Чардафон”,	 са	 събрани	
над	 280	 лева.	 За	 близнаците	
Елеонора	 и	 Митко,	 страдащи	
от	 ДЦБ,	 младите	 доброволци	
създадоха	 коледен	 дух,	 уют	 и	
топлина,	 като	 дариха	 средства	
в	размер	на	110	лв.	за	рехаби-
литация,	 зарадваха	 ги	 с	 плю-
шени	 играчки,	 възглавнички	 и	
сърце,	което	да	им	напомня,	че	
винаги	ще	 има	 хора,	 които	 да	
помогнат.	
	 На	 организирания	 Коледен	
базар	 в	 гимназията	 се	 изра-
ботиха	 коледни	 сувенири,	 кар-
тички	 и	 сладкиши.	 Събраната	
сума	над	260	лв.	бе	дарена	на	
съученик.		Не	бяха	забравени	и	
бездомните	 животни,	 за	 които	
бе	закупена	храна.
	 Затрогващо	 е	 писмото	 на	
ученици	до	Дядо	Коледа	-	те	се	
обръщат	към	него	с	молба	„да	
приготви	 повече	 добри	 сърца,	
за	да	няма	самотни	домове	без	
усмивки	 и	 детски	 смях.	 Нека	
хората	ценят	любовта,	когато	я	
имат,	а	не,	когато	я	изгубят”.

.

Лицàòà нà Доáроòо в ãимнàзия „Пенчо Семов”

	 За	 осма	 поредна	 година	
МКБППМН	при	Община	Севли-
ево	 и	 Младежки	 център	 –	 Се-
влиево	 организираха	 конкурс	
за	 коледна	 картичка,	 в	 който	
могат	 участваха	всички	желае-
щи	деца	и	младежи	на	терито-
рията	на	общината.
	 Тази	 година	 в	 конкурса	
участие	 взеха	 575	 творби,	 а	
организаторите	с	радост	споде-
лят,	 че	 всяка	 следваща	 година	
броят	на	изпратените	картички	
се	увеличава.	
	 Тази	 година	 конкурсът	 и	
каузата,	която	си	поставя,	над-
хвърлиха	границите	на	община-
та.	
	 Участие	 взеха	 деца	 и	 мла-
дежи	от	 градовете	Добрич,	Ру-
дозем,	 Средец,	 Попово,	 Лом	
и	 Раднево	 и	 селата	 Недан	 в	
община	 Павликени,	 Зверино,	
област	Враца,	и	Копривец,	об-

ласт	 Русе.	 Изпратените	 кар-
тички	 бяха	 от	 детски	 градини,	
школи	по	изкуства,	центрове	за	
социална	интеграция	и	др.
	 Творбите	 бяха	 оценени	 от	
севлиевските	 творци	 Велизар	
Захариев	 и	 Рени	 Ковачева,	 и	
Силвия	 Начева	 –	 ръководител	
на	 Младежки	 център	 -	 Севли-
ево.	 Журито	 признава,	 че	 и	
тази	година	изборът	е	бил	тру-
ден,	защото	майсторите	на	кар-
тички	стават	все	по-добри.	Кри-
териите,	 по	 които	 са	 оценени	
картичките,	 са:	 оригиналност,	
степен	 на	 сложност,	 самосто-
ятелна	 изработка	 без	 пряка	
намеса	на	ръководител.
	 Раздадени	 бяха	 награди	 в	
четири	 възрастови	 групи,	 от-
личени	 бяха	 най-оригиналните	
пожелания,	 специални	 награди	
и	отличия	присъдиха	и	органи-
заторите	на	конкурса.

	 С	песни,	пожелания	и	даже	
и	с	елха	пристигнаха	децата	от	
ОУ	„Неофит	Рилски“	в	кабинета	
на	 кмета	Таня	 Христова	 на	 20	
декември.	
	 Въпреки	 че	 не	 бяха	 пър-
вите,	 които	 влизат	 в	 стаята,	

донесоха	 със	 себе	 си	 много	
усмивки,	 чар,	 талант	 и	 добра	
орис.	
	 Споделиха,	че	коледната	ук-
раса	в	града	много	им	харесва	
и	 направиха	 две	 предложения	
на	кмета	-	да	забрани	пластма-

совите	сламки	и	лошите	думи.	
	 Третокласниците	 подариха	
на	кмета	сурвачка	и	й	донесо-
ха	коледно	дърво,	което	заедно	
украсиха,	 а	 тя	 ги	 покани	 да	
дойдат	 отново	 в	 началото	 на	
следващата	година.

Тàня Õриñòовà поñрещнà полàзници оò 
„Неофиò Рилñки”, подàрихà й ñурвàчкà

Оñмияò конкурñ зà коледнà 
кàрòичкà в Севлиево ñòàнà 
нàционàлен - 575 òворáи 

	 На	28	декември	от	11:30	до	
14:30	часа	в	Изложбена	зала	1	
на	РЕМО	„Етър“	може	да	укра-
сите	 семейно	 една	 традицион-
на	сурвачка.	Дряновите	клонки,	
пуканките	 и	 сушените	 плодове	

са	от	музея,	желаещите	да	но-
сят	 чесъна	 и	 лютите	 чушлета,	
и	добро	настроение.	Участието	
в	 работилницата	 дава	 възмож-
ност	 да	 спечелите	 и	 годишна	
семейна	 карта	 за	 посещение	

в	 музея.	 За	 да	 участвате	 в	
томболата,	 отбележете	 @etar_
museum	с	история	в	Instagram.	
	 Победителите	ще	 бъдат	 из-
брани	 с	 жребий	 на	 1	 януари	
2020	г.

Вчерà в “Еòър” мàйñòорихà иãрàчки зà елхàòà, нà 
28-ми имà рàáоòилницà зà ñурвàкници
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 - Какво Ви насочи към 
ветеринарната медицина, 
д-р Колев?
	 -	 Още	 от	 малък	 имах	
желание	 да	 стана	 лекар,	
но	 не	 бях	 сигурен	 накъде	
да	се	насоча	–	към	хуман-
ната	или	към	ветеринарна-
та	медицина.	
	 Семейството	 ми	 е	 от	
близко	 село,	 където	 съм	
израснал	 сред	 животните	
и	 съм	 помагал	 в	 стопан-
ството.	Там	съм	гледал	как	
се	справят	с	болестите	ве-
теринарните	 специалисти	
и	още	от	ранна	 училищна	
възраст	 се	 насочих	 имен-
но	в	тази	посока.	
	 Дори	когато	бях	в	шес-
ти	клас,	накарах	родители-
те	си	да	отидем	в	Ловеч	и	
да	 видим	 тамошния	 Вете-
ринарен	техникум.	По-къс-
но	положих	изпити	и	 там,	
и	 в	 Стара	 Загора,	 но	 за-
ради	 университета	 избрах	
Старозагорския	техникум.	
	 След	 като	 завърших	
университета,	 ми	 беше	
доста	 трудно.	 Като	 млад	
лекар	никой	не	ме	позна-
ваше,	 а	 стопаните	 пред-
почитаха	 да	 работят	 със	
специалисти,	 чиито	 въз-
можности	 са	 им	 вече	 из-
вестни.	
	 И	започнах	да	се	зани-
мавам	с	едри	животни	–	с	
крави,	 с	 биволи.	 Викаха	
ме	в	кравефермата	на	Су-
хиндол,	 в	 биволофермата	
в	 Горна	 Росица	 и	 имен-
но	 там	поставих	 началото	
на	 моя	 труд,	 свързан	 с	
ехографската	 диагности-
ка.	 Тогава	 ме	 харесаха	
от	 софийска	 фирма,	 на	
която	 станах	 консултант,	
провеждах	 семинари	 по	
репродуктивните	проблеми	
при	 животните,	 направи-
хме	и	публикувахме	статия	

с	Университета.	
	 По-късно	 продължих	
своята	работа	във	Ветери-
нарна	 амбулатория	 в	 Се-
влиево.	 Когато	 натрупах	
своя	 тригодишен	 стаж,	 се	
прехвърлих	 в	 Габрово	 и	
открих	 своя	 ветеринарна	
амбулатория.	 Именно	 в	
нея	 се	 запознах	 с	 мно-
го	 хора,	 включително	 и	
с	 такива,	 които	 отглеж-
даха	 коне	 за	 спорт,	 за	
езда.	Благодарение	на	тях	
направих	 няколко	 специа-
лизации	 в	 чужбина	 –	 в	
Турция,	 в	 базата	 на	 на-
ционалния	отбор	по	конен	
спорт,	 в	 Германия,	 в	 Хо-
ландия,	в	модерни	центро-
ве	 за	 обучение	 на	 млади	
хора,	в	клиники,	развити	в	
новите	технологии,	свърза-
ни	 с	 ветеринарната	меди-
цина.	 Съответно	 създадох	
и	 контакти	 с	 тях	 и	 кога-
то	 се	 прибрах	 в	 Габрово	
през	 2011	 година,	 отворих	
своя	 кабинет	 и	 започнах	
не	 само	 да	 работя,	 но	 и	
периодично	да	ходя	да	се	
обучавам	там.
 - Къде по-точно?
	 -	В	Турция,	в	Германия,	
в	 Холандия,	 в	 държавите,	
които	 са	ми	дали	 сериоз-
ните	 знания	 и	 опит.	 Съот-
ветно	 там	 създадох	 нови	
контакти,	пред	мен	се	поя-
виха	и	нови	възможности.	
	 Бях	 лекар	 на	 едно	
Световно	 първенство	 по	
конен	 спорт	 на	 Божури-
ще	 към	 Международната	
федерация	по	конен	спорт	
по	 покана	 на	 Българска	
ветеринарна	 служба,	 как-
то	 се	 наричаше	 тогава.	 И	
така	лека-полека	започнах	
да	 реализирам	 научено-
то	 от	 мен	 в	 чужбина,	 да	
го	 пригаждам	 към	 нашите	
условия	 и	 възможности.	

