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	 Известният	габровски	футболист	Стоян	Ацаров	вече	
от	20	години	живее	и	работи	в	Китай.	Допреди	няколко	
години	там	той	се	занимаваше	с	търговска	дейност,	но	
след	 получаването	 на	А-лиценз	 за	 треньор	 по	 футбол	
работи	към	Школата	по	футбол	в	Шанхай.
	 Всяка	година	той	се	завръща	за	по	няколко	месеца	
в	България	и	в	момента	е	в	Габрово.
	 Редакцията	 се	 възползва	 от	 неговата	 отзивчивост,	
за	да	разговаряме	за	епидемията	от	Covid-19,	за	която	
се	 счита,	 че	 е	 „тръгнала“	 от	 китайския	 град	 Ухан.	 За	
мерките	 за	 сигурност,	 предприети	 в	 Китай,	 и	 как	 се	
спазват	те	е	разговорът	ни	със	Стоян	Ацаров.	 стр. 3

Стîяí Ацарîв: "От кèтайцèтå 
мîжåм да ñå íаучèм íа 
пîвåчå вяра в държавата"

Прîáèтå îт Гаáрîвî за COVID-19 îтрèцатåлíè

	 Рисунката	 на	 Вяра	 Пенчева	 спечели	 специалната	
награда	„Цвят“	от	XI	Международен	конкурс	за	детска	
рисунка	ARTE	MICI	2020	г.,	Motru,	Romania!	А	тригодиш-
ната	 Емили	 спечели	 Специалната	 награда	 „Никола	
Първан“,	 присъдена	 от	 Полицията	 на	 Община	 Мотру!	
В	конкурса	са	участвали	602	деца	от	6	държави.	Двете	
габровки	от	школата	„Елиза	Арт“	на	художничката	Ели-
за	Ковачева	–	Цокова	са	единствените	български	деца,	
участвали	в	конкурса.

Първа íаãрада за малката Емèлè Öîкîва, пîрåдíа 
за Вяра Пåíчåва в мåждуíарîдåí кîíкурñ ARTE MICI

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 О трица т е лни 	 з а	
COVID-19	 са	 резултатите	
от	 8-те	 проби,	 които	 бяха	
изследвани	 повторно	 в	
Националната	 референтна	
лаборатория	 към	 Нацио-
налния	център	по	заразни	
и	паразитни	болести.	Меж-
ду	 тях	 има	 и	 габровски	
проби,	 съобщиха	 от	 ВМА.	
При	 първото	 им	 изслед-
ване	 имаше	 съмнения.	 От	
Габрово	бяха	изпратени	94	
проби.	171	проби	са	взети	
от	 цялата	 страна,	 всички	
са	отрицателни.
					В	добро	здравословно	
състояние	са	двете	жени	в	
габровската	болница,	дали	
положителна	 проба.	 Спо-
ред	 директора	 на	 болни-
цата	д-р	Минко	Михов	па-

циентката	на	75	г.,	която	е	
била	 болна	 от	 пневмония,	
се	 подобрява.	 След	 окон-
чателното	 й	 оздравяване	
отново	ще	й	бъде	направе-
на	проба	за	коронавирус.	
	 Медицинската	 сес-
тра,	 също	 с	 положителна	
проба,	 няма	 признаци	 на	
заболяване.	 Останалите	
пациенти	 в	 инфекциозно	
отделение,	които	са	наста-
нени	 там	 за	 наблюдение,	
също	нямат	данни	за	забо-
ляване.	 След	 изтичане	 на	
14-дневния	 период	 на	 ка-
рантина	ще	им	бъде	взета	
втора	проба	и	ако	е	отри-
цателна,	ще	бъдат	изписа-
ни	 от	 болницата.	 Същото	
важи	и	за	пациентите,	кои-
то	 сега	 са	 във	 вътрешно	
отделение	под	карантина.
	 На	 лекарите,	 които	

работят	 в	 болницата	 в	
Габрово,	 е	 забранено	 да	
работят	 в	 частните	 си	 ка-
бинети.	 Единственото	 им	
работно	място	остава	бол-
ницата.
	 	 От	 Областния	 кризисен	
щаб	 съобщиха,	 че	 вчера	
вечерта	 жена	 е	 потърси-
ла	 помощ	 в	 севлиевската	
болница.	 Настанена	 е	 в	
инфекциозно	 отделение	 с		
неразположение	 и	 темпе-
ратура.	Скоро	тя	се	е	при-
брала	от	Тайланд,	това	не	
е	 рискова	 дестинация,	 но	
на	 жената	 е	 взета	 проба	
за	коронавирус.	
	 В	 габровските	 аптеки	
защитните	 маски	 и	 анти-
бактериалните	голове	бър-
зо	 свършват.	 В	 някои	 ап-
теки	на	вратата	е	залепен	
надпис	„Маски	няма“.

	 Въпреки	 добрата	 но-
вина,	 строгите	 мерки	 за	
дезинфекция	и	специални-
ят	 пропускателен	 режим	
в	 институциите	 в	 Габрово	
продължават.	А	също		и	за-
браната	за	провеждане	на	
културни	и	спортни	изяви,	
на	мероприятия,	където	се	
събират	много	хора.
	 Затворени	 са	 учили-
щата,	 детските	 градини	 и	
ясли,	университетът.
	 Службите	 по	 геоде-
зия,	 картография	 и	 када-
стър	в	Габрово	отново	ще	
обслужват	 клиентите	 на	
гише,	 съобщават	 от	 прес-
центъра	на	МРРБ.	Времен-
но	 услугите	 на	 място	 в	
офисите	бяха	спрени.	Про-
дължава	 предоставянето	
на	 услугите	 и	 по	 електро-
нен	път.

 Отрицателните	 проби	
не	 променят	 ситуацията	
–	 коментира	 пред	 журна-
листи	 директорът	 на	 РЗИ	
д-р	 Пенчоков,	 болницата	
остава	 под	 карантина.	 В	
сила	 остават	 всички	 за-
поведи,	издадени	от	него.	
Все	 още	 не	 е	 ясно	 кога	
ще	 бъде	 възстановен	
учебният	 процес,	 което	
ще	 се	 случи	 със	 заповед	
на	министъра	на	здравео-
пазването.		
	 По	 време	 на	 съвета	
бяха	 обсъдени	 мерките,	

които	 ще	 бъдат	 предпри-
ети	 от	 кмета	 на	 Община	
Габрово	 и	 началника	 на	
РУО	 –	 Габрово	 за	 въз-
становяване	 режима	 на	
работа	в	детски	ясли,	гра-
дини	и	училища.	Което	оз-
начава	 създаване	 на	 ор-
ганизация	 с	 директорите	
на	 тези	 заведения,	 орга-
низиране	на	ежедневието	
така,	че	по	безкомпроми-
сен	 начин	 да	 се	 гаран-
тира	 опазване	 здравето	
на	 всички	 деца	 и	 персо-
нала.	 Ще	 бъдат	 осигуре-

ни	 термометри	 за	 всяка	
детска	 градина	 и	 ясла,	
за	 дистанционно	 измер-
ване	 на	 температурата,	
ще	се	ограничи	влизането	
на	външни	лица.	Персона-
лите	 ще	 бъдат	 снабдени	
с	предпазни	средства,	за	
да	 може	 максимално	 да	
се	 ограничи	 разпростра-
нението	на	вируса	-	уточ-
ни	Таня	Христова,	кмет	на	
Община	Габрово.
	 По-рано	 през	 деня	
вчера	 беше	 проведена	 и	
среща	 на	 областния	 уп-

равител	 с	 кметовете	 на	
четирите	 общини,	 с	 кои-
то	 отново	 се	 обсъдиха	
всички	предприети	от	 тях	
мерки	 към	 този	 момент.	
Извършва	се	дезинфекция	
на	 територията	 на	 всяка	
община	 –	 на	 обществени	
сгради,	 общински	 и	 част-
ни	 превозвачи.	 Ограни-
чени	 са	 всички	 масови	
прояви,	както	и	са	уведо-
мени	 кметове	 и	 кметски	
наместници	 на	 населени-
те	места.	Така	нареченият	
битак	–	или	открит	пазар,	

който	 се	 провежда	 вед-
нъж	в	седмицата	в	Габро-
во,	 Севлиево	 и	 Дряново,	
ще	бъде	преустановен.	
	 Мерките	 по	 дезинфек-
ция	 ще	 продължат	 и	 за-
напред	категорично,	както	
и	 всички	 останали,	 които	
са	 предприети	 към	 този	
момент.	 Това	 са	 мерки,	
които	 се	 препоръчват	 и	
за	 всеки	 гражданин,	 ръ-
ководител	 на	 институция	
или	 бизнес	 от	 региона	 с	
призив	 всички	 да	 бъдат	
отговорни.	

Д-р Пåíчîкîв: Бîлíèцата îñтава пîд караíтèíа

	 След	одобрено	от	съда	
споразумение,	 постигнато	
с	 Районна	 прокуратура	 -	
Габрово,	Н.	И.	е	осъден	на	
лишаване	 от	 свобода	 при	
общ	 режим	 за	 незаконно	
извозване	 на	 дървесина.	
От	 средата	 на	 май	 до	 на-
чалото	 на	 юни	 2018	 г.	 от		
горски	фонд	 в	 землище	 с.	
Здравковец,	 Габрово,	 при	
условията	 на	 продължава-
но	 престъпление,	 без	 ре-
довни	 превозни	 билети,	 с	
неустановени	 по	 модел	 и	
регистрационни	 номера	
моторни	 превозни	 сред-
ства,	извозил	дърва	от	гор-
ския	фонд.	Доставял	ги	в	с.	
Яворец	 на	 различни	 лица,	
общо	 количество	 56	 прос-
транствени	куб.	м	дърва	на	
стойност	3	920	лв.

Оñъдèха мъж за 
íåзакîííî èзвîзваíå 
íа 56 куáèка дърва

Марèя Йîзîва: 
Нå ñå îправдаха 
îпаñåíèята, 
чå ãаáрîвцè íяма да 
плащат íаврåмå пîвè-
шåíèтå даíъцè     2
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„ДСБПЛРББ - ЦАРИЦА ЙОАННА” ЕООД - ГРАД ТРЯВНА
5350 Трявна, ул. „Бреза” № 49, http://belodrobnadetska.com, Еmail: pulmo_tryavna@abv.bg 

Управител: тел. 0677/630-60, Дежурен тел. 0895777549, Централа: 0677 /620-21

З А П О В Е Д
№	РД-07-12/10.03.2020	г.

На основание чл. 16, ал. 1 от Правилник за реда за упражняване правата
на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала 

ОТКРИВАМ:

Конкурс	с	предмет:	 „Застраховка	на	недвижимо	имущество,	собственост	на	
„ДСБПЛРББ-Царица	Йоанна”	ЕООД	–	Трявна”.

1.	Обект	на	застраховане:	централна	болнична	сграда,	четири	етажа,	находя-
ща	се	в	гр.	Трявна,	ул.	„Бреза”	№	49,	представляваща	РЗП	6	861	кв.	м.	Застрахо-
вателна	стойност	на	сградата	е	3	100	000,00	лв.												

2.	Финансов	ресурс:	застрахователната	премия,	предложена	от	участниците,	
не	следва	да	надвишава	1	500,00	лв.	с	включени	всички	разходи	за	предоставяне	
на	застрахователната	услуга,	включително	данъци	и	такси.

3.	Изисквания	към	участниците	в	конкурса:	До	конкурса	се	допускат	участни-
ци,	които	имат	валидно	издадено	разрешение	от	съответния	компетентен	държа-
вен	орган	да	предоставя	застрахователни	услуги	за	застраховка	на	недвижимо	
имущество.

4.	Време	за	оглед	на	обекта:	Всяко	заинтересовано	лице	може	да	направи	
оглед	на	имуществото,	предмет	на	застраховане,	всеки	работен	ден	от	08.00	до	
16.30	часа	в	гр.	Трявна,	ул.	„Бреза”	№	49.

5.	Документи,	които	следва	да	бъдат	представени	от	участниците:
 5.1.	Данни	за	участника,	включително	информация	за	ЕИК,	седалище	и	

адрес	на	управление;
 5.2.	Заверен	препис	от	документ,	доказващ	разрешение	за	извършване	

на	застрахователни	услуги,	издаден	от	компетентен	държавен	орган;
 5.3.	Ценово	предложение	за	изпълнение	на	поръчката,	включващо	всич-

ки	разходи,	такси	и	данъци,	като	крайната	цена	(предложената	от	участника	цена		
за	застрахователната	премия)	не	следва	да	надвишава	определения	от	Възложи-
теля	финансов	ресурс,	посочен	в	т.	2	от	заповедта.

