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„Импулс“ АД - ГАброво 
търси да назначи на работа 

нАстройчИк на машини с Цпу
тЕХнолоГ-конструктор
тЕХнолоГ-проГрАмИст 
чИстАчкИ
портИЕр   
Ние предлагаме:
1. отлично заплащане, допълнителни финансови 
бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. работа в екип от млади, амбициозни хора, дока-
зани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и 
професионално израстване.

справка на тел. 066/899-542 или  0879/406-796 
величка раева, личен състав

БАЛКАН ПЕЛЕТС ООД
виñîкîкачеñтвеíи 
äървеñíи

ПЕЛЕТИ
КЛАС А1

360 лв./тîí 
äî изчерпваíе 

íа кîличеñтвата 
ñ áезплатíа 

äîñтавка 
íаä 2 тîíа 

За заявка и äîñтавка 
тел. 0877272621
ãр. Севлиевî. 
ул. “Мариí Пîпîв” 41

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 „Както в цялата стра-
на, така и в областта до 
момента (27 февруари)
няма  случаи на изолиран 
коронавирус“, твърди ди-
ректорът на регионалната 
здравна инспекция д-р ни-
колай Пенчоков.
 Преди няколко дни е 
имало случай на гражда-
нин, който се е завърнал 
от северна италия и е 
хоспитализиран в инфек-
циозно отделение на Га-
бровската болница. Проба-
та му за опасния вирус е 
отрицателна и той е изпи-
сан.
 на 26 февруари ита-
лиански предприемач, 
собственик на шивашка 

фирма, е постъпил в бол-
ницата с грипоподобни 
симптоми. състоянието му 
не е тежко, взета е и е 
изпратена проба за из-
следване на коронавирус. 
очаква се тя да бъде гото-
ва след няколко дни.
    Вчера на летище софия 
с полет от рим са пристиг-
нали 7 ученика с учител-
ката си от севлиево. По 
нейна информация децата 
са клинично здрави, те 
ще си останат вкъщи за 
наблюдение, съобщи д-р 
Пенчоков.
 двете инфекциозни 
отделения в Габровската 
и севлиевската болница 
са в пълна готовност да 
приемат пациенти. но из-
следвания се правят само 

на хора, завърнали се от 
Китай, Макао, италия и 
други страни с изолирани 
случаи на опасния вирус.
 изпратени са предпи-
сания до всички училища 
в областта за двукратна 
дезинфекция на ден, да се 
доставят повече почист-
ващи и миещи препарати, 
стаите да се проветряват 
редовно. По информация 
на Георги Маринов, на-
чалник на регионалното 
управление на образова-
нието, предписанията вече 
се изпълняват.
 В момента тече втора 
грипна вълна от грипните 
вируси а и В. най-много са 
заболяванията в трявна, 
там учениците от училище 
„П. р. славейков“ са във 

втора грипна ваканция. 
 точно затова хората не 
бива да се паникьосват, 
ако започнат да кихат и 
кашлят, да ги боли гърло-
то. най-добре е да се оба-
дят по телефона на лич-
ния си лекар, той да им 
назначи нужното лечение 
и да си останат вкъщи, 
докато се оправят. засега 
най-добрият препарат при 
грипни вируси е „тамифлу“, 
който може да се намери 
в аптечната мрежа. При 
усложнения да се посетят 
приемно-консултативните 
грипни кабинети, обясни 
д-р Пенчоков.
 той препоръча да се 
спазват всички изисква-
ния като за обикновен 
грип, да се мият добре 

ръцете след пребиваване 
в градския транспорт, на 
обществени събития, сани-
тарни възли.
 д-р Пенчоков комен-
тира и липсата на пред-
пазни маски в аптечната 
мрежа. Причината е об-
хваналата хората истерия 
и изкупуване от аптеките 
на наличното количество 
маски. „ние не можем да 
задължим аптеките, кои-
то са свободни търговци, 
да внасят или не даден 
продукт. същото беше с 
противогрипните ваксини, 
ние призовавахме хората 
да си ги поставят профи-
лактично, не се вслушаха 
в съветите. и така години 
наред. 

продължава на стр. 2

Д-р Пеíчîкîв: "Няма ñлучаи íа кîрîíавируñ 
в îáлаñт Гаáрîвî, äа íе изпаäаме в паíика"

УтоЧНЕНИЕ

 на 4 март, сряда, от 19 часа в Художествената галерия „Христо 
Цокев“ Габровският камерен оркестър ще изнесе тематичен концерт, 
посветен на италианската барокова и романтична музика. Програма-
та включва първи изпълнения в българия на Концерт за две цигулки 
и оркестър от Вивалди, Концерт от джовани албикастро, Концерт за 
пиано и оркестър от Пиетро Парадизи, симфония от джузепе бреша-
нело и серенада за струнен оркестър от Волф - Ферари. 
 солист ще бъде изтъкнатият български пианист и композитор 
Виктор чучков. Последната среща на габровската публика с Виктор 
чучков беше точно преди 2 години, когато тук за пръв път в българия  
се изпълни Концерт за пиано и оркестър от доменико Пучини, Кон-
церт за две цигулки и оркестър в до минор от Вивалди и пиеса от 
италианската композиторка ада джентиле.

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 окръжна прокуратура 
- Габрово внесе в съда об-
винителен акт срещу мъж, 
извършвал неправомерно 
банкови сделки. обвине-
нието срещу з. и. е за 
това, че през януари 2014 
г. - декември 2018 г. в се-
влиево без съответното 
разрешение на бнб из-
вършвал банкови сделки. 
той предоставил кредити, 
като уговарял периода, 
размера на паричния кре-
дит, уговорена и изплаща-
на лихва по кредита или 
дадено обезпечение.  
 така се сдобил с не-
правомерни доходи под 
формата на уговорена и 
заплатена му лихва по 

предоставените кредити в 
размер на 205 343 лева. 
Причинил е значителни 
вреди - на н. н. (9000 лв.), 
на р. с. и М. М. (115 000 
лв.) и на с. д. (61 483 лв.).
   В района, където живе-
ел, обвиняемият бил из-
вестен като лице, което 
предоставя парични заеми 
срещу връщането им с уго-
ворена лихва. обикновено 
предоставял кредити на 
други лица, уговаряйки и 
лихва при просрочие от 
7,5-25%, в зависимост от 
периода на връщане (без 
фиксиран краен срок, но 
при уговорена лихва за 
всеки месец или за целия 
период до връщане на за-
ема) и размера на заетата 
парична сума.

 „По част от пътищата 
на територията на община 
севлиево ще се пътува 
без винетка. това са из-
ходите от севлиево към 
град Габрово, към град 
дряново и към село сен-
ник, в участъците, които в 
момента са извън обхвата 
на град севлиево. това ка-
сае работещите във фир-
ма „Паралел“, живущите 
в селищно образование 
„севлиевски лозя“, както 
и обекти с обслужваща и 
производствена дейност, 
намиращи се на изхода 
към Габрово.“  
 това съобщи вчера 

кметът на община севли-
ево д-р иван иванов по 
време на сесия на общин-
ския съвет. изместват се 
пътните знаци за начало 
и край на населено място 
на следните пътища: от 
КМ 9+618 на КМ 10+115 
на път III-404 / - богатово - 
севлиево – сенник – Град-
ница – бериево – Граница 
община (севлиево - троян) 
и от КМ 4+987 на КМ 
5+302 на път II-44 / (о.п. 
севлиево - Велико търно-
во) -  севлиево -  Граница 
община (севлиево - Габро-
во).

продължава на стр. 2

Виктîр Чучкîв и Гаáрîвñки камереí 
îркеñтър ñ тематичеí кîíцерт íа 4-ти

 трима от нападатели-
те на 14-годишния р. от 
севлиево в автобус 404 в 
софия ще са под надзор 
на инспектор от детска 
педагогическа стая. чет-
въртият остава без мяр-
ка за неотклонение. това 
реши софийският районен 
съд.
 обвиненията към че-
тиримата непълнолетни 
- Христо иванов, денис 
иванов, антон Михайлов 
и дейвид Лефчиев, са за 
грабеж. Взели са му су-
итчъра с надпис ЦсКа и 
тениската, която е носел.
 нападението над по-
малко дете на публично 
място показва незачитане 
на обществените норми на 
поведение, смята обвине-
нието. защитата контрира, 
че и четиримата са учени-
ци в едно и също училище 
и искат да продължат об-
разованието си. нито един 
от тях не е осъждан, нито 
има криминална регистра-
ция.
 непълнолетните напа-
датели са изразили съжа-
ление и са се извинили 
на семейството и техния 
връстник.
 часове след като по-
лицията задържа четири-
мата младежи, главният 
прокурор иван Гешев и 
министърът на вътрешните 
работи Младен Маринов 
се срещнаха с пострада-
лото момче и родителите 
му. 

Трима íапаäатели íа 
мîмчетî îт Севлиевî пîä 
íаäзîр íа пîлицията

Оáщиíа Севлиевî иñка îт АПИ 
äа îтпаäíат виíетките íа три 
вхîäíî-изхîäíи пътища

Лихвар îт Севлиевî îтива 
íа ñъä, раáîтел и íа 25%

 на 29 февруари Музеят на хумора и сатирата ще 
отбележи високосната 2020 година като отваря врати 
за детско ателие на тема „нашите хобита“. В тази рабо-
тилничка  участниците ще имат възможност да изберат 
между няколко от предложените творчески забавления, 
които ще останат изненада до самия старт. 
 Всеки ще сподели какво е неговото хоби. В случай, 
че някой няма любимо занимание, ще може да си на-
бележи. Ще поговорим за това как хобито може да се 
превърне в професия и кои са най-популярните хобита 
в наши дни.
 ателието е подходящо за деца от 6 до 12 години. 
Вход: 5 лв. Притежателите на карта „Приятели на хумо-
ра“ ползват отстъпка от 20%. Материалите са осигурени 
от организаторите.

С ателиета íа тема "Õîáи" Музеят íа хумîра 
îтáелязва виñîкîñíата ãîäиíа в ñъáîта

  В брой 40 на „100 
вести“, от четвъртък, в за-
главието „дряново поема 
шафетата за празника на 
балканските градове“ е 
допусната грешка. да се 
чете „трявна поема шафе-
тата за празника на бал-
канските градове“. 
 Грешката е неволно 
допусната при корекция 
на оригиналното заглавие  

на информацията „дряно-
во предава щафетата на 
трявна за празника...“. Фа-
ктите в съдържанието на 
материала са коректни.
 дежурният редактор се 
извинява на читателите и 
община трявна.