Все	пак	използваните	тех-
нологии	 са	 едни	 и	 същи	
навсякъде,	 но	 финансови-
те	 възможности	 и	 опита	
трябваше	да	се	изграждат	
постепенно.	 Така	 трудът,	
който	полагах,	 във	 време-
то	ми	се	отплати	и	от	ня-
колко	 години	 започнах	 да	
се	занимавам	с	ендоскоп-
ска	диагностика.	
	 Първоначално	 започ-
нах	 с	 плахи	 стъпки,	 посе-
щавах	курсове	в	България	
и	в	чужбина	по	тази	мате-
рия	и	постепенно	чрез	со-
циалните	 мрежи	 показвах	
някои	диагностики.	С	тече-
ние	на	времето	включих	в	
практиката	 си	 и	 инвазив-
ните	 ендоскопски	 методи	
в	диагностиката,	за	да	мо-
жем	да	спестим	притесне-
нията	на	стопаните,	че	ще	
има	 хирургически	 намеси	
и	последствия	за	животни-
те.	
	 За	 нас	 вече	 не	 беше	
трудно	 да	 „влезем“	 в	 сто-
маха	през	гърлото	с	дълъг	
ендоскоп	и	камера,	с	кой-

то	можем	да	диагностици-
раме	 заболяването.	 Без	
да	 използваме	 хирургиче-
ска	интервенция	с	външни	
разрези.	 Така	 постепенно	
започнахме	да	използваме	
модерната	технология	пър-
во	за	диагностика,	а	след	
това	 и	 за	 лечение	 чрез	
инвазивни	 интервенции.	
Разбира	се,	надграждахме	
постепенно	 различните	
процедури.
 - Поддържате ли по-
стоянни контакти с Ваши-
те колеги от чужбина във 
връзка с ендоскопския 
подход за диагностика и 
лечение на животните?
	 -	 От	 две	 години	 об-
щувам	 с	 Международна	
организация	 по	 ендоскоп-
ска	 хирургия	 със	 седали-
ще	 в	 Сърбия.	 Постепенно	
на	 Балканите	 се	 намери-
ха	 и	 други	 ветеринарни	
специалисти	 от	 Румъния,	
Хърватия,	Сърбия	и	създа-
дохме	 своя	Асоциация	 по	
ендоскопска	 хирургия	 на	
дребните	животни.	

	 Но	тъй	като	пречка	за	
общуването	 помежду	 ни	
са	 разстоянията,	 времето	
и	 финансите,	 тази	 година	
на	 15	 ноември	 проведох-
ме	среща	на	Асоциацията,	
в	 която	 членуват	 лекари	
от	 целия	 свят,	 в	 Белград,	
Сърбия.	 Успоредно	 с	 тази	
конференция	 „вървеше“	 и	
конгрес	 на	 ендоскопската	
организация	 на	 хуманните	
лекари.	Хуманните	специа-
листи	 имаха	 възможност	
да	 присъстват	 на	 заседа-
нията	 на	 нашата	 Асоциа-
ция,	както	и	на	нас,	вете-
ринарните	специалисти,	ни	
беше	 осигурен	 достъп	 до	
работата	на	техния	форум.	
Идеята	 беше	 свързана	 с	
това,	 че	 когато	 някой	 по-
стави	 начало	 на	 обуче-
нието	 си	 по	 ендоскопска	
хирургия,	 то	 започва	 от	
тренажори,	 после	 се	 пре-
минава	 през	 „опитни“	 жи-
вотни,	след	което	се	дава	
възможност	да	се	използ-
ва	 учебния	 опит	 в	 прак-
тиката.	 Хуманните	 лекари	

при	 лечение	 на	 хората,	 а	
ветеринарните	 –	 при	 ен-
доскопска	 диагностика	 и	
хирургия	на		животните.
 - Докосвал сте се до 
дейността на Вашите ко-
леги в чужбина, има ли 
разлика от състоянието 
на ветеринарната дейност 
тук и в другите държави?
	 -	Нивото	на	ветеринар-
но-медицинската	 дейност	
в	 чужбина	 в	 отделните	
държави	 е	 различна,	 но	
като	 цяло,	 за	 съжаление,	
на	 много	 по-високо	 ниво,	
отколкото	 в	 България.	
Имам	предвид	технологич-
ната	обезпеченост	и	орга-
низационното	 осигурява-
не.	По	отношение	на	про-
фесионализма	на	колегите	
тук	и	в	чужбина	самият	аз	
съм	работил	с	личности	от	
Австрия,	Германия	и	други	
държави,	които	са	научили	
от	нас	много.	С	това	беше	
свързана	и	лекцията	ми	за	
моя	 опит	 в	 ендоскопията	
при	животни	–	кучета,	кот-
ки,	коне,	тъй	като	колегите	
имаха	 желание	 да	 раз-
берат	 какво	 е	 нивото	 на	
българските	 специалисти.	
Чуждестранните	 колеги	
останаха	 приятно	 изнена-
дани	 да	 видят	 правилен	
подход	от	един	обикновен	
български	ветеринарен	ле-
кар,	роден	в	Габрово.	
	 Контактувам	 в	 соци-
алните	мрежи	с	колега	от	
Испания,	 който	 има	 20-го-
дишен	 опит	 в	 областта	
на	 инвазивната	 хирургия.	
Видял	 една	 от	 моите	 ен-
доскопски	 снимки	 и	 ме	
пита	 с	 какво	 се	 занима-
вам	 в	 момента.	 Обясних	
му.	 Тогава	 той	 възкликна:	
„Как	не	съм	се	сетил	досе-
га	и	аз	да	направя	подоб-
но	 нещо,	 при	 положение,	
че	 имам	 богат	 професио-
нален	опит“.	Разказвам	за	
него,	 защото	 където	 и	 да	
съм	бил	в	чужбина,	винаги	
така	съм	постъпвал,	че	не	
само	аз	да	се	запозная	с	
непознати	до	този	момент	
за	мен	подходи,	но	и	мои-
те	колеги	да	научат	от	мен	
нещо.	
	 Така	 че	 на	 Вашия	 въ-
прос	 отговарям,	 че	 ние	
категорично	отстъпваме	на	
колегите	 си	 от	 чужбина	
технологично	 и	 организа-
ционно.	 Но	 професиона-
лизмът	 на	 нашите	 ветери-
нарни	 специалисти	 е	 на	

високо	 ниво.	 Разбира	 се,	
както	 във	 всяко	 едно	 съ-
словие,	 така	 и	 при	 нас	
има	 хора,	 които	 неглижи-
рат	 професията.	 Но	 като	
цяло	 българските	 лекари	
са	 изключителни	 профе-
сионалисти.	 Те	 успяват	
много	 бързо	 да	 се	 адап-
тират	 в	 чужбина,	 когато	
са	на	работа	там.	Защото	
там	имат	и	голяма	свобода	
за	реализиране	на	своето	
творчество.	 На	 Балкани-
те	 има	 неща,	 които	 са	
странни	 за	 другите	 евро-
пейски	 държави,	 поради	
което	 се	 проявява	 голям	
интерес	 към	 нашата	 ра-
бота,	 а	 това	 ни	 помага.	
Независимо	 че	 работят	 с	
модерни	технологии	по	оп-
ределени	протоколи,	те	не	
се	 интересуват	 от	 това,	
което	 знаеш	 ти,	 тъй	 като	
имат	разписано	точно	как-
во	 трябва	 да	 изпълняват.	
И	 когато	 стигне	 донякъде	
–	 просто	 зацикля.	 Докато	
ние	 творим,	 тъй	 като	 сме	
по-изобретателни,	макар	и	
изостанали	в	технологично	
отношение.	 Компенсира-
ме	 със	 знания	 и	 умения.	
Може	да	нямаме	средства	
да	 си	 купим	 високотехно-
логична	 апаратура,	 която	
е	доста	скъпа,	но	въпреки	
това	 работим	 качествено,	
със	сърце.	
	 Ще	 се	 върна	 отново	
към	 семинара	 в	 Сърбия.	
Там	бяхме	12	специалисти.	
Лектори	от	Русия,	Сърбия,	
Хърватия,	 Франция,	 Ав-
стрия,	 Испания,	 Италия	 и	
аз,	от	България.	Руснаците	
са	много	напред	в	облас-
тта	 на	 ветеринарно-меди-
цинската	дейност	и	от	тях	
научихме	доста	новости.	
 - От всичко, казано 
дотук, Вие опровергава-
те думите, че в България 
„няма качествен матери-
ал“. Тези думи не са ли 
своеобразно оправдание 
за липса на добра органи-
зация и възможности за 
внедряване на високите 
технологии във Вашата 
дейност?
	 -	Така	 смятам,	 защото	
непрекъснато	 излизат	 за-
кони,	нормативни	уредби	и	
други,	които	не	облекчават	
нашата	 дейност	 и	 не	 ни	
помагат.	 Напротив,	 затор-
мозяват	 нашата	 работа	 и	
като	 че	 ли	 ни	 отделят	 от	
ветеринарната	медицина.

Д-р Плàмен Колев: „Мàкàр изоñòàнàли òехнолоãично, 
в Бълãàрия компенñирàме ñъñ знàния и умения”

СТЕФКА БУРМОВА

	 Д-р	 Пламен	 Колев	 е	 ветеринарен	 лекар,	 чиято	 амбула-
тория	се	намира	в	района	на	габровската	гара.	Занимава	се	
основно	с	кучета,	котки	и	спортни	коне.	В	своята	дейност	
той	практикува	инвазивни	технологии.
	 Д-р	 Пламен	 Колев	 е	 роден	 в	 Габрово	 през	 1981	 г.	 За-
вършва	Второ	основно	 училище	„Неофит	Рилски“	в	 Габрово,	
продължава	 образованието	 си	 в	 Техникума	 по	 ветеринарна	
медицина	 (сега	 Професионална	 гимназия	 по	 ветеринарна	
медицина)	в	Стара	Загора,	след	което	се	дипломира	във	Ве-
теринарно-медицински	факултет	на	Тракийския	университет	
в	Стара	Загора,	специалност	„Ветеринарна	медицина“.
	 За	работата	на	ветеринарните	лекари	днес	и	за	възмож-
ностите	на	инвазивните	технологии,	за	трудностите,	които	
срещат	 ветеринарните	 специалисти,	 е	 разговорът	 с	 д-р	
Пламен	Колев.

	 Министерство	на	земе-
делието,	 храните	 и	 горите	
изготвя	 проект	 на	 План	
за	 превенция,	 управление	
при	 кризи	 и	 предотвра-
тяване	 разпространението	
на	 заболяването	 африкан-
ска	чума	по	свинете	(АЧС)	
в	България	за	2020	година.	
Това	стана	ясно	по	време	
на	 провела	 се	 двудневна	
конференция	на	тема:	„Аф-
риканска	чума	по	свинете	
-	 изводи,	 поуки	 и	 бъдещи	
действия“.	
	 Планът	 за	 следващата	
година	 ще	 включва	 кон-
кретни	мерки	и	срокове	за	
изпълнението	 им	 от	 отго-
ворните	институции	и	раз-
пределение	на	дейностите	
между	 отделни	 държавни	
структури	 за	 борба	 с	 бо-
лестта.	 Проектът	 ще	 оп-
исва	 подробно	 организа-
цията	 за	 оповестяване,	
информиране,	 реагиране	
и	 управление	на	силите	и	
средствата	на	органите	на	
изпълнителната	 власт	 при	
превенцията.	 Предмет	 са	
и	процедурите	с	конкретни	
задачи	и	срокове	към	над	
10	институции.	
	 Планът	 за	 следващата	