 5.4.	Общи	условия	на	участника	за	предоставената	услуга	„Застраховка	
на	недвижимо	имущество”.

6.	Определям	комисия,	която	да	класира	постъпилите	оферти	от	участниците	
в	конкурса:

Председател:			Генчо	Владимиров	Генчев	–	главен	счетоводител;
	 			Член:			Николай	Миланов	–	юрист;
	 			Член:			Нина	Цанева	–	завеждащ	служба	Човешки	ресурси.
7.	Заинтересованите	лица	могат	да	подават	оферти	до	16.00	ч.	на	25	март	2020	

г.	включително	в	административния	отдел	на	болницата.	Дата	на	разглеждане	на	
офертите:	в	10.00	ч.	на	26	март	2020	г.	в	сградата	на	лечебното	заведение	в	гр.	
Трявна,	ул.	„Бреза”	№	49.

На	основание	чл.	16,	ал.	2	от	ПРУПДТДДУК	настоящата	заповед	да	се	публи-
кува	в	един	ежедневник	най-малко	14	дни	преди	датата	по	т.	7	от	заповедта.	В	
деня	на	подаване	на	настоящата	заповед	за	публикуване	в	ежедневника	препис	
от	 същата	 да	 се	 изпрати	 на	Министерство	 на	 икономиката	 за	 оповестяване	 в	
електронната	страница	на	министерството.

УПРАВИТЕЛ:	Д-р	Георги	Илиев

	 Регионалната	здравна	инспекция	в	Габрово	публикува	препоръки	и	указания	към	работодателите	на	тери-
торията	на	област	Габрово,	които	имат	за	цел	превенция	и	ограничаване	разпространението	на	коронавируса.	
Мерките	следва	да	се	прилагат	във	всички	обществени	сгради,	в	това	число	търговски	обекти,	банки,	центрове	
за	обслужване	на	клиенти	и	др.

 Подгответе работното място за COVID-19
 С какви мерки можете да предотвратите разпространението на COVID-19 на работното място:
 
 Създайте санитарен контрол на входа на Вашата фирма, който да включва:
  Дезинфекционна	вана,	през	която	да	преминават	работниците	и	служителите	от	Вашата	фирма.
     Определете	лице,	което	да	извършва	термометричен	контрол	на	Вашите	служители	с	дистанционен	тер-
мометър.
     Служителите	с	температура,	по-висока	от	370С,	да	се	отстраняват	от	работа.
 
 Погрижете се работното място да е чисто и хигиенично:
  Повърхностите	(бюра	и	маси)	и	предметите	(телефони,	клавиатури)	трябва	да	бъдат	редовно	избърсвани	
с	дезинфектант.
     Насърчете	служителите,	сътрудниците	и	клиентите	да	си	мият	ръцете	редовно	и	добре.
     Поставете	диспенсъри	с	дезинфектант	за	ръце	на	видни	места	на	работното	място.	Погрижете	се	да	бъ-
дат	пълнени	редовно.
  Погрижете	се	служителите,	сътрудниците	и	клиентите	да	имат	достъп	до	места,	където	могат	да	измият	
ръцете	си	с	вода	и	сапун.
  Погрижете	се	на	работното	място	да	има	на	разположение	защитни	маски.
	  Осигурете	кошчета	с	капаци,	където	да	могат	да	се	изхвърлят	кърпичките	и	маските.
  Осигурете	често	проветряване	на	помещенията	във	Вашата	фирма.
  Информирайте	служителите	си,	че	съществува	риск	от	заразяване	на	ръцете	при	докосване	на	дръжки	на	
врати,	копчета	на	асансьори,	перила	на	стълбища	и	други	повърхности,	до	които	имат	допир	много	хора.
  Информирайте	служителите,	сътрудниците	и	клиентите	си,	че	ако	COVID-19	започне	да	се	разпространява	
във	Вашето	населено	място,	всеки,	който	има	дори	лека	настинка,	или	много	слаба	висока	температура,	е	
препоръчително	да	си	остане	у	дома.
  Ако	Вашата	фирма	използва	автобуси	за	извозване	на	служители,	е	необходимо	да	осигурите	неколко-
кратна	дезинфекция	на	транспортното	средство	в	зависимост	от	натовареността	му.
  Избягвайте	 командироването	 на	 служители,	 които	 са	 по-силно	 застрашени	 от	 болестта	 (по-възрастни	
служители	или	служители,	страдащи	от	диабет,	сърдечно-съдови	заболявания	или	белодробни	заболявания),	в	
области,	където	се	разпространява	COVID-19.
  Обмислете	възможността	да	предоставите	на	служителите,	на	които	предстои	пътуване,	малки	количе-
ства	(под	1000	мл)	дезифектант	за	ръце	с	алкохол.	Това	ще	улесни	поддържането	на	хигиена	на	ръцете.
 
 Когато Вие или служителите Ви се върнат от пътуване:
  Служители,	които	са	се	върнали	от	зона	с	разпространение	на	COVID-19,	трябва	сами	да	следят	за	симп-
томи	в	продължение	на	14	дена	и	да	си	мерят	температурата	два	пъти	дневно.
     Ако	развият	дори	лека	настинка	или	слаба	висока	температура	(над	37,3	градуса),	трябва	да	си	останат	
у	дома	и	да	се	изолират	от	други	хора.	Това	означава	да	избягват	близък	контакт	(един	метър	или	по-малко)	с	
други	хора,	включително	членове	на	семейството.	Трябва	също	да	се	обадят	по	телефона	на	личния	си	лекар	
или	на	местната	здравна	служба	и	да	им	предоставят	информация	за	това	къде	са	пътували	и	какви	са	симп-
томите.

Прåпîръкè è указаíèя към раáîтîдатåлèтå íа тåрèтîрèята íа îáлаñт Гаáрîвî 
ñ цåл прåвåíцèя è îãраíèчаваíå разпрîñтраíåíèåтî íа кîрîíавèруñа

 - Какви са основните 
функции на заместник-
кмета по финанси и об-
щинска собственост?
	 -	 Ако	 трябва	 да	 отго-
воря	 в	 едно	 изречение,	
ще	 кажа,	 че	 отговарям	
за	 приходната	 и	 разход-
ната	част	на	бюджета,	но	
това,	разбира	се,	е	много	
общо.	 На	 пряко	 подчине-
ние	 на	 заместник-кмета	
по	финанси	и	собственост	
са	 едни	 от	 най-важните	
за	 финансовата	 стабил-
ност	 на	Общината	 дирек-
ции	-	дирекция	„Общинска	
собственост	 и	 стопанска	
дейност”,	дирекция	„Мест-
ни	 данъци	 и	 такси“	 и	 ди-
рекция	 „Финансово-сче-
товодна“.	Добрата	органи-
зация	 и	 контрол	 на	 тези	
дирекции	ще	даде	своето	
отражение	 в	 изпълнение-
то	на	бюджета.
 - Опитът Ви като ди-
ректор на дирекция 
„Местни данъци и такси” 
ще Ви бъде ли полезен в 
работата Ви като замест-
ник-кмет?
	 -	 Досегашната	 ми	 ра-
бота,	 като	 директор	 на	
дирекция	 „Местни	 данъци	
и	 такси“,	 ще	 ми	 помогне	
при	 добрата	 събираемост	
на	приходите	от	общинска	
собственост.	 Ще	 държа	
да	 се	 запази,	 а	 защо	 не	
и	 да	 се	 увеличи	 високия	
процент	 на	 събираемост	
на	местните	данъци	и	так-

си,	 който	 успяхме	 да	 по-
стигнем	 през	 последните	
години.	 Община	 Габрово	
е	общината	с	процент	съ-
бираемост	 на	 местните	
данъци	и	такси	много	над	
средното	за	страната.	
	 Ще	се	стремя	към	по-
вишаване	 и	 на	 постъпле-
нията	 от	 общинска	 соб-
ственост.	 Това	 е	 амбици-
озна	 задача,	 но	 вярвам,	
че	 с	 помощта	 на	 екипа,	
с	 които	 ще	 работим,	 мо-
жем	 да	 стигнем	 до	 този	
резултат.	 Опитът	 ми	 като	
финансов	ревизор	ще	ми	
бъде	 особено	 полезен	
при	 законосъобразното	
разходване	на	средства	и	
спазването	 на	 бюджетна-
та	дисциплина,	съобразно	
Закона	за	публичните	фи-
нанси.
 - Значи имате инфор-
мация как върви данъч-
ната кампания, хората 
плащат ли си данъците?
	 -	 Кампанията	 върви	
много	добре.	Голяма	част	
от	 хората	 си	 получиха	
данъчните	 съобщения.	 И	
бързат	 да	 се	 издължат	
към	 местната	 хазна	 с	 5	
процента	намаление.	То	е	
до	 30	 април,	 ако	 се	 пла-
ти	 задължението	 в	 пълен	
размер	 за	 цялата	 2020	
година.	
	 Опашките	 в	 „Местни	
данъци	и	такси”	в	момен-
та	 сочат,	 че	 доста	 хора	
се	възползват	от	намале-

нието.	 Стремим	 се	 бързо	
да	 ги	 обслужваме.	 Има	
възможност	 и	 за	 елек-
тронно	 разплащане	 чрез	
сайта	на	Община	Габрово.	
А	 също	 и	 на	 касите	 на	
Изипей,	там	има	такса	за	
извършване	на	услугата.
 - Имаше очакване, че 
хората няма да бързат 
да плащат някои данъци 
заради увеличението им 
тази година. Оправдаха 
ли се тези опасения?
	 	 -	 Тази	 година	 се	 по-
вишиха	 данък	 недвижими	
имоти	 и	 данък	 превозно	
средство.	 Към	 настоящия	
момент	 не	 се	 отразява	
на	 кампанията.	 Отначало	
хората	 помислиха,	 че	 ще	
има	50	на	сто	увеличение	

не	 само	 на	 данък	 недви-
жими	имоти,	но	и	на	так-
са	битови	отпадъци.	Сега,	
като	 получиха	 данъчните	
съобщения,	се	увериха,	че	
няма	увеличение	на	такса	
битови	 отпадъци.	 Оказва	
се,	 че	 увеличението	 на	
данъка	 за	 едно	 основно	
жилище	 е	 от	 5	 до	 20	 лв.	
Хората	го	приемат	съвсем	
нормално,	плащанията	по-
казват	това.	
	 През	 годината	 очак-
ваните	приходи	от	данъци	
са	7	250	хил.	лв.	До	насто-
ящия	момент	изпълнение-
то	е	по-високо,	отколкото	
през	същия	период	на	ми-
налата	 година,	 причина-
та	вероятно	е	по-ранното	
стартиране	 на	 кампания-

та,	от	15	януари.
    - Кои са първите Ви 
най-важни задачи на но-
вата длъжност?
	 -	 Да	 направя	 задъл-
бочен	 анализ	 на	 всички	
процеси	 в	 общинската	
собственост.	Да	се	запоз-
ная	с	вътрешните	правила	
и	системите	за	финансово	
управление	 и	 контрол	 в	
поверените	 ми	 дирекции,	
като	 при	 необходимост	
същите	 да	 бъдат	 актуали-
зирани,	според	последни-
те	 промени	 в	 законода-
телството.	
	 Започнали	сме	работа	
и	 по	 промяна	 в	 наред-
бите,	 разбира	 се,	 това	 е	
по-продължителна	работа,	
в	която	участват	експерти	
от	 различни	 дирекции	 на	
общинска	администрация.
	 През	месец	април	ще	
бъде	 внедрен	 програмен	
продукт	ИМЕОН	при	изда-
ване	 на	 разрешителните	
за	 търговия	 на	 открито.	
По	този	начин	ще	се	даде	
възможност	 за	 електрон-
но	 досие	 на	 всеки	 тър-
говец,	 заявил	 търговска	
площ,	за	проследяване	на	
плащанията	и	разбира	се,	
най-важното	 -	 за	 елек-
тронно	плащане	на	такси-
те,	 без	 да	 е	 необходимо	
физическо	 присъствие	 на	
лицата	 в	 Информацион-
ния	център	на	Общината.
 - От години има про-
блеми с продажбата и 
отдаването под наем на 
обекти общинска соб-
ственост. Имате ли идеи 
как може да се осъщест-
ви по-успешно това? 
	 -	Да,	 забелязват	 се	 в	
последните	 години	 по-ни-
ски	 продажби	 на	 обекти	
общинска	собственост,	но	
тук	трябва	да	отчетем,	че	
имотите,	 които	 се	 про-
дават,	 не	 са	 достатъчно	
видими	 за	 потенциални-