Арх. Белиí Мîллîв: 
„Риñувам ñ 
îãрîмíа îáич и 
вълíеíие културíî-
иñтîричеñкîтî 
íаñлеäñтвî”     8
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ център 

габрово и г. оряховица 

увЕДомявА своИтЕ клИЕнтИ, чЕ:

 на 12.03.2020 г. от 16:00 до 17:00 ч. поради из-
вършване на оперативни превключвания на съоръ-
женията за доставка на електроенергия са възможни 
смущения на електрозахранването в района на гр. 
севлиево – ул. „Габровско шосе“, местността севлиев-
ски лозя (абонатите, захранени от МтП „алумин“, МтП 
„Погреби“ и тП Вилна зона Юг 2), с. батошево (маха-
ла дип), МтП „стружна“ и с. Кастел. община Габрово: 
с. Яворец, с. драгановци, с. новаковци, с. драгиевци, 
с. Гъбене, с. Камещица, с. смиловци, с. борското, с. 
дебел дял, с. Музга и Почивна станция „Люляци“.
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	
обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	 Оряховица	 се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.	
 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

с ъ о б Щ е н и е

„Топлофикация Габрово“ 
обявявА 

ЦЕнА нА топлИннА ЕнЕрГИя зА 
отоплИтЕлЕн сЕзон 2020-2021

 Tоплинна енергия с топлоносител гореща вода - 
предназначена за отопление и битово горещо 

водоснабдяване (бГВ): 
104,20 лв./мвтч без ДДс

продължава от стр. 1
Вносителите на ваксини 
затова започнаха да пре-
доставят по-малки коли-
чества. После пак наста-
на търсене и истерия за 
ваксини. сега така е с 
маските“.
 Все още в държавата 
не е решено ще плаща ли 
нои болнични за 14-дни 
доброволна карантина. 
има опасност да се злоу-
потреби и здрави хора да 
излязат в карантина, или 
пък болни да отидат на 
работа, ако не получават 
обезщетение за болнични.
 д-р Пенчоков заподоз-
ря и някои нечисти по-
мисли. след като хора-
та могат свободно да се 
движат с лични карти в 
страните от европейския 
съюз, няма как някой да 
докаже бил ли е в италия 

или не. други пък настоя-
ват за хоспитализация при 
първите симптоми на грип. 
това не е нужно. В бол-
ница трябва да постъпват 
само тези, които са пре-
бивавали в застрашените 
страни, повтори д-р Пен-
чоков.
 той още веднъж призо-
ва да се отменят масовите 
мероприятия в затворено 
пространство, макар така 
да пострада културата или 
честването на трети март. 
 той обясни, че се оч-
аква след затопляне на 
времето опасният вирус 
да изчезне. Вирусът не е 
устойчив във външна сре-
да, умира за няколко часа. 
очаква се в края на април 
опасността да отмине. д-р 
Пенчоков призова спокой-
но да приемем поредното 
предизвикателство.

Д-р Пеíчîкîв: “Няма ñлучаи íа 
кîрîíавируñ в îáлаñт Гаáрîвî...”

ЦВЕтомИрА ИВАНоВА

Във връзка със заболя-
ването COVID-19 - инфек-
циозно заболяване, пре-
дизвикано от коронавирус 
2019, в областна админи-
страция - Габрово вчера 
се проведе заседание на 
съвета за медицинско 
осигуряване при бедствие, 
аварии и катастрофи към 
рзи – Габрово. 

на него присъстваха 
областният управител не-
вена Петкова, директо-
рът и представители на 
рзи - Габрово, директори 
и управители на лечебни 
заведения за болнична и 
извънболнична помощ от 
област Габрово, както и 
председателят на съюза 
на стоматолозите. 

до момента на терито-
рията на Габровска област 
няма доказан случай на 
пациент с коронавирусна 

инфекция. В инфекциозно 
отделение на МбаЛ „д-р 
тота Венкова“ е настанен 
гражданин на република 
италия с грипоподобни 

симптоми. Взети са проби 
за изследване, очакват се 
резултатите до два дни. 

на проведената сре-
ща беше докладвано за 

окомплектоването на ле-
чебните заведения с лични 
предпазни средства и кон-
сумативи, както и за въз-
можностите за разкриване 

на допълнителни легла за 
лечение на болни с услож-
нения, при необходимост. 
разгледани бяха алгори-
тмите на поведение при 
извършване на преглед на 
пациенти с грипоподобни 
симптоми и оплаквания. 

след обсъждане на 
ситуацията в страната и 
областта, съветът за ме-
дицинско осигуряване при 
бедствие, аварии и ката-
строфи към рзи – Габрово 
дава следните препоръки:
	Всички граждани, 

които пристигат от страни-
те: Континентален Китай, 
Макао, тайван, Хон Конг и 
италия и са с грипоподоб-
ни оплаквания и симптоми 
като висока температура, 
кашлица, ставно-мускулни 
болки и отпадналост и за-
труднено дишане, да се 
обърнат по телефона към 
личните си лекари, а не да 
отиват на място в техните 

кабинети или спешна, или 
неотложна помощ. това се 
налага във връзка с пред-
пазване от разпростране-
ние на вируса сред други 
пациенти и обслужващия 
медицински персонал. 
	Всички, които са се 

завърнали от горепосоче-
ните страни и нямат ни-
какви оплаквания, също 
следва да информират 
своя личен лекар неза-
бавно. същите остават на 
14-дневна доброволна до-
машна карантина. 
	Всички останали па-

циенти, които не са завръ-
щащи се от засегнатите от 
вируса страни, посещават 
личните си лекари с цел 
уточняване на здравния 
им статус. 
	Препоръчва се през 

следващите седмици до 
затихване на разпростра-
нението на вируса в све-
товен мащаб да се ограни-

чат посещенията на места, 
където има струпване на 
големи групи от хора, осо-
бено на закрито. 
	напомняме най-

лесните предпазни мерки 
против разпространение 
на вируса:
	често миене на ръ-

цете;
	избягвайте докосва-

нето на вашата уста/нос/
очи;
	избягвайте хора 

около вас, които са със 
симптоми на грип;
	Потърсете ранна ме-

дицинска помощ при раз-
витие на симптоми;
	Покривайте устата и 

носа си при кашляне или 
кихане;
	информирайте ва-

шия лекар за вашите пъту-
вания;
	не тръгвайте на път, 

ако имате температура 
или кашлица.

Съветът за меäициíñкî îñиãуряваíе при áеäñтвие, аварии и 
катаñтрîфи към РЗИ - Гаáрîвî ñ препîръки към ãражäаíите

„няма да се запечат-
ват търговски обекти за 
несъществени нарушения“, 
съобщиха от пресцентъ-
ра на приходната адми-
нистрация в софия. от-
там информираха още, че 
наП ще предложи про-
мяна в закона за ддс, 
според която липсата на 
реквизити във фискалните 
бонове и несъхраняване-
то в търговските обекти 
на паспорт на касовите 
апарати, и проблеми във 
връзката при предаване 
на данни към наП, няма 
да водят до запечатване 
на търговския обект от ор-
ганите на приходната аген-
ция. това стана ясно на 
среща на екипа на наП с 
членовете на българската 
стопанска камара, вклю-
чително представители на 
хотелиери, туроператори и 
турагенти, ресторантьори, 

превозвачи, онлайн търго-
вци, разработчици на соф-
туер и др.

специализирана ра-
ботна група от представи-
тели на бизнеса и наП ще 
обсъжда така нареченото 
запечатване на търговски 
обекти и предварителното 
изпълнение на принудител-
ната мярка, стана ясно 
още на срещата. според 
бизнеса, запечатването на 
обекти създава значител-
ни затруднения и трябва 
да бъдат обсъдени кон-
кретни критерии, при кои-
то инспекторите на наП 
да допускат предварител-
но изпълнение. от приход-
ната агенция поеха анга-
жимент да актуализират в 
кратки срокове указани-
ята към служителите си, 
като основната идея е в 
случаите, в които ще се 
допуска предварително из-

пълнение на принудителна 
административна мярка, 
да се изследва не само 
конкретното нарушение, 
но и цялостното данъчно 
поведение на търговеца и 
предварително запечатва-
не да има само в случаите 
на доказана недобросъ-
вестност.

Всички отворени въ-
проси по прилагането на 
наредба н-18 ще бъдат 
систематизирани и обсъ-
дени в отделни работни 
групи с участието на наП 
и бизнеса, беше договоре-
но още на срещата, като 
експертите на приходното 
ведомство ще продължат 
да провеждат дискусии с 
основните икономически 
сектори. Всички браншови 
специфики ще бъдат обсъ-
дени отново на ниво тех-
нически въпроси, правна 
рамка и методология.

НАП: „Няма äа ñе запечатват търãîвñки 
îáекти за íеñъщеñтвеíи íарушеíия”

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 
 Кметът таня Христова 
оттегли от заседание на 
общинския съвет точка-
та за определените зони 
за платено паркиране на 
територията на Габрово. 
техният брой е 603 по 
предложението на адми-
нистрацията. тя смята, че 
предложението трябва да 
се доработи, да се обсъди 
с граждани.
  иначе с решение от 28 
март 2019 г. общински съ-
вет - Габрово е приел пра-
вилник за организацията 
и дейността на общинско 
предприятие „Паркиране 

и репатриране“, което към 
настоящия момент е вече 
в състав, позволяващ 
стартиране на дейността 
на терен. обучението на 
персонала е в ход, във 
финален етап е и внед-
ряването на необходимия 
софтуер. 
  Към настоящия мо-
мент в централния ра-
йон на Габрово режим 
на платено паркиране е 
въведен по отношение на 
93 от общо 1039 броя ре-
гламентирани и обозна-
чени паркоместа. Въпре-
ки преобладаващия брой 
на местата за паркиране 
без заплащане, в град-

ския център ежедневно 
се наблюдават множество 
автомобили, паркирани в 
нарушение на закона за 
движение по пътищата, 
което затруднява участни-
ците в движението и съз-
дава реални предпостав-
ки за пътнотранспортни 
произшествия. 
 опитът от други об-
щини показва, че след 
въвеждане на зони за 
платено паркиране в оп-
ределени часове на дено-
нощието и съпътстващият 
ги контрол в населени-
те места се наблюдава 
значителна регулация при 
паркирането както в зо-

ните, така и в околните 
пространства. 
 При използване на 
възможностите за парки-
ране, при спазване на 
нормативната уредба в 
улици извън обхвата на 
зоните, междублокови и 
други пространства за 
публично ползване не се 
дължи заплащане.
 Приета бе бюджетна 
прогноза за местни дей-
ности за периода 2021-
2023 година.
 съветниците одобриха 
отчета за изпълнение на 
Програма за развитие на 
туризма на територията 
на община Габрово през 

2019 г. и приеха Програма 
за развитие на туризма 
на територията на община 
Габрово през 2020 годи-
на, като се уговориха да 
проведат извънредна се-
сия, посветена изцяло на 
развитието на туризма в 
Габрово.
 одобрен бе и отчет 
за дейността на Местната 
комисия за борба сре-
щу противообществените 
прояви на малолетните и 
непълнолетните при об-
щина Габрово през 2019 г. 
и отчет за изпълнение на 
общински план за младе-
жта на община Габрово 
за изминалата година.