година	включва	и	провеж-
дане	 на	 мащабна	 инфор-
мационна	 кампания.	 По	
ПРСР	2014-2020	г.	в	момен-
та	тече	прием	на	проектни	
предложения	по	подмярка	
1.1.	 „Професионално	 обу-
чение	 и	 придобиване	 на	
умения“	за	повишаване	на	
знанията	 и	 уменията	 на	
земеделските	 и	 горските	
стопани,	 както	 и	 заетите	
лица	 в	 стопанствата	 им.	
По	 нея	 могат	 да	 канди-
датстват	 висши	 училища,	
научни	 институти	 и	 Бъл-
гарска	 агенция	 по	 безо-
пасност	 на	 храните.	 Про-
цедурата	е	за	провеждане	
на	 курсове	 и	 семинари,	
свързани	 с	 предотвратя-
ване	 и/или	 преодоляване	
на	усложнена	епизоотична	
обстановка,	включително	и	
подобряване	 на	 биосигур-
ността	в	стопанството.	
	 Във	 връзка	 с	 конста-
тираните	 слабости	 при	
прилагане	на	мерките	сре-
щу	АЧС	 през	 2019	 година	
МЗХГ	 инициира	 промени	
в	нормативната	уредба	за	
облекчаване	на	режима	за	
регистрация	 на	 обектите	
за	отглеждане	на	животни	

за	лични	нужди.	Те	включ-
ват	 още	 подобряване	 на	
ветеринарномедицинското	
обслужване,	 завишаване	
на	 мерките	 за	 биосигур-
ност	 в	 обектите,	 както	 и	
задълженията	 на	 собстве-
ниците	и	местната	власт.
	 По	време	на	конферен-
цията	 бе	 изтъкната	 необ-
ходимостта	 от	 качествено	
и	 регулярно	 ветеринарно-
медицинско	 обслужване	
на	 всички	животни	 на	 те-
риторията	 на	 страната	 с	
цел	 ранно	 откриване	 на	
заболяването.	 Предвижда	
се	 по-добра	 координация	
между	БАБХ	и	Българския	
ветеринарен	 съюз,	 която	
включва	 изпълнението	 на	
мерките	от	двете	страни	в	
случай	на	епизоотия.	Оси-
гуряване,	 организиране	 и	
провеждане	 на	 постоянен	
лабораторен	 контрол	 при	
домашни	 и	 диви	 свине,	
с	 оглед	 ранно	 диагности-
циране	 и	 извършване	 на	
надзор	 за	 разпростране-
ние	 на	 болестта	 е	 сред	
другите	важни	приоритети.	
	 Планът	ще	бъде	утвър-
ден	от	Централния	епизоо-
тичен	съвет.

Зàрàди АЧС плàнирàò подоáрявàне нà 
веòеринàрномедицинñкоòо оáñлужвàне

Зàконъò зà ñоциàлниòе уñлуãи - оòложен ñ шеñò 
меñецà, òекñòове в неãо предизвикàхà недоволñòво
	 Депутатите	 отложиха	 с	
половин	 година	 влизане-
то	 в	 сила	 на	 Закона	 за	
социалните	 услуги.	 Пред-
ложението	 е	 на	 ПГ	 на	
„Обединени	 патриоти“	 и	
бе	 гласувано	 на	 първо	 и	
второ	четене	в	пленарната	
зала	в	един	ден.	„За“	бяха	
143-ма,	 четирима	 депутати	
бяха	 против,	 а	 двама	 се	
въздържаха,	предаде	БТА.
	 Настоящият	 закон	
трябваше	да	влезе	в	сила	
от	 1	 януари	 догодина,	 но	
текстове	в	него	предизви-
каха	 голямо	 обществено	
недоволство,	 спорове	 и	
протести	в	последните	дни	
на	тази	година.
	 Миналата	 и	 тази	 сед-
мица	 новият	 социален	
министър	 Деница	 Сачева	
проведе	 серия	 от	 консул-
тации	 с	 всички	 парламен-
тарни	групи	по	темата
	 „Истинската	 причина	
може	и	да	е,	че	МТСП	не	
е	 готово	 с	 необходимата	
подзаконова	 нормативна	
база“,	предположи	Кристи-
ан	 Вигенин.	 От	 левицата	
смятали	да	се	обърнат	за	
тълкуване	 към	 Конститу-
ционния	съд.

	 Светлана	 Ангелова,	
зам.-председател	на	соци-
алната	 комисия	 от	 ГЕРБ,	
не	 отрече,	 че	 има	 страх	
в	 обществото,	 създава	 се	
психоза,	която	не	отговаря	
на	 истината,	 и	 затова	 уп-
равляващите	 били	 притес-
нени.
	 „Настаняването	 на	
дете	 извън	 семейството	 е	
крайна	 мярка	 и	 само	 в	
случаите	 на	 заплаха	 на	
живота	и	здравето	му	със	
съдебно	 разпореждане“,	
подчерта	Ангелова.	Тя	 мо-
тивира	 изработването	 на	
Закона	 за	 социалните	 ус-
луги	 с	 необходимостта	 от	
специализирана	 законода-
телна	 уредба	 в	 тази	 об-
ласт,	 от	 по-строг	 контрол	
на	социалните	услуги	и	по-
вишаване	на	изискванията	
за	качеството	им.
	 От	 „Атака“	 поискаха	
Законът	за	социалните	ус-
луги	 да	 бъде	 напълно	 от-
менен	и	да	започне	неза-
бавно	 работа	 по	 напълно	
нов	 -	парламентът	отхвър-
ли	 искането.	 Десислав	
Чуколов	 коментира,	 че	
сегашните	 разпоредби	
допускат	 навлизането	 на	

НПО-та	в	социалната	сфе-
ра,	 изземва	 се	 държавна	
функция,	каквато	е	грижа-
та	за	населението.
	 Мнозинството	 не	 прие	
също	 законопроекта	 на	
ДПС,	 в	 който	 идеята	 за	
предоставяне	на	социални	
услуги	се	заменя	с	идеята	
за	 предоставяне	 на	 со-
циална	 грижа	 и	 подкрепа	
изцяло	в	полза	на	гражда-
ните.	 Затова	 те	 предлагат	
и	 промяна	 в	 името	 -	 от	
Закон	за	социалните	услу-
ги	 в	Закон	 за	 социалната	
подкрепа.
	 Председателят	 на	 со-
циалната	 комисия	 Хасан	
Адемов	 посочи,	 че	 спо-
ред	 Движението	 законът	
не	трябва	да	влезе	в	сила	
от	 1	 януари,	 макар	 че	 те	
не	подкрепят	нито	един	от	
законопроектите.	Той	 под-
черта,	 че	 НПО-та	 и	 сега	
се	включват	в	социалното	
подпомагане,	 но	 в	 закона	
се	 предвижда	 да	 се	 по-
виши	 контрола	 върху	 тях	
като	 се	 изисква	 лицензи-
рането	им.
	 „Те	не	стоят	и	на	„вход-
изход“	 на	 държавното	фи-
нансиране,	 категоричен	 е	

Адемов.	
	 Държавният	 бюджет	
финансира	 социалните	
услуги,	 включени	 в	 соци-
алната	 карта	 за	 социал-
ните	 услуги,	 всички	 дру-
ги,	в	които	участват	НПО,	
се	 финансират	 от	 техните	
източници,	 опроверга	 те-
зата	 на	 противниците	 на	
закона	 председателят	 на	
социалната	 комисия.	 Про-
блемът	не	е	в	отнемането	
на	 децата	 от	 социалните	
работници,	 а	 в	 това,	 че	
няма	 кой	 да	 гледа	 изо-
ставените	 деца“,	 обобщи	
Хасан	 Адемов.	 По	 думите	
му,	работата	на	социални-
те	работници	е	да	връщат	
тези	 деца	 в	 биологичните	
им	 семейства,	 а	 не	 да	 ги	
отнемат	от	тях.
	 НС	 отхвърли	 и	 тексто-
вете	на	„Воля“	за	отлагане	
с	една	година	влизането	в	
сила.	Елена	Пешева	също	
акцентира,	 че	 се	 дава	
възможност	 на	 неправи-
телствените	 организации	
да	 превърнат	 социалните	
услуги	 в	 свой	 бизнес,	 но	
шест	 месеца	 са	 недоста-
тъчни	да	се	направят	про-
мени	и	широка	дискусия.
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., център, 61м2, ет. 5/5, за ремонт 39 800 лв
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, 5/6, тухла, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Градище, 66 м2, ет. 3/5, ново строителство, 
обзаведен 62 000 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 62 000 лв
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
3-ст., Борово, 80 м2, ет. 5/6, ч. обз. 39 200 лв
3-ст., Ш. мост, 86 м2, ет. 1/4, обз. 55 000 лв
3-ст., Градище, 95 м2, ет. 4/4, обз. 100 000 лв
3-ст., ул. „Акация“, 75 м2, 4/8 65 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 

ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 57 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, етаж 3/5, обзаведен, 
газово отопление 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, след ре-
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел, PVC 49 500 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж 
и маза 70 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 61 900 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Борики, груб строеж, 352 м2 РЗП, два гаража, 4 
спални, 3 бани, двор 1010 м2 218 000 лв
Г.бърдо,170м2 РЗП,гараж, двор 407м2 109 900 лв
Шарани, 2 къщи - стара за реставрация и нова, 

211 м2 РЗП, плевня, двор 1918 м2 56 000 лв
Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за 
гости, 6 спални, 6 бани, двор 1230м2 150 500 лв
Драгомани, 87м2 ЗП,стара,двор 1329м2 36 500 лв
Черневци, 2-етажна, 138 м2 РЗП, реновирана, 
двор 572 м2 146 900 лв
Беленци, 270 м2 РЗП, механа, лятна кухня, два 
гаража, двор 787 м2 102 995 eu
Шиваров мост,118 м2 РЗП, гараж, двор 556 м2  

 31 900 лв
Местност Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, 
автентична                              17 101 еu 
Баевци, 70 м2 ЗП, двор 883 м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, два навеса, плевня, 
4 спални, двор 1400 м2 41 500 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 59 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 31 500 eu
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 43 700 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140 м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 31 500 eu
Ид. център,137 м2 ЗП, отст. пр. строеж, за осно-

вен ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2 11 800 eu
Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Иванили, с плочи, стоп. постр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб строеж, 229 м2 РЗП, два гаража 
570 м2   73 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 280 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 91 500 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 960 eu
ПРОДАВА ЕТАЖИ

Плачковци, 88 м2, 1/2 етаж + гараж 45 600 лв
Велчевци, 80 м2, 2/2 етаж 30 900 лв
Баждар, 97 м2, 1-ви/3 етаж, PVC 64 000 лв
КЪЩА ЗА ГОСТИ

Сейковци, 372 м2 РЗП, 2 къщи, стопански по-
стройки, двор 9180 м2 147 000 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Поповци, 507 м2 5 600 лв
Велчевци, 298 м2 8 900 лв
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, производствена и скла-
дова 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

Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок обезщетение
БИЗНЕС ИМОТИ

Обходен път за Шипка, 20 дка, 106 м лице, до 
пътен възел Поповци, променено предназначение 
с изтекъл срок, за подновяване       210 000 лв
Производствена сграда 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 

ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164 м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