те	 купувачи.	 Разбира	 се,	
след	 направен	 анализ	 на	
имотите	 за	 продажба	 ще	
се	 опитаме	 да	 привле-
чем	 купувачи,	 които	 до	
настоящия	 момент	 не	 са	
забелязали	 какво	 всъщ-
ност	предлага	за	продаж-
ба	Общината.	
	 Тук	 е	 мястото	 да	 се	
отбележи,	 че	 рекламата	
за	продажбите	на	обекти-
те	 общинска	 собственост	
до	 настоящия	 момент	 е	
слаба	и	недостатъчна.	Ще	
поработим	 в	 тази	 насока	
малко	повече	с	експерти-
те	 от	 Общинска	 собстве-
ност	и	IT	отдела.
 - Другият проблем е 
с недостига на общински 
жилища, кандидатите са 
много, а нови не се стро-
ят. Как ще се справите с 
проблема? 
	 -	 Списъкът	 с	 лицата,	
подали	 искане	 за	 карто-
текиране	 като	 нуждаещи	
се	 от	 настаняване	 в	 об-
щински	 жилища,	 за	 2020	
година	 вече	 е	 утвърден.	
Не	мисля,	 че	 той	 е	 твър-
де	 голям	 и	 Общината	 не	
може	да	удовлетвори	тези	
лица,	 които	 отговарят	 на	
условията	за	настаняване.
	 Предстои	ми	обиколка	
на	 общинските	 жилища,	
за	 да	 се	 уверя	 в	 насто-
ящото	състояние	на	всич-
ки	 свободни	 жилища	 и	
дали	 те	 могат	 да	 бъдат	

отдадени	 под	 наем	 или	
спешно	се	нуждаят	от	ре-
монт.	
	 Необходимо	 е	 време,	
за	да	се	запозная	с	про-
цесите	 в	 детайли	 и	 да	
предложа	 нов	 модел	 на	
работа	 и	 организация,	 с	
която	 да	 постигнем	 по-
добри	резултати.	Надявам	
се	 да	 се	 справя,	 работ-
ният	ми	 ден	 е	 от	 7.15	 до	
18.30-19	часа.
 - Как приехте нови-
ната, когато кметът Таня 
Христова Ви предложи 
да станете неин замест-
ник?
	 -	С	 нея	 сме	 работили	
8	 години	 преди	 да	 стана	
заместник-кмет.	 Затова	
оценката	за	моята	работа	
през	последните	8	години,	
мнението,	което	тя	има	за	
мен,	се	реализира	с	ней-
ното	 предложение.	 След	
подобна	оценка	няма	как	
да	откажеш.
 - Чувствате ли се до-
бре в почти изцяло дам-
ския състав, който упра-
влява Община Габрово? 
		 -	 Не	 трябва	 да	 за-
бравяме,	че	архитект	Ме-
разчиев	 е	 също	 част	 от	
управленския	екип	на	Об-
щина	 Габрово.	 Да,	 чувст-
вам	 се	 добре,	 тъй	 като	
и	 до	 настоящия	 момент	
съм	работила	с	този	екип,	
макар	 и	 на	 оперативно	
ниво.	

Мария Йозова, заместник-кмет на Община Габрово в ресор „Финанси и собственост“: 

“Нå ñå îправдаха îпаñåíèята, чå ãаáрîвцè 
íяма да плащат íаврåмå пîвèшåíèтå даíъцè”

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
   
 Мария Йозова е родена в Свищов. От 1979 го-
дина живее в Габрово, завършила е тогавашния ТОХ 
-Габрово. Висшето си образование е завършила в 
Стопанска академия в Свищов, специалност „Сче-
товодство и контрол“. От 2000 година работи в 
Агенцията по държавен финансов контрол, от 2006 
г. - в Дирекция „Местни данъци и такси” като гла-
вен експерт, а от 2011 година и като директор. 
 От 31 януари 2020 г. е заместник-кмет по фи-
нанси и общинска собственост. 
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 - Кога се завърнахте в 
Габрово, г-н Ацаров?
	 -	Преди	месец.
 - Беше ли избухнала 
вече пандемията, нарече-
на коронавирус?
	 -	 При	 първите	 забо-
лявания	 от	 	 Covid-19	 в	
Китай	 бяха	 в	 неведение,	
че	 този	 вирус	 е	 твърде	
опасен.	 Едва	 след	 пър-
вия	 смъртен	 случай	 стана	
ясно,	че	този	грип	е	в	ре-
зултат	на	нов	смъртоносен	
вирус.	 Тогава	 блокираха	
град	 Ухан	 и	 цялата	 про-
винция.	 Макар	 да	 имаше	
информация,	 че	 Covid-19	
е	 по-различен	 вирус,	 па-
никата	 в	 Ухан	 се	 появи	 в	
първите	дни	на	декември.	
 - И там имаше паника, 
така ли?
	 -	 Нормално	 е	 хората	
да	 са	 изплашени,	 както	
сега	 става	 в	 България,	 в	
Габрово,	в	Италия,	в	други	
държави.	 Но	 е	 нормално	
да	 се	 преустановяват	 ме-
роприятия,	свързани	с	ма-
сови	събирания,	като	една	
от	 превантивните	 мерки	
срещу	 разпространението	
на	 този	 вирус.	 Но	 разли-
ката	там	е,	че	самите	хора	
са	 много	 дисциплинирани	
и	когато	им	се	каже	нещо,	
когато	им	се	обясни	защо	
трябва	да	се	прави,	 те	 го	
правят.			
 - Вирусът ли е при-
чината да се върнете в 
България?
	 -	В	момента	няма	как-
во	 да	 правя	 в	 Китай,	 по-
ради	 което	 реших,	 че	 е	
по-добре	 да	 се	 върна	 в	
България	 за	 два	 или	 три	
месеца.
 - Пандемията, нарече-
на COVID-19, няма ли да 
окаже пагубно въздейст-
вие върху китайската ико-
номика?
	 -	 Наистина	 Covid-19	
създава	 доста	 проблеми	
за	 китайската	 икономика,	

но	не	бива	да	забравяме,	
че	 това	 е	Китай	 –	 държа-
вата	с	най-голям	ресурс	в	
света.	 И	 доколкото	 знам,	
там	още	в	началните	сед-
мици	 от	 появяването	 на	
вируса	 инвестираха	 над	
1,7	 милиарда	 юана	 само	
за	борбата	с	Covid-19,	за	
откриването	 на	 противо-
действаща	 на	 този	 вирус	
ваксина.	 Освен	 това	 се	
отпускат	средства	за	под-
помагането	 на	 малките	 и	
средни	компании,	тъй	като	
за	 времето,	 за	 престоя,	
който	имат	 в	момента,	 на	
работниците	 им	 се	 запла-
ща.	А	 това	 го	 поема	 дър-
жавата,	 чрез	 която	 те	по-
лучават	между	50%	и	70%	
от	заплатата	си.
 - У нас се разпрос-
траняват различни те-
ории, че създателите на 
COVID-19 са същите като 
на вирусите Ебола, СПИН 
и т. н. 
	 -	 И	 аз	 съм	 чувал	 по-
добни	 теории,	 но	 кой	
може	 да	 каже	 с	 точност,	
както	 и	 да	 го	 твърди?!	
Да,	 в	 началото	 и	 в	Китай	
имаше	 такива	 слухове	 –	
когато	 се	 считаше,	 че	 за-
болелите	 с	 летален	 изход	
са	 само	 китайци.	 Но	 се	
оказа,	 че	 сред	 тях	 има	 и	
американец,	 който	 не	 е	 с	
азиатски	произход.	
 - Което означава, че 
всеки може да бъде по-
разен от този вирус, неза-
висимо от неговата кръв-
на група, неговата раса 
или народност?
	 -	Да.	Дори	се	доказва,	
че	 не	 е	 така,	 защото	 и	 в	
Италия	има	много	заболе-
ли	 чужденци,	 които	 не	 са	
азиатци,	 както	 и	 в	 целия	
свят,	впрочем.						
 - Казвате, че хората 
в Китай не са загубили 
самообладание, не са из-
паднали в паника. На как-
во се дължи това, според 
Вас?
	 -	Това,	което	съм	видял	

и	 което	 съм	 разбрал	 за	
китайците,	тъй	като	и	в	мо-
мента	поддържам	контакти	
с	 моите	 приятели	 оттам,	
а	 и	 самият	 аз	 съм	живял	
6	 години	 в	 Ухан,	 е,	 че	 на	
хората	 им	 беше	 обясне-
но	каква	е	ситуацията.	Че	
трябва	да	използват	маски	
–	 не	 само	 да	 не	 заразят	
себе	си,	но	и	семействата	
си,	 приятелите	 си.	 А	 тук	
чета,	 гледам	 по	 телевизи-
ята,	 че	 ако	 сложиш	 шал,	
пак	можеш	да	 се	 предпа-
зиш	 от	 вируса.	Това	 не	 е	
сериозно.
 - Напоследък се нала-
га мнението, че и маските 
не предпазват от вируса?
	 -	 На	 всички	 маски	
пише,	 че	 осигуряват	 95%	
защита.	По	време	на	пре-
дишните	 сериозни	 епиде-
мии	 те	 успяха	 да	 пред-
пазят	 множество	 хора	 от	
заразата.	Бях	в	Китай	и	по	
време	на	птичия	грип.	Жи-
вотът	си	течеше	нормално,	
нямаше	хора,	които	да	се	
затварят	по	домовете	си.
 - Беше доказано, че 
птичият грип не е опасен 
за хората?
	 -	Така	 беше	 в	 начало-
то	 и	 с	 Covid-19.	 Първо-

начално	 беше	 казано,	 че	
заразата	не	се	пренася	по	
капков	 път,	 след	 това	 се	
доказа,	 че	 вирусът	 може	
да	 прелети	 повече	 от	 два	
метра.	Така	че	паниката	в	
Китай	не	е	такава,	каквато	
е	в	момента	в	Европа.
 - Тоест в Китай ситуа-
цията е по-овладяна, от-
колкото в Европа?
	 -	 Според	 мен,	 да.	Там	
също	 хората	 не	 могат	 да	
пътуват	 –	 взети	 са	 някои	
крайни	 мерки,	 каквито	
според	 мен	 надали	 мо-
гат	 в	 друга	 държава	 да	
съществуват.	 Като	 да	 се	
затвори	 цяла	 провинция,	
която	 е	 от	 над	 60	 млн.	
души	население.
 - Какво трябва да се 
разбира, че цяла една 
провинция е затворена?
	 -	 Да	 не	 влизат	 и	 да	
не	 излизат	 от	 нея	 хора.	
Цялата	 акция,	 предприета	
с	 различните	 превантивни	
мерки,	е	за	защита	на	хо-
рата	 от	 това	 заболяване.	
Държавата	 се	 грижи	 за	
собственото	си	население.	
Пуснаха	да	работят	всички	
заводи-производители	 на	
маски,	 за	 да	 имат	 достъп	
до	 тях	 всички.	Това	 беше	

първото	 нещо,	 което	 се	
направи,	 за	 да	 има	 дос-
татъчно	 за	 цялото	 насе-
ление	 на	 Китай,	 тъй	 като	
в	 самото	 начало	 имаше	
спекулативна	 продажба.	
Една	 маска	 струваше	 10	
пъти	повече	от	обичайната	
й	 цена.	Държавата	 се	 на-
меси,	 има	 много	 глобени	
аптеки,	продавали	на	спе-
кулативни	 цени,	 и	 то	 със	
сериозни	суми.	Само	една	
аптека	 в	Пекин	 е	 глобена	
с	400	хиляди	долара	зара-
ди	спекулация	с	недостига	
на	маски.	
 - Китай работи ли вър-
ху откриването на антидот 
за  COVID-19? 
	 -	О-о-о,	да!	Имаше	че-
тири-пет	 лекарства,	 кои-
то	 вече	 бяха	 изпробвани.	
Но	това,	което	достига	до	
мен	 от	 моите	 приятели	 в	
Китай,	 е,	 че	 се	 очаква	
до	 септември	 да	 бъде	 от-
крито	 лекарство	 срещу		
Covid-19.
	 Считам,	 че	 хората	 не	
бива	да	изпадат	в	паника,	
тъй	като	има	и	наши	много	
добри	 специалисти,	 които	
считат,	 че	 този	 вирус	 е	
значително	 по-агресивен	
от	 досега	 върлуващите	 по	
света	 вируси.	 Но	 при	 тях	
смъртността	 не	 е	 толкова	
висока.	Преди	няколко	дни	
например	изтече	информа-
ция,	че	от	80	хил.	заразени	
44	 хил.	 вече	 са	 излекува-
ни,	а	починалите	са	малко	
над	 3	 000	 в	 Китай.	 Това	
е	 абсолютна	 надежда,	 че	
този	вирус	ще	бъде	пребо-
рен.	Ако	Китай	не	се	спра-
ви	с		Covid-19	с	ресурса,	
с	 който	 разполага,	 няма	
кой	друг	да	го	направи.
	 И	 ако	 се	 върнем	 към	
маските	–	в	Китай,	в	Япо-
ния,	 в	 цяла	 Азия,	 когато	
се	 наложи,	 те	 се	 носят	
превантивно,	 независимо	
дали	 има	 някакъв	 вирус	
или	 не.	 Когато	 някой	 се	
разкиха	 или	 се	 почувства	
неразположен	 здраво-