Отлаãат времеííî платеíîтî паркираíе в Гаáрîвî, кметът 
Таíя Õриñтîва ãî îттеãли äа ñе äîраáîти и îáñъäи ширîкî

 продължава от стр. 1
Предстои да бъде поис-
кано и изместване на съ-
щите пътни знаци от КМ 
1+155 на КМ 2+630 на 

път III-4041 /  се-
влиево – Янтра – 
скалско – Геша – 
дряново. 
  ръководството на 
община севлиево 
ще се срещне и с 
представители на 
агенция „Пътна ин-
фраструктура“, за 
да се изготви спо-
разумение между 
общината и аген-
цията гореспоме-
натите участъци да 
се използват без 
винетка.
  „смятаме, че по 
този начин зна-
чително ще бъдат 
улеснени голяма 
част от жителите 
на територията на 

община севлиево“, комен-
тира д-р иван иванов в 
отговор на зададен въпрос 
от залата.

Оáщиíа Севлиевî иñка îт АПИ 
äа îтпаäíат виíетките íа три 
вхîäíî-изхîäíи пътища

 дФ „земеделие” раз-
предели 100 000 лева за 
2020 г. по схемата „Помощ 
за сертифициране на сто-
панствата в сектор „Пло-
дове и зеленчуци“ по стан-
дарта GlobalGAP, съобщиха 
от пресцентъра на Фонда. 
овощарите и градинари-
те ще могат да подават 
заявления за държавната 
помощ в областните ди-
рекции на дФ „земеделие“ 
от 9 март до 30 септември. 
 Подпомагането е насо-
чено към малки и средни 
предприятия, както и към 

признати групи или орга-
низации на производите-
лите на плодове и зеленчу-
ци. Кандидатите, в лицето 
на земеделския стопанин 
или организацията, пре-
доставят в дФз отчетни-
те документи, доказващи 
успешно приключилата 
сертификация по стандар-
та GlobalGAP. срокът за 
изплащане на помощта е 
до 30 работни дни от пред-
ставяне на документите. 
 обхватът на субсиди-
ята зависи от размера 
на извършените постоян-

ни разходи за покриване 
на стандарта. Помощта е 
за максимален период от 
пет години и е ограничена 
до 1 200 лв. с включено 
ддс, на бенефициер го-
дишно и до 5 000 лв. с 
включено ддс на група 
или организация годиш-
но. Производителите ще 
получават средствата на 
годишна база. Като за-
дължително условие за 
отпускане на субсидията 
е получаването на вали-
ден сертификат за съот-
ветствие със GlobalGAP.

Помощта се предоставя 
само за „ново участие“  
в GlobalGAP, като това 
условие важи при първо 
кандидатстване по схема-
та за подпомагане. Важно 
е кандидатите по схемата 
да знаят, че за подпома-
гане се приемат разходи 
по издаване на сертифи-
кат, които са извършени 
след подаване на заявле-
нието за кандидатстване. 
държавната помощ има 
за цел да стимулира зе-
меделските стопани при 
въвеждане на GlobalGAP. 

По него изискванията са 
в няколко основни на-
правления. най-важно е 
интегрираното управление 
на препаратите за расти-
телна защита, контролът 
на управлението и при-
лагането на торове, пес-
тициди, хербициди, както 
и хигиената по време на 
прибиране на реколтата и 
обработка на продукцията. 
изискване на GlobalGAP 
е задължителната серти-
фикация на всички площи, 
които притежава земедел-
ският стопанин. 

Отпуñкат 100 000 лв. за ñертифицираíе íа ñтîпаíñтвата пî ñтаíäарт GlobalGAP
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Представители на об-
щински отдели и предпри-
ятия, експерти от различ-
ни местни институции и 
бизнеса обсъдиха възмож-
ностите за по-ефективно 
взаимодействие относно 
разработването на об-
ществени поръчки с еколо-
госъобразни критерии.

това бе четвъртата 
среща от поредица пла-
нирани събития по проект 
GPP-STREAM „зелени об-
ществени поръчки и устой-
чиви инструменти за ин-
тегриране на ресурсната 
ефективност“, финансиран 
по програма „интеррег ев-
ропа“ 2014-2020 г. тя се 
състоя с любезното до-
макинство на Габровска-
та търговско-промишлена 
палата.

Участниците подчерта-
ха необходимостта от за-
силване на диалога между 
институциите и бизнеса за 

популяризирането и на-
сърчаването на зелените 
обществени поръчки. Кон-
кретни стъпки в тази по-
сока са предоставянето на 
информация за нуждите от 

стоки и услуги с екокри-
терии, продуктите, които 
оказват по-малко отрица-
телно въздействие върху 
околната среда, както и 
подобряването на капа-

цитета за работа в тази 
област.

сред важните елемен-
ти за постигане на дове-
рие между институциите и 
бизнеса са намаляването 

на административната те-
жест при провеждането на 
търговете, гъвкавост при 
залагането на параметри-
те за различните елементи 
от поръчката, провеждане 

на срещи със заинтересо-
ваните лица за по-добро 
планиране на публичните 
оферти.

По време на събитието 
бе обсъден проектът на 

Плана за действие за зе-
лени обществени поръчки 
на община Габрово при 
изпълнение на общинския 
план за развитие.

документът съдържа 
пакет от мерки за подо-
бряване капацитета на 
местните специалисти по 
възлагане на зелени об-
ществени поръчки, създа-
ване на база данни за 
проследяване изпълнение-
то на заложените индика-
тори, механизми за обмя-
на на опит и обучителни 
дейности. Предвидена е 
информационна кампания 
сред обществеността за 
същността на кръговата 
икономика и ролята на 
екологичните поръчки.

Планът за действие ще 
бъде популяризиран с ден 
на отворените врати през 
март 2020 г., целева ауди-
тория ще са образовател-
ните институции в Габрово.

Иíñтитуции и áизíеñ ñи взаимîäейñтват за зелеíите 
îáщеñтвеíи пîръчки, плаíът за äейñтвиe - през март

 МбаЛ „д-р стойчо Хри-
стов“ - севлиево ще канди-
датства по проект за подо-
бряване условията на труд 
в лечебното заведение  
още 18 точки приеха об-
щинските съветници по 
време на вчерашното засе-
дание на общинския съвет 
 Приета бе единодуш-
но бюджетната прогноза 
на община севлиево за 
местни дейности за пери-
ода 2021-2023 г., отнасяща 
се до прогнозния бюджет 
за съответния период на 
МбаЛ „д-р стойчо Хри-
стов”. 
 общинските съветни-
ци приеха единодушно и 
поемането на краткосро-
чен общински дълг под 
формата на овърдрафт 
в размер до 1 600 000 
лв. за обезпечаване на 
разходите по проекти и 
програми, и недопуска-
не на просрочени задъл-
жения към доставчици. 

 беше определен и нов 
състав на местната коми-
сия по чл. 8, ал. 2 от зако-
на за уреждане правата на 
граждани с многогодишни 
жилищно-спестовни влого-
ве в община севлиево.   
 По време на вчераш-
ното заседание общински-
те съветници определиха 
пасищата, мерите и ли-
вадите от общинския по-
землен фонд за общо и 
индивидуално ползване 
на територията на община 
севлиево за стопанската 
2020-2021 г. и гласуваха за 
предоставянето на земи 
от общински поземлен 
фонд на общинска служба 
„земеделие” - севлиево.  
 бяха приети единодуш-
но още: дългосрочната 
програма за насърчаване 
използването на енергия 
от възобновяеми източни-
ци на територията на об-
щина севлиево; отчетът 
за дейността на Местна-

та комисия за борба сре-
щу противообществените 
прояви на малолетните и 
непълнолетните в община 
севлиево за 2019 г., както 
и Програмата за развитие 
на туризма в община се-
влиево през 2020 г., съглас-
но чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 
1 от закона за туризма.  
 общинските съветни-
ци решиха и да се по-
стави мемориална плоча 
на фасадата на сграда-
та на читалище „развитие 
- 1870” по повод 150-го-
дишнината му, с имената, 
революционните и общест-
вени заслуги на първите 
председатели на читали-
щето до освобождението.  
 одобрено беше и кан-
дидатстването на община 
севлиево за финансово 
подпомагане по Подмяр-
ка 8.1. „залесяване и 
поддръжка” от Програ-
ма за развитие на сел-
ските райони 2014-2020 г.  

 две допълнителни точ-
ки към дневния ред гласу-
ваха общинските съветни-
ци. те единодушно дадоха 
съгласие за кандидатства-
не с проект по процедура 
BGENERGY-2.001 „рехаби-
литация и модернизация 
на общинската инфра-
структура - системи за 
външно изкуствено освет-
ление на общините“ по фи-
нансов механизъм на ев-
ропейското икономическо 
пространство 2014-2021 
и за общинско сътрудни-
чество с норвежката ор-
ганизация „Norsk Energi“ 
като партньор по проекта. 
 В края на заседанието 
беше дадено и съгласие 
МбаЛ „д-р стойчо Хри-
стов“ да кандидатства по 
проект за подобряване ус-
ловията на труд в лечеб-
ното заведение пред Ми-
нистерство на труда и со-
циалната политика, фонд 
„Условия на труд“.

 община севлиево 
няма да възстановява све-
тофарната уредба на кръс-
товището между улиците 
„росица“ и „П. р. славей-
ков“ в севлиево. напълно 
е унищожена касетата на 
контролера (монтирана в 
двора на оУ „стефан Пе-
шев“), компрометирани са 
кабелите, захранващи све-
тофарните секции, които 
са накъсани и демонтира-
ни след изкопни дейности. 
светофарните секции са 
стар тип, които отдавна се 
подменят със светодиодни, 
а носещите метални кон-
золи се нуждаят от множе-
ство ремонти”, това стана 
ясно вчера по време на 
сесия на общинския съвет 
в отговор на запитване.
 „Проведено е обсъж-
дане по проблема от ПК 
„сигурност, обществен ред 
и организация на движе-
нието“ към общински съ-
вет - севлиево във връз-

ка с неработещите 
светофари и е взето 
решение за подобря-
ване организацията 
на движение в ра-
йона на  посоченото 
кръстовище да бъдат 
монтирани соларни 
знаци В2 - „STOP”, 
д17 - „Пешеходна пъ-
тека“, и крайпътно ог-
ледало, които общи-
на севлиево своевре-
менно е монтирала”, 
каза кметът д-р иван 
иванов.
 По думите му, 
„при направена 
справка в рУ на МВр 
- севлиево се установи, че 
няма регистрирани пътно-
транспортни произшествия 
в района на кръстовището 
между улиците „росица“ и 
„Петко р. славейков“. ста-
новището на рУ е, че евен-
туално възстановяване на 
светофарната уредба по-
скоро ще затрудни трафи-

ка по горепосочените ули-
ци. същата не фигурира в 
одобрения от общинския 
съвет генерален план за 
организация на движение-
то в град севлиево.
 съществуващата све-
тофарна уредба ще бъде 
премахната при предсто-
ящия ремонт на улица „ро-
сица“.