Мол Габрово, тристаен, обзаведен 588 лв
Терамол, 1-ст., 3 ет., част. обзавеждане 180 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Младост, 1-ст., 3 ет., част. обзавеждане 145 лв
Административен център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв
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EДНОСТАЙНИ:
БОКСОНИЕРА В ЦЕНТЪРА ЗАМЕНЯ ЗА ГАРСОНИЕРА
Дядо Дянко, 28м2, монолит, отлична 15 500 лв
Трендафил-1, ет. 5, панел 20 000 лв
Голо бърдо, тухла, 77м2 35 000 лв
Севлиево, 55м2, ет. 1,подходящ за офис 35 000 лв
Ид. център, 47 м2, ново строителство  40 000 лв

ДВУСТАЙНИ:
Център, тухла, ет. 5 (последен) 50 000 лв
Маркотея, ет. 2, тухла, 72м2 35 000 лв
Трендафил-2, панел, уширен, 74м2 45 000 лв
Младост, ет. 4, монолит, 70м2 40 000 лв
Тлъчници, ет. 5, тухла 32 000 лв
Бул. „Априлов“, тухла, ет. 3  45 000 лв
Трявна, ет. 1, 66м2, тухла 25 000 €
Младост, ет. 5, 50 м2, монолит 30 000 лв

ТРИСТАЙНИ:
ул. „Градище“, ет. 1, тухла, 90м2 35 000 €
Колелото, тухла, ет. 6  50 000 лв
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
До ст. „Априлов“, тухла, 74м2, ет. 1 50 000 лв
Борово, тухла, ет. 5, 120м2 35 000 €
Младост, монолит, 83м2, ет. 8 51 000 лв
Трендафил 2, панел, 76 м2, ет. 7  31 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 45 000 €
ИЦ, ново строителство, 123 м2, тухла 65 000 €

КЪЩИ:
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 лв
Музга, ЗП 170м2, 1 дка двор, отлична 45 000 €

Ябълка, двуетажна, 1 дка двор 21 000 лв
Шиваров мост, двуетажна 32 000 лв
Стомонеци, стара къща, 600м2 двор 5 000 лв
Рачевци, 2-ет., ЗП 104м2, 2.5 дка двор 45 000 €
Шиваров мост, ЗП 50м2, двор 265м2 27 000 лв
Сенник, двуетажна, с дюкян, РЗП 130м2 45 000 лв
с. Съботковци, ЗП 80 м2, 2 дка двор 15 000 €
Жълтеш, 2 къщи, РЗП 140м2,830м2 двор 60 000 лв
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв
Музга, двуетажна, масивна РЗП 220м2  35 000 €
„Свищовска“,ет. 2,ЗП 100м2, двор 925м2 25 000 лв
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 6 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
Енев рът, двуетажна, 6 дка двор 12 000 лв
Костадините, ЗП 70м2, 1500м2 двор 14 000 лв
Широк център, двуетажна, с магазин, ЗП 60м2, 
230м2 двор 80 000 лв
Шив. мост, 2-ет., подобрения, РЗП 94м2 65 000 €
Агатово, двуетажна, полумасивна 16 500 лв
Търхово, 2-ет., РЗП 140 м2, 3 дка двор 20 000 лв
Трапесковци, ЗП 70 м2, двор 500 м2 25 000 лв
Банковци, РЗП 74м2, масивна,1.3 дка двор 6 000 €
Яворец, двуетажна, 640 м2 двор 8 500 лв

ДРУГИ:
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
Търговско пом. в Търговска база, 43м2 договаряне
„Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Инд. зона, 1606 м2, 18929 м2 двор 230 000 €
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 6 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, гарсониера, обзаведена 180 лв
Ид. център, тристаен, обзаведен 250 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  60 лв., 80 лв., 100 лв.

НАЕМА ВЕДНАГА:
2-С ТА ЕН, КО ЛЕ ЛО - АВ ТО ГА РА; БОК СО НИ Е РА - ОБ-
ЗА В. ГАР СО НИ Е РА; 2-С ТА ЕН ОБ ЗА В. В Г. БЪР ДО 
- МЛА ДОСТ; ЦЕН ТЪР, ОБ ЗА В. 2-С ТА ЕН И ТРИС ТА ЕН

КУПУВА:
ГАРСОНИЕРА ДО 17 000 ЛВ., ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса до 23 000 лв
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН до 33 000 лв
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово до 5 000 лв
Малка къща, широк център
2-, 3-с та ен в цен тъ ра, гар со ни е ра - цен тъ р 
Гар со ни е ра или двус та ен на Еса
Бок со ни е ра Колелото-Дядо Дянко 
Гар со ни е ра с ТЕЦ; Тух ле на гар со ни е ра
Двус та ен, па не лен, Еса/Младост
3-с та ен, тух лен, в Лъ ка та; Трис та ен тух ла с га раж
2-с та ен, тух ла, Ав то га ра 
2-с та ен/Трис та ен-Ко ле ло то; Двус та ен тух ла 
Гар со ни е ра/двус та ен апар та мент в Лъ ка та

GSM 0878/227 225, www.gabrovski-imoti.com
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 

066/80-35-36

(срещу старата часовникова кула)
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Трендафил, двустаен, ет. 3 28 500 лв
К-с „Хр. Ботев“, 61м2, ет. 2, н. стр. 72 000 лв
ИЦ, мезонет, ново стр., ет. 2/3 125 000 лв
Донино, вила, 70м2, 600 м2 двор 55 000 лв
ИЦ, тристаен, 100м2, ет. 3 78 000 лв
Смиловци, вила, 2 етажа, 1600 м2 28 000 лв
Бичкиня, 112м2, тухла 48 000 лв
Баждар, 115м2, ет. 2, двор 65 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 85м2, ет. 3, тухла 46 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €

Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща,130м2, до ключ обз.  70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
Идеален център, Младост - 2-стайни, 3-стайни 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Ид. център, двустаен, тухла, ет. 2 51 500 лв
Баждар, 99м2, таванска стая, ет. 2 65 000 лв
Трендафил, 76м2, ет. 3, PVC 52 000 лв
Падало, PVC, 96м2 55 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140м2, двор 80 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220м2, гараж, двор, 
PVC 45 500 лв
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Източник, 150м2, 600 м2 двор 65 000 лв
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 380 лв
До OMV, двустаен, обзаведен 200 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и др. 
- ново строителство, в 
идеален център продава 
0888/447-096. [18, 15]
ЕТаж оТ къща в центъ-
ра, зад МОЛ Габрово, с 
двор 150 кв. м, продава 
0897/446-428, 0878/356-
150 [16, 15]
ноВо жилищЕ - обзаве-
дено, 73 кв. м, гр. Габро-
во, се продава на тел. 
0887/16-32-34. [11, 10]
парцЕл В село Лесичар-
ка, регулация, договаря-
не, се продава на тел. 
0897/02-05-31. [11, 9]
кЪща В село Сенник с 
геран и допълнителна по-
стройка продава 0886/55-
23-05. [5, 3]

упи, 1515 дка, с разре-
шително за строеж, 12 
900 лв., Шенини, се про-
дава на тел. 0896/073-
764. [3, 3]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуВаМ кЪща, апар-
тамент, гараж и др. на 
дългосрочен лизинг . 
0899/143-163 [18, 16]
гарсониЕра до 21 
000 лв. се търси на тел. 
0899/238-838. [5, 4]

иМоТи даВа 
под наЕМ
ЕдносТаЕн апарТаМЕнТ 
на Колелото се дава под 
наем на тел. 0877/222-
095. [12, 11]
иц, дВа магазина/офиси, 
договаряне, под наем - 
тел. 0888/378-193. [12, 
11]
Магазин - 55 кв. м, на 

колелото на Консултативна 
поликлиника се отдава под 
наем на тел. 0898/815-
554. [11, 9]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Русевци се дава под 
наем на тел. 0898/907-
667. [2, 2]
аВТоМиВка под наем - 
тел. 0895/710-934. [4, 2]
аВТокЪща сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [4, 2]
БоксониЕра с ТЕЦ се 
дава под наем на тел. 
0879/288-911. [3, 2]
сТая - 0899/439-467 [1, 1]

луксозЕн апарТа-
МЕнТ в центъра, ново 
строителство, с мо-
дерно обзавеждане, се 
дава под наем на тел. 
0892/470-928. [3, 1]

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори купува 0894/23-24-
25. [8, 6]

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 14.12./21.12, 40 лв.
БУКУРЕЩ - КОЛЕДНИ БАЗАРИ - 15 и 
21.12, 40 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 
156 лв.                                                                                                                                   
НГ В ИСТАНБУЛ - 28.12., от  348 лв.                                                               
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 20.12, 149 лв. 
КОЛЕДА И НГ В БЕРОВО - 2 нощувки, 
210/360 лв.
НГ В АНТАЛИЯ - от 337 лв., КУШАДАСЪ 
- от 348 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/В. ТЪРНОВО
КОЛЕДА ВИЕНА - БУДАПЕЩА - 21.12., 

559 лв.
НОВА ГОДИНА В КОРФУ - 28.12., 340 лв.
НГ САМОЛЕТ - ПОСЛЕДНИ МЕСТА  
ВИЕНА - 790 лв., РИМ - 1043 лв., СИЦИ-
ЛИЯ - 862 лв., КОСТА ДЕЛ СОЛ - 978 лв., 
АНТАЛИЯ - 648 лв., ЕГИПЕТ - 1049 лв., 
ТУНИС - 1067 лв., МАРОКО - 1484 лв.
ПОЧИВКИ 2020 - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
КУШАДАСЪ, БОДРУМ, МАРМАРИС, АЙВА-
ЛЪК, АНТАЛИЯ, ЧЕШМЕ, ГЪРЦИЯ, ИСПА-
НИЯ, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРО-
КО, ТУНИС, ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ 
AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

ВодораВно: Преслава. Ираклион. Елмаз. Петев (Ивайло). Елва. Обоистка. 
Ксанти. Цеви. Ранчо. Оби. Арда. Олга. Аксинит. Но. „Ариана“. Алм. Равин. 
Ярина. Еозин. „Едем“. Алена. Тана. Баритон. Ивана. Рич (Айрин). Киш 
(Мари). Борса. Таня. Бие. Кивот. Миладин. Подем. „Тутси“. Конъри (Шон). 
Бархет. Фок. Атака. Риал. Мали. Косел (Валтер). Блед. „Абагар“. Пъп. Гранат. 
Око. Кариера. Акредитив. Слама. „Нивеа“. ЕКГ. Снобка. Вунт (Вилхелм). Аве. 
Авал. Котел. Трепет. Теза. Олива. Креват. Репетиция. Наука. Вектори. Арн.  
оТВЕсно: „Сребърна“. Акино (Корасон). Опашкарка. Ело. Доверие. 
Насър (Гамал Абдел). Гверу. Осмица. Идиш. Пътепис. Епек. Ласе. 
Анет. Корал. Елс. Ева. Разтвор. „Моби Дик“. Граната. Килия. Нове. 
Абрамов (Фьодор). Тв. Тапа. Гара. Ромб. Ла. Абат. Ранилист. Арена. 
Клерк (Фредерик де). Питка. Анева (Вихра). Триданка. Зет. Ресна. 
Ана. Муха. Три. Капо. Бавачка. Антитела. Евро. Ер. Носле. Аалст. 
Боде. Тоти (Франческо). Плет. Имот. Наи. Макиавели (Николо). 
Илион. Заряд. Фагот. Улица. Ров. Бикини. Имола. Ирн Гюстав). Вир. 
Накит. Начин. Киров (Киро). Траян (Марк Улпий).

