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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, допълнител-
ни финансови бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. Работа в екип от млади, амбициозни хора, доказа-
ни 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
вèñîкîкачåñтвåíè 
дървåñíè

ПЕЛЕТИ
КЛАС А1

360 лв./тîí 
дî èзчåрпваíå 

íа кîлèчåñтвата 
ñ áåзплатíа 

дîñтавка 
íад 2 тîíа 

За заявка è дîñтавка 
тåл. 0877272621
ãр. Сåвлèåвî. 
ул. “Марèí Пîпîв” 41

Негово Високопреосвещенство Великотърновският митрополит Григорий в Габрово:

Началîтî íа íашåтî îñвîáîждåíèå 
å Бълãарñката åкзархèя

 „Българската екзар-
хия е началото на нашето 
освобождение“, подчерта 
в словото си по случай 
Трети март Негово Висо-
копреосвещенство Вели-
котърновският митрополит 
Григорий. Дни след като 
отбелязахме 150 години от  

учредяването на Българ-
ската екзархия (първата 
и единствена легитимна 
институция, която е пред-
ставлявала българите пред 
османското правителство 
и външния свят до 1878 
година), владиката отново 
припомни, че „вярата е 

най-силното оръжие“.
 В съслужие със свеще-
ници от трите габровски 
църкви Негово Високоп-
реосвещенство отслужи 
панихида на Братската 
могила северно от храм 
„Успение Богородично“.
 Митрополит Григорий 

прочете заупокойна мо-
литва за загиналите за 
свободата руски воини 
и български опълченци и 
преля с вино земята пред 
Братската могила, в която 
са положени костите на 
481 защитници на Шипчен-
ския проход от началото 

на августовските боеве до 
28 декември 1877 г.
 Цветя в памет на за-
гиналите от славната 14-
та пехотна дивизия под-
несоха кметът на Габрово 
Таня Христова, областният 
управител Невена Петко-
ва, народните предста-

вители Николай Сираков 
и Кристина Сидорова, 
председателят на Общин-
ски съвет Климент Кунев, 
представители на Женско-
то благотворително друже-
ство „Майчина грижа“. 
 Великотърновският 
митрополит пожела на 

всички габровци „Честит 
празник и леки пости!“.
 Празникът в Габро-
во продължи на площад 
„Възраждане“, където се 
състоя тържествена цере-
мония за издигане на на-
ционалното знаме.
	 Бояна	Пенчева

 На 3 март в музей 
„Етър“ представители на 
дружество „Традиция“ по-
казват хладни и огнестрел-
ни оръжия, предлагат кни-
ги за личности, свързани с 
освободителната борба на 
българите. Организацията 
провежда благотворителна 
кампания за изграждане 
на паметник на загина-
лите от четата на Христо 
Патрев по време на Ап-
рилското въстание.

продължава на стр. 4

"Традèцèя" пîдå 
акцèя за памåтíèк 
íа Õрèñтî Патрåв è 
íåãîвèтå чåтíèцè

За първи път видях 
толкова млади хора 
на върха! 
повтарям: За първи път! 
България има Бъдеще! 

Кирил Койчев, Габрово

Дåцата íа 
"Чардафîí" 
ñå прèцåлèха в 
ББЛ-тèтлата8



2 4	март	2020	г.

• аВарии - 066/816-130
• инфорМационЕн офис - 066/816-113
• инфорМационЕн офис  
 инкасо - 066/816-117

„Вик” ооД - габроВо
бул. „Трети март” № 6
www.vik-gabrovo.com

 - Г-жо сидорова, как-
во Ви провокира в деня 
за парламентарен кон-
трол да зададете въпрос, 
свързан с функционира-
нето на Държавната аген-
ция по безопасност на 
движението?
 - Точно преди една го-
дина в Министерския съ-
вет беше създадена Дър-
жавна агенция по безо-
пасност на движението по 
пътищата и бяха отпуснати 
3 млн. лева за нейната 

издръжка. А мотивите, с 
които беше прието това 
решение, бяха: „Подобря-
ване на координацията 
при формулиране на по-
литиките за пътна безо-
пасност и обезпечаване 
на тази политика с обек-
тивни, безпристрастни и 
всеобхватни данни и ана-
лизи“.
 Искам да подчертая, 
че към момента на съз-
даване на агенцията вече 
съществуваха 11 такива 

структури и реално това 
е 12-та, която отговаря за 
безопасността по пъти-
щата. Ето защо зададох 
и въпроса: „Подобри ли 
се нещо по отношение на 
пътната безопасност за 

тази една година от създа-
ването на агенцията?“.
 - според Вас, подобри 
ли се ситуацията по бъл-
гарските пътища?
 - За съжаление, към 
днешна дата черната ста-

тистика не се е променила 
към по-добро. Напротив, 
увеличи се броят на жерт-
вите по пътя. А страната 
ни е много далеч от из-
пълнението на собствена-
та си цел – намаляване на 
загиналите по пътя, което 
беше заложено в страте-
гията още през 2011 г., а 
именно жертвите на пътно-
транспортните произшест-
вия да бъдат намалени с 
50 процента. 
 Лошото в случая е, че 
правителствените деклара-
ции за водене на политика 
за намаляване на трав-
матизма са само хубави 
пожелания, останали в съ-
биращи прах листове хар-
тия, които не са намерили 
практическо измерение. 
Този извод налага докла-
дът за състоянието на без-
опасността на движението 
по пътищата в България за 
2019 година, изготвен от 
Агенцията и приет от МС 
през декември миналата 
година. 
 - на фона на тази теж-
ка констатация, какво се 
случва в самата агенция?

 - По щатно разписа-
ние там са 39 човека. В 
това число председател с 
политически кабинет, гла-
вен секретар, пиар, де-
вет човека администрация 
и 22 служители специа-
лизирана администрация. 
Според биографиите на 
ръководството на агенци-
ята става ясно, че това са 
специалисти по английска 
филология, международни 
отношения, политология – 
все специалности, „близ-
ки“ до безопасността на 
движението по пътищата.
 - Все пак ДаПБ е из-
вършвала определени 
дейности през изминала-
та година.
 - Да, извършвала е, 
а част от тези дейности 
са интересни. Така едно 
от първите неща, които 
са свършени там, е по-
ръчка за два чисто нови 
джипа за сумата от 132 
хиляди лева. Както и обя-
вяването на конкурс за 
плакат и други указания 
за разпространение в об-
щинските учреждения, за 
препоръки за пътна без-

опасност, които така или 
иначе ги има в българско-
то законодателство.
 - какви точно бяха Ва-
шите въпроси?
 - Попитах, допринес-
ла ли е и как Държавна 
агенция за движение по 
пътищата за преодоляване 
на пропуските в полити-
ката за безопасност на 
движението по пътищата и 
по-важното от това – пъти-
щата ни да бъдат по-без-
опасни. Както и намаля-
ха ли жертвите на пътно-
транспортни произшествия 
след създаването на тази 
агенция.   
 - Получихте ли отго-
вор?
 - С отговор се анга-
жира вицепремиерът То-
мислав Дончев. Но негови-
те отговори не ме удовлет-
вориха. Защото отново се 
говори за европроекти и 
усвояване на средства, 
а никой не се ангажира 
с търсене на ефективни 
подходи за решаване на 
проблемите, свързани с 
пътищата, както и за нама-
ляване на жертвите по тях. 

вела лаЗарова

 В навечерието на На-
ционалния празник - 3 
март, уважаваният краев-

ед, литератор  и ревностен 
изследовател на миналото 
на Габровския край Ангел 
Илиев Ангелов представи 
най-новата си книга „Ро-

долюбците Илия, Райчо и 
Ванката Попхристови от 
Габрово” в Регионална 
библиотека „Априлов - Па-
лаузов”.

 „По много интересен 
начин Ангел Илиев показ-
ва живота на трима бе-
лежити габровци, трима 
братя, които можем да 

кажем, че олицетворяват 
възрожденската епоха. 
Илия Христович е изявен 
учител в класното училище 
в Габрово, Райчо Попович 
- предприемчив, заможен 
българин в Румъния, кого-
то авторът нарича нацио-
налреволюционер, подпо-
мага българската револю-
ционна емиграция. Отдал 
цялото си състояние в 
борбата за освобождение. 
Истински жест на патрио-
тизъм. 
 Иван (Ванката) По-
пхристов, завършил воен-
ното Александрийско учи-
лище в Москва (1864 г.), 
носител на руски орден за 
храброст, сражавайки се в 
Руската армия за Западен 
Кавказ, военен командир 
на четата на Хаджи Ди-
митър и Стефан Караджа. 
Той тръгва на въоръжена 
борба с ясната цел да 
бъде полезен с военните 
си умения в борбата за 

освобождение. Героичната 
му смърт, загинал само на 
25 години при Канлъ дере, 
Севлиевско, е белег на 
самоотверженост и целе-
насочена дейност в името 
на отечеството.
 В книгата впечатлява 
много това, че авторът об-
ръща голямо внимание на 
семейната среда, обста-
новката в Габрово - фак-
тори, които въздействат 
за възпитанието на три-
мата синове - достойни 
българи”, отбеляза Пенка 
Петрова, учител по исто-
рия в Националната Апри-
ловска гимназия. 
 „Интересът ми към три-
мата братя бе предизви-
кан от това, че са големи 
родолюбци. С разкриване 
образите на Илия, Райчо 
и Ванката Попхристови ис-
кам да кажа на читатели-
те: да обичат България по  
примера на тези родолю-
биви габровци”, каза Ангел 

Ангелов.
 Като благодари и поз-
драви аудиторията - бъде-
щи читатели, с Национал-
ния празник - 3 март, той 
сподели, че вече е отбе-
лязал 60 години книжов-
на дейност с публикувани 
повече от 400 статии в 
списания и вестници и 16 
книги само от библиотека 
„Памет габровска”. 
 Краеведските му про-
учвания са в основата 
и на почти завършената 
книга за Гана Дюстабано-
ва, сестрата на воеводата 
Цанко Дюстабанов, съпру-
га на габровския учител 
Наследников.
 Вече е започнал рабо-
та върху бъдещо издание 
„Казусът Македония вче-
ра, днес, утре”, в което за-
щитава тезата, че до края 
на 1918 година в Мизия, 
Тракия и Македония има 
само един народ - българ-
ският. 

Крèñтèíа Сèдîрîва: “ДАБП харчè държавåí рåñурñ, 
а рåзултатèтå ñа „íåвèдèмè” за îáщåñтвîтî íè”

СтеФка БУрмова

 Какво свърши или по-точно какво не свърши Държавна 
агенция „Безопасност по пътищата“ (ДАБП) за една годи-
на? – попита от трибуната на Парламента габровският 
депутат от ПГ на коалиция „За България“ Кристина Сидо-
рова. Според нея това е „поредната агенция, която харчи 
държавен ресурс, а резултатите все още са „невидими“ за 
обществото ни“. Тя подчерта, че една от първите проведени 
обществени поръчки от страна на Агенцията е за покупка 
на два нови джипа. Какво провокира габровския депутат да 
се интересува от свършеното за година време от страна на 
държавната институция, какво сочат нейните наблюдения 
- дали ДАБП изпълнява възложените й от правителството 
функции, успява ли тази национална структура да работи 
така, че пътищата в страната да са по-спокойни, а жерт-
вите от пътни инциденти да намаляват. По тези и други 
въпроси разговаряме с Кристина Сидорова.