Без ñветîфар íа кръñтîвищетî íа ул. 
“Рîñица” и “П. Р. Славейкîв” в Севлиевî

МБАЛ „Д-р Стîйчî Õриñтîв" ще каíäиäатñтва 
пî прîект за пîäîáряваíе уñлîвията íа труä

СВЕтозАр ГАтЕВ

 четирите водещи отбора в женския про-
фил у нас влизат в битка за Купа българия 
този уикенд. ХК „бъки“ (Габрово), ХК „сви-
ленград“, ХК „етър 64“ (Велико търново) и ХК 
„Шумен 98“ ще си оспорват трофея, а дома-
кин на финалната четворка е „арена Шумен“. 
 Полуфиналните сблъсъци са ясни. В пър-
вия от тях ще се срещнат съставите на „бъки“ 
и „свиленград“. това са актуалният носител 

на трофея и първенецът от 2018-та. двата 
отбора вече изиграха два оспорвани мача 
помежду си за първенството. През есента 
„бъки“ се наложи в Габрово с 31:29, а двубоят 
в свиленград, състоял са преди две седмици, 
завърши при равенство – 20:20. това беше 
и първата загубена точка от габровския 
тим от началото на сезона. По пътя си към 
финалната четворка в турнира за Купата 
„бъки“ отстрани втородивизионния „топлика“ 
(Минерални бани) с 39:19, а „свиленград“ взе 

победа в Поморие над местния тим с 27:16. 
 Мачът „бъки“ – „свиленград“, който ще 
даде първия билет към финала на турнира, 
ще започне в 15 часа в събота и ще бъде 
ръководен от международната двойка рефери 
светослав Йовчев и звезделин Йончев от 
Велико търново. делегат на бФХ ще бъде 
Милен Янев (Шумен).   
 В 17.15 часа ще започне втората интри-
гуваща полуфинална среща между съставите 
на „етър 64“ и „Шумен 98“. домакините със 
сигурност ще разчитат на публиката в „арена 
Шумен“ да бъде осмият играч на отбора в 
битката с най-титулувания тим в този турнир. 
Клубът от Велико търново има цели 13 тро-
фея от Купа българия във витрината си, 12 от 
тях, спечелени в последните 17 години.  
 Вицешампионът „Шумен 98“ пък жадува 
на свой терен да постигне първи триумф в 
турнира. В първенството дотук двата отбора 
се срещнаха веднъж. двубоят, който се изи-
гра в „арена Шумен“ през есента, завърши с 
успех на търновки – 21:26. В щаба на „Шумен 
98“ обаче се надяват, че в предстоящия сблъ-
сък нещата ще изглеждат по различен начин. 
за класирането си на полуфиналите „етър 
64“ надигра отбора на „сливница“ с 34:26, 
а „Шумен 98“ записа победа като гост над 
„спартак“ (Плевен) с 21:17.
 Мачът „етър 64“ – „Шумен 98“ ще бъде ръ-
ководен от реферите Младен белов (добрич) 
и Галин Караджов (Горна оряховица). деле-
гат на бФХ ще бъде Митко добрев (добрич).   
 В неделния ден от турнира са двете фи-
нални срещи. от 11 часа загубилите в полу-
финалните двубои ще спорят за бронзовите 
отличия в турнира, а от 13 часа ще започне 
битката за големия трофей Купа българия.

спорт

"Бъки" ще защитава Купа Бълãария тîзи уикеíä
СВЕтозАр ГАтЕВ

отборът на оФК 
„Янтра“ завърши зимните 
контроли с победа. В по-
следната проверка преди 
старта на пролетния по-
лусезон в северозапад-
ната трета лига габров-
ският тим се наложи с 
2:0 над дублиращия отбор 
на „етър“ (Велико търно-
во) на стадион „Христо 
ботев“. 

домакините реализира-
ха по един гол през две-
те полувремена. В дъжда 
през първата част игра-
та беше равностойна, с 
малко интересни моменти, 
като в началните мину-
ти момчетата от Велико 
търново дори имаха лек 
териториален превес. В 
26-та минута обаче вра-
тарят на гостите допусна 
нелепа грешка, от която 
„Янтра“ се възползва и 
Пламен Кожухаров реа-
лизира за 1:0. два удара 
на Пепи Казаков мина-
ха опасно близо покрай 
вратата на „болярите“, а 
в 38-та минута Владислав 
Мисяк не успя да завърши 
с гол най-добре организи-
раната атака от домаки-
ните. През втората част 

лидерът в северозапад-
ната трета лига имаше по-
осезаемо превъзходство. 
В 51-та минута попадение 
на искрен Писаров беше 
отменено заради засада, 
а в 57-та Казаков уцели 
десния страничен стълб 
на вратата с удар от дис-
танция. В 61-та минута 
стражът на „етър“ показа 
класа и отрази мощен шут 
на Пламен Кожухаров, 
но в 75-та беше безпомо-
щен. Капитанът на „Янтра“ 
стреля от пряк свободен 
удар, топката рикошира в 
крака на бранител, отби 
се в напречната греда и 
отиде в краката на Мар-
тин ботев, който от близо 
покачи на 2:0.

„Янтра“ започна сре-
щата в състав: николай 
Георгиев, Христо Цонев, 
денислав николов, ивай-
ло иванов, иво Георгиев, 
Петър Казаков, стефан 
иванов, Християн Кожу-
харов, искрен Писаров, 
Владислав Мисяк, Пламен 
Кожухаров. след почивка-
та в игра влязоха Мартин 
ангелов, николай Мънчев, 
данаил Куцилев, Мартин 
ботев, Пресиан чаутов, 
ивелин Георгиев и Георги 
николов.            

"Яíтра" приключи кîíтрîлите ñ пîáеäа, 
в пîñлеäíата ñе íалîжи íаä "Етър"
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
2-ст., Център, 63 м2, ет. 5/5, за ремонт 39 950 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., Колелото, 61 м2, етаж 5/6, за ремонт, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, PVC, ТЕЦ 69 800 лв
3-ст., център, ново стр., 111 м2, ет. 5, ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзаведен 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 39м2 157 000 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж и маза 70 600 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Борово, 2-ет., 83 м2 ЗП, лятна кухня, двор 339 м2, на две улици 26 500 лв

Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 40 000 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр., двор 570 м2 73 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, обзаведена, двор 850 м2  изключителни 
права 43 300 лв
Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за гости, 6 спални, 6 бани, 
двор 1230м2 150 500 лв
Драгомани, 174 м2 РЗП, обзаведена, двор 1329м2 36 500 лв
Шарани, 2 къщи, 211 м2 РЗП, двор 1918 м2 56 000 лв
Беломъжи, 106 м2 РЗП, обзаведена, двор 3771м2 31 500 eu
Беломъжи, 130 м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44 900 eu
Лоза, 30 м2 ЗП, двор 500 м2 16 000 лв
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2           44 900 лв
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2          59 900 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чардак, 700м2 двор 18 000 лв
Велковци, 150 м2 РЗП, гараж, 2 плевни, двор 1380 м2 43 000 eu
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, двор 1499 м2           42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 1040 м2 30 000 eu
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 39 500 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
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 2980 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 39 800 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Обходен път за Шипка, 20 дка 240 000 лв
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Велковци, 1653 м2 6 000 eu
Генчевци, 2771 м2 7 000 eu
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 производствена дейност 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
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
Фурна „Бай Христо“, на 
ул. „Никола Войновски“ 
- срещу бившия „Добри 
Карталов“, се продава на 
тел. 0888/729-196. [30, 
30]
апартаМент - 93 кв. м, 
тухла, кв. Баждар, за 58 
000 лв. се продава на тел. 
0884/379-849. [11, 8]
гараж на ул. „Климент 
Охридски“ № 41 се прода-
ва на тел. 0898/583-772. 
[11, 8]
къща Близо до Габрово, 
на 6 км от центъра, се 
продава на тел. 0897/569-
027. [11, 9]
парцел в Кряковци се 
продава на тел. 0895/512-
245. [5, 5]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава на 
тел. 0885/733-225. [22, 5]

апартаМент в Лъката - 
саниран, среден, южен, 
разширен, за 68 000 лева 
без посредник се продава 
на тел. 0898/263-404. [7, 
4]
къща в кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [24, 4]
парцел в кв. Стефанов-
ци, в регулация, 1186 
кв. м, се продава на тел. 
0887/13-03-46. [3, 3]
тухлен апартаМент - 
120 кв. м, кухня, всеки-
дневна, две спални, хол, 
3 тераси, килер, тоалет-
на, баня - отделно, мазе, 
таванска стая 15 кв. м 
+ 5 м тераса, по догова-
ряне се продава на тел. 
0899/154-177. [3, 3]
Двуетажна къща с га-
раж и геран в село Ян-
ковци се продава на тел. 
0887/976-286. [5, 3]
къща в село Кисьовци, 
община Вонеща вода, 
земя 2 дка, селскостопан-
ски постройки сe продава 
на тел. 0895/849-477. [3, 
1]

иМоти Дава поД наеМ

сБа отДава поМе-
щения поД наеМ 
- тел. 0895/55-76-10. 
[20, 20]

поМещение - 150 кв. 
м, втори етаж, подходящо 
за леко производство, в 
близост до завод „Подем“, 
се отдава под наем на тел. 
0897/804-081, 0897/804-
100. [12, 6]
жилище в идеален цен-
тър се дава под наем 
на тел. 066/85-41-85, 
0896/349-417. [5, 5]
квартира се дава под 
наем на тел. 0889/363-
365. [4, 3]
оБзавеДен етаж от къща 
в центъра се дава под 
наем на тел. 0885/373-
413. [5, 2]
Двустаен апартаМент, 
обзаведен, Лъката, 250 
лв., се дава под наем на 
тел. 0889/099-704. [3, 1]
търговски и офис по-
мещения срещу училище 
„Райчо Каролев“ се дават 
под наем на тел. 0888/25-
46-25. [16, 1]