отговори на сканди от петък

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ЛАЛЕТО - 
22.04-26.04 с 3 нощувки – 240 лв.
СИНАЯ – БРАН – БРАШОВ - 25-26.04; 23-
24.05; 20-21.06 - 139 лв.
НОС КАЛИАКРА - 30-31.05 - 99 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15-17.05;17-
19.07- 145 лв.
С. ЗЛАТОЛИСТ- „ПРЕПОДОБНА СТОЙНА“-
РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК - 09-10.05; 
04-05.07- 109 лв.
ГЪРЦИЯ-РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИ-
ТЕ - 01-03.05 - 179 лв.
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09-10.05 - 95 лв.
СКОПИЕ-КАНЬОН МАТКА - 06-07.06 - 139 лв.
ОХРИД И АЛБАНИЯ -02.04.20; 25.06-279 лв.

МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13-14.06 - 103 лв.
ПИРИНСКИ ЕЗЕРА -02-05.07;20-23.08,185 лв.
ПОЛША - 05-11.07 - 729 лв.
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 16-19.07; 06-09.08; 27-
30.08 - 189 лв.
ВИЕНА И ВЕНЕЦИЯ - 21-26.07 - 449 лв.
СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ И КРАЙОВА - 
04-06.08 - 149 лв.
МЕТЕОРА - 23-26.04 – 225 лв.
ВЕЛИКДЕН В КОРФУ - 16-20.04 - 439 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В БАНСКО-14-19.07;11-16.08,275 лв
ПОЧИВКА В ПАМПОРОВО - 22-26.07; 05-
09.08 - 239 лв.
ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО-23-26.07;13-16.08- 275лв
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ
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ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ЛАЛЕТО - 
22.04-26.04 с 3 нощувки – 240 лв.
СИНАЯ – БРАН – БРАШОВ - 25-26.04; 23-
24.05; 20-21.06 - 139 лв.
НОС КАЛИАКРА - 30-31.05 - 99 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15-17.05;17-
19.07- 145 лв.
С. ЗЛАТОЛИСТ- „ПРЕПОДОБНА СТОЙНА“-
РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК - 09-10.05; 
04-05.07- 109 лв.
ГЪРЦИЯ-РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИ-
ТЕ - 01-03.05 - 179 лв.
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09-10.05 - 95 лв.
СКОПИЕ-КАНЬОН МАТКА - 06-07.06 - 139 лв.
ОХРИД И АЛБАНИЯ -02.04.20; 25.06-279 лв.

МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13-14.06 - 103 лв.
ПИРИНСКИ ЕЗЕРА -02-05.07;20-23.08,185 лв.
ПОЛША - 05-11.07 - 729 лв.
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 16-19.07; 06-09.08; 27-
30.08 - 189 лв.
ВИЕНА И ВЕНЕЦИЯ - 21-26.07 - 449 лв.
СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ И КРАЙОВА - 
04-06.08 - 149 лв.
МЕТЕОРА - 23-26.04 – 225 лв.
ВЕЛИКДЕН В КОРФУ - 16-20.04 - 439 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В БАНСКО-14-19.07;11-16.08,275 лв
ПОЧИВКА В ПАМПОРОВО - 22-26.07; 05-
09.08 - 239 лв.
ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО-23-26.07;13-16.08- 275лв
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ
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Оòопление нà пелеòи
Камини в наличност:

GFN 24 - 24 кВт,  доставна цена 2010 лева, сега - 1950 лева
GFN 30 - 30 кВт,  доставна цена 2310 лева, сега - 2250 лева

(в комплектите не влизат помпа и разширителен съд)
Справки на телефони

0887 611 753, 066 810 410. 
Офис Габрово, 

ул. „Отец Паисий“ 2,  ет. 4, в. „100 вести“

Автомобили	под	наем		
ул.	"Емануил	Манолов"	28,	
тел.	0999/009-008.

"VAIKAR RENTACAR"

МИСЛИМ ПОЗИТИВНО
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Шивара, 50 м2, тухла, ет. 2 42000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
Колелото, 143 м2, ет. 3 82000 лв
Шив. мост, 100 м2, ет. 4 55000 лв
Бичкиня, 80 м2, ет.3, тухла, обз.62000 лв
Център, 83 м2, ет. 1, обз. 37000 eu
Младост, 75 м2, ет. 1 26500 eu
Еса, 120 м2, тухла, ет. 5 70000 eu
Дядо Дянко, 56 м2, тухла, с обз. дог.
КЪЩИ, ВИЛИ:
Трявна, център, 55м2, двор 175м2, отлич-
на 47000 eu
З.дърво,56м2,2-ет.,двор 500м2 11500 лв

Новаковци, 130м2, двор 1300м2, отл. дог.
Янтра, стара къща, двор 1500м2 15000лв
Гергини,ЗП60м2,2-ет.двор 600м2 52000 лв
Михайловци,ЗП54м2, двор 1887м2 16000 лв
Г. могила, 57м2, двор 503м2 20000 eu
Стойчевци, 111 м2, двор 3 дка дог.
Лоза, 200 м2, двор 1,5 дка 40000 лв
Борово, 52м2, двор 466м2 31000 лв.
Варовник, 2-ет,110м2, гараж 45000 eu
ПАРЦЕЛИ: 
Райновци, УПИ, 800м2 дог.
Думници, УПИ, 1640м2 34000 лв
Царева ливада, УПИ, 1280м2 7500 eu
Раховци,УПИ,850м2  6000 лв

С/у Техномаркет, УПИ, 3900м2 дог.
Борики, УПИ 5580 м2 20 лв/м2

Боженци, УПИ 1220 м2 20000 eu
Шенини, УПИ 672 м2 10000 лв
Гергини, УПИ, 1 дка 13000 лв
Костенковци, УПИ, 4448 м2 7 eu/м2

УПИ, 3200 м2, на Коня дог.
Киевци, 600 м2, проект 22500 eu
Източник, 1160 м2 3000 лв
Вел ков ци, 1600 м2 10 лв/м2

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ:
Земеделска земя на главен път 
Габрово - Севлиево, 3700 м2 дог.
ДАВА ПОД НАЕМ:
Офис, център, обзаведен 200 лв

www.fokus-imoti.com
e-mail: fokus_imoti@abv.bg

0897/95 25 19

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Габрово, ул. “Цанко 
Дюстабанов” 18, ет. 1

04/02

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТОП ЦЕНТЪР  
   550 €/м2

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ДЯДО ДЯНКО, 
от 70 до 150 м2 250 €/м2

АПАРТАМЕНТИ:
Център, тухла, 83м2 72 000 лв
Сирмани, 64м2, добро съст. 16 500 € 
Дядо Дянко, боксониера, 28м2 10 700 € 
Бичкиня, 56м2, ет. 4 15 000 € 
Ш. мост, н. стр., 3-стаен, обз. 55 000 лв
Голо бърдо, тухла, 3-стаен 51 000 лв

КЪЩИ:
Богданчовци, 63м2, 319м2 двор,нова 50 000 лв
Драгиевци,мас.,92м2,1730м2 двор 15 900€ 
Чукилите, 35м2, 1000 м2 двор 21 500 лв
Цвятковци, 112м2, 883м2 двор дог.
Червена локва,96м2,500м2 двор 38 000 лв
Ц. ливада, 176м2, 580м2 двор 24 000 лв
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Яворец, ъглов, 619м2 6 000 лв 

Богданчовци, с гараж, 660м2 3 100 € 
Торбалъжи,УПИ,ъглов,650м2 20 000лв
Поповци, 500м2 2 900 €
Шенини, 488м2 3 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Дядо Дянко, произв. пом., 600м2 дог.
Радичевец, промишлена сграда, 
668м2, парцел 1342м2 250 €
Център, 3-стаен, частично обз. 220 лв
Център, фризьорски салон, 35м2 дог.
Център, търг. обект, 56м2 350 лв
Център, многостаен,обзаведен 500 лв
КУПУВА: Двустаен в кв. Младост

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

066/866 006, 0897/999 595
ГАБРОВО, „РАДЕЦКА”, НАД 

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

04/11

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; работа предлага/търси; продава-купува; счетоводство; лекари

НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Д. Дянко, апартаменти 380 €/м2

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Ид. център, ет. 4 75 000 лв.
Ид. център, ет. 2 39 000 €
Борово, ет. 3, 102м2 31 500 €
Идеален център 72 000 лв
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 42 000 €
До Куклен театър, ет. 6  70 000 €
К-с „Хр. Ботев”, ет. 5 47 000 €
Административен център, ет. 3 дог.
ИЦ, 2 ет., 120 м2 110 000 лв

ЕДНОС ТАЙ НИ:
Идеален център, ет. 6, 24 500 лв
ДВУС ТАЙ НИ:
Гарата, ет. 4, тухла 41 500 лв
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 72 000 лв
Младост,панел,среден,ет.4 56 500 лв
Голо бърдо, ет. 1 договаряне
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 62 000 лв
Младост, ет. 11, лукс, обз. 40 000€
КЪ ЩИ: 
Идеален център, 2-етажна, възмож-
ност за ново проектиране 65 000 €

Стефановци, етаж, 97м2 42 000 лв
„Баба Зара“, етаж, двор 36 500 лв
Златевци, масивна, РЗП 230 м2, двор 
1500 м2, гараж 95 000 лв
Габрово, 700 м2 земя 29 000 лв
Камъка, 800 м2 двор, за ново проек-
тиране 82 000 лв
Здравковец, 2-етажна + постройки, 
2 дка земя 29 000 €
Ясени,стара,битова, гараж 37 000 лв
Шиваров мост, 2 ет. 50 000 €
„Т. Иванов”, 2-ет., гараж 63 000 лв
Дебел дял, масивна 28 000 €
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
ИЦ, заведение, 80м2 31 000 €
ул. “Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
Дряново, вила, 2 дка двор 3 500 €

Вила с двор договаряне
Пр. халета-250м2,300м2,1000м2 дог.
Сгра да за ки но/за ве де ние, подобре-
ния, проект договаряне
Сгра да,ет.3,биз нес  цен тър 80 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ: 
Пройновци,4200м2, комуник. 8€/м2