словно,	слага	маска	върху	
лицето	си,	за	да	не	зарази	
евентуално	другите	хора.
 - Въпрос на възпи-
тание и манталитет ли е 
това поведение?
	 -	На	възпитание,	което	
не	се	прави	за	една	годи-
на.	Това	е	 в	 продължение	
на	много	години	и	то	вече	
се	е	превърнало	в	манта-
литет	на	цялата	нация.
 - На какво се дължи, 
според Вас, неглижира-
нето на определени ситу-
ации от страна на бълга-
рина?
	 -	 Когато	 не	 се	 обяс-
нява	 достатъчно	 добре	
на	 хората,	 включително	 с	
разясняване	и	на	възмож-
ните	 последствия,	 тогава	
човек	не	се	съобразява	с	
тях.	 Както	 сега,	 че	 тряб-
ва	 да	 си	 слагаме	 маски	
на	 лицата.	 Дори	 виждам	
вече	 стремеж	 те	 да	 се	
правят	с	по-добър	външен	
вид,	 за	 да	 не	 се	 дразни	
човешкото	 око.	 Но	 когато	
си	сложиш	маска,	не	бива	
другите	 хора	 да	 те	 гледат	
лошо.	Всеки	сам	преценя-
ва	как	да	постъпва	–	дори	
само	 леко	 да	 е	 настинал.	
Защото	 това	 действие	 е	
лично	и	категорично	реше-
ние	на	личността.	Дори	да	
е	проява	на	екстравагант-
ност.	 Защото	 с	 маска	 не	
само	 се	 предпазват	 дру-
гите	хора,	но	така	се	про-
явява	грижа	и	към	нашите	
близки.
	 Що	се	отнася	до	коро-
навируса,	 в	 Китай	 имаше	
много	 специалисти,	 кои-
то	 излизаха	 по	 радиото	
и	 телевизията,	 пред	 хо-
рата,	 да	 обясняват	 какво	
представлява	 той	 и	 какви	
мерки	е	важно	да	се	пред-
приемат,	 защо	 трябва	 да	
се	излиза	по-рядко	навън,	
какви	 действия	 за	 лично	
предпазване	трябва	да	се	
спазват.	
	 В	момента	там	работят	
само	 супермаркетите,	 за	

да	има	с	какво	да	се	хра-
нят	 хората	 при	 стриктно	
спазване	 на	 всички	 пред-
пазни	 мерки.	А	 в	 тях	 има	
задължително	 и	 медицин-
ски	лица.
 - Какви мерки за си-
гурност се предприемат в 
Китай за ограничаване на 
тази зараза?  
	 -	В	момента	всеки	ден	
в	 жилищните	 комплекси	
на	 Шанхай	 се	 пръска	 с	
дезинфекциращи	 препара-
ти,	 улиците	 всекидневно	
се	мият	с	тях.	Когато	няма	
епидемична	 обстановка,	
също	 се	 пръска	 с	 тях,	 но	
по-рядко	–	като	превантив-
на	 мярка.	 Самият	 аз	 съм	
виждал	това.
 - От всичко, казано 
дотук, да разбирам ли, че 
Вашият поглед върху си-
туацията в Китай показва, 
че там хората умеят да 
запазват самообладание?
	 -	И	спокойствие.
 - Имате ли намерение 
да се върнете окончател-
но в България?
	 -	 Засега	 –	 не.	 Свик-
нал	 съм	 вече	 с	 Китай	 и	
не	 мисля	 да	 се	 връщам.	
Освен	 през	 ваканциите.	
През	 миналата	 година	 се	
връщах	по-често,	 тъй	 като	
карах	 тук	 курсове.	 Иначе	
за	 мен	 е	 нормално	 в	 го-
дината	два-три	пъти	да	си	
идвам.	 През	 останалото	
време	работя.	
	 В	 момента	 се	 зани-
мавам	 с	футбол,	 за	 което	
имам	 и	 А-лиценз.	 Близо	
до	 Шанхай	 имаме	 Школа	
по	 футбол,	 която	 е	 с	 три	
детски	 отбора	 и	 се	 зани-
мавам	с	тях.
 - На какво ние, бълга-
рите, можем да се научим 
от китайците и на какво те 
от нас?
	 -	 На	 стоицизъм	 и	 на	
повече	 вяра	 в	 държавата.	
А	от	нас,	българите,	вина-
ги	 има	 какво	да	 се	научи	
и	 първото	 от	 тях	 е	 сме-
лост.		

Стîяí Ацарîв: "От кèтайцèтå мîжåм да 
ñå íаучèм íа пîвåчå вяра в държавата"
Това, което достига до мен от моите приятели в Китай, е, че се очаква до септември да бъде открито лекарство срещу Covid-19

	 Във	връзка	с	регистри-
рани	случаи	на	COVID-19	в	
Габрово,	Заповед	№	РД-01-
117/08.03.2020	г.	на	Минис-
търа	 на	 здравеопазване-
то,	 решение	 на	 правител-
ството	по	предложение	на	
Националния	 оперативен	
щаб,	заповед	на	Кмета	на	
Община	 Габрово,	 Заповед	
на	 Директора	 на	 РЗИ	 -	
Габрово,	 писмо	 с	 насоки	
от	МК	(9.03.2020)	и	необхо-
димостта	от	предприемане	
на	мерки	за	ограничаване	
на	 разпространението	 на	
остри	 респираторни	 ин-
фекции,	вкл.	COVID-19.
	 Отменят	 се	 всички	
планирани	 в	 библиотека-
та	 срещи	 и	 групови	 по-

сещения,	 всички	 масови	
мероприятия,	 включително	
и	 свързани	 с	 участие	 на	
деца	и	ученици,	чествания,	
представяне	 на	 книги,	 от-
криване	на	изложби	и	дру-
ги	 събития,	 предполагащи	
събиране	 на	 повече	 хора,	
до	второ	нареждане.
	 Преустановява	се	дей-
ността	 с	 потребители	 в	
читалнята,	 Информацион-
ния	и	интернет	център,	чи-
талните	 на	 Детски	 отдел,	
отдел	 „Краезнание”,	 от-
дел	 „Изкуство”,	 ползване	
на	 компютри	 в	 заемна,	
посещения	 в	 отдел	 „Ком-
плектуване,	 библиотечна	
обработка	 и	 каталогиза-
ция”,	с	което	да	се	избегне	

продължителния	 престой	
на	 читатели	 в	 затворено	
помещение.
	 Продължава	обслужва-
нето	на	читатели	в		Детски	
отдел	 (само	 книгозаема-
не),	 Заемната	 за	 възраст-
ни	и	филиала	със	засиле-
ни	 мерки	 за	 превенция.	
Обслужването	 в	 заемните	
служби	да	се	извършва	по	
възможност	без	струпване	
на	читатели	пред	гишетата	
за	 обработка	 на	 книгите,	
като	 се	 осигури	 достатъч-
но	разстояние	между	тях.
	 Молим	 всички	 читате-
ли	 да	 спазват	 препоръчи-
телната	 дистанция	 от	 1,5	
м,	се	казва	в	съобщението	
на	библиотеката.

	 От	вчера,	 10	март,	 по-
дадените	онллайн	данъчни	
декларации	 се	 попълват	
автоматично,	информираха	
от	габровски	офис	на	НАП.	
Оттам	напомнят	на	своите	
клиенти,	че	за	целта	граж-
даните	трябва	да	имат	ва-
лиден	ПИК	или	електронен	
подпис,	с	който	да	получат	
достъп	 до	 електронните	
услуги	 на	 НАП.	 Информа-
цията,	 която	 ще	 се	 появи	
в	 онлайн	 декларациите,	
постъпва	 от	 данните	 за	
всеки	данъкоплатец,	които	
основният	му	 работодател	
вече	е	подал.	Това	включ-
ва	доходи	от	трудов	дого-
вор,	 както	 и	 хонорари	 и	
възнаграждения	 по	 граж-

дански	 договори.	 Всеки	
данъкоплатец	 обаче	 има	
задължението	 да	 провери	
доколко	 е	 вярна	 инфор-
мацията	в	документа.	При	
наличие	на	несъответствия	
може	 да	 се	 правят	 коре-
кции	 преди	 декларацията	
да	бъде	изпратена.	
	 Друга	 новост	 тази	 го-
дина	 е,	 че	 се	 удължава	
срокът	 за	 получаване	 на	
5%,	 или	 до	 500	 лв.	 от-
стъпка	 от	 данъка	 за	 дов-
насяне.	 Досега	 крайният	
срок	бе	31	януари,	но	той	
е	 изместен	 до	 края	 на	
март.	 В	 данъчна	 кампа-
ния	 2020	 г.	 съществуват	
и	 административни	 облек-
чения.	 Служебни	 бележки	

вече	 няма	 да	 се	 прикач-
ват,	 но	 стига	 да	 поиска,	
всеки	 служител	 може	 да	
вземе	 такава	 от	 своя	 ра-
ботодател.	Освен	това	да-
нъкоплатците	 ще	 подават	
три	 документа	 по-малко:		
копия	 от	 валидно	 ТЕЛК/
НЕЛК	 решение;	 от	 доку-

менти,	удостоверява-
щи	 направени	 внос-
ки	за	закупуване	на	
осигурителен	 стаж	
при	 пенсиониране;	
както	и	копие	от	ре-
шение	 за	 намалена	
работоспособност.	
	 Самоосигурява-
лите	 се	 през	 2019	
година	са	задължени	
електронно	да	 пода-
дат	декларация.	Към	

нея	 може	 да	 се	 добавят	
и	 други	 доходи,	 постъпи-
ли	 от	 физически	 лица,	 от	
чужбина	 или	 от	 отдаване	
на	 помещения	 под	 наем.	
В	 случай	 на	 използвани	
облекчения,	 то	 те	 трябва	
да	се	посочат.

	 Със	 заповед	 на	 пред-
седателя	 на	 Окръжен	 съд	
-	 Габрово	 от	 9	 март	 до	
второ	нареждане	са	отме-
нени	 насрочените	 съдеб-
ни	 заседания	 в	 Окръжен	
съд	-	Габрово.	Страните	по	
делата	и	 техните	процесу-
ални	представители	ще	бъ-
дат	уведомени	по	надлеж-
ния	 ред	 при	 последващо	
насрочване	на	открити	съ-
дебни	заседания.
	 Отменени	 са	 и	 прием-
ните	 дни	 на	 администра-
тивния	 ръководител	 на	
съда,	 свиканото	 събрание	
на	 съдиите	 от	 съдебния	
район	 на	 Окръжен	 съд	 -	
Габрово	 за	 обсъждане	 на	

годишния	 доклад	 за	 дей-
ността	 на	 съдилищата	 от	
съдебния	 окръг,	 както	 и	
планираното	 провеждане	
на	Ден	на	отворени	врати.
Достъпът	 до	 съдебната	
сграда	 на	 пл.	 „Възражда-
не“	 №	 1	 се	 осъществява	
след	 задължителна	 дезин-
фекция	 и	 термометричен	
контрол.
	 Окръжен	съд	-	Габрово	
апелира	към	всички	 граж-
дани	 да	 спазват	 препо-
ръките	 и	 указанията	 на	
компетентните	 здравни	
органи	 за	 ограничаване	
разпространението	 на	 ви-
русното	 заболяване,	 като	
се	 въздържат	 от	 посеще-

ние	 в	 Съдебната	 палата	
при	 наличие	 на	 подобни	
симптоми.
	 Гражданите	 могат	 да	
подават	 заявления,	 молби	
и	други	документи	на	след-
ните	 електронни	 адреси:	
delovodstvo-osg@court-gbr.
com	 <mailto:delovodstvo-
o s g@cou r t - g b r. c om> ,	
j u s t i c e@cou r t - gb r. com	
<ma i l to : j us t i ce@cour t -
gbr.com>	 и	 gabrovo-os@
justice.bg	 <mailto:gabrovo-
os@justice.bg>.	 Справки	
по	делата	може	да	се	из-
вършват	и	на	тел.	066/811-
109	 -	 служба	 „Деловод-
ство“,	и	066/811-115	-	служ-
ба	„Съдебни	секретари“.