Аíãåл Аíãåлîв прåдñтавè íîвата ñè кíèãа „Рîдîлюáцèтå Илèя, 
Райчî è Ваíката Пîпхрèñтîвè îт Гаáрîвî”, пîñвåтè я íа Трåтè март 

Днес от 19 часа в Художествената галерия „Христо 
Цокев“ Габровският камерен оркестър ще изнесе 

Тематичен концерт 

посветен	
на	италианската	барокова	и	романтична	музика

Солисти ще бъдат изтъкнатият български пианист и 
композитор Виктор Чучков и цигуларките Надежда 

Атанасова и Даниела Данис Туран - Христова

 С три години да бъде 
удължен срокът на дого-
вора за възлагане упра-
влението на „Регионален 
хоспис” ЕООД на Нели То-
дорова, решиха общински-
те съветници в Габрово. 
 Те й възложиха задача 
за целия срок на догово-
ра осигуряване на трайна 
финансова устойчивост, 
положителен финансов 
резултат и средства за 
инвестиции чрез икономи-
ческа и административна 
политика, съобразена с 
потребностите от медицин-
ски и здравни грижи на 
потребителите, привличане 
на потребители на свобо-
ден прием, чрез развива-

не и утвърждаване на ка-
чествени услуги и тяхното 
популяризиране.
 А също така повишава-
не качеството на услугите, 
предоставяни от друже-
ството, чрез повишаване 
квалификацията на пер-
сонала; подобряване на 
условията на престой на 
потребителите; привлича-
не на външен финансов 
ресурс; цялостен контрол 
върху дейността на хоспи-
са от управителя.
    На заседанието стана 
ясно, че през тригодишния 
период на управление на 
Нели Тодорова значително 
се е покачил броят на па-
циентите, постъпили в хос-

писа на свободен прием.
 Средният брой легла, 
заети за пълен месец през 
2019 година в хосписа, е 
бил 27-28, което се добли-
жава до пълния му капаци-

тет от 30 легла. 
 През последните три 
години дружеството реали-
зира положителен финан-
сов резултат. Печалбата 
през 2017 г. е била 25 002 
лв., през 2018 г. - 13 226 
лв., а през 2019 г. - 8 543 
лв.
 Това доказва, че ста-
билността на дружеството 
зависи от броя на потре-
бителите. 
 Общинският съвет за-
дължи Тодорова да раз-
работи и внесе за одо-
брение в Общински съвет 
- Габрово бизнес програма 
за развитието и дейността 
на хосписа най-късно до 
14 април.

С 3 ãîдèíè удължèха дîãîвîра íа Нåлè Тîдîрîва 
за управлåíèå íа рåãèîíалíèя хîñпèñ в Дряíîвî 

 Свеж колорит, нетра-
диционни решения и много 
настроение показват твор-
бите на  троянския худож-
ник Милко Дачев в севли-
евската галерия „Видима“.
 Като стил Милко Да-
чев определено е привле-
чен от свободата на аб-
стракционизма и оставя 
волно четката и душата да 

си партнират като разго-
рещените изпълнители на 
латино танц. В работите 
му могат да се усетят вли-
яния от Кандински, Ма-
левич и други известни 
абстракционисти. 
 Характерно в творби-
те му преобладават пове-
че топли акценти, които 
добре са балансирани с 

цветове от студената гама. 
Композициите в творбите 
му са добре структурира-
ни с усещане за симе-
трия. В картините му кипи 
от енергия, емоциите са 
овладени, но само частич-
но и оставят усещане за 
случване, за порив, за на-
гон, за нещо хубаво, което 
предстои.

Вîлíата чåтка è ñвåжèят кîлîрèт íа 
Мèлкî Дачåв - в ãалåрèя “Вèдèма”
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вела лаЗарова

 - Г-н Гатев, Вие сте 
изявен радиотехник, из-
вестен майстор на спорта 
по мотоциклетизъм, как  
Вашата търсеща натура 
обърна поглед към други 
технически предизвика-
телства?
 - Наистина от електро-
никата преминах към ма-
шиностроенето, защото в 
него има много електрон-
ни уреди, които участват в 
контрола и управлението 
на различни изделия. 
 Спомням си, имаше 
една изложба в Габрово, 
за която бях направил 
един уред - осцилоскоп,	
да	измерва	визуално	раз-
ликата	 в	 стъпката	 на	
зъбните	колела.
 - и професионално 
къде се насочихте?
 - В инструменталното 
производство. Започнах 
работа в Базата за тех-
ническо развитие на ин-
струменталното производ-
ство към завод „Болше-
вик”, който беше първият в 
страната за производство 
на металорежещи, дърво-
обработващи и измерител-
ни инструменти. Заводът 
бе израснал след нацио-
нализацията през 1947 го-
дина, която обхваща две 
металообработващи рабо-
тилници, собственост на 
братя Митеви, с около 50 
работници, които произ-
веждат чугунени отливки, 
земеделски сечива, плуго-
ве и пили за желязо.
 Началото на завода е 
5 януари 1950 г., когато се 
премества в сградите на 
бившата кожарска фабри-
ка на братя Наневи.
 Когато дойде предло-
жението за работа в база-
та, там вече беше дошъл 
на работа доц. Богомил 
Антонов от София - мно-
го добър специалист! За-
вършил в Съветския съюз, 
защитил дипломна рабо-
та при техния голям учен 
проф. Лазаренко, открива-
тел на електроерозийните 
машини. Антонов беше чо-
век с много идеи. На мен 
това ми хареса. На доц. 
Антонов се дължи внася-
нето на тези машини в 
Габрово и постъпването 

ми на работа в добре об-
заведената електролабо-
ратория на базата. Видях 
предизвикателство, което 
приех.
 Освободиха ме от Ра-
диовъзела и воден от нов 
интерес, заработих в база-
та. Там задълбахме рабо-
та в новия сектор. Започ-
нахме производството на 
малки електроерозионни 
машинки.
 - това ли бележи нача-
лото на инструментално-
то производство?
 - Да, с приложение в 
машиностроенето и пласт-
масова промишленост.
 Беше ми даден път да 
работя в електролабора-
торията, оборудвана с из-
мервателни уреди, и да 
отговарям за нея. Когато 
дойде инж. Стефан Кузла-
нов, заработихме заедно. 
Разшириха се кръгозо-
рът и възможностите ми. 
Трябваше да се изследват 
режещите качества на ин-
струментите. Създадохме 
нови уреди, които липсва-
ха в България. Произвеж-
даха се зъбонарезни ин-
струменти за нуждите на 
машиностроенето. Продук-
ция, която се реализира 
за изследване на режещи-
те качества на инструмен-
тите.
 - кой беше първият Ви 
направен уред? 
 - Динамометър	за	из-
следване	 на	 режещите	
качества	 на	 инструмен-
тите. Налагаше се да се 
изисква много литература 
на западни фирми, пре-
печатки от съветска лите-
ратура, за да се ориенти-
раме в новостите на този 
сектор, за да си вършим 
качествено работата - уре-
ди за измерване на стру-
гарски ножове. По-късно 
от ГДР (Германия) можа-
хме да внесем някои уре-
ди. 
 - а посещавахте ли 
технически изложби?
 - Имах възможност да 
ходя на технически излож-
би в Европа. Есен отивах 
в Комитета за наука и 
технически прогрес в Со-
фия и разглеждах кален-
дарния план на панаирите 
в чужбина. За тези, които 
ме интересуваха, подавах 

документи за посещение. 
 Първата изложба, коя-
то посетих, беше в Швей-
цария. Пътувах винаги с 
жена си, да не съм сам. 
Ползвах немски език. Там 
харесах една машина за 
електростатично боядис-
ване на метални изделия 
с напрежение около 80-
100 хиляди волта, потен-
циал, който не позволя-
ваше пръскане на боята 
навън. И си казах - това 
ще го направя! Направих	
един,	 макар	 и	 примити-
вен	 уред,	 на	 100	 хиляди	
волта. Дойде проблемът 
за кабел. Тотьо Терзиев от 
Партията ме заведе в за-
вод „Ненко Илиев” в Се-
влиево, за да ми направят 
кабел. Те поеха ангажи-
мент, обаче кабелът, който 
направиха, бе твърд като 
бастун. Не можеше да се 
използва и уредът остана 
нереализиран.
 На специализирани 
технически изложби съм 
ходил в Германия, Италия, 
Холандия, Франция, Съвет-
ския съюз и др. Швейца-
рия бе страната с най-ка-
чествени електроерозион-
ни машини.
 Доц. Антонов се свър-
за с проф. Лазаренко в 
Съветския съюз и той ни 
покани на една междуна-
родна конференция в Ле-
нинград (Санкт Петербург). 
Запознахме се с поляци, 
чехи, германци и др. 
 Получили информация,  
след това задълбахме в 
електроерозионната об-
ласт и решихме, че ще 
правим такава машина. 
Това беше новост, не до-
била популярност още в 
машиностроенето, мета-
лообработването. Това е 
електрофизически метод 
за обработка на метали 
чрез директно прилагане 
на електрическия ток в 
зоната на обработка.
 Най-напред направи-
хме две	машинки	за	про-
изводство	на	щемпели	и	
знаци	от	твърдосплавни	
пластини. Те се използ-
ваха в завод „Болшевик” 
за маркиране на инстру-
менти. Машинката бе по-
казана на Пловдивския 
панаир и на изложението 
на Техническото научно 

творчество на младежта. 
Тогава получихме златна 
значка. Машинката доби 
популярност и предизвика 
интереса на повече от 30 
предприятия и работилни-
ци в страната. Разбира се, 
базата печелеше.
 От завод „Електрони-
ка” взехме една машина, 
оказа се стар тип и не 
стана за размножаване. 
Тогава се обърнахме към 
Министерството на маши-
ностроенето и Комитета 
за наука и технически 
прогрес за отпускане на 
средства за нов генера-
тор, което ни позволи да 
навлезем в новостите на 
този вид машини и след 
1967 година направихме 
пет такива машинки. Пър-
вата, наричах я моята	
машина, отиде за завод 
„Иван Йонков” (военно 
производство) в Трявна и 
завод „Импулс” в Габрово, 
друга - на ЦИНИТ МАШ 
- София за развойни нуж-
ди. От тях получихме дру-
га машина. Една машина 
остана в нашата база, в 
Габрово.
 Нашите електронни 
елементи нямаха необхо-
димото качество, но от 
Комитета изискваха да се 
работи само с български 
части. Бях склонен със 
собствени средства да 
доставя качествени еле-
менти (като транзистори), 
но ни беше отговорено да 
се работи само с българ-
ски части. Тогава вземах-
ме транзистори и диоди от 
Ботевград, които ги озо-
риха да ги произведат и 
направихме петте машини  
за електроерозионна об-
работка, за които стана 
дума. Тях ги работихме две 
години. Машината ерозира 
по три оси  X - Y – Z,  ра-
боти хоризонтално, вер-
тикално и диагонално. 
Това беше новост, която 
спечели златен медал на 
Пловдивския мострен па-
наир.
 - ролята на габров-
ската База за развойно 
развитие?
 - Беше ни обърнато 
внимание, че в базата се 
отделя много внимание на 
приложната дейност. Но 
базата бе на първо място 

по новости в изработката 
на уреди за машинострое-
нето и промишлеността.
 - имахте ли призна-
ние?
 - С Христо Найденов 
получихме първото автор-
ско свидетелство за изо-
бретение от Пловдивския 
панаир и Младежкото из-
ложение - автомат	 за	
контрол	 и	 маркиране	
на	 изделия	 с	 правоъгъл-
на	 призматична	 форма	
и по-специално на твър-
досплавни пластини за 
металорежещи инструмен-
ти, с които се извършват 
дефектоскопия и контрол 
на размерите им. Принос 
е високата скорост и точ-
ност на измерването.
 Имам награди за ви-
соко техническо равнище 
- за принос в техническия 
прогрес от Министерство 
на машиностроенето и ме-
талургията (1972 г.).
 С Христо Найденов и 
сина му Иван Найденов 
се хванахме да изработим 
машина	за	обработка	на	
пластините	за	перифер-
но	шлифоване.
 В Габрово имаше цех 
за производство на твър-
досплавни пластини. В 
завод „Болшевик” обра-
ботваха тези пластини с 
периферно шлифоване, 
което беше голям проблем 
за обработка на твърдата 
сплав. 
 Втора златна значка  
получи „Уред за измерва-
не на линейни величини 
„ЕЛ Микрон 02”, автор 
- колектив с ръководител 
Иван Христов от ОС на 
ОСО - Габрово”.