иМоти купува
евтина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купува стари къщи 
и постройки по села-
та на ниски цени - тел. 
0889/991-977.
вила Близо до Габрово 
- до 20 км, търси да купи 
0898/428-453. [11, 11]
Малко жилище на ни-
сък етаж се купува на тел. 
0877/566-244. [10, 5]
Двустаен апартаМент 
купува 0887/760-790. [20, 1]

зеМи
купува зеМеДелска 
земя в страната. Плаща 
веднага. Справки на тел. 
0887/760-790. [28, 7]
зеМеДелски зеМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 7]

нощувки
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощувки - 0879/272-
528, 0888/254-625.
нощувки в топ център - 
0876/731-419. [22, 16]

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

автоМоБили проДава
рено Меган Сценик се 
продава на тел. 0894/222-
501. [12, 10]
ФорД Фокус, 1.8, дизел, 
2003 г., се продава на 
тел. 0896/154-990. [4, 4]
ФорД ескорт - ком-
би, се продава на тел. 
0898/577-362. [11, 2]

рено Меган, с газова 
уредба, се продава на тел. 
0887/480-652. [2, 1]

ваз, Москвич
лаДа 2104 се продава на 
тел. 066/86-82-44. [11, 1]

скрап, стари
автоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 15]
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [22, 
4]

купуваМ коли за скрап 
изгодно - 0899/810-766. 
[15, 2]

автостъкла
автостъкла - европей-
ски и китайски, на ниски 
цени. БъРз и мОБиЛеН 
СеРВиз! PKW AUTO EООД 
- 20 години опит! Тел. 
0888/970-971 - Пламен 
Венков. [12, 12]

реМаркета
туристическо реМар-
ке се продава на тел. 
0884/00-60-98. [2, 2]

превози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
превоз със самосвал - 
тел. 0876/522-774- [23, 
13]
услуги с товарни, ви-
сокопроходим 4х4 и 
пътнически (трансфери 
София, до Одрин) бусо-
ве. Тел. 0878/650-456 
- Георги. [11, 10]
транспорт със самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[18, 5]
транспорт - 0.45 лв. - 
тел. 0894/004-045. [22, 
6] Реклами и îáяви в “100 веñти”

всеки ден в нов брой

отопление
Дърва за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лес“ проДава дърва 
за огрев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
нарязани, нацепени 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки - 5 
лв. -  0893/511-154.
Метрови - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628.

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

„пехливанов“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
сухи Дърва в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка. Тел. 0876/839-
779.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
Дърва за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
лицензирана ФирМа 
продава дърва за огрев - 
тел. 0877/168-330.

сухи Дърва в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
Дърва в чували - 5 лв., 
и РАзПАЛКи, с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.
ДъБови за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нацепени, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нацепени Дърва - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
„велев-строй-реМонт“ 
ооД продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481.

ФирМа „стил-Мс“ 
ооД - гр. тряв-
на проДава игло-
листни пелети. Тел. 
0899/961-233. [11, 8]

сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
Дърва за огрев - метро-
ви, за печка и камина, га-
рантирано качество и ко-
личество - тел. 0879/988-
131, 0879/988-047.
Дърва за огрев, салкъм 
- 60 лв./куб. м на метър, 
75 лв./куб. м нарязан и 
нацепен. Тел. 0896/741-
763. [24, 20]
Дърва за огрев, метрови 
- 75 лв./куб. м, нацепени 
и нарязани - 85 лв./куб. 
м. Тел. 0896/741-763. [24, 
20]

Дърва за огрев - наря-
зани и нацепени - 80 лв./
куб. м. Тел. 0897/765-901. 
[24, 20]
проДава екоБрикети 
от чиста слънчогледова 
шлюпка - 7.50 лв./20 кг. 
Адрес: бул. „Трети март“ 
93 (непосредствено преди 
КАТ), тел. 0897/876-477. 
[24, 23]
сухи, готови дърва за 
огрев, нарязани и наце-
пени, метрови дърва -  
справки на тел. 0896/80-
76-88. [13, 1]
сухи разпалки в големи 
чували - 5 лв./бр. сухи 
Дърва в голеМи чува-
ли - 5 лв./бр. Справки на 
тел. 0876/29-43-43. [13, 
1]

Дава заеМ
Фреш креДит отпус-
ка заеми при изгодни 
условия. Участвате и в 
томбола. Тел. 0877/870-
847, 0893/037-316 и 
0894/795-969. [12, 11]

счетовоДство
счетовоДна кантора 
„КОНТО-еКСПеРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - спарвки на тел. 
066/804-066

счетовоДна къща: 
счетоводно обслужва-
не, годишни данъчни 
декларации, годишно 
приключване, регис-
трация на фирми - 
0898/480-821

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 без-
работни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 ч., 0887/361-
876.
спортен клуБ „Алфа-
метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с 
огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.
нч в кв. Русевци органи-
зира школа по рисуване. 
за информация: 0889/27-
41-67 - м. Бакалова. [11, 
8]
нч в кв. Русевци орга-
низира школа по пиано 
и солфеж. Преподавател: 
г-жа Данкова. за инфор-
мация: тел. 0877/806-
726. [11, 4]

проФесионален
ДоМоуправител
управление на етажна 
собственост - пълно об-
служване за граждани и 
фирми. Тел. 0894/94-07-
35. [23, 20]

запознанства
Мъж на 67 години, фи-
нансово осигурен, желае 
запознанство с жена до 
60 години. Само сериозни 
обаждания! Тел. 0988/882-
953. [8, 1]



раБота преДлага

раБота за стру-
гар на универса-
лен струг за ново 
п р о и з в о Д с т в о 
се предлага на  тел. 
0882/272-538 [11, 11]

МеБелна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да 
назначи мебелисти и 
проектанти - Габрово, 
0886/332-968.
нч в кв. Русевци търси 
хореограФ за нароДни 
танци. за информация: 
0882/644-797 - м. Върба-
нова. [11, 8]
салон за красота търси 
маникюристка. Справки на 
тел. 0896/579-013. [22, 
14]

транспортна ФирМа 
наБира шоФьори 
на гонДоли с кате-
гория „с+е“. за кон-
такти: 0887/818-462. 
[15, 6]

ФирМа търси мебелисти 
и разкройчик. Добро зап-
плащане. Справки на тел. 
0888/699-399. [22, 14]
таксиМетрови шо-
Фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 8]
Маникюристка се тър-
си на тел. 0894/78-22-67. 
[11, 7]
парк-хотел „Дряново“ 
- гр. Дряново търси серви-
тьори. Поети транспортни 
разходи! Справки на тел. 
0885/670-757. [8, 7]
оБщ раБотник се тър-
си на тел. 0888/818-756. 
[11, 9]
винарна „рачо Ковача“ 
търси готвач за обедно 
меню. задължително про-
фесионалист с опит! От-
лични условия на труд. 
Справки на тел. 0876/68-
37-68. [12, 9]

ФирМа търси Да на-
значи счетовоДи-
тел за постоянна 
раБота в оФис в гр. 
севлиево. изисква-
ния: икономическо об-
разование, познаване 
на данъчното и сче-
товодно законодател-
ство, опит при изготвя-
не на финансови отче-
ти, умение за работа в 
екип. Опит в работата 
със счетоводен продукт 
GENSOFT е предим-
ство. отговорности: 
осчетоводяване на до-
кументи, изготвяне на 
дневници и справки 
по зДДС, междинно и 
годишно счетоводно 
приключване, следене 
на салда по стокови 
запаси. предлагаме: 
постоянен трудов дого-
вор, отлично и навре-
менно заплащане. за 
контакти: 0675/31-252, 
0888/60-66-67. [6, 4]

раБотник за производ-
ство на градински поливни 
маркучи се търси на тел. 
0887/39-63-71. [11, 7]
Финансова инсти-
туция търси мениджър 
екип. Справки на тел. 
0894/547-397, 0894/547-
342 [6, 6]
склаД търси общ ра-
ботник. Справки на тел. 
0898/719-399. [5, 4]
ФирМа за производство 
търси инспектор по ка-
чеството. Справки на тел. 
0884/055-612. [22, 7]
склаД за млечни про-
дукти търси шофьор-дис-
трибутор. Справки на тел. 
0883/222-290. [10, 7]
търси Машинист на 
асфалтополагач. заплата 
1500 лв. Справки на тел. 
0894/35-35-86. [7, 7]
птицекланица „ге-
парД“ ООД търси да на-
значи шофьор на товарен 
автомобил с категория 
„С“, професионална ком-
петентност и психо. Теле-
фон за връзка: 0885/713-
813. [12, 7]

Багерист се търси на 
тел. 0894/35-35-86. [7, 7]
сервитьорки, при до-
бро заплащане и подсигу-
рен транспорт, се търсят 
на тел. 0887/671-848. [22, 
7]
раБота за камион с ре-
марке в европейски съюз. 
Справки на тел. 0897/525-
181. [5, 2]
оБщ раБотник за вре-
менна работа в строител-
ството се търси на тел. 
0879/604-206. [6, 3]
склаД за строителни ма-
териали търси работник. 
Справки на тел. 0896/870-
867. [3, 3]
козМетичка и маникю-
ристка се търсят на тел. 
0884/00-60-98. [2, 2]

проДавачка на хра-
нителни стоки в кв. 
ДяДо Дянко се търси 
на тел. 0879/650-144. 
[6, 1]

Малка кравеФерМа тър-
си работник. Справки на 
тел. 0876/41-54-80. [11, 
3]
завеДение търси работ-
ник студена кухня. Справ-
ки на тел. 0893/975-878. 
[5, 3]
i-MAS SERViCES търси 
за герМания електричар, 
металостроител, заварчик 
с немски език! Безплатно 
посредничество! Справки 
на info@imas-service.com, 
0049171/43-54-408. [11, 
1]
ресторант търси да на-
значи помощник-кухня и 
миячка. Справки на тел. 
0899/168-770. [11, 1]
ресторант търси работ-
ник кухня (миячка) за пе-
тък, събота вечер. Справки 
на тел. 0888/907-97. [4, 
1]

сервитьорка с познания 
по гръцки език се търси на 
тел. 0877/612-738. [5, 1]

раБота търси
търся раБота за об-
грижване на стари 
хора денонощно - тел. 
0893/781-452. [5, 4]
пенсионер търси ра-
бота - тел. 0895/153-019. 
[1, 1]

грижа за Болни
и възрастни
глеДаМ Болни. може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 3]
глеДаМ Болни, възраст-
ни хора почасово - тел. 
0877/302-561. [20, 4]
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строителство

изгражДа тераси - 0897/931-
088.