и	припомня,	че	спазването	
на	препоръките	за	ограни-
чаване	 и	 намаляване	 на	
разпространението	 на	 ви-
руса	 COVID-19	 е	 отговор-
ност	на	всеки	от	нас.	
	 Симптомите	 на	 коро-
навируса	 се	 различават	
от	 тези	на	сезонния	 грип,	
защото	 за	 разлика	 от	
високата	 температура,	 с	
която	обикновено	започва	
сезонният	 грип,	 при	 коро-
навируса	 симптомите	 са	
кашлица,	 висока	 темпера-
тура,	 затруднено	 дишане,	
мускулни	болки	и	отпадна-
лост.	 Обикновено	 липсва	
хрема.	 Предразположени	
към	 по-тежко	 протичане	

на	заболяването	са	хората	
с	хронични	заболявания.	
	 Важно	е	да	се	изслед-
вате,	 ако	 получите	 остра	
респираторна	 инфекция	
(внезапна	 поява	 на	 най-
малко	 един	 от	 следните	
симптоми:	кашлица,	възпа-
лено	гърло	или	затруднено	
дишане)	 и	 през	последни-
те	 14	 дни	 преди	 проявата	
на	симптомите	сте	били	в	
близък	 контакт	 с	 потвър-
ден	 или	 вероятен	 случай	
на	 инфекция	 с	 коронави-
рус	 или	 сте	 пътували	 в	
област	 с	 настоящо	 преда-
ване	 на	 вирус	 2019-nCoV,	
или	 сте	 работили	 или	 по-
сещавали	 лечебно	 заве-

дение,	където	са	лекувани	
пациенти,	 инфектирани	 с	
вируса.	 При	 съмнения	 за	
заболяването	трябва	да	се	
свържете	 с	 личния	 си	 ле-
кар	по	телефона.	
	 Миенето	 и	 дезинфек-
цията	на	ръцете	са	ключът	
към	 предотвратяване	 на	
инфекция.	Трябва	да	миете	
ръцете	 си	 често	и	обилно	
със	 сапун	 и	 вода	 за	 най-
малко	 20	 секунди.	Ако	са-
пун	и	вода	не	са	налични,	
можете	 да	 използвате	 и	
дезинфекциращ	 препарат	
за	 ръце	 на	 алкохолна	 ос-
нова	с	поне	60%	алкохол.	
Вирусът	 навлиза	 в	 тяло-
то	 ви	 през	 очите,	 носа	 и	

устата,	 избягвайте	 да	 ги	
докосвате	с	немити	ръце.
	 Добре	 е	 да	 дезинфек-
цирате	и	дрехите,	с	които	
излизате	 навън,	 включи-
телно	обувките.	След	като	
ги	 сложите	 в	 пералнята	 -	
отново	 трябва	 да	 измиете	
ръцете	си.	
	 Отговорност	 на	 всеки	
гражданин	 е	 да	 подгот-
ви	 работното	 си	 място	 и	
да	 го	 поддържа	 чисто	 и	
дезинфекцирано.	 Важно	 е	
повърхностите	и	предмети-
те	 да	 се	 избърсват	 често	
с	 дезинфектант,	 както	 и	
всеки	да	насърчава	служи-
телите	и	колегите	си	да	си	
мият	ръцете	редовно.	

РБ "Апрèлîв - Палаузîв" îтмåíя плаíèраíèтå ñъáèтèя, 
прåуñтаíîвява дåйíîñтта ñ пîñåтèтåлè в чèталíèтå

НАП - îфèñ Гаáрîвî: "От вчåра, 10 март, пîдадåíèтå 
îíлайí дåкларацèè ñå пîпълват автîматèчíî"

Отмåíят ñå дåлата в ñъда Оáщèíа Сåвлèåвî прèзîвава ãраждаíèтå да íå èзпадат в паíèка
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		 „Човешкият	 кръговрат	
–	 миг	 и	 вечност“	 е	 една	
изложба	 на	 РИМ	 –	 Кюс-
тендил,	 която	 посетители-
те	 на	 музей	 „Етър“	 могат	
да	разгледат	в	Изложбена	
зала	1.	
	 Всичко	започва	с	раж-
дането,	но	не	свършва	със	
смъртта.	Постоянната	поя-
ва	 на	 нов	 живот	 създава	
кръговрата,	чрез	който	чо-
вечеството	се	обновява.
	 В	 изложбата	 виждаме	
току-що	появило	се	на	бе-
лия	 свят	 дете.	 Бебето	 е	
представено	в	своята	люл-
ка.	 И	 тъй	 като	 става	 въ-
прос	 за	 етнография,	 посе-
тителите	се	връщат	в	едно	
минало,	 когато	 обезпеча-
ването	 на	материалното	 в	
живота	 изисква	 сериозни	
усилия,	 а	 духовността	 е	
част	 от	 ежедневието,	 бла-
годарение	 на	 ритуали	 и	
традиции,	стриктно	спазва-
ни	от	хората.	
	 Бебето	 е	 в	 цидилка,	
която	 се	 използва	 и	 като	
люлка,	и	като	легло.	Около	
него	 са	 трите	 орисници,	
познати	 като	 наречници.	

Етнологът	 Веска	 Спасо-
ва	 от	 РИМ	 „Акад.	 Йор-
дан	 Иванов“	 –	 Кюстендил	
разказва	 за	 вярата	 в	 тях	
–	 едни	 трансцедентални	
същества,	които	в	предста-

вата	на	хората	приемат	чо-
вешки	облик.	Наречниците	
са	 на	 различна	 възраст	
–	 младо	 момиче,	 жена	 в	
своя	 най-активен	 период	
и	баба.	Не	само	лицата	и	

ръцете	им	издават	коя	как-
ва	 е.	 Кърпите,	 с	 които	 са	
забулени,	също	имат	свое-
то	 значение.	 Най-старата	
–	 смятана	 за	 най-опасна	
и	зла,	е	с	черна	забрадка.	

Червеното	е	за	жената	на	
средна	възраст.	Цветът	 за	
най-младата,	разбира	се,	е	
бял.
	 По	 интересен	 и	 при-
влекателен	начин	в	излож-

бата	 е	 разказано	 как	 се	
отнасят	 хората	 към	 трите	
наречници	 –	 искат	 да	 ги	
омилостивят.	И	това	става	
чрез	храна.	В	този	момент	
разглеждащият	 изложба-

та	 застава	 лице	 в	 лице	
със	символиката	в	живота	
на	 предците	 ни.	 Ястията	
са	 прости,	 но	 и	 тогава,	 и	
днес	бихме	ги	определили	
като	„силна	храна“.стр. 8

Излîжáата “Чîвåшкèят кръãîврат - мèã è вåчíîñт” 
íа Иñтîрèчåñкèя музåй в Кюñтåíдèл ãîñтува в "Етър"

моНИкА мИхАйлоВА

	 В	 началото	 на	 февру-
ари	 бяха	 обучени	 трима	
учители	от	ДГ	„Мики	Маус“	
-	 единствената	 в	 област	
Габрово	и	Велико	Търново,	
която	ще	работи	по	проек-
та,	 чиято	 цел	 е	 развитие	
на	дизайн	мисленето.	

Дизайн	 мисленето	 се	
отнася	към	познавателния,	
стратегически	 и	 практи-
чески	 процес,	 чрез	 който	

дизайн	концепциите	(пред-
ложения	за	нови	продукти,	
услуги,	 предмети,	 сгради,	
машини…)	 се	 разработват	
от	дизайнера	и/или	дизай-
нерските	 екипи.	 Дизайн	
мисленето	 се	 свързва	 и	
с	процеса	на	измисляне	и	
разработване	 на	 иноваци-
ите	-	иновативни	продукти,	
услуги	 и	 преживявания	 в	
бизнеса	 и	 в	 социалния	
контекст.

В	проекта	са	заложени	

седмични	мисии,	като	пър-
вото	 предизвикателство	
беше	 мисия	 „Архитект”,	 в	
която	 децата	 опознаваха	
същността	на	работата	на	
архитекта.	 Мисията	 про-
тече	 в	 три	 основни	 етапа	
–	 Опознаваме,	 Избираме	
и	Създаваме,	 и	 е	 базира-
на	 на	 дизайн	 мисленето	
и	 неговите	 техники,	 като	
съдържа	 комбинация	 от	
разнообразни	групови,	ек-
ипни	 и	 индивидуални	 за-
нимания.

Етап	 „Опознаваме”	
протече	 в	 първите	 три	
дни	от	седмицата	–	децата	
се	 запознаха	 с	 работата,	
студиото	 и	 инструментите	
на	 архитекта,	 разгледаха	
някои	 от	 най-известните	
сгради	 на	 знакови	 бъл-
гарски	 и	 чужди	 архитекти	
и	 дискутираха	 как	 растат	
градовете	през	годините.

Четвъртият	 ден	 е	 за	
етап	 „Избираме”.	 В	 този	
етап	 отделните	 екипи	 из-
бираха	 сграда,	 която	 да	
построят	–	даваха	идеи	за	
това	как	да	изглежда,	как-
ва	да	бъде	нейната	форма,	
видовете	 помещения,	 кои-
то	да	съдържа.	

Последният	ден	е	отре-
ден	 на	 етап	 „Създаваме”.	

Децата	 правиха	 общ	 чер-
теж	 на	 избраните	 сгра-
ди	 (всеки	 екип	 на	 своята	
сграда),	 изработиха	 ма-
кети	 от	 кашони	 и	 кутии	
и	 украсиха	 фасадите	 им.	
На	 финала	 представители	
на	 екипите	 презентираха	

чертежа	и	сградата,	която	
са	изработили,	и	получиха	
обратна	връзка	от	другите	
екипи.	 При	 всички	 зада-
чи,	 заложени	 в	 мисията,	
малчуганите	 изследваха	
възможностите	 за	 изпъл-
нението	 им,	 прехвърляха	

бариерите,	забавляваха	се	
учейки	и	превръщаха	меч-
тите	си	в	реалност.	Всеки	
ден	 от	 изпълнението	 на	
мисията	 децата	 отразява-
ха	 в	 личен	 дневник.	 Пър-
вата	 мисия	 те	 завършиха	
успешно	 през	 отминалата	

седмица.	 Петте	 дни	 бяха	
наситени	 с	 емоция,	 очак-
ване,	 екипен	 труд,	 игри	 и	
много	усмивки.

Освен	 че	 развива	 ем-
патия,	 наблюдателност,	
любознателност,	 проактив-
ност,	 увереност,	 положи-
телно	мислене	и	умения	за	
работа	в	екип,	дизайн	ми-
сленето	 стимулира	 изклю-
чително	 ценно	 качество	 в	
днешния	 свят	 -	 постоянно	
да	променяш	средата	око-
ло	 себе	 си,	 като	 я	 подо-
бряваш,	 воден	 от	 своето	
любопитство	 и	 творческа	
увереност.	В	учебна	среда	
дизайн	 мисленето	 помага	
на	 децата	 да	 организират	
информация	 и	 идеи,	 да	
вземат	 решения,	 да	 по-
добряват	 ежедневни	 или	
комплексни	 ситуации	 и	
да	 придобиват	 знания	 и	
умения.	 С	 всеки	 изпъл-
нен	проект	те	научават,	че	
могат	 да	 създават	 нови	 и	
смислени	решения	и	свик-
ват,	 че	 има	 процес,	 кой-
то	 им	 съдейства.	Малките	
дизайнери	 се	 превръщат	
в	активни	участници	в	све-
та,	 който	 ги	 заобикаля,	 и	
биват	 провокирани	 да	 го	
подобряват	във	всеки	един	
негов	аспект.