 

При обработ-
ката на пластините се от-
деляха маслени аерозоли 
и маслото трябваше да се 
изхвърли навън. По внос-

на машина изработихме 
аерозол	 статик	 (елек-
тростатичен	филтър	за	
прибиране	на	маслените	
аерозоли), за да няма 
замърсяване в производ-
ственото помещение.
 - като дългогодишен 
специалист имате и една 
уникална машина за за-
варяване?
 - В края на 90-те годи-
ни конструирах	 „машина	
на	 живота	 ми”	 за	 зава-
ряване	 на	 банцигови	 и	
биметални	 ленти	 за	 ря-
зане	 на	 метал по идея 
на Хари Богданов, соб-
ственик и управител на 
фирма „Технолес”. Тя се 
използва във всички ма-
шиностроителни предпри-
ятия. Подобни машини са 
изработвани от световно 
признатия производител 
„Идеал” (Германия), чиято 
цена е много висока, до-
като нашата е далеч по-
евтина, без да им отстъп-
ва по качество.
 - като истински буден 
габровец с предприемчив 
дух и дългогодишен опит 
предлагате нова инова-
тивна цифрова машина. 
каква е тя?
 - Това е инструментал-
на импулсна електроеро-
зионна машина с цифро-
во управление „Ерозимаш  
Хоби мини 20 А”, за която 
е достатъчна една работна 
маса (с помпен агрегат 
под нея). Върху машина-
та съм работил почти две 
години и половина. Вечер 
като легна, има за какво 
да мисля. 
 Електроерозията е 
сравнително нов електо-

физи ч е н 

метод 
за обработка на метали и 
токопроводящи материа-
ли, независимо от степен-

та на твърдост. 
 Този метод е открит 
по време на Втората све-
товна война в Съветския 
съюз от семейство Борис 
Ромзновил Лазаренко - 
Нина Лазаренко, водещи 
учени в електротехнологи-
ята. Няма област в мета-
лообработването, където 
електроерозията да не се 
приложи: инструментално 
производство, изготвяне 
на пресформи в праховата 
металургия, пластмасова 
промишленост, металоле-
ене, коване, стъкларска 
промишленост, вадене 
на счупени инструменти, 
фина механика, ремонтна 
и развойна дейност.
	 Цифровата	 инстру-
ментална	 електроеро-
зийна	 	 машина	 „Ерози-
маш	 Хоби	 Мини”	 съм я 
направил за мое удовлет-
ворение. Засега няма фир-
ми, които да предлагат 
подобни малки машини.
Машината чака своя про-
изводител. Производство-
то й ще направи достъпна 
електроерозийната техно-
логия за обработка на ме-
тали в малки предприятия, 
работилници, автосервизи. 
Възможност за решаване 
на технологични проблеми, 
които не могат да се ре-
шат посредством класиче-
ската металообработка.
 - Вие сте носител на 
Почетния знак на град 
Габрово, кога го получи-
хте?
 - През 2006 година по 
случай 80-годишнината ми 
бях удостоен с Почетния 
знак на Габрово „за без-
спорен принос в развитие-
то на радиосъобщителната 
и телевизионна техника”.
 - какво повелява се-
мейната традиция за не-
щата от живота?
 - Още от баща ми съм 
запомнил: Вкъщи трябва 
да има мир и любов с 
ведра, хубава атмосфе-
ра. Един мъж разплаче 
ли дори един път жена си, 
това вече не е дом. Лоши-
те новини от работата не 
трябва да се носят вкъщи. 
Да не съм длъжник на 
държавата. Да си плащам 
данъците. Да уважавам и 
най-бедния човек. Да бъда 
милосърден.

 ИвАН ГАТев (1926) ста-
ва известен още като ученик 
в Априловска гимназия, когато 
се прославя с изработени ра-
диопредаватели и осъществе-
ни предавания в ефир. Първите 
му стъпки са в работилницата 
на двамата известни в Габрово 
радиоспециалисти Димитър Ли-
ловски и Тодор Бочуков. Гатев  
прави собствена радиолаборато-
рия на пазара и поправя радио-
апарати. 
 Участва в радиофикацията 
на Габрово. Изработва първия 
български портативен магнето-
фон. С Тодор Бочуков имат заслу-
га за пускане на телевизионните 
ретранслатори на Петкова нива 
(1964 г.) и Киселчова могила. 
 Изобретател, рационализа-
тор с авторски свидетелства на 
машини с широко приложение в 
машиностроенето и пластмасо-
вата промишленост. 
 Иван Гатев е първият за-
служил майстор на спорта по 
мотоциклетизъм в Габрово. 
 в три интервюта досега 
представихме известния габро-
вец така: "Иван Гатев, изра-
ботил първия български порта-
тивен магнетофон: "Не спирам 
да конструирам, търся само 
новости" (7 февруари, бр. 26); 
„И радиотехниката, и електро-
никата са в моята душа и сърце 
(бр. 32, 17 февруари); „Още от 
ученик моторът беше влязъл в 
мен” (бр. 38, 25 февруари).  Днес 
Гатев разказва как е стигнал 
до последната си разработка 
-  цифрова инструментална елек-
троерозийна машина „ерозимаш 
Хоби Мини”. Настолната машина 
е с разширени функционални въз-
можности и очаква внедряване.

Направèл ñъм „Ерîзèмаш Õîáè мèíè 20 А” - èíñтрумåíталíата èмпулñíа 
åлåктрîåрîзèîííа машèíа ñ цèфрîвî управлåíèå, за ñîáñтвåíî удîвлåтвîрåíèå
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Цонка хриСтова

 Трети март е нашият 
днешен национален проле-
тен празник. Вчерашният 
беше друг - по-есенен. Ут-
решният - Бог знае! Дано 
да е през лятото. Някак 
по-добре се празнува то-
гава. Както повели исто-
рията – незаконороденото 
отроче на политиката. А 
литературата, като прег-
ракнало ехо, понякога по-
слушно и дословно, друг 
път, като при „развален 
телефон”, откликва на не-
стройния и дисхармоничен 
глас народен.
 На 3 март 1878 г. Бъл-
гария за пореден път по-
лучи правото си на дър-
жавност, на национално 
достойнство и самочувст-
вие. И тъй като ги получи, 
а не си ги извоюва, през 
лятото на същата година 
почти ги загуби наново. 
Трябваше да мине извест-
но време, за да разберем, 
че готови пари и подарена 
свобода лесно се харчат. 
Като не си се родил и по-
раснал богат и свободен, 
прахосваш ги на дребно и 

за глупости. Лошото е, че 
можеш да си купиш дър-
жава, но не можеш да си 
купиш родина. 
 Родината е онова 
„място под слънцето” - за 
всеки предопределено и 
единствено, от което мо-

жеш да се преместиш, но 
не можеш да го напуснеш. 
Където и да идеш – носиш 
го в себе си. За съжале-
ние, не успяхме и до днес 
да отъждествим „Тази дър-
жава” с родината, да я по-
чувстваме своя, да попие 

в кръвта ни. Заради това 
„Тази държава” е вечният 
виновник, изкупителната 
жертва на нашите беди и 
неволи.
 1878 година ни свърза, 
сякаш навеки, политически 
и духовно с Русия. Даже 

си мислехме, че е безплат-
но. 
 През 1944 година, не 
много учтиво, ни напомни-
ха, че трябва да си плаща-
ме. Свободата, оказа се, 
също не е безплатна. Като 
обяда.
 Онези, цивилизованите 
държави, които с Берлин-
ския договор разсипаха на 
пух и прах мечтите ни за 
силна и могъща България 
на три морета, сега са на 
път отново да ни разсипят. 
С приятелско потупване по 
рамото, защото през 1944 
година не бяхме застанали 
на подходящото място в 
подходящото време. Нищо, 
че ние сме си тук още 
от VІІ век. И сега отново 
трябва да си плащаме – 
вече никой не знае за 
какво точно. Сякаш може 
с магическа пръчка да се 
преместим някъде другаде.
 Да си призная, за мен 
1878 година е същата като 
1018-та, като 1396-та, като 
1944-та, та дори и като 
1989-та - години, обеди-
нени от прозрението, че 
свободата е глобалистична 
измишльотина, а робство-

то – реалност на външ-
ни територии и вътрешни 
пространства. Свободата 
витае като романтичен по-
лъх в историческия въздух 
и като лош дъх в устата на 
политиците. Робството е 
персонална, повсеместна 
психическа задръстеност, 
нещо като „неосъзната не-
обходимост”.
 Всичко това, обаче, 
няма нищо общо с любо-
вта към Русия и руската 
култура. През 1878 година 
тук се е проливала руска 
кръв, което е факт, а иде-
ята за освобождаването 
ни от Русия все пак си е 
мит. Но това е историята 
– митове и пролята кръв: 
предпоставят се взаимно. 
И тъй като никой сведущ 
не би оспорил, че руската 
литература е единствена-
та, която е казала всичко 
за Бога, човека, живота 
и смъртта, то истината я 
знаят само поетите. Те са 
пазителите на храма, жре-
ците, които с ритуала на 
словото съхраняват мито-
вете, периодически ги из-
миват от кръвта, обливат 
ги с Божествена светлина 

и ги възраждат. Така за-
щитават историята от тле-
ностите и повратите на 
живота.
 Русия наистина е ве-
лика страна… почти кол-
кото България. Все пак 
Русия на няколко пъти се 
разпада, а България – не. 
България обаче на някол-
ко пъти е „изчезвала” от 
картата на света. Сега е 
на път отново да изчезне. 
Със сетни сили довлича 
мътните си застояли води 
до необятното море на Ев-
ропа. И се „самоудавя”. 
Ала преди това ще има 
още да си плаща. Защото 
дори самоубийството не е 
безплатно.
 И все пак, поне докато 
съществува 24 май, на 3 
март можем да се поздра-
вим писмено (пък и устно) 
с националния празник. 
Имаме си език. Все още 
си имаме и букви. Така че, 
Честит празник, България! 
Ние понякога те забра-
вяме, но ти не забравяй 
блудните си синове и дъ-
щери. За да има една Ита-
ка, към която да се завръ-
щаме – поне в мечтите си.