кърти и пробива - 0897/832-363
ФирМа изгражДа, ремонтира или 
събаря - обезопасява всякакви по-
криви. изгражда навеси, огради и 
други на най-ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-838.
ФирМа съБаря, почиства за сметка 
на материалите - тел. 0896/183-637.
кърти, реже, зида, ВиК, ел. фаянс  - 
0878/943-895
съБаря стари къщи и постройки - 
тел. 0889/991-977.
къртя Бетон, камък - 0888/544-438. 
[12, 10]
реМонт и направа на покриви, са-
ниране, външни и вътрешни ремонти  
- 0888/02-01-87. [10, 9]
поДови заМазки, бетон, мазилка, 
шпакловки и др. Довършителни рабо-
ти. Тел. 0898/672-883. [8, 7]
груБ строеж - тел. 0897/765-110. 
[9, 3]
БригаДа извършва вътрешни и 
външни ремонти, шпакловки, боядис-
ване, гипсокартон, фаянс, теракота, 
външна и вътрешна изолация, ел. и 
ВиК услуги, ламинат. Собствен транс-
порт. 0886/514-300. [11, 2]
реМонт на стари покриви и подмяна 
на улуци, варови мазилки и почист-
ване на комини - тел. 0876/416-716. 
[22, 4]
БригаДа извършва ремонт на по-
криви, хидро- и топлоизолации, дре-
наж, тенекеджийски и бояджийски 
услуги - тел. 0899/638-875. [16, 3]

външни и вътрешни ремонти, по-
криви, изолации - тел. 0897/390-194. 
[23, 3]
Дренаж, поДпорни стени, покриви 
и др. - тел. 0886/762-434. [23, 3]
съБаряне на къщи, със собствен 
транспорт  - тел. 0895/401-969. [3, 
1]
ФирМа „сиси СД“ еООД извърш-
ва шпакловка, боя, мазилка, варова 
мазилка, замазка, груб строеж, гипсо-
картон, топло- и хидроизолация. Тел. 
0886/247-203. [13, 1]

вътрешен реМонт
паркет, ДюшеМе - редене, БезПРА-
ХОВО циклене, фино шлайфане, лаки-
ране - монтаж на ламиниран паркет 
- 066/86-61-43, 0889/286-025.
Безпрашно циклене - 0887/040-
471.
паркет, ДюшеМе, ламинат - цикле-
не, монтаж, лакиране - 0886/249-
906.
вик, Фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 10]
вътрешни реМонти, шпакловки, 
боядисване - тел. 0898/569-486. [22, 
14]
оБръщане на прозорци, ламинат, 
плочки - справки на тел. 0895/63-55-
82. [11, 1]

изолации
алпинисти - 0898/907-400.
алпинисти - тел. 0899/321-190
изолации, скеле - 0878/943-895

израБотва

ограДна Мрежа произвежДа, 
гвозДеи и телове на завоД-
ски цени се предлагат на тел. 
0886/650-175.

израБотка на метални конструкции, 
гаражни и други врати, огради, пара-
пети - 0885/943-808, 066/870-546.
израБотва Метални конструкции и 
цветни метали заварява - справки на 
тел. 0885/724-671. [11, 2]

щори

Eт „кастело“ - щори - външни 
и вътрешни, врати - блиндирани, 
входни, автоматични, гаражни, 
ролетки - охранителни, Догра-
Ма - алуминиева, PVC, Бариери 
- автоматични - 066/87-04-89, 
0888/255-318

ел. инсталации, реМонти
ДреБни електроуслуги по домове-
те - тел. 0899/145-802.
ел. инсталации - тел. 0884/012-
716. [22, 9]
реМонт на стари и изграждане на 
нови инсталации - 0878/116-850. 
[4, 4]

коМини
проФесионално почистване на 
комини - отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРеме. Тел. 0897/704-502.

коМиночистач с опит 
- 30 лв. - тел. 0894/525-
258.

коМиночистач - 0889/177-737. 
[10, 10]
чистене на комини, измазване на 
капаци, чистене на улуци. Телефон за 
връзка: 0884/093-444. [3, 2]

вик
източване на септични ями - тел. 
0889/177-737.
вик Монтаж и поддръжка - 
0887/680-034.
вик реМонти - тел. 0894/220-509.
вик реМонти - 0894/220-509. [23, 
13]
отпушване на канали - 0889/177-
737. [10, 10]

ДограМа
ФирМа „Дт пласт“ предлага AL и 
PVC дограма - тел. 0878/67-61-61
ет „алексанДър ЙОРДАНОВ“ - АЛУ-
миНиеВА и PVC дограма - 0896/741-
415.

н и ко конструкции ооД 
произвежДа и Монтира про-
зоречни систеМи REHAU - 
0888/001-588, e-mail: nikopvc@
abv.bg. [20, 17]

„еМ пласт“ - проМоция -10% 
отстъпка До края на Февруари 
на Al и PVC ДограМа, щори и 
коМарници - тел. 0876/130-317. 
[22, 22]

реМонт на електроуреДи 
и електроника
реМонт на всички марки перални - 
тел. 0888/294-214. [25, 13]
ел. уреДи поправям - тел. 0894/220-
509. [23, 13]
реМонт на телевизори по домовете 
- тел. 0888/279-846. [22, 8]
реМонт на перални, съдомиялни, 
печки, бойлери - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

граДини, Басейни

ланДшаФтен Дизайн, оформ-
ление и изпълнение на дворни 
места, озеленяване, водопадни 
и езерни форми, скални кътове, 
барбекюта. Тел. 0888/942-335.

почистване
почистване на АПАРТАмеНТи, мА-
зеТА - справки на тел. 0895/401-969. 
[3, 1]

косене
косене, кастрене, почистване - 
0894/602-701. [18, 5]

услуги
кърти, чисти, извозва - 0889/177-
737.
ел. и ВиК услуги - тел. 0888/049-
378. [22, 19]
рязане, кастрене на опасни дърве-
та - 0894/602-701. [18, 5]
услуги с комбиниран багер - тел. 
0897/430-228. [22, 6]

Бинго зала 
„гаБрово“ 

търси 
крупиета

0896 604 999 

Може и стуДенти 
заДочници

през Месец Март в Мц „уни-
МеД“ - гр. севлиево ще запо-
чне клинично проучване на 
нов МеДикаМент за лечение 
на псориазис - RoflUMilASt, 
който преДставлява инхи-
Битор на ензиМа ФосФо-
Диестераза 4 (рDе-4) и иМа 
противовъзпалителен еФект. 
Лекарството е под форма на пяна 
за локално приложение по тялото 
и скалпа. В проучването могат да 
бъдат включени пациенти с обри-
ви в окосмената част на главата 
и тялото. Продължителността на 
лечение е 2 месеца, а броят на 
визитите в медицинския център в 
Севлиево е 6. медикаментът се 
дава на пациентите безплатно, 
пътните разходи се поемат от 
медицинския център. за повече 
информация може да се обадите 
на главния изследовател в про-
учването д-р марина Санкева, 
специалист кожни и венерически 
болести - тел. 0889/436-613. 

лекари
психиатър и НеВРОЛОГ. Д-р 
Трифонов, Габрово, ул. „емануил 
манолов“ № 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. изДАВА ПСиХиА-
ТРичНи УДОСТОВеРеНиЯ.
Д-р Марина Санкева, специалист 
кожни и венерически болести, есте-
тична дерматология, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 17.00 
часа. записване на тел. 066/800-
140

козМетика, Масаж
проФесионални Масажи - тел. 
0890/326-498. [11, 4]

еротика
услуги за мъже - тел. 0885/885-
219. [5, 5]
услуги за жени - 0896/48-29-23. 
[5, 5]
МоМиче преДлага сексуслуги - 
0893/293-526. [11, 2]
МоМиче преДлага сексуслуги - 
тел. 0876/249-511. [11, 2]
еротичен Масаж - тел. 0894/277-
849. [12, 2]

Регионалният 
всекидневник

 

излиза всеки ден 
без събота и неделя.
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ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИЯ ОТ ГАБРОВО В БЪЛГАРИЯ:
АНТИЧНИЯТ ГРАД ПОМОРИЕ - 04.07-95 лв. - HB
ПО-МАЛКО ПОЗНАТИЯТ ДУНАВ - 20.06-95лв.-HB
ЧИПРОВЦИ - В УЮТА НА ПЛАНИНАТА - 23.05 
- 115 ЛВ. - HB
ИХТИМАН - ТРАЯНОВИ ВРАТА - 09.05 - 111 
лв. - HB
НОС КАЛИАКРА - 30.05 - 99 лв. - HB
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15.05; 17.07 - 145 
лв. - HB
С. ЗЛАТОЛИСТ - „ПРЕПОДОБНА СТОЙНА“ - 
РОЖЕНСКИ МАНАСТИР - МЕЛНИК - 09.05; 
04.07 - 109 лв. - HB
ГЪРЦИЯ - РИЛСКИ МАНАСТИР - РУПИТЕ - 01.05 
- 179 лв. - HB
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09.05 - 95 лв. - HB
ЖДРЕЛАТА В РОДОПИТЕ - 21.08 - 135 лв. - HB
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 26.06;31.07.08;21.08-150лв.-BB
МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13.06 - 103 лв. - HB

ПИРИНСКИ ЕЗЕРА - 02.07; 20.08 - 185 лв. - HB
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
КУШАДАСЪ - Flora Garden 5* - ALL - 02.10- 490 
лв. - 7 нощувки
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО - HB - 27.06; 
15.07; 05.08; 19.08 - 215 лв. - 4 нощувки
ПРИМОРСКО - HB - 7 нощувки - от 04.07 до 
22.08 всяка събота - 335 лв.
КИТЕН - HB - 7 нощувки - от 04.07 до 22.08 
всяка събота - 398 лв.
НЕА ПЕРАМОС И САНДАНСКИ - HB - 09.07; 
27.08 - 259 лв. - 3 н.
БАНСКО - FB-14.07; 11.08 - 275 лв. - 5 нощувки
ПАМПОРОВО - FB - 22.07; 05.08 - 239 лв. - 4 
нощувки
БОРОВЕЦ И СПА В САПАРЕВА БАНЯ - HB - 13.11 
- 165 лв. - 2 нощувки
BB - ЗАКУСКА; HB - ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ; FB - 
ЗАКУСКА, ОБЯД, ВЕЧЕРЯ 28/02

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

Габрово, ул. “Козлодуй” 1
066/803-045, 0889/924-697

1 9 9 2
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

проДава клиМатици
хиперинверторен кли-
Матик Фуджицу - Нокрия 
- 18 се продава - справки 
на тел. 0879/000-654. [5, 
2]

проДава разни
инДикаторни часов-
ници - 2 бр., от 0 до 10 
мм, 25 лв./бр., се прода-
ват на тел. 0887/81-69-
18. [5, 4]

проДава оБзавежДане
Маса - елипса, и фри-
зер - запазени, се прода-
ват на тел. 0885/370-381, 
066/823-077. [4, 3]
гарДероБи - 2 бр., двук-
рилен и трикрилен, спалня 
- 1 бр., и фотьойли - 2 
бр., се продават на тел. 
0884/384-098. [3, 3]
котел, 25 киловата, „Гол-
дън файър“, с горелка GF 
858VIP, самопочистваща, 
електроника - TIEMME 
Eleкtronics, италия, КиД 
за твърдо гориво, гаран-
ционна, цена по договаря-
не, продава 0988/353-435 
[33, 6]

проДава Материали
каМенни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.