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

Баба Зара, 700 м2 35 000 лв
До БКС, 10 дка 26 €/м2

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

Радичевец, 600 м2 10 500 лв
кв. Андреево, ок. 1 дка 10 500 €
Борики, 2800 м2 30 500 €
КУПУВА Н. СТР., ЦЕНТЪР, 3-СТАЕН
КУПУВА ПАРЦЕЛ НА ДОНИНО ИЛИ 
КОПЧЕЛИИ, ПАНОРАМА
КУПУВА СПЕШ НО! ДВУС ТАЕН ПА НЕ-
ЛЕН ГАР СО НИ Е РА - ПЛА ЩА ВЕД НА ГА

29/05

УЛ. “СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1, 066/80-55-65, 80-30-56

раБоТа прЕдлага
Фаянсаджии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 21]
сЕрВиТьор/ка при до-
бро заплащане и подси-
гурено спане се търси на  
0887/671-848. [17, 17]
БисТро „карТал“ тър-
си да назначи готвач/
помощник-готвач за обед-
но меню. Дневна смяна. 
Предишен опит е задъл-
жителен! Справки на тел. 
0889/319-654. [12, 12]
ВЕрига храниТЕлни ма-
газини „Нивен“ набират 
персонал. Справки на тел. 
0898/675-398. [2, 1]

ФирМа наБира ра-
БоТници за пЕрал-
но сТопансТВо. оТ-
лично заплащанЕ. 
Тел. 0892/24-67-67. 
[10, 10]

ТЪрся жЕна до 65 години 
за гледане на стари хора. 
Дават къща. Справки на 
тел. 066/99-22-44. [5, 5]
хоТЕл ТЪрси персонал. 
Позиции: счетоводител, ка-
сиер, рецепция, сервитьо-
ри, маркетинг. Справки на 
тел. 0884/555-554. [7, 5]
МЕБЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да 
назначи мебелисти и 
3D проектант - Габрово, 
0886/332-968. [8, 6]
жЕна - пенсионер, с ком-
пютърна грамотност търси  
тел. 0898/660-596. [8, 6]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ тър-

си да назначи чистачка 
за вечер. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [8, 6]
кулинарЕн Магазин 
търси продавач-консултант 
до 45 години. Справки на 
тел. 0885/069-027. [6, 6]
заВЕдЕниЕ ТЪрси мияч-
ка. Тел. 0899/962-124. [6, 4]
жЕна за помощник в до-
макинство - почасово, от 
Етъра, се търси на тел. 
0888/224-914. [6, 4]
„БулчикЪн“ ад - Севли-
ево (Чакала) търси порти-
ер. Тел. 0893/688-353. [5, 3]
„БулчикЪн“ ад - Севли-

ево (Чакала) търси меха-
ник. Тел. 0899/876-595. [5, 3]

ТранспорТна ФирМа 
наБира шоФьори 
на гондоли, каТЕ-
гория „с+Е“. оТлич-
но заплащанЕ. Тел. 
0889/717-497. [7, 5]

заВЕдЕниЕ ТЪрси сер-
витьорки. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [5, 3]
опиТна каМЕриЕрка - 
заплата 900 лв., търси тел. 
0889/299-688. [4, 2]
чисТачка - почасово, от 
центъра, търси 0876/73-
14-19. [2, 1]
Винарна „рачо Ковача“ 
търси да назначи ГОТВАЧ 
ЗА ОБЕДНО МЕНю. ЗАДъЛ-
жИТЕЛЕН ОПИТ! Отлични 
условия на труд. Справки 
на тел. 0876/68-37-68.
заВЕдЕниЕ ТЪрси готвач 
студена кухня и пицар - 

0893/975-878 [3, 1]

„сТоМано и МЕТалоо-
БраБоТВанЕ гаБроВо“ 
оод - гаБроВо, ул. 
„индусТриална“ 36, 
ТЪрси заВарчици на 
МЕТални издЕлия, 
коиТо раБоТяТ с со, 
МожЕщи да разчиТаТ 
ТЕхничЕски чЕрТЕжи. 
Фирмата предлага от-
лично заплащане, оси-
гуряване на 100 процен-
та, съвременни условия 
на труд, възможност 
За постоянна работа и 
професионално разви-
тие. За контакт: smg.
berova@yahoo.com,  тел. 
0892/470-928 - Пепа 
Берова. [3, 1]

грижа за Болни
глЕдаМ Болни хора - 
тел. 0876/581-549. [5, 3]

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Голо бърдо, двустаен, тухла, ет. 3, 2 тераси 18 000 eu
Голо бърдо, 90м2, тухла   договаряне
Дядо Дянко, тристаен, тухла   16 000 eu
Бичкиня, 80м2, тухла, таванска стая  договаряне

КЪЩИ:  
Драгановци, 2 етажа, 1 дка двор, пещ  15 000 eu
Здравковец, 2 етажа, 2 дка двор  8 000 eu
Тодорчетата, 2-етажна, ток, вода, 1 дка  10 000 eu 
Ловнидол, двор над 6 дка   5 000 eu 
Сейковци,2 къщи,отлични,двор,панорама 38 000 eu
Гарата   договаряне

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ:  
До Младежки дом, парцел, 3 дка  договаряне
Гачевци, гора, 13.400 дка   договаряне
Габрово, земеделска земя   договаряне
Русевци, парцел, път, ток, вода  договаряне
КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ - НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ

      ул. “Николаевска” 12
    (срещу ДСК), ет. 1
066/860-960, 0899/440-177Everest_imoti@abv.bg

Агенция за 
недвижими имоти

18/11

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

       Äèàìàíò
Габрово, „Могильов“ 47, 0888/765-290, bankov.stefan@abv.bg

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Помещение, идеален център, 25м2     14 000 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  

Колелото, 65м2, тухла 32 000 лв
Колелото, 61м2, тухла 40 000 лв
Дядо Дянко, двустаен, тухла        договаряне 
Борово, 2-стаен, лукс + изба  60 000 лв 

КЪЩИ В ГРАДА:  
Широк център, тухла, 70м2, двор 500м2 37 000 лв
Шивара, 75м2, тухла, двор 500 м2  70 000 лв
Бичкиня, 62 м2 РЗП, масивна, отлична     50 000 лв
Шивара, 100 м2 + гараж, двор 500м2      30 000 лв
Беленци, двуетажна, 70 м2, двор 300м2     31 000 лв

КЪЩИ, ВИЛИ ИЗВЪН ГРАДА:  
Вила, масив, 45м2, двор 800м2 10 000 лв
Тодоровци, вила, 36м2, тухла,двор 600м2 17 000 лв
Богданчовци,къща,РЗП 100м2, двор 1 дка 35 000 лв
Борики, къща, 100м2, лукс, гараж        40 000 лв

ПАРЦЕЛИ:  
Широк център, УПИ, 700м2 14 300 лв
ПРОДАВА/ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТИ В СОФИЯ

01/04

продаВа Машини

пЕлЕТна горЕлка 
GF858 VIP - 8-58 кВТ, 
гаранционна, прода-
ва изгодно по спешност 
0888/241-115 [23, 20]

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

цигли - използвани, 0.10 
лв., се продават на тел. 
0896/49-59-26. [16, 14]

продаВа разни
МоТорна  шЕЙна 
„Yamaha“ за 3300 лв. се 
продава на тел. 0888/24-
33-38. [11, 9]
ски, ски оборудване 
продава тел. 0888/24-33-
38. [11, 9]

караВана сЕ продава на 
тел. 0897/64-12-72. [2, 2]
паВилион - 9 кв. м, за 
400 лв. се продава на тел. 
0895/710-934. [4, 2]

продаВа клиМаТици
продажБа и ремонт на 
климатици. 0899/143-163

купуВа разни
сТара наФТа се купува 

на тел. 0895/752-838. 

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

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

уроци, курсоВЕ
цЕнТЪр за ПРОФЕСИО-
НАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ГАБРО-
ВО, организира лицензи-
рани курсове за: огняр, 
кранист,  мотокарист, 
машинист на пътно-стро-
ителни машини, готвач, 
барман-сервитьор, коз-
метик, фризьор, лечебен 
масаж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Издава се 
държавен документ за пра-
воспособност. Обучение 
с ваучер за безработни 
и работещи. 066/80-85-
92, от 10.30 до 12.30 ч., 
0887/361-876. 
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с 
огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.
уроци по пиано и сол-
феж - тел. 0877/80-67-26. 
[12, 12]

Оòопление 
нà пелеòи
Представител на  
GOLDEN FIRE

инж. ИВАН 
ГОСПОДИНОВ, 
КОНСуЛТИрА, ДОСТАВя, 

МОНТИрА, ПуСКА
Справки на тел. 
088w7 611 753, 

066 810 410. 
Офис Габрово, 

ул. „Отец Паисий“ 2,  
ет. 4, в. „100 вести“

лЕкари
д-р гЕорги ТА-
БАКОВ - очен ка-
бинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и 
възрастни, поста-
вяне на меки и 
твърди контактни 
лещи - понедел-
ник до петък - от 
9 до 18 ч.; събота и неделя - след уговорка 
на тел. 066/80-32-37.
психиаТЪр и НЕВРОЛОГ. Д-р Трифонов, 
Габрово, ул. „Емануил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-655. ИЗДАВА ПСИХИ-
АТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р Марина Санкева, специалист кожни и 
венерически болести, естетична дерматоло-

гия, гр. Габрово, ул. „Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и петък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 066/800-140
д-р иВан Ненков - акушер-гинеколог в 
Областна болница - Габрово. Прегледи в 
БМЦ (Консултативна поликлиника): вторник и 
четвъртък от 14.30 до 18.00 ч., включително 
ехография на женска гърда, диагноза и ле-
чения на заболявания, свързани с изпускане 
на урина при жената. Телефон за записване: 
0894/565-056. [13, 11]
д-р пЕЙо МИШЕВ, сърдечна хирургия, съдова 
хирургия, доплерова сонография, Клиника по 
сърдечно-съдова хирургия към УБ „Лозенец” - 
София (бивша Правителствена болница), ще 
работи на 24 януари 2020 г. в „МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТъР-1-СЕВЛИЕВО”, кабинет 309 – III ет. 
Прегледите се извършват след предварително 
записване - с направление от личен лекар и 

срещу заплащане. Съвременно лечение на ве-
нозни, артериални и лимфни заболявания на 
крайниците, ултразвуково доплерово изслед-
ване. Минимални инванзивни, ендоваскулар-
ни и хибридни методи за лечение на съдовите 
заболявания. Допълнителна информация и 
записване – на тел. 0675/3-42-15. [2, 1]
д-р яВор МАЛИНОВ - Клиника „МАЛИНОВ”, 
ще работи на 10 януари 2020 г. в „МЕ-
ДИЦИНСКИ ЦЕНТъР-1-СЕВЛИЕВО”, кабинет 
№ 307, III ет. Съвременна диагностика и 
лечение на репродуктивни проблеми; Репро-
дуктивна хирургия; Асистирана репродукция; 
Инвитро процедури; Гинекологични прегледи, 
консултации при стерилитет и заболявания 
на женски полови органи. Допълнителна 
информация и записване – на тел. 0675/3-
42-15. [2, 1]

066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание



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.
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. 0877/471-466.
дЪрВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.
сухи дЪрВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
дЪрВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
разпалки и дърва в чу-
валил, с безплатен транс-
порт. Тел. 0877/108-825.
сухи дЪрВа в чува-
ли и разпалки - 5 лв. 
Безплатна доставка. Тел. 
0876/839-779.
„Мг-лЕс“  продаВа  дър-
ва 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.
дЪрВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепени 
- тел. 0879/972-114.