Размèñлè за Трåтè март: Тряáвашå да мèíå èзвåñтíî врåмå, за 
да разáåрåм, чå ãîтîвè парè è пîдарåíа ñвîáîда лåñíî ñå харчат

продължава от стр. 1
 „На 3 март сме в му-
зея, за да покажем оръ-
жия от периода на Руско-
турската освободителна 
война и да представим 
своя благотворителна ини-
циатива, свързана с чета-
та на Христо Патрев. Тя не 
е много известна, действа 
в района на Трявна, на 
Нова махала, на Жълтеш и 
други селища в Габровско“, 
разказва на посетителите 
Антон Колев. 
 Секретарят на „Тради-
ция“ смята, че четата е от 
около 80 човека. Войводи 
са Христо Патрев, Станьо 
Гъдев и Тодор Кирков. Бит-
ката на четата е в мест-
ността Чукара, където от 
клуб „Традиция“ искат да 
изградят паметника. 
 Мястото, където в му-
зей „Етър“ членове на ор-
ганизацията представят 

своята благотворителна 
кампания, се намира до 
Зала 2, в която публиката 
може да види „Вратата на 
спомените“. На 3 март в 
музей „Етър“ се възраждат 
спомени за освободител-
ното движение на българи-
те. 
 Антон Колев, секретар 
на габровския регионален 
клон на Национално дру-
жество „Традиция“, има 
своя версия за историята 
на „Вратата на спомените“. 
Тя е на много повече от 
век, а върху нея са издъл-
бани надписи, един от кои-
то съобщава за избухване 
на въстанието от 1876 г. 
Отбелязани са месец, ден 
и година. И тъй като става 
въпрос за 9 май 1876 г., а 
бунтът в Нова махала – по 
това време село, а днес 
квартал на Габрово, е то-
гава, Антон Колев вярва, 

че с този надпис се съоб-
щава именно за началото 
на това революционно съ-
битие. 
 Антон Колев споделя 
разкази на хора от Нова 
махала, според които по 
време на Априлското въс-
тание тази врата се нами-
ра на воденица в долния 
край на селото. Когато 
влизат турските части, има 
опожаряване и разграбва-
не. Вратата обаче оцелява, 
както и самата воденица, 
заради местоположението 
си. Почти век по-късно, 
когато започва изгражда-
нето на „Етър“, вратата е 
пренесена и поставена на 
Гайтанджийската одая.
 Наскоро екипът на 
музея я замени с копие, 
а оригиналната врата бе 
представена в изложба и 
благодарение на положе-
ните грижи е запазена от 

неблагоприятните влияния. 
Уредникът Величка Илиева 
реализира свое проучва-
не, посветено на тази вра-
та. 
 Официалната хипотеза 
е, че вратата е част от 
отдавна съборена Гайтан-
джийска одая в местност-
та Тепавиците – днес около 
тунела до завод „Капитан 
дядо Никола” в Габрово. 
Друга хипотеза е, че Вра-
тата на спомените е била 
част от Регионален исто-
рически музей - Габрово. 
Проучва се и трета версия 
– че идва от град Априлци. 
 Вратата е интересна 
със своята визия и надпи-
сите, които са издълбани 
върху нея през различ-
ни периоди. Те отбелязват 
събития от 1864 до 1886 
г. Последно върху нея е 
гравирана една розета от 
1960-та.

"Традèцèя"  пîдå акцèя  за памåтíèк íа Õрèñтî Патрåв è íåãîвèтå чåтíèцè

 С тържествено изпъл-
нение на Севлиевската 
духова музика започна 
поклонението по повод 
Националния празник на 
България в Севлиево. Точ-
но в 10:00 часа оркестърът 
даде началото на поклоне-
нието. Десетки севлиевци 
се събраха пред паметни-
ка на Свободата, за да от-
бележат най-важната дата 

в българската история.
 На церемонията при-
състваха кметът на Об-
щина Севлиево д-р Иван 
Иванов, председателят на 
Общинския съвет Здравка 
Лалева, общински съвет-
ници, заместник-кметове 
на общината, кметове на 
кметства, директори, уче-
ници и учители от учебни-
те заведения, представите-

ли на бизнеса, културните 
институти, жители и гости 
на града.
 Д-р Иван Иванов под-
несе венец пред памет-
ника на Свободата и се 
обърна към всички при-
състващи, припомняйки 
делата на предците ни, 
довели до освобождението 
на 3 март 1878 г. „Няма 
друг подобен пример за 

търпение и постоянство, 
за страдание и героизъм, 
довели една нация до въз-
раждане от пепелищата. 
Това е денят, в който Бъл-
гария прероди себе си със 
силата на вярата“, каза 
в словото си той. „Днес, 
когато светът отново е из-
правен пред трудни реше-
ния, повече от всеки друг 
път - трябва да помним 

завета на предците. За-
щото България не е прос-
то територия, България е 
символ на непримиримия 
човешки дух и знак за въз-
становена справедливост“, 
каза още той в словото 
си. 
 По време на покло-
нението ученици от СУ 
„Васил Левски“ изпълниха 
художествена компози-
ция, посветена на геро-
ите, дали живота си за 
освобождението, а десе-
токласникът Румен Гатев 
развълнува присъстващите 
на церемонията с изклю-
чителното си изпълнение 
на Вазовото стихотворе-
ние „Опълченците на Шип-
ка“. Водещите припомниха 
отново имената на някои 
от най-изявените рево-
люционери, сред които и 
ръководителите на Април-
ското въстание в Севлиев-
ския край: Йонко Карагьо-
зов, Фильо Радев, Дончо 
Фесчиев, Христо Филев, 
Иван Преснаков, Никола 
Дабев, свещеник Радион 
Попмихов, Павли Венков, 
Велчо Ночев, свещеник Ге-
орги Христов Дългодреев 
и много други.
 С едноминутно мълча-
ние и поднасяне на венци 
и цветя пред паметника на 
Свободата завърши покло-
нението в Севлиево.

 На 2 март във фоа-
йето на НЧ „Развитие 
- 1869” беше открита из-
ложба, посветена на 142 
г. от Освобождението на 
България. Изложбата е 
предоставена от Нацио-
нално движение „Русофи-
ли” и съдържа 12 фотоса. 
Това са забравени гра-
вюри от френски автори. 
Гравюрите са били публи-
кувани от френското из-
дание „L‘Univers illustré” и 
са неизвестни у нас. Те 

са част от личната сбирка 
на български колекционер, 
живеещ в чужбина. Той ги 
е предоставил на евроде-
путата (2009 - 2014 г.) Ивай-
ло Калфин с желание да 
бъдат използвани в раз-
лични публикации заради 
голямата им историческа 
и естетическа стойност. 
Успоредно с изложбата 
библиотекарят Тотка Тодо-
рова представи витрина с 
литература, свързана със 
събитията от този период.

142 ãîдèíè îт îñвîáîждåíèåтî чåñтваха в Сåвлèåвî Излîжáа ñ ãравюрè îткрèха 
в чèталèщå „Развèтèå - 1869”
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ В ГАБРОВО И СЕЛАТА - ГРАДСКИ ВОДОПРОВОД, АСФАЛТ, ОТ 
1000 ДО 2500 м2 НА РАЗУМНА ЦЕНА; КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 
15000 лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 50000 лв; 2-ст.- до 40000 лв; 1-ст. - до 30000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., Голо бърдо, 69 м2, ет. 4/5, 2 южни стаи, 
трапезария, кухненски бокс 52 000 лв
2-ст., център, 61 м2, ет. 6/6, за ремонт 39 500 лв
2-ст., център, 61 м2, 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 71 500 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 69 800 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., 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., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 60 000 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., Център, 83 м2, възможност за газ 61 900 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, обзаведена, двор 
850 м2  изключителни права 43 300 лв
Камъка, 40 м2 ЗП, двор 266 м2 33 900 лв
Борики, груб строеж, 352 м2, РЗП, два гаража, 4 
спални, 3 бани, двор 1010 м2 218 000 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 1230 м2 150 500 лв
Драгомани, 87м2 ЗП,стара,двор 1329м2 36 500 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 43 500 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
Лоза, 30 м2  ЗП,  двор 500 м2 16 000 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 39 800 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   69 950 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 40 000 лв
Борово, 2-ет., РЗП 166 м2, лятна кухня, двор 339 
м2     договаряне
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
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
Генчевци, 2771 м2, юг 7 000 eu
Велковци, 1653 м2, до асфалтов път 6 000 eu
БИЗНЕС ИМОТИ

Обходен път за Шипка, 20 дка, 106 м лице, до 
пътен възел Поповци, променено предназначение 
с изтекъл срок, за подновяване       240 000 лв
Производствена сграда, 457 м2 РЗП, собствен 
трафопост, асфалтов път, рампа 274 000 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

ИЦ, двустаен, обзаведен, след ремонт 600 лв
Халета от 250 до 480 м2 5 лв/м2

Мол Габрово, тристаен, обзаведен 588 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 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
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТ-
ДАВАНЕ НА ИМОТ 

https://paragon-bg.com • https://gabrovo.house
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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 
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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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уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТ - 93 кв. м, 
тухла, кв. Баждар, за 58 
000 лв. се продава на 
тел. 0884/379-849. [11, 
10]
гараж на ул. „Климент 
Охридски“ № 41 се про-
дава на тел. 0898/583-
772. [11, 10]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ продава тел. 
0885/733-225. [22, 7]
апарТаМЕнТ В Лъката - 
саниран, среден, южен, 
разширен, за 68 000 лева 
без посредник продава 
тел. 0898/263-404. [7, 6]
къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [24, 6]
разглобяЕМа къща - 
48 кв. м, и масивен на-
вес - 48 кв. м - 0879/01-
91-91. [5, 1]
парцЕл - 6.900 кв. м, 
Северна индустриална 
зона, на главен път, земя 
със сменено предназна-
чение ПХП, ток, вода, газ, 
Интернет, лице 47 м, по 
споразумение продава  
0898/506-708. [12, 2]

къща В село Кисьовци, 
община Вонеща вода, 
земя 2 дка, селскосто-
пански постройки прода-
ва тел. 0895/849-477. [3, 3]
ДВусТаЕн ТухлЕн апар-
тамент до Болницата, ет. 
3, асансьор, 60 кв. м, се 
продава на тел. 0897/02-
77-98. [4, 1]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент - 98 кв. м, в иде-
ален център продава тел. 
0879/43-14-14. [4, 2]
ноВа хубаВа къща в кв. 
Трендафил 2 - РЗП 150 
кв. м - тел. 0898/424-
235. [3, 1]
парцЕл за къща - 1000 
кв. м, кв. Трендафил 2 - 
тел. 0898/424-235. [3, 1]

ДаВа поД наЕМ
поМЕщЕниЕ - 150 кв. 
м, втори етаж, подходящо 
за леко производство, в 
близост до завод „По-
дем“, се отдава под наем 
на тел. 0897/804-081, 
0897/804-100. [12, 8]
обзаВЕДЕн ЕТаж 
от къща в центъра се 
дава под наем на тел. 
0885/373-413. [5, 4]
ТъргоВски и офис по-
мещения срещу учили-
ще „Райчо Каролев“ се 
дават под наем на тел. 
0888/25-46-25. [16, 3]

апарТаМЕнТ - 68 кв. 
м, PVC, на Колелото под 
наем - 0897/246-903. 
[11, 2]

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.
ДВусТаЕн апарТа-
МЕнТ се купува на тел. 
0887/760-790. [20, 3]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса до 30 000 лева 
купува тел. 0886/16-40-
34. [2, 1]

зЕМи
купуВа зЕМЕДЕлска 
земя в страната. Плаща 
веднага. Справки на тел. 
0887/760-790. [28, 9]
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 9]

нощуВки
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощуВки -  тел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
нощуВки В топ център 
- 0876/731-419. [22, 19]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „Алфа-Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.
нЧ В кв. Русевци организира школа по рисуване. За 
информация: 0889/27-41-67 - М. Бакалова. [11, 10]
нЧ В кв. Русевци организира школа по пиано и сол-
феж. Преподавател: г-жа Данкова. За информация: 
тел. 0877/806-726. [11, 6]

ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
ор Га ни зи ра Ли ЦЕн зи ра ни кУр со ВЕ за: 