циМентови коло-
ве се продават на тел. 
0888/390-082. [11, 5]
кереМиДи „БраМак“ - 
втора употреба, се прода-
ват на тел. 0878/199-789. 
[12, 2]

селскостопански

винарска изБа с. 
караисен преД-
лага на своите 
клиенти виноМа-
териал - каленка 
от реколта 2019 г.  
(саМо в изБата - 
няМаМе ДистриБу-
тори). Тел. 0888/520-
053, 06132/2459, 
06132/2460. [33, 3]

разсаД ДоМати Рила, 
Ръгби, момини сълзи, Роза 
Лукс, Наслада се продава 
в с. чавей, - справки на 

тел. 0897/80-99-90. [12, 
1]

животни проДава
Малки телета се прода-
ват на тел. 0876/415-480. 
[3, 3]
кокошки-носачки, ша-
рени пилета и патета, 
може и заклани, се про-
дават на тел. 0884/00-60-
98. [2, 2]

храна за животни
сено на бали по 2.50 
лв. се продава на тел. 
0899/960-591. [11, 10]
правоъгълни Бали 
продава. Безплатен транс-
порт. Тел. 0895/068-983. 
[11, 8]
Бали сено продава тел. 
0899/960-591. [11, 5]
храна за кучета се про-
дава на тел. 0884/00-60-
98. [2, 2]

Бали сено продават на 
тел. 0879/861-868. [5, 1]

купува разни
стара наФта се купува 
на тел. 0895/752-838.
изкупува Буркани сре-
щу „Капитан Дядо Нико-
ла“ - тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497.
пункт за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

ДоМашни люБиМци
йоркширски териер - 
бебе, момче; болонка - 
бебе, момиче, се продават 
на тел. 0892/244-703. [3, 
1]

проДава тор
Биотор за градини и 
овощни насаждения се 
продава на тел. 0898/630-
249. [22, 10]

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

28/02

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 28.03./25.04./30.05., 40 лв.
ОДРИН - 21.03., 2 дни/1 нощ., 99 лв.
БУКУРЕЩ ЗА 1 ДЕН - 06.06., 43 лв.
БУКУРЕЩ THERME - 07.03./11.04., 45 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 27.03./18.04./                                                         
01.05./23.05., от 152 лв. 
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 168 лв.  
ВЕЛИКДЕН В РУМЪНИЯ - 18.04., 2 нощ.,143 лв.
ВЕЛИКДЕН В ДУБРОВНИК - 17.04., 3 нощ., 390 лв.    
ВЕЛИКДЕН В БИТОЛЯ-ОХРИД-БЕРОВО - 16.04, 245 лв.                                                                                                             
ДЕЛЧЕВО-БЕРОВО - 11.04., 1 нощ., 140 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 08.04/27.05, 3 нощ., 285 лв. 
ОХРИД-СТРУГА-СКОПИЕ - 30.04, 2 нощ., 189 лв. 
СОЛУН-МЕТЕОРА-ЕДЕСА - 23.04.,2 нощ., 225 лв.
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 29.04., 3 нощ.,зак., 395 лв.    

ДЕЛТАТА НА Р. ДУНАВ - 30.04.,2 нощ.,зак.,185лв 
ЗАГРЕБ-ПЛИТВ.ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА -13.05.,439 лв. 
КАВАЛА-ХАЛКИДИКИ-АТОН-22.05.,2 нощ., 230лв.  
ОХРИД-СТРУГА-СКОПИЕ - 23.05.,2 нощ., 210 лв.                                                                                                          
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКДЕН ВЪВ ВИЕНА - 16.04.,3 нощ., 435 лв.
ВЕЛИКДЕН НА О. КОРФУ - 16.04.,3 нощ.,341 лв.    
ВЕЛИКДЕН СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.04., 2 нощ., 208 лв.
ЗАГРЕБ-ПЛ.ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА - 10.04., 3 нощ., 285 лв.    
ПОЧИВКИ О. КОРФУ - 7 полупансиона от 480 лв.                                                                                                                                     
ВЕЛИКДЕН САМОЛЕТ
РИМ - 1049 лв., ПРАГА - 799 лв., БУДАПЕЩА 
- 719 лв., ВИЕНА - 789 лв., МАДРИД - 989 лв., 
БАРСЕЛОНА - 999 лв., ДУБРОВНИК - 593 лв., 
САНТОРИНИ - 747 лв., МАЛТА - 995 лв.  
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR  

sviat@mail.bg

 
         

Билети, пътувания
автоБусни, саМолет-
ни БиЛеТи се предлагат 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

ПЕНЧо КойЧЕВ, 
експерт „Комуникация, 
информация и логисти-
ка“ в Областен информа-
ционен център – Габрово

 стартира изпълнението 
на одобрените договори 
за предоставяне на без-
възмездна финансова по-
мощ (бФП) по процедура 
за „Подобряване на про-
изводствения капацитет в 
малките и средни пред-
приятия“ на оперативна 

програма „иновации и 
конкурентоспособност“ 
(оПиК).
 своите договори полу-
чиха 203 одобрени проек-
та на компании за цялата 
страна с обща стойност на 
бФП от над 145 млн. лв. 
десет от одобрените пред-
приятия развиват своята 
дейност на територията 
на област Габрово. това 
са габровските „апронекс“ 
оод, „булбиокем“ еоод, 
„елна“ оод, „новотика 95“ 

ад, „Перфект“ еоод, „По-
дем Габрово“ еоод, „ра-
дев Принт“ еоод, „тракс 
аудио“ еоод и севлиев-
ските „М-Прес“ оод и 
КеМП ад. 
 договорите бяха връ-
чени на бенефициентите 
на официална церемония 
от заместник-министъра на 
икономиката Лилия ивано-
ва и от заместник-главния 
директор на Главна дирек-
ция „европейски фондове 
за конкурентоспособност“ 

илияна илиева.
 иванова изтъкна, че 
това е втората обявена 
процедура за подобряване 
на производствения капа-
цитет в малките и средни 
предприятия от началото 
на този програмен пери-
од, тъй като интересът на 
бизнеса към нея е изклю-
чително висок.
 „доказателство за 
това са оценените над 1 
500 броя подадени проект-
ни предложения. Постъпи-
ха много качествени про-
екти и обсъждаме възмож-
ността за наддоговаряне 
по процедурата“, подчерта 
тя. По думите й, с тези 

европейски средства по 
оПиК българските фир-
ми ще могат да закупят 
машини и оборудване, да 
разширят дейността си, да 
осигурят ръст и заетост.
 „Министерството на 
икономиката продължава 
да работи за подобрява-
не на достъпа на малките 
и средни предприятия до 
финансиране, както и за 
подпомагане на износа им 
до международните паза-
ри“, заяви още заместник-
министър иванова. Вед-
нага след официалното 
връчване на договорите се 
проведе обучение за бене-
фициенти.

Деñет кîмпаíии îт îáлаñт Гаáрîвî ñключиха äîãîвîри 
за пîäîáряваíе íа прîизвîäñтвеíия капацитет 

Отîплеíие íа пелети ñ цеíа и качеñтвî áез алтерíатива
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. 

.всички продукти на на GOLDEN 
FIRE се доставят до клиента ди-
ректно от завода. представител-
ствата осигуряват гаранционния 
и извънгаранционен сервиз. 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 система 
за отопление на пелети..транспорт - 60-80 лв. .монтаж - 220 лв..първоначален пуск - 80 лв.

Самî клиеíтите, закупили прîäукт 
íа “Гîлäъí файър” îт ИК „Кîлîíел”,  
пîлучават ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРъжКА. Оñтаíалите при íужäа îт 
ãараíциîíеí ñервиз тряáва äа íаправят 
заявка íа телефîíите íа äîñтавчика. сАмо зА клИЕнтИтЕ нА Ик „колонЕл“ - бЕзплАтЕн пуск

ЦЕнИ за 2020 г. с ДДс.пелетна камина GF PS12 суха - цена: 1650 
лв..пелетна камина GFN12 - цена: 1900 лв..пелетна камина GFN18 - цена: 2150 лева. 
GFN18 - 1850 лв..пелетна камина GFN24 - цена 2250 лв..пелетна камина GFN30 - 
цена: 2550 лв..промо! GF 858 VIP пелетна 
горелка с мощност от 8 kw до 
58 kw, керамична запалка, два 
подаващи шнека и автоматично 
механично самопочистване с 
нова цена 1690 лева..пакет „25 киловата“ 

включва: Пелетна горелка Gf 45 
+ Водогреен котел GF CB24P  + пода-
ващ шнек + бункер за 210 кг пелети - 
цена: 2640 лева..пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна горелка Gf 45 + Водогреен ко-
тел GF CB35P +  подаващ шнек + бункер за 210 
кг пелети.

 пакет „48 киловата“ - 3140 лева.
включва: Пелетна горелка GF PB52 + Водогреен котел 
GF C48P +  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 385 лева. с две години пълна гаранция!