Дåтñка ãрадèíа „Мèкè Мауñ”ñтартèра уñпåшíî дåйíîñтèтå 
пî прîåкт „Дèзайí шампèîíè” ñъвмåñтíî ñ Red Paper Plane

	 Ива	 Христова,	 Кристи-
на	 Неделчева,	 вокален	
квартет	 „Upstream	 Voices	
-	Sweety”	и	Гала	Ботева	се	
завърнаха	 с	 много	 награ-
ди	 от	 осмото	 издание	 на	
Националния	конкурс	„Път	
към	славата“,	организиран	
от	 софийския	 Арт	 център	
„Кърнолски“.	 Успоредно	 в	
три	зали	 -	модерен	балет,	
инструменталисти,	 ансам-
бли	 -	 в	 рамките	 на	 две	
седмици	 се	 състезаваха	
над	1	600	участника	от	ця-
лата	 страна.	 Надпревара-
та	се	провеждаше	в	кате-
гориите	 -	 вокалисти	 и	 во-
кални	формации,	танцьори	
–	солисти	и	класически,	и	
оркестри,	фолклор	и	нова	
категория	за	авторска	пе-
сен.	
	 Снежана	 Полихронова	
-	 Кърнолски,	 артистичен	
директор	 на	 конкурса,	 и	
Димитър	 Кърнолски	 -	 син	
за	 поредна	 година	 успяха	
да	 съберат	 изключител-
но	 голям	 брой	 участници,	

професионални	 журита,	
както	и	професионално	оз-
вучаване	в	лицето	на	инж.	
Милчо	 Кацаров	 и	 фирма	
„Silvia	Musik	LTD”.
	 Арт	 надпреварата	 се	
провежда	 със	 съдействи-
ето	 на	 Министерство	 на	
образованието	 и	 науката		
под	патронажа	на	Янка	Та-
кева,	председател	на	СБУ.
	 Деветгодишната	 Ива	
Христова,	с	вокален	педа-
гог	Ценка	Горалова,	участ-
ва	 във	 втора	 възрастова	
група	 в	 надпревара	 с	 65	
от	участващите	в	проявата	
деца.	Тя	направи	изключи-
телно	 впечатление	 на	 жу-
рито	 и	 спечели	 първа	 на-
града	 в	 категория	 „джаз“	
с	 брилянтното	 си	 изпъл-
нение	 на	 песента	 „It	 don’t	
mean	a	 thing“.	Ива	получи	
и	 награда	 за	 най-атрак-
тивен	 пърформанс	 с	 из-
пълнението	на	българската	
песен	 „Сама“,	 из	 репер-
тоара	 на	 Маргарита	 Хра-
нова,	 както	 и	 специална	

покана	 от	 Стефан	 Лалчев	
за	 участие	 в	 Национал-
ния	 конкурс	 „Музикален	
импулс“	 в	 Бургас,	 без	 да	
участва	в	предварителната	
селекция	за	него.
	 Гласовитата	 Кристи-
на	 Неделчева	 от	 Габрово	
се	 завърна	 с	 две	 първи	
награди,	 също	 във	 втора	
група,	 в	 категориите	 „поп	
музика“	 и	 „българска“,	 с	
емоционалното	 изпълне-
ние	на	песните	„Офицеры“	
и	„Рапсодия“	-	из	реперто-
ара	на	Роберта.	Кристина	
бе	номинирана	за	участие	
в	 предварителен	 кастинг	
за	 Международния	 кон-
курс	 „Славянски	 базар“,	
който	 се	 провежда	 във	
Витебск,	Беларус.	
	 Журито	 единодушно	
избра	Кристина	Неделчева	
да	представи	България	на	
международния	 подиум	 в	
Беларус.	 Малката	 певица	
получи	 и	 покана	 за	 учас-
тие	 в	 конкурса	 „Короната	
на	Орфей“	в	Гърция.

	 На	 първо	 място	 в	 на-
правление	 малки	 вокални	
състави,	втора	възрастова	
група,	 със	 златни	 меда-
ли	 и	 диплом	 се	 класи-
раха	 децата	 от	 вокален	
квартет	 „Upstream	 voices	
-	Sweety”	-	Никол	Иванова,	
Кристина	 Неделчева,	 Ива	
Христова	 и	 Росен	 Метев.	
Младите	 певци	 внесоха	
колорит	 и	 настроение	 в	
залата	 на	 Руския	 култур-
но-информационен	 център	
с	 песните	 „Ладо	 ле“	 на	
група	„Тоника“	и	„Прекрас-
ное	 далеко“.	 Освен	 пър-
вата	 награда	 в	 категория	
„Българска	 песен“,	 млади-
те	 певци	 получиха	 още	 и	
диплом	за	популяризиране	
на	 руския	 език	 и	 култура,	
както	и	покана	за	участие	
в	 Международния	 фести-
вал	на	изкуствата	 „Орфей	
в	Италия“,	 организиран	от	
Арт	 център	 „Кърнолски“	
във	 Венеция.	 Децата	 бяха	
аплодирани	 от	 жури	 с	
председател	 проф.	 Теодо-

ра	 Павлович	 -	 хоров	 ди-
ригент,	 Роми	 Драгнева	 от	
БНТ	и	Красимир	Милетков	
–	 композитор	на	детски	и	
забавни	песни.	
	 На	 официалното	 наг-
раждаване	 присъства	 и	
Иван	 Лечев.	 „Мастерът“	
от	 „Гласът	 на	 България“	
покани	 всички	 наградени	
участници	на	Национално-
то	турне	на	група	„Фонда-
цията“,	 с	 безплатен	 билет	
-	диплом	от	конкурса		„Път	
към	славата“.																																																																																	
	 Гала	 Ботева	 участва	 в	
най-оспорваната,	 четвърта	
възрастова	 група,	 в	 която	
се	 състезаваха	 и	 бори-
ха	за	стипендии	58	певци.	
Тя	 представи	 много	 емо-
ционално	 и	 с	 много	 хъс	
песните	 „Вяра“	 на	 Вяра	
Пантелеева	 и	 „Kelling	 me	
softly”,	 популярен	 хит	 на	
Роберта	Флек.	
	 Гала	 получи	 ди-
плом	 и	 специална	 на-
града	 -	 звукозапис	 от	
Karnolsky	 Project	 Studio.	

Първè íаãрадè за Ива, Крèñтèíа è „Upstream Voices - Sweety” îт „Път към ñлавата”
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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 
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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
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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

Рåкламè è îáявè в “100 вåñтè”

иМоТи проДаВа
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава 
на тел. 0885/733-225. 
[22, 10]
апарТаМЕнТ В Лъката - 
саниран, среден, южен, 
разширен, за 59 500 
лева, коментар по цената, 
без посредник се прода-
ва на тел. 0898/263-404. 
[10, 2]
къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [24, 9]
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 се прода-
ва на тел. 0898/506-708. 
[12, 5]
ДВусТаЕн ТухлЕн апар-
тамент до Болницата, ет. 
3, асансьор, 60 кв. м, се 
продава на тел. 0897/02-
77-98. [4, 3]
разглобяЕМа къща - 
48 кв. м, и масивен на-
вес - 48 кв. м - 0879/01-
91-91. [5, 4]

къща близо до Габро-
во, на 6 км от центъ-
ра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 5]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [24, 5]
саМосТояТЕлЕн ЕТаж 
от къща - 95 кв. м, отлич-
но състояние, ул. „Стефан 
Караджа“ 49, за 30 000 
евро се продава на тел. 
0879/888-388. [11, 4]

ДаВа поД наЕМ
поМЕщЕниЕ - 150 кв. 
м, втори етаж, подходя-
що за леко производ-
ство, в близост до завод 
„Подем“, се отдава под 
наем - справки на тел. 
0897/804-081, 0897/804-
100. [12, 11]
ТъргоВски и офис по-
мещения срещу училище 
„Райчо Каролев“ се дават 
под наем - справки на 
тел. 0888/25-46-25. [16, 
6]
апарТаМЕнТ - 68 кв. 
м, PVC, на Колелото под 
наем - 0897/246-903. 
[11, 7]
гараж на бул. „Моги-
льов“ 23 се дава под 
наем на тел. 0877/66-26-
02. [5, 3]

ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
след основен ремонт, се 
дава под наем на тел. 
0897/645-746. [4, 4]
поМЕщЕниЕ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0888/914-554. [12, 3]
апарТаМЕнТ В кв. Ру-
севци - 180 лв./месец, 
се дава под наем на тел. 
0988/333-533, 0899/78-
68-80. [6, 2]
аВТосЕрВиз и гума-
джийница се дават под 
наем на тел. 0882/381-
478. [11, 3]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в квартал Русевци се 
дава под наем на тел. 
0898/907-667. [2, 1]
саМосТояТЕлна сгра-
Да - 100 кв. м, за 
офис, ателие, клуб, до 
бензиностанция OMV се 
дава под наем на тел. 
0888/97-23-11. [3, 1]

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 
- 0876/85-68-20. [22, 2]
нощуВки В идеален 
център - 0876/731-419. 
[22, 2]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „алфа-МЕТал“ провежда курсоВЕ 
за бЕзопасно бораВЕнЕ с огнЕсТрЕлно оръжиЕ. 
Справки на тел. 066/80-69-62.
нЧ В кв. Русевци организира школа по пиано и 
солфЕж. Преподавател: г-жа Данкова. За информа-
ция: тел. 0877/806-726. [11, 9]

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

сЧЕТоВоДсТВо
сЧЕТоВоДна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - справки на 
тел. 066/804-066
сЧЕТоВоДсТВо на фир-
ми - справки на тел. 
0886/82-62-47. [11, 3]

сЧЕТоВоДна къща: 
счетоводно обслуж-
ване, годишни данъч-
ни декларации, го-
дишно приключване, 
регистрация на фир-
ми - справки на тел. 
0898/480-821

ВоДораВно: Масалитинова (Таня). Арам. Наварин. Рамацоти 
(Ерос). Семинар. Пирамидон. Лони. Еритема. Оно (Йоко). 
Салата. Акол. Ренар (Жюл). Анада („Мечта, наречена Анада”). 
Алели. Дата. Акира. Елатит. ТОКАМАК. Накат. Минос. Бамако. 
Амок. Норина. „Алеко”. Ино (Бернар). Касини (Жак). Атир. 
Варан. Панакида. „Арома”. Мач. Родари (Джани). Адажио. 
Вата. Аладин. Сако. Ита (Хосе). Ура. Инат. Далин (Мартин). 
Ка-ланетика. Рамос (Серхио). Калар. Минор. Аватара. Асенова 
(Венка). Пер. Колиматор. „Как”. Мар (Николай). Кецал. Лири. 
Кошава. Инана. Арон. Нематод. „Миналото”. Савина (Ия). 
Илона. Ивов (Владислав). оТВЕсно: Канела. Атина Палада. 
Емона. Самолетоносач. Камарашев (Иван). Лавина. Акорин. 
Волов (Панайот). Рами. Ланита. Асинара. Исак. Ван. Бира. 
Анам. Никотин. Токата. Тире. Акаба. „Идат”. Кале. Чин. Радика. 
Ада. Акарициди. Пикар (Жак). Матара. Аламан. Корито. Анали. 
Илула. Аламо (Франк). Варела (Алфредо). Акера. „Арарат”. Нин 
(Хоакин). Хамам. Лекок (Шарл). Радан. Солана (Хосе). Амаре-
ла. Оводи. Емери (Унаи). Каци. Елата. Аманитин. Рали. Родонит. 
Мираж. Нино Киров. Катона (Йозеф). Икона. Исакова (Мария). 
Ото (Николаус). Минорат. Конго. Тараканов.