 ши ВаЧ
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 бар Ман-сЕр ВиТьор

из Да Ва Дър жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соб носТ

 гоТ ВаЧ, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ ЧЕ бЕн Ма саж
 Маникюр, пЕДикюр,  
 нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

профЕсионалЕн ДоМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на етажна собственост - пълно обслуж-
ване за граждани и фирми. Тел. 0894/94-07-35. [23, 
22]

сЧЕТоВоДсТВо
сЧЕТоВоДна канТора „КОНТО-ЕКС-
ПЕРТ“ - счетоводни услуги, годишно 
приключване, данъчни декларации - 
066/804-066

сЧЕТоВоДна  къща: счетоводно об-
служване, годишни данъчни декла-
рации, годишно приключване, ре-
гистрация на фирми - 0898/480-821

аВТоМобили проДаВа
форД ЕскорТ - ком-
би, се продава на тел. 
0898/577-362. [11, 4]
форД МонДЕо - ди-
зел, всичко платено, без 
забележки, сядаш и ка-
раш, се продава на тел. 
0876/935-844. [4, 2]
фолксВагЕн голф 3, 
1.4, се продава на тел. 
0886/361-970. [11, 1]

Ваз, МоскВиЧ
лаДа 2104 се продава на 
тел. 066/86-82-44. [11, 3]

Ваз 2104 - отлична, за 
1200 лв. се продава на 
тел. 0899/233-273. [5, 3]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 18]
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [22, 
7]
купуВаМ коли за скрап 
изгодно - 0899/810-766. 
[15, 4]

рЕМаркЕТа
рЕМаркЕ за лек авто-
мобил с регистрация и 
ГТП се продава на тел. 
0879/356-652. [3, 2]

вестник "100 вести" изли-
за всеки ден, без събота и 
неделя Гишето за обяви на 
входа на редакцията - Габро-
во, ул. „Отец Паисий“ 2, рабо-

ти от 8.30 до 16.30 ч. След 16.30 ч. обяви се при-
емат в редакцията на 4 етаж. вашата обява 
ще бъде отпечатана още на следващия ден, ако 
бъде подадена в редакцията до 16.30 часа. 

прЕВози
ТранспорТ със самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[18, 7]

ТранспорТ с бус  - 0.45 
лв. - тел. 0894/004-045. 
[22, 9]
ТранспорТни услуги 
с бус до 1.5 тона - тел. 
0879/01-91-91. [7, 1]
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рабоТа прЕДлага
нЧ В кв. Русевци търси хорео-
граф за народни танци. За ин-
формация: 0882/644-797 - М. 
Върбанова. [11, 10]
салон за красота търси ма-
никюристка. Справки на тел. 
0896/579-013. [22, 17]
фирМа Търси мебелисти и 
разкройчик. Добро запплаща-
не. Справки на тел. 0888/699-
399. [22, 17]
ТаксиМЕТроВи шофьори се 
търсят на тел. 0887/587-354. 
[22, 10]
рабоТник за производство на 
градински поливни маркучи се 
търси на тел. 0887/39-63-71. 
[11, 9]

ТранспорТна фир-
Ма набира шофьори 
на гонДоли с каТЕго-
рия „с+Е“. За контакти: 
0887/818-462. [15, 8]

МаникюрисТка сЕ търси на 
тел. 0894/78-22-67. [11, 9]
сТругар сЕ търси на тел. 
0897/804-081, 0897/804-100. 
[22, 7]
Винарна „раЧо Ковача“ тър-
си готвач за обедно меню. За-
дължително професионалист с 
опит! Отлични условия на труд. 
Справки на тел. 0876/68-37-
68. [12, 12]
склаД за млечни продукти 
търси шофьор-дистрибутор. 
Справки на тел. 0883/222-290. 
[10, 10]
пТицЕкланица „гЕпарД“ 
ООД търси да назначи шо-
фьор на ТоВарЕн аВТоМо-
бил с категория „С“, про-
фесионална компетентност 
и психо. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [12, 10]

фирМа Търси Да на-
знаЧи сЧЕТоВоДиТЕл 
за посТоянна рабоТа В 
офис В гр. сЕВлиЕВо. 
изисквания: икономическо 
образование, познаване 
на данъчното и счетоводно 
законодателство, опит при 
изготвяне на финансови 
отчети, умение за рабо-
та в екип. Опит в работа-
та със счетоводен продукт 
GENSOFT е предимство. от-
говорности: осчетоводява-
не на документи, изготвяне 
на дневници и справки по 
ЗДДС, междинно и годишно 
счетоводно приключване, 
следене на салда по сто-
кови запаси. предлагаме: 
постоянен трудов договор, 
отлично и навременно за-
плащане. За контакти: 
0675/31-252, 0888/60-66-
67. [6, 6]

рабоТа за сТругар на 
униВЕрсалЕн сТруг за 
ноВо произВоДсТВо се 
предлага на  тел. 0882/272-
538 [10, 3]

фирМа за производство тър-
си инспектор по качеството. 
Справки на тел. 0884/055-612. 
[22, 10]
сЕрВиТьорки, при до-
бро заплащане и подсигурен 
транспорт, се търсят на тел. 
0887/671-848. [22, 10]
рабоТа за камион с ремарке 
в Европейски съюз. Справки на 
тел. 0897/525-181. [5, 3]
Малка краВЕфЕрМа тър-
си работник. Справки на тел. 
0876/41-54-80. [11, 6]
рЕсТоранТ Търси да назна-
чи помощник-кухня и миячка. 
Справки на тел. 0899/168-770. 
[11, 4]
сЕрВиТьорка с познания по 
гръцки език се търси на тел. 
0877/612-738. [5, 4]

проДаВаЧка на храни-
ТЕлни сТоки В кВ. ДяДо 
Дянко се търси на тел. 
0879/650-144. [6, 3]

рЕсТоранТ Търси работник 
кухня (миячка) за петък, съ-
бота вечер. Справки на тел. 
0888/907-987. [4, 2]
прЕДлага рабоТа на квали-
фицирана продавачка за ма-
газин за хранителни стоки - 
справки на тел. 0879/80-80-
12. [12, 1]
проДаВаЧка за храните-
лен магазин се търси на тел. 
0895/087-917. [3, 2]
заВЕДЕниЕ Търси сервитьор-
ки. Справки на тел. 0899/962-
124. [3, 1]
пицария „ТЕМпо“ тър-
си миячка. Справки на тел. 
0879/988-010. [11, 2]
ТаксиМЕТроВ шофьор се 
търси на тел. 0888/413-197. 
[4, 2]

работа предлага, търси; отопление; продава - купува

Рåкламè è îáявè в “100 вåñтè”

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

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДоЧници

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

 
         

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се продават на тел. 
066/823-712, 0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ проДаВа дърва за огрев - 
0887/547-499, 0878/513-655.
МЕТроВи - 75 лв., нарязани - 85 лв., чу-
вали - 5 лв. - тел. 0988/816-628.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти въглища дон-
бас, брикети, дърва. Ниски цени, безпла-
тен 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 чували, с безплатен 
транспорт, се продават на тел. 0877/108-
825.

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

ДърВа за огрев в чували и разпалки - 5 
лв. Доставка на място. Справки на тел. 
0876/437-140.
сухи ДърВа в чували и разпалки - 5 лв. 
Незабавна 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 - нацепени, 80 лв., с 
безплатен транспорт, се продават на тел. 
0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани дърва - 80 лева, 
незабавна 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 брикети - 
0897/922-481.
сухи и сурови нацепени дърва - 80 лв., 
се продават на тел. 0895/752-838.
лицЕнзирана фирМа продава дърва за 
огрев - тел. 0877/168-330.

фирМа „сТил-Мс“ ооД - гр. ТряВ-
на проДаВа иглолисТни пЕлЕТи. 
Тел. 0899/961-233. [11, 10]

ДърВа за огрев - метрови, за печка и ка-
мина, гарантирано качество и количество 
- тел. 0879/988-131, 0879/988-047.
МЕТроВи - 75 лв., нарязани - 85 лв., чу-
вали - 5 лв. - тел. 0988/816-628.
ДърВа за огрев, салкъм - 60 лв./куб. м 
на метър, 75 лв./куб. м нарязан и наце-
пен. Тел. 0896/741-763. [24, 22]
ДърВа за огрев, метрови - 75 лв./куб. м, 
нацепени и нарязани - 85 лв./куб. м. Тел. 
0896/741-763. [24, 22]
ДърВа за огрев - нарязани и нацепени - 
80 лв./куб. м. Тел. 0897/765-901. [24, 22]
цЕпя ДърВа - тел. 0896/926-407. [5, 5]
сухи, гоТоВи дърва за огрев, нарязани и 
нацепени, метрови дърва - тел. 0896/80-
76-88. [13, 4]
сухи разпалки в големи чували - 5 лв./
бр. Сухи дърва в големи чували - 5 лв./бр. 
Тел. 0876/29-43-43. [13, 4]
рЕжа ДърВа на 7 лв. - тел. 0899/050-
080. [11, 3]
рЕжа ДърВа на 7 лв./куб. - тел. 
0899/155-386. [12, 3]

проДаВа Машини
коТЕл, 25 киловата, „Голдън 
файър“, с горелка GF 858VIP, 
самопочистваща, електроника 
- TIEMME Eleкtronics, Италия, 
КИД за твърдо гориво, гаран-
ционна, цена по договаряне, се 
продава на тел. 0988/353-435 
[33, 9]
циркуляр за дърва се прода-
ва на тел. 0899/927-350. [3, 3]

проДаВа клиМаТици
хипЕринВЕрТорЕн клиМа-
Тик Фуджицу - Нокрия - 18 се 
продава на тел. 0879/000-654. 
[5, 5]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плоЧи - 10 лв./кв., 
и дялан камък - 35 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-838.
циМЕнТоВи колоВЕ се про-
дават на тел. 0888/390-082. 
[11, 7]
кЕрЕМиДи „браМак“ - втора 
употреба, се продават на тел. 
0878/199-789. [12, 5]
покриВна лаМарина - упо-
требявана, се продава на тел. 
0886/777-990. [12, 1]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
бойлЕр на дърва - нов, пе-
ралня - обикновена, и шевна 
машина - ръчна, се продават 
на тел. 0877/117-303. [2, 2]

проДаВа разни
цисТЕрна - 1000 л, на крака; 
варели - 350 л и 200 л; лама-
рина - 2 мм, с размери 3.4 м 
на 1.25 мм; огнище за бойлер 
с 2 дъна и тръба; 3 бр. радиа-
торна ламарина на ниски цени 
се продават на тел. 0885/119-
455. [12, 2]
цисТЕрна за нафта - 700 л 
- се продава на тел. 0879/01-
91-91. [5, 1]

сЕлскосТопански

Винарска изба с. ка-
раисЕн прЕДлага на 
сВоиТЕ клиЕнТи Ви-
ноМаТЕриал - калЕн-
ка оТ рЕколТа 2019 г.  
(саМо В избаТа - ня-
МаМЕ ДисТрибуТо-
ри). Тел. 0888/520-053, 
06132/2459, 06132/2460. 
[33, 6]

проДаВа Тор
биоТор за градини и овощни 
насаждения се продава на тел. 
0898/630-249. [22, 13]

храна за жиВоТни
сЕно на бали по 2.50 лв. про-
дава 0899/960-591. [11, 11]
праВоъгълни бали прода-
ва. Безплатен транспорт. Тел. 
0895/068-983. [11, 10]
бали сЕно се продават на 
тел. 0899/960-591. [11, 7]
бали сЕно се продават на 
тел. 0879/861-868. [5, 4]