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

“ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
оод продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481.
дЪрВа за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [22, 21]
„ФлинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 

разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [24, 21]
МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628. 
[22, 19]
дЪрВа В чували - 5 лв., 
нарязани и нацепени - 80 
лв. - тел. 0878/47-22-37. 
[16, 13]
дЪрВа за огрев, разпал-
ки в чували, дърва в чува-
ли, нарязани и нацепени, 
сухи - тел. 0896/80-76-
88. [13, 10]
изгодно продаВа 
и доставя пелети - тел. 
0886/320-155. [7, 5]
сухи разпалки в голе-
ми чували - 5 лева. Дърва 
в чували - 5 лева. Тел. 
0876/294-343. [5, 3]
цЕпя дЪрВа - 0896/926-
407 [3, 1]
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сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива - 0897/832-
363
сЪБаряМ и почиствам от А 
до Я. Извършвам строителни 
работи. Чистя дворове, 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, ремонтира 
или събаря - обезопасява вся-
какви покриви. Изгражда наве-
си, огради и други на най-ниски 
цени и с високо качество. Тел. 
0895/752-838.
услуги с мини багерче и са-
мосвал - тел. 0897/429-374.
покриВи, изолации, вътреш-
ни ремонти, мазилки, боя, гип-
сокартон и др. - 0897/390-194. 
[25, 25]
хидроизолация, покриВи, 
дренаж, улуци, капаци, комини, 
подпорни стени бързо и ка-
чествено - тел. 0888/020-187. 
[25, 25]
сТроиТЕлно-рЕМонТни дЕЙ-
носТи и всякакви довършител-
ни работи - тел. 0884/439-823. 

кЪрТя БЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 9]
Бригада изВЪршВа ремонт 
на покриви, външни и вътрешни 
изолации, мазилки, шпакловки, 
гипсокартон, бояджийски и те-
некеджийски услуги и др. - тел. 
0899/63-88-75. [13, 10]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - редене, 
БЕЗПРАХОВО циклене, фино 
шлайфане, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 066/86-
61-43, 0889/286-025.
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, ламинат - 
циклене, монтаж, лакиране - 
0886/249-906
шпаклоВка, БоядисВанЕ - 
тел. 0895/38-66-50.
проФЕсионалЕн МонТаж на 
ламинат, балатум, замазки, боя-
дисване, тапети - 0897/978-762, 
0877/015-031. [27, 25]
шпаклоВка и боядисване - 
тел. 0878/580-333. [31, 28]
Фаянс, ТЕракоТа, топлоизола-
ция - тел. 0878/928-538. [11, 8]
Вик, Фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [13, 10]
инТЕриорни! шпаклоВки, 
бои, декоративни мазилки, ка-
мък - тел. 0897/22-98-15. [8, 6]

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

алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
Топлоизолация - тел. 
0885/435-390. [17, 15]

израБоТВа
израБоТка на метални кон-
струкции, гаражни и други врати, 
огради, парапети - 0885/943-
808, 066/870-546.

оградна МрЕжа произ-
ВЕжда, гВоздЕи и ТЕло-
ВЕ на заВодски цЕни 
предлага 0886/650-175.

израБоТВаМ казани за ра-
кия. Качествени. На достъп-
ни цени! Тел. 0888/280-357, 
0899/688-841. [2, 1]

Ел. инсТалации, рЕМонТи
Ел. услуги - тел. 0877/85-17-
88. [20, 18]
Ел. инсТалации - тел. 
0877/36-78-52. [20, 18]
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги по 
домовете - тел. 0899/145-802. 
[14, 11]
Ел. рЕМонТи и инсталации - 
тел. 0899/359-114. [5, 3]
рЕМонТа на д. електроуреди 
0899/439-467 [1, 1]
рЕМонТ на всички марки пе-
рални - 0888/294-214.[3, 1]

коМини
проФЕсионално почисТВа-
нЕ на комини - отгоре и от-
долу. ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 
0897/704-502.

коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

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

коМиночисТач - машинно, 
безпрахово - тел. 0898/538-
938. [13, 10]

Вик
Вик МонТаж и поддръжка - 
0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
изТочВанЕ на септични ями - 
тел. 0889/177-737. [25, 22]
Вик рЕМонТи и инсталации - 
тел. 0899/359-114. [7, 4]
Вик рЕМонТи - тел. 0894/22-
05-09. [8, 6]

дограМа
ЕТ „алЕксандЪр ЙОРДАНОВ“ 
- АЛУМИНИЕВА и PVC дограма - 
0896/741-415.

н и ко консТрукции оод 
произВЕжда и МонТи-
ра прозорЕчни сисТЕМи 
REHAU - 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. [18, 
16]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници и 
фризери по домовете - тел. 
0897/425-313.
рЕМонТ на телевизори по до-
мовете - тел. 0888/279-846. 

рЕМонТ на ел. уреди - тел. 
0894/22-05-09. [8, 6]
рЕМонТ на перални, съдо-
миялни, печки, бойлери - тел. 
0988/815-645, 0884/155-075. 
[3, 2]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на опас-
ни дървета (АЛПИНИСТ) - www.
arborist-bg.com, 0884/942-942.
коВач, кВ. Смирненски - водно 
точило и сапове  - 0892/775-
774.
сЪБарянЕ на дървета, рязане, 
кастрене - 0889/177-737.
Вик и ел. услуги - тел. 
0894/220-509. [18, 16]
кЪрТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737. [25, 22]
МонТаж на мебели и ламини-
ран паркет се предлага на тел. 
0896/73-73-32. [12, 12]
заВарЪчни услуги - тел. 
0885/724-671. [11, 10]

куриЕрски услуги
наЙ-ниски цЕни на тежки и 
едрогабаритни товари в страна-
та. Най-атрактивни цени за Лон-
дон - 10 кг - 25 лв. „Европът“, 
Габрово, ул. „Неофит Рилски“ 7, 
0882/666-188. [11, 9]

проФЕсионалЕн
доМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на етажна соб-
ственост - пълно обслужва-
не за граждани и фирми. Тел. 
0894/94-07-35. [13, 13]
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аВТоМоБили продаВа
опЕл асТра - 2002 г., 
дизел, 1.7, DTI, пробег 
227 000 км, цена: 2000 
лв., се продава на тел. 
0885/177-944. [6, 6]
Форд ФиЕсТа, 1.3, бен-
зин, обслужена, с два 
комплекта гуми с джанти, 
за 800 лева се продава на 
тел. 0898/594-593. [8, 6]
сузуки лиана - 2002 
г., кожен салон, всичко 
платено, цена: 2300 лв.; 
Пежо 306 - 1998 г., газов 
инжекцион, се продават 
на тел. 0889/430-618, 
0899/816-766. [5, 4]
даЙхаТсу - миниван, 
АГУ, теглич, се продава на 
тел. 0893/74-65-95. [5, 5]
опЕл корса, 1.4, бензин, 
60 к. с., се продава на 
тел. 0888/063-764. [3, 3]
пЕжо 307, 1.6, бензин, 
2005 г., 17500 км прода-
ва 0889/99-87-08. [4, 4]
пЕжо 106, в движение, 
запазена, се продава на 
тел. 0885/333-015. [2, 2]
ФолксВагЕн ВЕнТо 1.8, 
газова уредба, всичко 
платено, гаражно, продава 
0896/262-660 [3, 1]

Ваз, МоскВич
МоскВич 412 - много 
добро състояние, 130 000 
км, АГУ, се продава на 
тел. 0888/820-418. [6, 4]

джипоВЕ
джип SSAnG Yong 
Korando TDI се продава на 

тел. 0888/820-418. [6, 4]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, ками-
они, трактори, ремаркета 
(може и дефектирали) от 
място на най-високи цени 
изкупува  0897/429-374
изкупуВаМ БракуВани 
Opel, Peugeot, Volkswagen, 
Ford, Renault, може и на 
части - тел. 0999/009-
008.

аВТочасТи/Магазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.
ноВи акуМулаТори 
- най-ниски цени - тел. 
0999/009-008.
рЕно ЕспЕЙс, 2.2, TDI на 
части се продава на тел. 
0899/359-114. [5, 3]

аВТоуслуги
аВТоТЕнЕкЕджиЙски и 
автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. Тел. 
066/821-566, 0888/321 
692.

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага сер-

визна дейност и денонощ-
на пътна помощ. 066/886-
677, 0899/886-424.

 под наЕМ

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

скрап, 
сТари аВТоМоБили

ФирМа „ВаЙкар“ изкупу-
ва стари и нови, излезли 
от употреба и катастрофи-
рали автобуси и микробуси 
- 0999/009-008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 21]
изкупуВаМЕ спирачни 
дискове и барабани - 400 
лв./тон - 0888/724-758. 
[7, 5]
изкупуВаМ коли, бусо-
ве и к амиони за скрап и 
за части, предимно Мер-
цедес, на добри цени - 
тел. 0888/280-357. [2, 1]
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [4, 2]

МоТори/
ВЕлосипЕди

изкупуВаМ сТари и 
сЪВрЕМЕнни, запад-
ни и социалисТичЕ-
ски МоТопЕди и Мо-
ТоциклЕТи - здрави 
и повредени, може и с 
липси - 0999/009-008.