отговори на сканди от бр. 48, вторник

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и полусъборена, се купува на 
тел. 0895/752-838.
купуВа сТари къщи и постройки по селата на 
ниски цени - тел. 0889/991-977.
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ се купува на тел. 
0887/760-790. [20, 6]
гарсониЕра В разширен център се купува на тел. 
0888/959-948. [5, 5]
гарсониЕра или боксониера търси да закупи тел. 
0888/830-305. [6, 3]

зЕМи
купуВа зЕМЕДЕлска земя в страната. Плаща 
веднага. Справки на тел. 0887/760-790. [28, 12]
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рабоТа прЕДлага
салон за красота търси ма-
никюристка. Справки на тел. 
0896/579-013. [22, 22]
фирМа Търси мебелисти и 
разкройчик. Добро запплаща-
не. Справки на тел. 0888/699-
399. [22, 22]
ТаксиМЕТроВи шофьори се 
търсят на тел. 0887/587-354. 
[22, 13]

ТранспорТна фир-
Ма набира шофьори 
на гонДоли с каТЕго-
рия „с+Е“. За контакти: 
0887/818-462. [15, 11]

фирМа за производство тър-
си инспектор по качеството. 
Справки на тел. 0884/055-612. 
[22, 15]
сЕрВиТьорки, при до-
бро заплащане и подсигурен 
транспорт, се търсят на тел. 
0887/671-848. [22, 15]

рабоТа за сТругар на 
униВЕрсалЕн сТруг за 
ноВо произВоДсТВо се 
предлага на  тел. 0882/272-
538 [10, 8]

рабоТа за камион с ремарке 
в Европейски съюз. Справки на 
тел. 0897/525-181. [5, 5]

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

Малка краВЕфЕрМа тър-
си работник. Справки на тел. 
0876/41-54-80. [11, 11]
рЕсТоранТ Търси да назна-
чи помощник-кухня и миячка. 
Справки на тел. 0899/168-770. 
[11, 9]
прЕДлага рабоТа на квали-
фицирана продавачка за ма-
газин за хранителни стоки. 
Справки на тел. 0879/80-80-
12. [12, 4]
пицария „ТЕМпо“ тър-
си миячка. Справки на тел. 
0879/988-010. [11, 7]
уТВърДЕна шиВашка фир-
ма за спортни панталони тър-
си да назначи професионал-
ни шивачки. Справки на тел. 
0887/623-490. [13, 3]

„поДЕМ габроВо“ търси 
ел. монтьор. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 5]
хоТЕл набира персонал: 1. 
Продажби, маркетинг; 2. Сер-
витьори/ки, барман; 3. Рецеп-
ция; 4. Камериерки; 5. Сче-
товодител. Справки на тел. 
0877/66-19-09. [11, 5]
пЕкарна Търси продавачка 
- на тел. 0877/164-004. [5, 5]
рЕсТоранТ Търси сервитьор-
ка и готвач/ка с опит. Справки 
на тел. 0899/88-98-97. [11, 3]
фирМа за преработка на 
месо търси да назначи мъж 
за общ работник и жена за 
пакетаж. Телефон за връзка: 
0893/697-900. [4, 4]
проДаВаЧка за храните-
лен магазин се търси на тел. 
0897/889-001. [11, 4]
сЕрВиТьор/ка за механа - 
заплата 750 лв., се търси на 
тел. 0887/002-030, 0888/310-
981. [11, 3]

Търси за механа: готвач - 
1000 лева, помощник-кух-
ня - 700 лева плюс бонуси.
Справки на тел. 0887/002-030, 
0888/31-09-81. [11, 3]
МоМЧЕ за дюнер - 800 лв. 
заплата, се търси на тел. 
0898/57-10-80. [11, 1]
Търся шофьор „В+Е“ Бълга-
рия - Австрия. Добро заплаща-
не. Справки на тел. 0897/974-
757. [11, 2]
ТаксиМЕТроВ шофьор се 
търси на тел. 0888/413-197. 
[4, 2]
проДаВаЧка за храните-
лен магазин се търси на тел. 
0895/087-917. [4, 2]
сТроиТЕлни рабоТници 
за Англия се търсят на тел. 
0899/355-810. [12, 1]
фирМа Търси жени за работа 
в павилион. Добри условия и 
заплащане. Справки на тел. 
0877/919-762. [12, 1]
шиВаЧки сЕ търсят на тел. 
0876/632-577. [11, 1]

грижа за болнии ВъзрасТни
глЕДаМ болни, възрастни 
хора почасово - тел. 0877/302-
561. [20, 12]

работа предлага, търси; отопление

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИЯ ОТ ГАБРОВО В БЪЛГАРИЯ:
СОЛНАТА МИНА В РУМЪНИЯ - 2/1 нощувки със 
закуска, 139 лв., 17.10.2020 г.
ОДЕСА - 4/3 нощ. със зак.,289 лв., 30.04; 19.09
МОЛДОВА - 5/3 нощувки със закуска, 289 лв., 
05.05; 29.10
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА И ПЕЩЕРАТА ПОСТОЙНА - 
4/3 нощувки, 439 лв., 13.05; 07.10
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ - 7 нощувки на закуска 
и вечеря, 391 лв. - 04.07; 11.07; 18.07; 25.07; 
01.08; 08.08; 15.08; 22.08
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ - 5 нощувки - зак. и веч., 
280 лв., 29.06; 20.07; 03.08; 10.08; 24.08; 31.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО - 4 нощ. на 
зак. и веч. - 209 лв., 27.06; 15.07; 05.08; 19.08
ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО - 7 нощувки - на 
закуска и вечеря, 335 лв., 04.07; 11.08; 18.07; 
25.07; 01.08; 08.08; 15.08; 22.08

КИТЕН - 7 нощувки на закуска и вечеря - 398 
лв., от 04.07 до 22.08 всяка събота - 398 лв.
ПОЧИВКА В КЕРАМОТИ-ТАСОС - 4-6 нощувки на 
закуска и вечеря, от 449-539 лв., 08.07; 21.07; 
29.07; 18.08; 03.09
НЕА ПЕРАМОС И САНДАНСКИ - 3 нощувки, 
закуска и вечеря - 259 лв., 09.07; 27.08.
БАНСКО - 5 нощувки, закуска, обяд и вечеря 
- 275 лв., 14.07; 11.08 - 275 лв. - 5 нощувки
ПАМПОРОВО - 4 нощувки, закуска, обяд и 
вечеря - 239 лв. - 22.07; 05.08
БОРОВЕЦ И СПА В САПАРЕВА БАНЯ - 2 нощув-
ки, закуска и вечеря - 165 лв.
ПОЧИВКА НА ОСТРОВ КОРФУС, ТРЪГВАНЕ ОТ 
СЕВЛИЕВО - 7 нощувки на  закуска и вечеря - 
480 лв., 05.06; 12.06; 03.07; 31.07; 28.08; 04.09
ПОЧИВКА НА ОСТРОВ КОРФУ - 5 нощувки, 
закуска и вечеря, 380 лв.,19.06; 21.09; 26.0909/03

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДоЧници

Отîплåíèå íа пåлåтè ñ цåíа è качåñтвî áåз алтåрíатèва
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 клèåíтèтå, закупèлè прîдукт 
íа “Гîлдъí файър” îт ИК „Кîлîíåл”,  
пîлучават ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñтаíалèтå прè íужда îт 
ãараíцèîíåí ñåрвèз тряáва да íаправят 
заявка íа тåлåфîíèтå íа дîñтавчèка. 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,	 промо-

ционална	цена	от	385	лева. С две години 
пълна гаранция!

+ 390 лева за горелки от серията VIP - самопочистващи се

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.
„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. Справки на 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.
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.
цЕпя ДърВа - тел. 0896/926-407. [12, 5]
сухи, гоТоВи дърва за огрев, нарязани и 
нацепени, метрови дърва - тел. 0896/80-
76-88. [13, 9]
сухи разпалки в големи чували - 5 лв./
бр. Сухи дърва в големи чували - 5 лв./бр. 
Тел. 0876/29-43-43. [13, 9]
рЕжа ДърВа на 7 лв. - тел. 0899/050-
080. [11, 8]
рЕжа ДърВа на 7 лв./куб. - тел. 
0899/155-386. [12, 8]
салкъМ - 60 лв. на метър, 75 лв. наряза-
ни, мише - 75 лв. на метър, 85 лв. наря-
зани. Безплатен транспорт. Тел. 0896/735-
859. [11, 3]
МЕТроВи ДърВа за огрев се продават на 
тел. 0888/507-563. [5, 3]

О Б я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ 

ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 
(МЗ ОХ-63/17.01.2020 Г.)

 100 бр. вакантни длъжности за войници за военни 
формирования във Военноморските сили:

 Варна, с. Приселци, гр. Созопол,с. Каменар, с. Се-
нокос и с. Атия.

 Длъжностите, за които може да се кандидатства, 
са: „Младши охранител”, „Младши шофьор“, „Шофьор-
химик”, „Сапьор-мотостроител“ „Младши екскаватор-
чик”, „Младши радиотелеграфист”, „Младши радио-
метрист на спасителен кораб”, „Младши пожарникар”, 
„Младши механик”, „Младши готвач”, „Завеждащ хра-
нилище”, „Младши боцман-текелажник на спасителен 
кораб”, „Младши моторист на фрегата” и др.
 
 ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 27.03.2020 г. ВъВ ВоЕнно окръжиЕ – 
габроВо, ул. „софроний ВраЧански” 1а
  Изисквания: 
 - образование – средно или по-високо;
 - да не са по-възрастни от 28 години;
 - да не са осъждани;
 - за отделни длъжности да притежават  свидетелство за 
управление на МПС категория „В”,  „С” или „С+Е”.
 - за отделни длъжности да покриват медицински стандар-
ти за годност за   плавателна служба за надводни кораби.

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

щори

EТ „касТЕло“ - щори - външни и вътрешни, ВраТи - 
блиндирани, входни, автоматични, гаражни, ролЕТки 
- охранителни, ДограМа - алуминиева, PVC, бариЕ-
ри - автоматични - 066/87-04-89, 0888/255-318

граДини, басЕйни

ланДшафТЕн Дизайн, оформление и из-
пълнение на дворни места, озеленяване, 
водопадни и езерни форми, скални кътове, 
барбекюта. Тел. 0888/942-335.
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сТроиТЕлсТВо

изгражДа ТЕраси - 
справки на тел. 0897/931-
088.

кърТи и пробиВа - 
0897/832-363
фирМа изгражДа, ремонтира 
или събаря - обезопасява вся-
какви покриви. Изгражда наве-
си, огради и други на най-ниски 
цени и с високо качество. Тел. 
0895/752-838.
фирМа събаря, почиства за 
сметка на материалите - тел. 
0896/183-637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - справки на тел. 
0878/943-895
груб сТроЕж - тел. 0897/765-
110. [9, 8]
събаря сТари къщи и по-
стройки - справки на тел. 
0889/991-977.
рЕМонТ на стари покриви и 
подмяна на улуци, варови ма-
зилки и почистване на комини 
- тел. 0876/416-716. [22, 12]

бригаДа изВършВа ВъТрЕш-
ни и Външни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване, гипсо-
картон, фаянс, теракота, външ-
на и вътрешна изолация, ел. и 
ВиК услуги, ламинат. Собствен 
транспорт. Тел. 0886/514-300. 
[11, 7]
бригаДа изВършВа ремонт 
на покриви, хидро- и топлоизо-
лации, дренаж, тенекеджийски 
и бояджийски услуги - тел. 
0899/638-875. [16, 11]
Външни и вътрешни ремон-
ти, покриви, изолации - тел. 
0897/390-194. [23, 11]
ДрЕнаж, поДпорни стени, 
покриви и др. - тел. 0886/762-
434. [23, 11]
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, 6]
кърТя бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [26, 4]
рЕМонТ на покриви, навеси и 
беседки - тел. 0876/533-200. 
[24, 1]

поД наЕМ
фасаДно скЕлЕ се дава под 
наем - 3 лв./кв. м, с осигурен 
транспорт - 0888/982-294. [10, 
6]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - редене, 
БЕЗПРАХОВО циклене, фино 
шлайфане, лакиране - мон-
таж на ламиниран паркет - 
справки на тел. 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
Вик, фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 18]
ВъТрЕшни рЕМонТи, шпак-
ловки, боядисване - тел. 
0898/569-486. [22, 19]
обръщанЕ на прозорци, ла-
минат, плочки - тел. 0895/63-
55-82. [11, 6]
Мазилки, заМазки, шпак-
ловки, фаянс, теракота, мон-
таж (ламинат, картон) - тел. 
0885/015-666. [12, 8]
ВъТрЕшни рЕМонТи, тера-
кота, фаянс, шпакловка, боя - 
тел. 0876/163-692. [16, 7]

изолации
алпинисТи - 0898/907-400.
алпинисТи - тел. 0899/321-
190
изолации,  скЕлЕ - 
0878/943-895

ДограМа
фирМа „ДТ пласТ“ прЕДла-
га AL и PVC ДограМа - тел. 
0878/67-61-61

Ел. инсТалации,  рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги по 
домовете - справки на тел. 
0899/145-802.
Ел. инсТалации - тел. 
0884/012-716. [22, 17]
рЕМонТ на стари и изграж-
дане на нови ел. инсталации - 
справки на тел. 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.

коМиноЧисТаЧ - 0889/177-
737.