+ 390 лева за горелки от серията VIP - самопочистващи се
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ВЕлА лАзАроВА

 - Г-н моллов, каква 
е идеята на изложбата 
и какво искате с нея да 
провокирате?
 - бих искал най-на-
пред да отбележа, че пър-
во съм станал архитект, 
а след това съм започ-
нал да се занимавам с 
градско планиране. Про-
дължавам да работя с 
общините. а съм станал 
архитект, благодарение 
на това, че рисувам от 
детството. за мен това е 
призвание.
 бих казал, че сега, на 
тези години това за мен 
е едно благодатно зани-
мание. с огромна обич и 
вълнение към архитектур-
ното наследство. Колкото 
повече го изучавам, тол-
кова повече се гордея, 
че съм българин. искам 
младите и всички хора да 
вдигнат поглед, да видят 
това, което ни заобикаля. 
да го пазят. да го поддър-
жат живо, защото наслед-
ството, ако не е живо, 
ако в него няма живот 

или някаква функция, а 
само на 50 години се ре-
монтира и пази като му-
зей, то не е живот. затова  
освен че рисувам карти-
ните, подготвям към тях и 
по една страничка текст. 
В чужбина съм правил 
много изложби и забе-
лязвам, че хората гледат 
картината, но искат да на-
учат и нещо за нея - кой 
е бил собственикът, кой е 
дал парите. Констатирам, 
че за църквите, училища-
та, обществените сгради е 
правено дарение не само 
от богатите навремето 
хора, а и от население-
то. Плод на дарение са 
априловската гимназия, 
театрално-библиотечното 
здание в Габрово, почти 
всички училища в бълга-
рия са плод на дарение. 
 - какво сте избрали 
да покажете с изложбата 
в боженци?
 - това е Габрово, бо-
женци, етъра, трявна, 
дряново, малко от Велико 
търново, елена, от сто-
лицата, от родния русе, 
Пловдив, който миналата 

година беше европейска 
столица на културата. той 
присъства в миналого-
дишния ми календар, а 
тази година календарът 
е посветен на морските 
градове. Понеже идвам от 
родопите, има един раз-
дел със смолян, Широка 
лъка, Гушевите конаци, 
златоград - само архите-
ктурно наследство. само 
големите картини са 53. 
В експозицията една от 
най-старите ми работи - 
храмът „Успение богоро-
дично”, е от 1998 година.
 Преди минути снимах 
сградата, в която е из-
ложбата. старото школо 
от  1872 г. е не само па-
метник на архитектурата, 
но и на културата и духо-
вността в българия. Под-
готвил съм и два албума 
на български и английски 
език с показаното в из-
ложбата. Ценна информа-
ция за посетителите.
 - Известно е, че из-
питвате огромен респект 
към архитектурното на-
следство?
 - разбира се, огромен 
респект към недвижимо-
то културно наследство, 
защото то по най-кате-
горичен начин разказва 
за бита, живота, за това, 
което нашите предци са 
създавали. то респектира 
и с нещо друго -  жела-

нието за вечност. нещата 
са правени не както сега, 
ден за ден, колкото да 
върви търговията. Всеки 
архитектурен детайл има 
своите символи и това 
трябва да ни учи много.
 балканската архитек-
тура в европейски аспект 
може да се каже, че тя е 
част от средиземномор-
ската. Подобни елементи 
могат да се видят в ис-
пания - андалусия, сици-

лия, Гърция, италия и др. 
така че това е един от 
големите, забележителни 
сектори на средиземно-
морската архитектура.
 - като експерт какво 
точно включва – устой-
чиво градско развитие и 
планиране?
 - Много се радвам, че 

ми задавате този въпрос. 
има пет неща, които ха-
рактеризират нашата дей-
ност. често обучавам кме-
тове, общински съветници 
и много често започвам 
с устойчивото развитие. 
Предстои да се правят 
общинските планове за 
следващия планов период. 
 Устойчиво развитие 
е всичко, каквото пра-
вим ние. да го обосно-
вем, да го обмислим от 

икономическа, социална, 
екологична гледна точка. 
следващата обаче е рав-
ностойна на трите - това 
е културната идентичност. 
не може нещо да бъде 
устойчиво, ако е привне-
сено. дори тук, в божен-
ци, изложбата акцентира 
на мястото, където е. тези 

четири неща  са важни, 
но без петото не може - 
доброто управление. Как 
ще управляваме във вся-
ка една наша дейност? да 
се направи една улица, 
осветлението, къща, една 
реклама трябва да е съ-
образена с тези пет ос-
новни направления. това 
се казва устойчиво разви-
тие. 
 - откога са контакти-
те ви с Габрово?
 - още от времето на 
иван ненов и д-р Мария 
томова, богомил белчев, 
Цветан нанов, Мирослав 
семов в дряново, рабо-
тихме с швейцарската 
агенция за развитие и 
говорихме по темите за 
устойчиво развитие. беше 
направен обществен фо-
рум за четири години. там 
се запознах и с томислав 
дончев, който работеше 
още в „отворено обще-
ство”, и до ден днешен 
сме в много хубави от-
ношения. Много го ува-
жавам. В този обществен 
форум работих и с тони 
Янкабакова от иМКа - 
Габрово, нина Мускурова, 
сдружение на общините 
„стара планина” и др. 
тези хора са ми близки и 
приятели до днес.

 имаше една много ва-
жна тема - градска реге-
нерация, което означава 
нов живот за сградите. 
Жал ми е за сградите на 
старите фабрики. По све-
та те станаха какво ли не. 
Всички други неща може 
да са о'кей, но управле-
нието трябва да намери 

решението.
 По-късно, към 2004-
2005 г. в Габрово напра-
вихме една конференция 
„Габрово - община нике-
лино, италия” точно на 
тези тема. Какво правят в 
никелино (малък град до 
болоня) по този въпрос? 
Градове горе-долу с ня-
какви общи параметри и 
показатели. и тук ще го-
воря конкретно: Габрово 
има Шести участък - сър-
цето на Габрово. тогава 
говорихме. Ще продъл-
жа да говоря, ако имам 
щастието да се срещна с 
кмета г-жа таня Христова. 
непременно искам да го 
направя, защото сега има 
една програма „Creative 
Europe” за креативните 
квартали. Шести участък 
е един типичен креативен 
квартал с богато архите-
ктурно наследство, с въз-
можности за занаяти. та-
кива квартали в българия 
има в Пловдив - Капана, 
Варна - таляна, Вароша в 
Ловеч и благоевград, ста-
рия град в добрич, само-
водската чаршия - Велико 
търново, ул. „богориди” 
- бургас и др. тези квар-
тали имат възможност за 
финансиране. сега е мо-
ментът да се влезе в об-

щинските планове точно 
по четвъртия приоритет 
за устойчиво развитие - 
идентичност и култура. 
Много бих желал това да 
се случи за Габрово.
 - Градът се вълнува от 
тунела под Шипченския 
проход?
 - има защо. тук ми-
нава т. нар. девети тран-
севропейски коридор, 
който идва от Хелзинки, 
минава през букурещ - 
русе - Велико търново. и 
е страшно важно тунелът 
да стане. Прави се връз-
ката от северна европа с 
беломорието. това е един 
ключов проект и той стои 
в програмата още отпре-
ди десет години.
 - новото в устойчиво-
то развитие?
 - новото е, че освен 
сградите, ансамблите, 
това са и креативни-
те квартали, в които се 
запазва духа на стария 
град, където могат да се 
развият занаятите. Много 
от тях ще изчезнат, но те 
са свързани с нуждите 
на туризма. наистина на 
„етър”-а ги има, но това 
е в града, където хора-
та живеят, работят. Могат 
да се направят социални 
чайни, споделени офиси, 
да има културни изяви 
- концерти, изложби. да 
има културен живот, тво-
рци на културата.
 - как виждате насто-
ящо Габрово? 
 - да, градът има своя 
физиономия. В изложбата 
има една картина - колаж 
от габровските забележи-
телности. отгоре е цита-
тът на европейския пъте-
шественик Феликс Каниц:  
„Габрово е една голяма 
работилница”.
 Габрово има огромно 
бъдеще. ако трябва да се 
обоснова, трябва да ми-
нем през люлката на но-
вобългарското образова-
ние - априловската гимна-
зия, българския Манчес-
тър...  Габрово има право 
да живее и се развива 
с пулса на времето. той 
е един от центровете за 
развитие в професионал-
ната концепция. Габрово 
- Велико търново - севли-
ево са едни от центрове-
те, както Варна, бургас в 
стопанско отношение.
 околовръстният път, 
тунелът ще предизвика 
много голям интерес, но 
новата индустрия - тури-
змът, която преди сто го-
дини я нямаше, тя също 
е важна. българия е тол-
кова богата с културно-
историческо наследство, 
колкото с морето, приро-
дата, балнеологията.

Арх. Белиí Мîллîв: „Риñувам ñ îãрîмíа îáич и 
вълíеíие културíî-иñтîричеñкîтî íаñлеäñтвî”

 ApxИТeКТ БeлИН MoллoВ (1946 г.) e известен 
експерт, урбанист с петдесетгодишен професионален опит.  
Спeциaлиcт в oблacттa нa ycтpoйcтвeнoтo плaниpaнe и 
гpaдcкoтo paзвитиe. Бил e диpeктop нa „Coфпpoeкт“ - Диpeк-
ция „Гeнepaлeн плaн нa Coфия“, къдeтo e pъкoвoдил интep-
диcциплинapни eкипи зa кoнцeптyaлни гpaдoycтpoйcтвe-
ни paзpaбoтки, cъвeтник в Cтoличния oбщинcки cъвeт, 
зaм.-миниcтъp нa MppБ, cъпpeдceдaтeл нa пpeгoвopнaтa 
пoзиция „peгиoнaлнa пoлитикa“ пo дoгoвopa зa пpиcъeдиня-
вaнe нa Бългapия към eC, cъвeтник нa Mиниcтъpa нa ppБ и 
xoнopyвaн пpeпoдaвaтeл пo cпeциaлнocттa „Уpбaнизъм“ в 
УACГ. Учacтвaл e в paбoтaтa пo ycтpoйcтвeни плaнoвe нa 
гpaдoвe в Aлжиp, Bиeтнaм, либия и Moзaмбик. pъкoвoдил e 
кoлeктиви зa изpaбoтвaнe нa нopмaтивнa бaзa в oблacттa 
нa ycтpoйcтвoтo нa тepитopиятa и пpoгpaми зa peгиoнaлнo 
и пpocтpaнcтвeнo paзвитиe, yпpaвлeниe нa мecтнo и pe-
гиoнaлнo нивo, eвpoпeйcкa интeгpaция и пpилaгaнe нa Koxe-
зиoннaтa пoлитикa нa eC.
 Учacтвaл e в eкcпepтнaтa гpyпa нa Cъвeтa нa eвpoпa зa 
paзpaбoтвaнeтo нa „xapтaтa нa гpaдoвeтe“. Бил e мeтo-
дичecки pъкoвoдитeл нa peдицa oбщинcки плaнoвe зa paзвитиe 
и oблacтни cтpaтeгии. Имa мeждyнapoднa квaлификaция пo 
тepитopиaлнo и ceлищнo ycтpoйcтвo, peгиoнaлнo paзвитиe и 
yпpaвлeниe, cтpaтeгичecкo плaниpaнe, ypбaнизъм, ycтoйчивo 
гpaдcкo paзвитиe и плaниpане. 
 На 21 февруари  в  МАИР „Боженци”, в Старото школо бе 
открита неговата самостоятелна изложба-акварел „Архите-
ктурното наследство на България”.