КухНеНСКИ
шКАфОВе 
ОфИС 
МеБеЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПрОеКТ 
НА КЛИеНТА

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТ с бус - 3 т, 
фургон - 18 куб., падащ 
борд, количка. Фактури 
по ДДС. Тел. 0887/31-
61-84.
ТранспорТни услуги 
до 2 тона - каросерия - 
тел. 0896/828-147. [20, 
17]
ТранспорТни услуги - 
тел. 0886/514-300. [10, 
8]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/019-191. [6, 4]

жиВоТни продаВа
ярЕТа - живи, 4 лв., 
се продават на тел. 
0892/989-718. [12, 10]
кози, прЪчоВЕ и яре-
та се продават на тел. 
0877/983-204. [11, 8]
оВЕн сЕ продава на тел. 
0898/575-123. [16, 13]
агнЕТа, ярЕ и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [10, 8]

сЪоБщЕния
danieladimitriadu@abv.
bg  покана вкъщи на 
Петко Досев Петков, Пен-
чо Досев Петков, един 
и същ, и Пенка Пенчева 
Иванова и Пенка Пенче-
ва Петкова, една и съща, 
от Даниела Пенчева Пет-
кова и Даниела Пенчева 
Димитриаду, една и съща 
(живи). 00359/66-27-905, 
00359/66-87-79-05. [3, 2]

градини, БасЕЙни

ландшаФТЕн дизаЙн, 
оформление и изпъл-
нение на дворни места, 
озеленяване, водопа-
дни и езерни форми, 
скални кътове, барбе-
кюта.  0888/942-335. ЕроТика

услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 5]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [8, 6]

запознансТВа
50-годишЕн МЪж, с до-
бра работа, свири на акро-
деон, мандолина, пиано, 
търси жена от 40 до 50 
години за сериозна връзка 
- 0885/785-809 [3, 1]

БилЕТи, пЪТуВания
аВТоБусни, саМолЕТни 
БИЛЕТИ - 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

празници

наЙ-доБраТа оФЕрТа ЗА 
ПИРОТЕХНИКА, ФОЙЕРВЕР-
КИ, ПИРАТКИ И ВСИЧКИ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗ-
ДЕЛИЯ!!! Заповядайте на 
най-ниските цени в града 
във фирма „Елис“ на ул. 
„Станционна“ 14 (Търговия 
на едро, автогара). Фир-
мата предлага и безплатна 
доставка до адрес. Тел. 
0897/801-401. Промо код 
за 10% отстъпка „Пироте-
хника Габрово”. Заповя-
дайте! [3, 1]

	 ВашаТа	 обяВа ще бъде от-
печатана още на следващия ден, 
ако бъде подадена в редакцията на 
„100 вести“ до 16.30 часа. 
 Цената на обявите е на дума, без 

предлози и съюзи, за едно отпечат-
ване - 15 ст./дума обикновена; 30 
ст./дума в рамка; 40 ст./дума - в 
рамка със сива подложка. 
 При текущите обяви всяка 11-та 

е безплатна. 
 Можете да използвате специал-
ните отстъпки за годишни обяви, 
ако Вашата обява излиза през цяла-
та година. 

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА
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СВЕТОзАР ГАТЕВ

	 Отличен	финал	на	2019	
година	 за	 габровския	 те-
нис	 талант	 Михаела	 Цо-
нева.	 Състезателката	 на	
дряновския	 клуб	 „Кристи“	
потвърди	статута	си	на	№1	
у	 нас	 сред	 девойките	 до	
16	г.,	като	спечели	титлите	
на	сингъл	и	двойки	от	Дър-
жавното	лично	първенство	
на	 закрито.	 Състезанието	
се	 проведе	 на	 кортовете	

на	ТК	„Авеню“	в	Бургас.
	 В	 битката	 за	 призо-
вите	 места	 се	 включиха	
36	 състезателки	 от	 клубо-
вете	 в	 страната	 и	 24	 от	
тях	преминаха	през	ситото	
на	 квалификациите.	 Миха-
ела	 беше	 поставена	 под	
№	 3	 в	 основната	 схема	
и	 стартира	 с	 победа	 над	
квалификантката	 Анаста-
сия-Александра	 Николова	
(„Суперспорт“,	 Варна)	 с	
6:4,	 7:6(9).	 На	 четвъртфи-

налите	 Цонева	 се	 справи	
и	 с	 Цвета	 Радева	 от	 ТК	
„Плевен	90“	(6:2,	6:1),	а	на	
полуфинала	обърна	първа-
та	 в	 схемата	 -	 Катерина	
Димитрова	от	ТК	„Пловдив	
1981“,	 от	 0:1	 до	 2:1	 (6:7(3),	
6:2,	6:2).	В	спора	за	първо-
то	 място	 Михаела	 изигра	
още	един	трисетов	двубой	
-	срещу	Денислава	Глушко-
ва	 от	ТК	 „Дема“	 (София).	
Габровката	 спечели	 пър-
вия	сет	със	7:5,	отстъпи	с	

4:6	във	втория,	но	в	третия	
показа	 по-здрава	 психика	
и	след	6:4	спечели	среща-
та	и	първенството.
	 Ден	 преди	 финала	 на	
сингъл	 Михаела	 триумфи-
ра	 и	 в	 надпреварата	 при	
двойките	 на	 Държавното	
първенство.	 Тя	 участва	 в	
тандем	 с	 пловдивчанка-
та	 Катерина	 Димитрова	 и	
дуетът	 им	 беше	 поставен	
под	№1	в	схемата.	В	пър-
вия	 кръг	 двете	 надигра-

ха	 Надежда	 Петкова	 (ТК	
„Дема“)	и	Росица	Денчева	
(ТК	„Плевен	90“)	с	6:2,	7:5,	
а	на	полуфинала	елимини-
раха	 Андреа	 Дукова	 (ТК	
„Виа	Тенис	стар“,	София)	и	
Цвета	Радева	(ТК	„Плевен	
90“)	с	6:3,	6:2.	Във	финала	
Димитрова	 и	 Цонева	 се	
наложиха	 с	 6:2,	 6:2	 над	
Виктория	 Лазарова	 (ТК	
„Диана“,	 София)	 и	 Емилия	
Любенова	 (ТК	 „Пловдив	
1981“,	Пловдив).

Михàелà Öоневà зàвърши ãодинàòà 
кàòо двукрàòен държàвен шàмпион

ВЕлА лАзАРОВА

	 На	 литературна	 вечер	
в	 Художествената	 галерия	
Росица	 Кънева	 предста-
ви	 новата	 си	 двуезична	
българо-полска	 стихосбир-
ка	 „Раздвояване”.	 Вечер-
та,	 посветена	 на	 Полша,	
започна	 с	 музиката	 на	
Шопен	 -	 неговото	прочуто	
Ноктюрно	в	изпълнение	на	
Деворина	Гамалова,	цигул-
ка,	 и	 Мирела	 Валявичар-
ска,	пиано.
	 Пишещи	 и	 почитатели	
на	 поезията	 можаха	 да	
чуят	откровенията	на	един	
автор,	 чиято	 носталгия	 по	
спомените	 от	 Политехни-
ката	във	Вроцлав,	Полша,	

повече	 от	 40	 години	 не	 й	
дава	мира.
	 „Четирите	 години	 във	
Вроцлав		минаха	като	сън.	
В	 България	 започнах	 да	
тъгувам”,	 споделя	 Росица	
Кънева.
	 Когато	 нахлува	 Интер-
нет,	 завалят	 съобщенията	
от	Полша.	В	техни	сайтове	
тя	започва	да	пуска	стихо-
ве.	 През	 2015	 година	 Ро-
сица	 Кънева	 участва	 със	
свои	 стихове	 на	 полски	
език	 в	 XXXIII	 Интердисци-
плинарна	арт	работилница	
в	 Гожув	 -	 Гарбич,	 Полша.	
Тогава	 възниква	 идеята	
за	издаване	на	двуезична	
стихосбирка.
	 Основната	 цел	 на	 но-

воиздадената	 стихосбирка	
„Раздвояване”	 за	 авторка-
та	 е	 стремеж	 да	 обедини	
двата	 езика,	 да	 постигне	
еднакво	 звучене	 на	 тек-
стовете,	 като	 се	 надява	
читателят,	 който	 владее	
двата	езика,	да	бъде	едно-
временно	„и	тук,	и	там”.
	 За	 автора	 90	 процен-
та	 от	 написаното	 първо	 е	
било	на	полски,	а	после	е	
търсила	аналога	му	с	бъл-
гарския	език.	
	 В	 завързалия	 се	 раз-
говор	 с	 публиката	 Милка	
Пурел	сподели,	че	първото	
й	 запознаване	 с	 поете-
сата	 е	 от	 нейно	 интервю	
на	 страниците	 на	 вестник	
„100	 вести”	 преди	 близо	

десет	години.
	 Борис	 Данков,	 журна-
лист	 и	 писател,	 кореспон-
дент	 в	 Полша,	 директор	
на	 Българския	 културен	
институт	 във	 Варшава	 и	

главен	 редактор	 на	 изли-
защото	 на	 полски	 език	
„Bulgarska	 kronika”	 през	
90-те	 години,	 намира,	 че	
Росица	Кънева	е	имала	го-
лям	шанс	да	учи	в	Полша,	

страна	 с	 голяма	 поетична	
традиция	и	двама	нобели-
сти.	„Вроцлав	-	този	град,	
западната	столица	на	Пол-
ша,	е	нещо	различно.	Ако	
Познан	 е	 „по”,	 то	 Вро-
цлав	е	„най”.	Радва	ме,	че	
Росица	 Кънева	 мотивира	
със	 славянска	 взаимност.	
Впечатлява	 лапидарният	
й	 кратък	 стих,	 зареден	 с	
философия.	 Ти	 си	 вътре-
шен	човек,	който	може	да	
прехвърля	 мостове	 между	
двете	 култури”,	 отбеляза	
Борис	Данков.
	 Младата	 поетеса	 Петя	
Цонева,	 преподавател	 във	
ВТУ	 „Св.	Св.	Кирил	и	Ме-
тодий”,	наскоро	завърнала	
се	 от	 Полша,	 също	 поз-

драви	 Росица	 Кънева	 за	
поезията	на	два	езика.
	 „Раздвояване”	е	чудес-
но	 книжно	 издание,	 чий-
то	 илюстратор	 е	 младата	
талантлива	 художничка	
Цвета	 Христова,	 наскоро	
завършила	 изящни	 изку-
ства	в	университета	в	град	
Ланкастър,	Англия.
	 С	 музика	 от	 полски	
композитори	-	„Романс”	от	
Виянявски	 и	 „Полонеза”	
от	 Огински	 в	 изпълнение	
на	 дуото	 Гамалова	 -	 Ва-
лявичарска,	 внесоха	 още	
емоционални	 моменти	 в	
поетичната	вечер.
	 Има	 идея	 книгата	 да	
бъде	 представена	 в	 Пол-
ския	културен	институт.	

"Рàздвоявàне" нà Роñицà Къневà и идеяòà дà áъдеш "и òук, и òàм"

ул.	“Цанко	Дюстабанов”	20-22,	тел.	80	85	77,	0888/929	078

ПРеДлаГа	пиратки,	ракети,	римски	свещи,	пиробатерии,	конфети	
и	много	гърмящи	и	искрящи	изненади.	ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАРЯ

За	доброто	Ви	настроение	
на	Коледните

и	Новогодишни	
празници!

 

Весела Коледа!

 Успешна 
Нова година!

Честито 
Рождество Христово!
На нашите клиенти 
и член-кооператори 

- здраве и плодотворна 
  Нова 2020 година!

 
Пожелания за здраве, 

щастие и сполука!
 Нека светлите 

празнични дни донесат 
в живота Ви повече 
доброта и радост!

От екипа на РЗОК - Габрово

Заповядайте на най-ниските цени 
в града във фирма "Елис" 

на ул. "Станционна" 14
 (Търговия на едро, автогара).

"Елис" предлага и безплатна доставка
до адрес. Тел. 0897801401.

 Промо код за 10% отстъпка 
“Пиротехника Габрово”

Заповядайте!

Веда консулт • гаБроВо

Най-добрата оферта 
за пиротехника, фойерверки, 

пиратки и всички 
пиротехнически изделия!!! 