купуВа разни
сТара нафТа се купува на 
тел. 0895/752-838.
изкупуВа буркани сре-
щу „Капитан Дядо Никола“ - 
справки на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497.
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

 ВоДораВно: Магарица. Аконитиин. Рамаданов (Константин). Китара. 
Фазан. Целофан. „Как”. Ликата. Акарида. Парола. „Ивеко”. Ерат (Кристине). 
Ровина. Ателани. Рис. Сува. „Итала”. Болт. Асаки (Георге). Агана. КОМИ. 
Арена. Аденом. Атерина. Анолиси. Минаре. Омаров (Сейтжан). Мил (Джон). 
Какаванин. Маса. Сок. Риме (Жул). Анабат. Нал. Пицети (Илдебрано). 
„Арома”. Катинар. „Нанина”. Тава. Азиз. Татами. Балабанов (Александър). 
Католик. Инес. Натал. Нако. Таз. Гора. Ефир. Ган. Бах (Йохан Себастиан). 
Серам. Кока. Потир. Латин. Потоп. „Божоле”. Аделоподи. Сарай. Фарад. 
Тарос.  
 оТВЕсно: Парамарибо. „Иконата”. Абоба. Газ. Росоман. Катализатор. 
Камалов (Азам). Литак. Ливан. Хижа. Ранилист. Ерар (Себастиан). Набег. 
Рой. Зид. Кану. Арекипа. „Асос”. Цаца. Авари. „Амиран”. Релеф. Канети 
(Елиас). „Асеновец”. Зонара (Йоан). Олава. Анама. Енива. Атар. „Саво”. 
Етика. Анатаз. Темида. Факети (Джачинто). Аринин (Михаил). Каф. Нед. Кока 
кола. Анона. Италик (Силий). „Нина”. Аладов (Николай). Банат. Ропот. Мит. 
„Ренагел”. Маратон. Копа (Раймон). Такири. Анимато. Алагатор. Тирада. 
Еносис. Мимика. Одо (Масимо). Наката (Хидетоши). Амилаза. Иконопис.

отговори на сканди от бр. 43, вторник

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТни 
БИЛЕТИ се предлагат на тел. 
066/80-49-48, 0887/83-61-
73.

о Б Я В а
за приЕМанЕ на ВоЕнна служба на лица, заВършили гражДан-

ски срЕДни или Висши уЧилища (Мз ох-86/28.01.2020 г.)
 165 бр. вакантни длъжности за 

ВойниЦи в сухопътни войски:
1. Във в. ф. 28610 – софия, 10 бр. съгласно приложение № 1; 
2. Във в. ф. 48430 – стара загора, 7 бр. съгласно приложение 
№ 2; 
3. Във в.ф. 52740 – хасково, 8 бр. съгласно приложение № 3; 
4. В гарнизон ямбол, 17 бр. съгласно приложение № 4; 
5. Във в.ф.38220 – плевен, 10 бр. съгласно приложение № 5; 
6. Във в.ф. 34750 – карлово, 50 бр. съгласно приложение № 6; 
7. Във в.ф. 56040 – благоевград, 6 бр. съгл.приложение № 7; 
8. Във в. ф. 54990 – Враца, 4 бр. съгласно приложение № 8; 
9. Във в. ф. 24490 – асеновград, 8 бр. съгласно приложение №9; 
10. Във в. ф. 28880 – белене, 13 бр. съгласно приложение № 10; 
11. Във в.ф. 44220 – пловдив, 7 бр. съгласно приложение №11; 
12. Във в.ф. 28330 – смолян, 10 бр. съгласно приложение № 12; 
13. Във в.ф. 24620 – свобода, 7 бр. съгласно приложение № 13; 
14. Във в.ф. 42600 – Мусачево, 8 бр. съгл. приложение № 14.
 ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 10.03.2020 г. ВъВ ВоЕнно окръжиЕ – 
габроВо, ул. „софроний ВраЧански” 1а.
 изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетелство за 
управление на Мпс категории „В”,  „с” и „с+Е”;
 - да не са по-възрастни от 28 години, лицата, отговарящи на услови-
ята на     
чл. 141, ал. 6 от зоВсрб, да не са по-възрастни от 41 години към датата 
на подписване на договора за военна служба;
 - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 - да няма образувано наказателно производство;
 -  да нямат друго гражданство.

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 
066/800257.  справка: www.comd.bg.

грижа за болни 
и ВъзрасТни
глЕДаМ болни, възрастни 
хора почасово - тел. 0877/302-
561. [20, 7]
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сТроиТЕлсТВо

изгражДа ТЕраси - 
0897/931-088.

кърТи и пробиВа - 
0897/832-363
фирМа изгражДа, рЕМон-
Тира или събаря - обЕзо-
пасяВа ВсякакВи покриВи. 
Изгражда навеси, огради и дру-
ги на най-ниски цени и с ви-
соко качество. Тел. 0895/752-
838.
фирМа събаря, почиства за 
сметка на материалите - тел. 
0896/183-637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - справки на тел. 
0878/943-895
събаря сТари къщи и по-
стройки - справки на тел. 
0889/991-977.
кърТя бЕТон, камък - справки 
на тел. 0888/544-438. [12, 12]
груб сТроЕж - тел. 0897/765-
110. [9, 5]

бригаДа изВършВа вътреш-
ни и външни ремонти, шпак-
ловки, боядисване, гипсокар-
тон, фаянс, теракота, външна 
и вътрешна изолация, ел. и 
ВиК услуги, ламинат. Собствен 
транспорт. Тел. 0886/514-300. 
[11, 4]
рЕМонТ на стари покриви и 
подмяна на улуци, варови ма-
зилки и почистване на комини 
- тел. 0876/416-716. [22, 7]
бригаДа изВършВа ремонт 
на покриви, хидро- и топлоизо-
лации, дренаж, тенекеджийски 
и бояджийски услуги - тел. 
0899/638-875. [16, 6]
Външни и вътрешни ремон-
ти, покриви, изолации - тел. 
0897/390-194. [23, 6]
ДрЕнаж, поДпорни стени, 
покриви и др. - тел. 0886/762-
434. [23, 6]
събарянЕ на къщи, със 
собствен транспорт  - тел. 
0895/401-969. [3, 3]
фирМа „сиси СД“ ЕООД из-
вършва шпакловка, боя, ма-
зилка, варова мазилка, замаз-
ка, груб строеж, гипсокартон, 
топло- и хидроизолация. Тел. 
0886/247-203. [13, 3]
кърТя бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [26, 1]

поД наЕМ
фасаДно скЕлЕ се дава под 
наем - 3 лв./кв. м, с осигурен 
транспорт - 0888/982-294. [10, 
4]

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.
Вик, фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 13]
ВъТрЕшни рЕМонТи, шпак-
ловки, боядисване - тел. 
0898/569-486. [22, 16]
обръщанЕ на прозорци, ла-
минат, плочки - тел. 0895/63-
55-82. [11, 3]
Мазилки, заМазки, шпак-
ловки, фаянс, теракота, мон-
таж (ламинат, картон) - тел. 
0885/015-666. [12, 3]
ВъТрЕшни рЕМонТи, тера-
кота, фаянс, шпакловка, боя - 
тел. 0876/163-692. [16, 2]

изолации
алпинисТи - 0898/907-400.
алпинисТи - тел. 0899/321-
190

изолации,  скЕлЕ - 
0878/943-895

израбоТВа

ограДна МрЕжа про-
изВЕжДа, гВозДЕи и 
ТЕлоВЕ на заВоДски 
цЕни се предлагат на тел. 
0886/650-175.

израбоТка на метални кон-
струкции, гаражни и други вра-
ти, огради, парапети - справ-
ки на тел. 0885/943-808, 
066/870-546.
израбоТВа МЕТални кон-
струкции и цветни метали за-
варява тел. 0885/724-671. [11, 
4]
израбоТВа оТ мрамор, варо-
вик и гранит - прагове, перва-
зи, парапети, стъпала и други - 
справки на тел. 0886/777-990. 
[12, 1]

Ел. инсТалации, рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги по 
домовете - справки на тел. 
0899/145-802.
Ел. инсТалации - тел. 
0884/012-716. [22, 12]
рЕМонТ на стари и изграж-
дане на нови инсталации - 
0878/116-850. [4, 3]

коМини
профЕсионално поЧисТ-
ВанЕ на комини - отгоре и 
отдолу. ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 
0897/704-502.

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

Вик
изТоЧВанЕ на септични ями - 
тел. 0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръжка - 
0887/680-034.
Вик рЕМонТи - тел. 0894/22-
05-09. [17, 3]
Вик рЕМонТи - 0894/220-
509. [23, 16]

ДограМа
фирМа „ДТ пласт“ предла-
га AL и PVC дограма - тел. 
0878/67-61-61

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на всички марки пе-
рални - тел. 0888/294-214. 
[25, 16]
Ел. урЕДи поправям - тел. 
0894/220-509. [23, 16]
рЕМонТ на телевизори по до-
мовете - тел. 0888/279-846. 
[22, 11]

рЕМонТ на перални, съдо-
миялни, печки, бойлери - тел. 
0988/815-645, 0884/155-075. 
[3, 3]

поЧисТВанЕ
поЧисТВанЕ на апартаменти, 
мазета - тел. 0895/401-969. 

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, почиства-
не - 0894/602-701. [18, 7]

услуги
кърТи, ЧисТи, извозва - 
0889/177-737.
Ел. и ВиК услуги - тел. 
0888/049-378. [22, 22]
рязанЕ, касТрЕнЕ на опасни 
дървета - 0894/602-701. [18, 7]
услуги с комбиниран багер - 
тел. 0897/430-228. [22, 9]

щори

EТ „касТЕло“ - щори - 
външни и вътрешни, Вра-
Ти - блиндирани, входни, 
автоматични, гаражни, ро-
лЕТки - охранителни, До-
граМа - алуминиева, PVC, 
бариЕри - автоматични - 
066/87-04-89, 0888/255-
318
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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.

ЕроТика
МоМиЧЕ прЕДлага сек-

суслуги - 0893/293-526. 
[11, 5]
МоМиЧЕ прЕДлага сек-
суслуги - тел. 0876/249-
511. [11, 5]
ЕроТиЧЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [12, 5]

обяви - строителство, ремонти, изолации, услуги; лекари; масажи

066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново изданиепрЕз МЕсЕц МарТ В Мц „униМЕД“ - гр. сЕ-
ВлиЕВо щЕ запоЧнЕ клиниЧно проуЧВанЕ 
на ноВ МЕДикаМЕнТ за лЕЧЕниЕ на псори-
азис - Roflumilast, койТо прЕДсТаВляВа 
инхибиТор на ЕнзиМа фосфоДиЕсТЕраза 4 
(рDЕ-4) и иМа проТиВоВъзпалиТЕлЕн ЕфЕкТ. 
Лекарството е под форма на пяна за локално при-
ложение по тялото и скалпа. В проучването могат 
да бъдат включени пациенти с обриви в окосмена-
та част на главата и тялото. Продължителността на 
лечение е 2 месеца, а броят на визитите в меди-
цинския център в Севлиево е 6. Медикаментът се 
дава на пациентите безплатно, пътните разходи се 
поемат от медицинския център. За повече инфор-
мация може да се обадите на главния изследовател 
в проучването д-р Марина Санкева, специалист 
кожни и венерически болести - тел. 0889/436-613.

каЧЕсТВЕна ДЕрМа-
ТологиЧна поМощ - 
iCliniC DERmatology 
& aEsthEtiCs  - ВЕ-
лико ТърноВо, ул. 
„ЧаВДар ВойВоДа“ 
7. Справки и записва-
не на тел. 088/200-44-
54 и 088/200-44-55. 
Работи всеки делничен 
ден от 09:00 до 19:00 
часа, а през почивните 
дни от 10.00 до 17.00 
часа. Повече инфор-
мация – www.iclinic.bg. 
[11, 6]

лЕкари
психиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТрифоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-А, 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕриЧЕски болЕсТи, 
ЕсТЕТиЧна ДЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140

Д-р иВайло ДонЧЕВ - 
спЕциалисТ уролог в 
Клиника по урология към 
Университетска болница 
„Лозенец“ - гр. София. 
аМбулаТорни прЕглЕ-
Ди Всяка събоТа и 
нЕДЕля В кабинЕТ В 
гр. габроВо, ул. „Нико-
лаевска“ 195 след уго-
ворка на тел. 0898/74-
48-14. 

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Ма-
сажи - тел. 0890/326-
498. [11, 6]

Цветомира иванова

 Кметовете на общини-
те и директорът на Об-
ластно пътно управление 
– Габрово проведоха ра-
ботна среща при област-
ния управител Невена Пе-
ткова, по време на която 
бяха обсъдени искания за 
изваждане на участъци 
от републиканската пътна 
мрежа от списъка на ре-
публиканските пътища, за 
които се събира винетна 

такса. 
Всички те са категорич-

ни, че търсят начини да 
защитят интересите на жи-
веещите на територията на 
съответната община. Ето 
защо на работната среща 
бяха коментирани в детай-
ли конкретни предложения 
на кметовете, които след-
ва да изпратят до Агенция 
„Пътна инфраструктура“. В 
случай, че исканията им 
бъдат удовлетворени, ще 
се сключи споразумение 

между АПИ и съответната 
община, като трябва да 
е ясно, че текущата под-
дръжка на пътищата, за 
които са отпаднали винет-
ните такси в рамките на 
общината, както и зимното 
поддържане на тези учас-
тъци ще става за сметка 
на АПИ с дофинансиране 
от общинските бюджети – 
уточни директорът на ОПУ 
– Габрово.

По време на срещата 
бяха коментирани и кон-
кретни финансови пара-
метри за ремонт и под-
дръжка, както и за зимно 
почистване на различните 
видове пътища, на годиш-
на база.

Силвана Стоянова, 
главен експерт в 

„отдел статистически 
изследвания – габрово“, 

териториално 
статистическо бюро 
– Север, национален 

статистически 
институт

По предварителни дан-
ни на Националния ста-
тистически институт нае-
тите лица по трудово и 
служебно правоотношение 
към края на декември 2019 
г. са 39.7 хиляди. Спрямо 
края на третото тримесе-

чие на 2019 г. наетите лица 
се увеличават с 0.7%, а в 
сравнение със същия пе-
риод на предходната годи-
на увеличението е с 3.2%.

Наетите лица по трудо-
во или служебно право-
отношение към 31 декем-
ври 2019 г. в обществения 
сектор са 7.8 хиляди, а 
в частния - 31.8 хиляди. 
Спрямо края на септември 
2019 г. наетите в обществе-
ния сектор се увеличават 
с 1.5%, а в частния сек-
тор - с 0.5%. В сравнение 
със същия период на пре-
дходната година наетите 

в обществения сектор се 
увеличават с 3.6%, а в 
частния - с 3.1%.

В структурата на наети-
те лица по икономически 
дейности най-голям е от-
носителният дял на наети-
те по трудово и служебно 
правоотношение в дей-
ностите „Преработваща 
промишленост“ и „Търго-
вия, ремонт на автомобили 
и мотоциклети“ - съответно 
49.3 и 12.2%. 

Средната брутна месеч-
на работна заплата за ок-
томври 2019 г. е 1 123 лв., 
за ноември - 1 141 лв., и 

за декември - 1 145 лева.
През четвъртото триме-

сечие на 2019 г. средната 
месечна работна заплата 
e 1 137 лв. и нараства 
спрямо третото тримесе-
чие на 2019 г. с 2.8%. В 
обществения сектор полу-
чават средно 1201 лв., а в 
частния - 1121 лв.

Най-високо средно ме-
сечно трудово възнаграж-
дение през четвъртото 
тримесечие на 2019 г. са 
получили наетите по тру-
дово и служебно право-
отношение в икономиче-
ските дейности „Създава-

не и разпространение на 
информация и творчески 
продукти; далекосъоб-
щения“, „Образование“ и 
„Производство и разпре-
деление на електрическа 
и топлинна енергия и на 
газообразни горива“.

В сравнение с остана-
лите области на страна-
та, по показателя средна 
брутна месечна работна 
заплата област Габрово се 
нарежда на седмо място в 
страната след София (сто-
лица), Враца, Варна, Ста-
ра Загора, София (област) 
и Пловдив.

От 9 март ДФ „Земе-
делие“ отваря приема по 
3 схеми за държавна по-
мощ - „Помощ за компен-
сиране разходите на земе-
делски стопани, свързани 
с изпълнение на мерки 
по „Национална програ-
ма от мерки за контрол 
на доматен миниращ мо-
лец - Tuta absoluta Meyrick 
(Lepidoptera)“, „Помощ за 
сертифициране на стопан-
ствата в сектор „Плодове 
и зеленчуци“ по стандарта 
GLOBALG.A.P.” и „Помощ 
за компенсиране разходи-
те на земеделски стопа-
ни, свързани с изпълнение 
на мерки по „Национална 
програма от мерки за кон-
трол на почвени неприя-
тели по картофите от сем. 
Телени червеи (Elateridae)“, 
съобщиха от пресцентъра 
на Фонда. 

Приемът на заявления 
по схемата за борба с 
доматения молец ще про-
дължи до 30 септември. За 
настоящата година бюдже-
тът по това направление е 
500 хил. лева. Размерът на 
субсидирането ще покрива 
до 100% от цената на заку-
пените препарати и сред-
ства за борба с вредителя, 

но не може да надхвърля 
сумата от 2500 лв./хектар 
с ДДС.

Документи по схемата 
за сертифициране на сто-
панствата по стандарта 
GLOBALG.A.P. ще се при-
емат до 30 септември. УС 
на ДФ „Земеделие” раз-
предели 100 000 лева по 
схемата. Подпомагането 
е насочено към малки и 
средни предприятия, както 
и към признати групи или 
организации на произво-
дителите на плодове и зе-
ленчуци.

Производителите на кар-
тофи могат да кандидат-
стват за подпомагане за 
борба с вредителите до 15 
май. Финансовият ресурс 
по схемата е 1,8 млн. лева 
за 2020 г. От подкрепата 
могат да се възползват 
малки и средни предприя-
тия – земеделски стопани, 
които отглеждат картофи 
на площи с размер над 
1 дка.

Земеделските произво-
дители могат да кандидат-
стват по трите схеми в 
областните дирекции на 
ДФ „Земеделие”, уточниха 
от пресцентъра на ведом-
ството. 

ДФЗ: „От 9 март ñтîпаíèтå 
каíдèдатñтват пî трè ñхåмè 
за държавíа пîмîщ"

На	работна	среща	при	областния	управител	бяха	
обсъдени	 предложения	 на	 общините	 за	 изваждане	
на	 участъци	 от	 републиканската	 пътна	мрежа	 от	
списъка	 на	 републиканските	 пътища,	 за	 които	 се	
събира	винетна	такса.

Оáñъждат èñкаíèя за èзваждаíå íа учаñтъцè îт рåпуáлèкаíñката 
пътíа мрåжа, за кîèтî да íå ñå ñъáèра вèíåтíа такñа

Наåтè лèца è ñрåдíа áрутíа раáîтíа заплата прåз чåтвъртîтî 
трèмåñåчèå íа 2019 ãîдèíа в îáлаñт Гаáрîвî (прåдварèтåлíè даííè)
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 Петър Данаилов  пред-
стави Габрово в Държав-
ния личен шампионат по 
джудо за мъже. Първен-
ството се проведе в зала 
„Арена Асарел“ в Панагю-
рище. Данаилов се бори 
в тежката категория +100 
килограма, в която учас-
тниците бяха общо 26.  
 Бронзовият медалист 
от миналогодишния шам-
пионат беше изведен 
в първата среща, а във 
втората игра с Божидар 
Костадинов от „Левски“ 
(София) и отстъпи. Кос-
тадинов обаче изведе га-
бровския джудист до ре-
пешажите. Там Данаилов 
победи Благовест Линджов 
от „Велбъжд“ (Кюстендил) 
и Ангел Гюров от Петрич. В 
битката за влизане в трой-
ката възпитаникът на тре-
ньора Георги Колев загуби 
от севлиевския състеза-
тел Христо Христов и зае 
седмото място в крайното 
подреждане. 
 В средата на март 
Петър ще представи ДК 
„Габрово“ и в Държавния 
личен шампионат за мла-
дежи. В края на седмицата 
пък на състезателите от 
клуба предстои гостуване 
на турнир в Ниш (Сърбия).

 Sharks swimming Cup 
Burgas 2020 премина при 
изключителен интерес. 
Надпреварата в „Парк 
Арена ОЗК”, организирана 
от СК „Акулите” и Община 
Бургас, събра рекордни-
те 717 състезатели от 36 
клуба. И в трите дни на 
състезанието любители на 
плуването изпълниха до 
краен предел трибуните. 
 Надпреварата в „Парк 
Арена ОЗК” беше откри-
та от зам.-министъра на 
спорта доц. Стоян Андо-
нов, доц. доктор Лазар Ка-
менов, от главния секре-
тар на БФПС Димитър Бо-
бев, Веселина Деведжиева 
– началник отдел „Спорт”, 
Йордан Георгиев - пред-

седател на Постоянната 
комисия по спорт, деца 
и младежки дейности към 
Община Бургас.
 СК „Викинг 2008 - Се-
влиево” бе представен до-
стойно от 10 състезатели, 
които стартираха в 4 въз-
растови групи. В това със-
тезание блесна звездата 
на габровката Яна Петкова 
(р. 2010 г.). Във възрастова 
група „А” (родени 2010-2011 
г.) тя заслужено  спече-
ли два златни медала в 
престижната дисциплина 
200 м съчетано плуване и 
на 50 м бътерфлай. Мом-
чил Баев (р. 2010 г.) плува 
много добре и достигна до 
престижното 6-то място в  
дисциплините 50 м бруст 

и 200 м свободен стил. 
В следващата възрастова 
група „В” (родени 2008-2009 
г.) се състезаваха Ивай-
ла Йонкова (р. 2009 г.) и 
Кристиян Косев (р. 2009 
г.). Ивайла се представи 
най-добре в дисциплината 
50 м гръб и заслужено 
се класира на 5-то място. 
Кристиян Косев успя да 
достигне до 22-ро място 
в 100-метровата дистанция 
на свободен стил. В гру-
па „С” (р. 2006-2007 г.) за 
отбора на „Викинг 2008 
– Севлиево” стартираха 4 
състезатели. Никола Бе-
лоев (р. 2006 г.) се за-
върна на сцената с най-
добри лични постижения 
във всички  стартове. Той 

заслужено се изкачи на 
почетната стълбичка, след 
като спечели бронзовия 
медал в дисциплината 50 
м бътерфлай. Съотборни-
кът му Християн Петров 
се класира на 29-то място 
в дисциплината 200 м сво-
боден стил с най-добро 
лично постижение.
 При девойките Симона 
Кисьова (р. 2007 г.) се 
представи най-добре в 
дисциплината 100 м гръб 
и се нареди на 20-то място 
в класирането. Дебютант-
ката Виктория Димитрова 
(р. 2007 г.) плува най-стой-
ностно в дисциплината 200 
м свободен стил и успя да 
се класира на 22-ро място. 
В група „D“ (родени 2003-

2005 г.) ни представиха Те-
одора Георгиева (р. 2003 
г.) и Микаела Петрова (р. 
2005 г.). Теодора достигна 
до 7-мо място в дисципли-
ната 100 м бруст, а Мика-
ела заслужи 8-мо място 
на 200 м гръб. В щафетата 
4х50 м свободен стил при 
жените отборът на „Викинг 
2008“ се класира на 15-то 
място.
 Според треньорите 
Боян Ботев и Павлина 
Станчева резултатите от 
състезанието са дали по-
ложителен резултат в мо-
тивационно отношение на 
отбора преди следващите 
стартове от 6 до 8 март  
на турнир по плуване „Ру-
салка” в Стара Загора.

Блåñтящî прåдñтавяíå íа Яíа Пåткîва è Нèкîла Бåлîåв  

иван гоСподинов

 Юношите на „Чарда-
фон“ се прицелиха в тит-
лата на аматьорската мъж-
ка Българска баскетболна 
лига - Център, в която иг-
раят под името „Чардафон 
Кидс“. Поне такива са ам-
бициите на техния треньор 
Антонио Станков. Амбици-
озният млад специалист 
начерта стратегическата 
цел вчера след поредната 
гръмка победа на неговите 
подопечни, този път над 
батковците от „Борисов 
Студио“ (Свищов) с почти 
50 точки разлика - 94:46. 
15-19-годишните момчета 
от габровската школа, кои-
то се състезават в пълната 
с бивши НБЛ-величия ама-
тьорска лига, за да трупат 
опит и да се опитат да 
стигнат финалите в своя-
та възрастова група. През 
пролетта обаче те се са-
мопревърнаха в истински 
хит, печелейки всички ма-
чове наред, в това число 
и срещу лидера „Бавни и 

яростни“ (Плевен) преди 
седмица. 
 В неделя в плевенска-
та „Балканстрой“ „Чарда-
фон Кидс“ с играта си за 
пореден път засвидетел-
стваха, че вече може да 
се говори за габровска 
баскетболна школа - дело 
на самия Антонио Станков, 
Анита и Виктор Крушеви, 
а отскоро и на бившия 
шампион с ЦСКА Мариян 
Костадинов. Те буквално 
разнищиха по-опитните си 
противници, превъзхож-
дайки ги по всички пока-
затели. Водиха от самото 
начало - в продължение 
на 39:35 мин., допускайки 
равенство само в третата 
част - 15:15. В останалите 
бяха категорични - 34:8, 
28:12, 17:11 в последната 
четвъртина. При това 28 от 
точките за успеха са дело 
на резервите, което не 
само за Антонио е показа-
тел за равностойността на 
състава. „Много съм до-
волен от всички - призна 
младият наставник. - Игра-

ха много дисциплинирано, 
спазваха всички мои ука-
зания, не се разхлабваха. 
Ще се опитам да ги напра-

вя шампиони. В редовния 
сезон вероятно ще завър-
шат трети и ще играят с 
шестия. Едва ли ще имат 

проблеми. Надявам се с 
тях да се срещнем чак 
на финала“ - пожела си 
Антонио, който в ББЛ е 

играещ треньор на мъжкия 
„Чардафон“, заемащ трето 
място във временното кла-
сиране, но с равни точки 
и два мача по-малко от 
софийския „Перестройка“, 
който е втори. След успе-
ха над Свищов „Чардафон 
кидс“ вече са четвърти.
 Статистиката им сре-
щу „Борисов Студио“ би 
зарадвала окото на всеки 
баскетболен специалист. 
58:9 е съотношението на 
точковия актив след отне-
ти топки, 13:1 след бързи 
контраатаки, 54:30 от зона-
та на две точки, 10:6 след 
борба за отскочила топка. 
Имаха превес и в борбата 
под двата коша - 53:51, 
където по-мощните „сту-
денти“ по теория трябваше 
да нямат проблеми. 2 ми-
нути преди края габров-
ските юноши регистрираха 
и най-голямата разлика - 
53 точки, но не успяха да 
удържат красивата цифра 
в последните секунди. 
 Поредния си дабъл-да-
бъл регистрира все по-

прогресиращият център 
Димитър Андреев - 12 
борби, 11 точки. Лидерът 
на тима Димитър Тодоров 
вкара 25, взе 7 борби, 
към които добави 5 асис-
тенции, 3 чадъра и 3 от-
краднати топки, които му 
донесоха коефициент за 
ефективност 32 и го пре-
върнаха в играч на мача. 
Капитанът Цветомир Ми-
нев се отчете с 16, 9 от 
които постигна от любима-
та си позиция за стрелба 
- зоната на три точки.
 Антонио Станков огра-
ничи времето за игра на 
основната си петица под 
30 минути, резервите пък с 
играта си показаха, че са 
част от един равностоен 
отбор. 
 „чардафон кидс“ бе 
в състав:  Валери Пейков 
(11 точки), Крум Ахилей 
(10), Виктор Ангелов (7),  
Иван Монев (6), Цвето-
мир Минев (16), Красимир 
Александров (8), Димитър 
Тодоров (25), Димитър Ан-
дреев (11).

Дåцата íа "Чардафîí" ñå прèцåлèха в ББЛ-тèтлата

СветоЗар гатев

 С четири поредни по-
падения в последните че-
тири минути на срещата 
„Чардафон“ обърна ре-
зултата в двубоя срещу 
„Спартак“ (Варна) от 16-я 
кръг на първенството в „А“ 
РХГ и записа шеста по-
редна победа от началото 
на втория полусезон. Така 
габровският тим запази 
третото си място във вре-
менното класиране и се 
доближи само на три точ-
ки от лидера „Локомотив“ 
(Варна), който пък допусна 
трето поражение в послед-
ния месец, този път обаче 
у дома, с 24:26 от „Осъм“ 
(Ловеч). 
 „Чардафон“ имаше се-
риозни затруднения срещу 
представящия се силно от 
началото на втория полу-
сезон тим на „Спартак“. 
Габровският тим поведе в 
началото на срещата и на-
прави разлика от три гола 
в средата на първото по-
лувреме (9:6), но след това 

варненци записаха серия 
от 1:5 и на почивката се 
оттеглиха с аванс – 12:13. 
 Втората част тръгна с 
размяна на попадения. В 

40-та минута „Чардафон“ 
изравни (18:18), но „Спар-
так“ отново успя да из-
лезе напред. Домакините 
трудно се справяха с до-

бре построената защита 
на съперника, а стражът 
на гостите Ерсин Хюсеин 
ги отчая с отличните си 
изяви. 

 Хандбалистите на га-
бровския тим допуснаха 
доста технически брак в 
нападение, не бяха кон-
центрирани и в завърш-
ващата фаза на контра-
атаката. Това доведе до 
откъсване на гостите с 
три гола - 20:23. Теглен от 
Йордан Михайлов, „Чарда-
фон“ тръгна да наваксва 
в последните 10 минути и 
успя.  В 50-та минута два-
ма от играчите на варнен-
ци получиха двуминутни 
отстранявания и домаки-
ните върнаха два гола за 
23:24. Делян Илиев напра-
ви резултата 23:25, но с 
добри действия в защита в 
последните четири минути, 
спасявания на Ники Цве-
тков и чудесни попадения 
на Марио Янчев, Йордан 
Михайлов и Станислав 
Йорданов „Чардафон“ 
обърна резултата. Точка на 
споря сложи Михайлов от 
крилото 20 секунди преди 
края, фиксирайки резул-
тат 27:25. Михайлов увенча 
силната си игра в мача с 

12 гола. 5 пъти за успеха 
се разписа Павел Дана-
илов, 3 попадения добави 
Марио Янчев. За „Спар-
так“ 10 гола отбеляза Йор-
дан Попов, с 5 завърши 
Мартин Тодоров.
 С поражението в 
Габрово варненци и тео-
ретично изгубиха шансове 
за място във финалната 
четворка. Два кръга преди 
края „Спартак“ остава на 
пета позиция с пасив от 6 
точки от четвъртия.
 В предпоследния, 17-
ти кръг,  „Чардафон“ ще 
гостува на основния си 
съперник за второто мяс-
то - „Пирин 64“ (Г. Делчев). 
Мачът е на 8 март.
 „Чардафон“: Слав Колев, 
Георги Николов, Павел Дана-
илов-5, Мирослав Денчев-2, 
Георги Асенов, Христо Дана-
илов-1, Станислав Йорданов-2, 
Димитър Петков-2, Йордан 
Михайлов-12, Мариян Кирма-
гов, Даниел Димитров, Пенчо 
Пенчев, Милен Стоянов, Марио 
Янчев-3, Пламен Иванов, Нико-
лай Цветков.              

"Чардафîí" îáърíа "Спартак" за шåñта пîрåдíа пîáåда 

Три медала за плувците от СК „Викинг 2008 – Севлиево”

СветоЗар гатев

 13-годишните момичета 
на ДЮФК „Янтра 2013“ за-
еха второ място в първия 
турнир за календарната 
2020-та. Той се проведе 
в спортната зала в град 
Дряново с участието на 
четири отбора, които изи-
граха по един мач помеж-
ду си. В първия девойките 
на „Янтра 2013“ разгро-
миха състава на „Боруна“ 

(Царева ливада). Мелек 
Сеид вкара първите два 
гола във вратата на „Бору-
на“, Катрин Колева покачи 
на 3:0, а Кристин Андреева 
оформи крайното 4:0. 
 Във втората среща 
габровският тим изигра 
здрав и равностоен мач 
с отбора на ЖФК „Варна“. 
Срещата завърши при ну-
лево реми, за което по-
вече трябва да съжаляват 
момичетата на треньора 

Радомир Николов. Те има-
ха най-чистото положение 
в мача три минути преди 
неговия край, но Мелек 
Сеид не успя да отбеле-
жи. Тя излезе сама срещу 
варненската вратарка, но 
изпрати топката встрани 
от вратата. В третия дву-
бой „Янтра 2013“ надигра 
„Етър“ (Велико Търново) с 
2:1. Виктория Иванова ре-
ализира две попадения в 
началните минути на сре-

щата и те се оказаха дос-
татъчни за победата на 
габровския отбор.   
 В крайното класиране 
„Янтра 2013“ и ЖФК „Ва-
рна“ събраха по 7 точки, 
но момичетата от море-
то взеха купата за първо 
място с по-добра голова 
разлика, след като нади-
граха „Етър“ с 2:0 и „Бору-
на“ с 6:0. 
 „Получи се силен 
турнир. Много малко не 

ни достигна за първото 
място, но и това го има 
във футбола. Момичетата 
дадоха 100 процента от 
себе си и това се видя от 
всички. Според мен това 
са резултатите от чудесно 
проведената ни подготов-
ка до момента. Един до-
пуснат гол и без загуба –
това мисля, че е достойно 
за уважение. Още веднъж 
благодаря на децата за 
чудесната игра, която по-

казаха. Сега обаче по най-
бързия начин трябва да се 
отърсим от еуфорията и 
да се готвим за предсто-
ящите през идния уикенд 
турнири за девойки до 17 
и до 15 години“, коментира 
наставникът на девойките 
Радомир Николов.
 ДЮФК „Янтра 2013“: Ка-
мелия Таукова, Катрин Колева, 
Християна Илиева, Мелек Сеид, 
Виктория Иванова и Кристи-
яна Андреева - капитан.

ДЮФК „Яíтра 2013" ñ втîрî мяñтî в първèя турíèр за ãîдèíата

Сåдмî мяñтî за 
Пåтър Даíаèлîв