Вик
изТоЧВанЕ на септични ями - 
тел. 0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръжка - 
0887/680-034.
оТпушВанЕ на канали - 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи - тел. 0894/22-
05-09. [17, 8]
Вик рЕМонТи - 0894/220-
509. [23, 21]
Вик рЕМонТи - тел. 0882/407-
493. [12, 3]

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 дру-
ги врати, огради, парапети - 
0885/943-808, 066/870-546.
израбоТВа МЕТални кон-
струкции и цветни метали за-
варява тел. 0885/724-671. [11, 
7]
израбоТВа оТ мрамор, варо-
вик и гранит - прагове, перва-
зи, парапети, стъпала и други 
- тел. 0886/777-990. [12, 4]
МЕТални консТрукции, вра-
ти, огради, парапети, навеси - 
тел. 0882/407-493. [12, 3]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници и фри-
зери по домовете - 0897/425-
313.
рЕМонТ на всички марки пе-
рални - тел. 0888/294-214. 
[25, 21]
Ел. урЕДи поправям - тел. 
0894/220-509. [23, 21]
рЕМонТ на телевизори по до-
мовете - тел. 0888/279-846. 
[22, 16]

рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойлери - 
0988/815-645, 0884/155-075. 
[3, 3]

поЧисТВанЕ
поЧисТВанЕ на апарТа-
МЕнТи, офиси, къщи, 
прозорци слЕД рЕМонТни 
ДЕйносТи. Абонаментно или 
почасово. Цена по договаря-
не след безплатен оглед. Тел. 
0886/99-32-54. [4, 3]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, почиства-
не - справки на тел. 0894/602-
701. [18, 10]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на опас-
ни дървета (АЛПИНИСТ) - 
www.arborist-bg.com, тел. 
0884/942-942.
кърТи, ЧисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на опасни 
дървета - 0894/602-701. [18, 
10]
услуги с комбиниран багер - 
справки на тел. 0897/430-228. 
[22, 14]
заВаръЧни услуги - справ-
ки на  тел. 0882/407-493. 
[12, 3]
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

ЕроТика
МоМиЧЕ прЕДлага сек-

суслуги - 0893/293-526. 
[11, 10]
МоМиЧЕ прЕДлага сек-
суслуги - тел. 0876/249-
511. [11, 10]
ЕроТиЧЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [12, 10]

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

прЕз 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 записване 
на тел. 088/200-44-54 
и 088/200-44-55. Ра-
боти всеки делничен 
ден от 09:00 до 19:00 
часа, а през почивни-
те дни от 10.00 до 
17.00 часа. Повече ин-
формация – www.iclinic.
bg. [11, 8]

ноВ аДрЕс на 
нЕоТложна поМощ
кабинЕТъТ за нЕоТ-
ложна поМощ се пре-
мести от адрес:  Габрово, 
ул. „Райчо Каролев“ № 2 
на адрес: габрово, бул. 
„Трети март“ № 9, в 
сградата на Мбал „св. 
иван рилски габрово“ 
(зад  хотел „Мак“), счи-
тано от 2 март 2020 г. Те-
лефонът за връзка е без 
промяна: 0886/55-68-56. 
[16, 2]

лЕкари
психиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 

ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
Д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Ма-
сажи - тел. 0890/326-
498. [11, 9]

аВТоМобили проДаВа
форД ЕскорТ - ком-
би, се продава на тел. 
0898/577-362. [11, 7]
фолксВагЕн голф 3, 
1.4, се продава на тел. 
0886/361-970. [11, 4]
фолксВагЕн пасаТ - 
комби, газ-бензин, 1.800 
куб. см, всичко платено, 
за 1000 лв. се продава на 
тел. 0899/156-257. [7, 3]
пЕжо 307 - 2005 година, 
175 600 км, се продава 
на тел. 0889/99-87-08. 
[4, 2]
пЕжо 307, комби, 1.6 
ХДИ, 110 к. с., м. 10.2006 
г., 285 000 км, с винетка 

за 2020 г., се продава на 
тел. 0899/93-26-13. [5, 1]

Ваз, МоскВиЧ
лаДа 2104 се продава на 
тел. 066/86-82-44. [11, 6]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомоби-
ли - тел. 0882/407-493. 
[13, 3]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [22, 
12]
купуВаМ коли за скрап 
изгодно - 0899/810-766. 
[15, 7]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [24, 1]

прЕВози
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне 
на строителни и други 
тежки товари, извозване 
на ненужна покъщнина, 
строителни отпадъци до 
сметището - 0898/780-
448
ТранспорТ със самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[18, 10]

ТранспорТ с бус  - 0.45 
лв. - тел. 0894/004-045. 
[22, 14]
ТранспорТни услуги 
с бус до 1.5 тона - тел. 
0879/01-91-91. [7, 4]
ТранспорТни услуги - 
тел. 0882/407-493. [13, 
3]

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

проДаВа Машини
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, 14]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плоЧи - 10 
лв./кв., и Дялан каМък 
- 35 лв., се продават - 
справки на тел. 0895/752-
838.
циМЕнТоВи колоВЕ се 
продават - справки на тел. 
0888/390-082. [11, 10]
кЕрЕМиДи „браМак“ - 
втора употреба, се прода-
ват на тел. 0878/199-789. 
[12, 10]
покриВна лаМарина - 
употребявана, се прода-
ва на тел. 0886/777-990. 
[12, 4]

проДаВа разни
цисТЕрна - 1000 л, на 
крака; ВарЕли - 350 л и 
200 л; лаМарина - 2 мм, 
с размери 3.4 м на 1.25 
мм; огнище за бойлер с 2 

дъна и тръба; 3 бр. ради-
аторна ламарина на ниски 
цени се продават - справ-
ки на тел. 0885/119-455. 
[12, 5]
цисТЕрна за нафта - 700 
литра, се продава на тел. 
0879/01-91-91. [5, 4]
коТЕл „ВиаДрус“ се 
продава на тел. 0887/725-
233. [6, 2]

жиВоТни проДаВа
ТЕлЕ - женско, на 10 ме-
сеца, се продава на тел. 
066/86-72-79. [3, 3]

пЧЕли проДаВа
кошЕри - 10 пълни и 5 
празни - в комплект, се 
продават - справки на тел. 
0889/442-534. [5, 3]

сЕлскосТопански

Винарска изба с. 
караисЕн предла-
га на своите кли-
енти ВиноМаТЕ-
риал - калЕнка 
от рЕколТа 2019 г.  
(саМо В избаТа 
- няМаМЕ ДисТри-
буТори). Справки 
на тел. 0888/520-
053, 06132/2459, 
06132/2460. [33, 11]

разсаД ДоМаТи Рила, 
Ръгби, Момини сълзи, 
Роза Лукс, Наслада се 
продава в с. Чавей, тел. 
0897/80-99-90. [12, 5]

храна за жиВоТни
бали сЕно се продават 
на тел. 0899/960-591. 

[11, 10]
праВоъгълни бали 
продава. Безплатен транс-
порт. Тел. 0895/068-983. 
[14, 1]

Тор
биоТор за градини и 
овощни насаждения се 
продава на тел. 0898/630-
249. [22, 18]

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.

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

ВАшАТА ОбяВА ще 
бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена в редакцията 
на „100 вести“ до 16.30 
ч. Цените на обявите са 
на дума за едно отпе-
чатване, без да се броят 
предлози и съюзи, теле-
фонът се чете за дума. В 
зависимост от оформле-
нието цените са: 
15 ст./дума; 
30 ст./дума в каре; 
40 ст./дума в каре със 
сива подложка. 
 При текущите обяви 
всяка 11-та е безплатна. 
Можете да използвате 
специалните отстъпки 
за годишни обяви. 

 
ОБЩИНА ГАБРОВО

 Във	 връзка	 с	 	 предстоящото	 честване	 на	
Деня	на	Габрово	–	17	май,	и	160	години	от	обя-
вяването	му	за	град,	Комисията	по	почетните	
отличия	при	Общински	съвет	-	Габрово	очаква	
Вашите	 обосновани	 писмени	 предложения	 за	
удостояване	на	личности	със	званието	„Поче-
тен гражданин на Габрово”	и	присъждане	на	
„Почетния	знак	на	града“.
	 Срокът	 за	подаване	на	предложения	е	до	
10 април 2020 г. включително,	като	те	следва	
да	бъдат	адресирани	до	Председателя	на	Об-
щински	съвет	–	Габрово	и	заведени	в	Центъра	
за	информация	и	услуги	на	гражданите	на	Об-
щина	Габрово.
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Тази	 година	 експози-
цията	 на	 Национална	 из-
ложба	 „Пролетен	 салон	
на	 жените	 художнички”	
в	 Художествена	 галерия	
„Христо	Цокев”	е	голяма	и	
разнообразна.	

Участие	 взеха	 95	 ав-
торки	 със	 149	 творби	 в	
различни	видове	и	жанро-
ве.	Забелязва	се	 значите-
лен	 интерес	 на	 авторките	
към	 различни	 графични	
техники.	 Пейзажът	 като	
жанр	 остава	 най-популяр-
ният	 сюжет.	 Интерес	 към	
осмисляне	 на	 миналото	
(сюжети	 от	 историята	 на	
изкуството,	 античността	 и	
митологията),	 както	 и	 към	
традициите	 на	 поп	 арта	
е	 новото,	 което	 се	 появи	
тази	 година.	 Радваме	 се,	
че	изложбата	се	превърна	
в	 площадка	 за	 изразява-
не	 на	 смели	 и	 осмислени	
експерименти	 на	 худож-

нички	 от	 цялата	 страна	 и	
бележи	основните	посоки,	

в	 които	 върви	 развитието	
на	 съвременното	изкуство	

у	нас.
След	 като	 разгледа	

творбите,	 постъпили	 във	
второто	 издание	 на	 На-
ционална	 изложба	 „Про-
летен	 салон	 на	 жените	
художнички“,	 организира-
на	 с	 подкрепата	 на	 СБХ,	
журито	определи	следните	
номинации:

В категория млад ав-
тор:

Цвета	 Пламенова	
Петрова	 за	 творбата	 „Ан-
тично...	 не	 толкова	 антич-
но	III“;

Гергана	 Ивайлова	 Ба-
лабанова	за	творбата	 „По	
залез“;

Николета	 Красимиро-
ва	 Иванова	 за	 творбата	
„Нишки“;

Наташа	 Миткова	 Ное-
ва	 за	 творбите	 „Далечен	
Бряг“	и	„Очакване“.

Номинирани	 за	 награ-
дата	 на	 галерия	 „Христо	
Цокев“	са:

Виолета	 Йорданова	

Апостолова	 за	 творбите	
„Вяра	I“	и	„Вяра	II“;

Татяна	 Пачгина	 за	
творбите	„Бяла	маймуна“	и	
„Розова	маймуна“;

Татяна	 Антонова	 за	
творбите	 „Натюрморт	 I“	 и	
„Натюрморт	II“;

Анелия	 Николова	 Рай-
кова	 за	 творбите	 „Част	
трета:	Копнежът“	и	„Марш-
рути	в	трепета	на	утрото“;

Лора	 Георгиева	 Янева	
за	 творбите	 „Черен	 триъ-
гълник“	и	„Вълнение“;

Рада	 Дамянова	 Якова	
за	 творбата	 „Lost/Изгу-
бен“.

Бяха присъдени след-
ните награди: 

В	 кАТЕГОРИЯ	 МЛАД	
АВТОР:	 Наташа	 Миткова	
Ноева	 за	 творбата	 „Дале-
чен	бряг“;

НАГРАДА	 НА	 ГАЛЕРИЯ	
„ХРИСТО	 ЦОКЕВ“:	 Виоле-
та	 Йорданова	 Апостоло-

ва	 за	 творбите	 „Вяра	 I“	 и	
„Вяра	II“.

Поради	 големия	 брой	
участнички	ХГ	„Христо	Цо-
кев“	присъжда	две допъл-
нителни награди	 –	 учас-
тие	 в	Пленер	 по	живопис	
„Боженци“	 на	 Цвета	 Пла-
менова	 Петрова	 и	Анелия	
Николова	Райкова.

По	 дадена	 препоръка	
от	 Съвета	 за	 медицинско	
осигуряване	при	бедствие,	
аварии	 и	 катастрофи	 към	
РЗИ	–	Габрово	ХГ	 „Христо	
Цокев“	 отложи	 откриване-
то	на	изложбата.	

Мащабната	 експози-
ция	е	представена	в	зали		
„Проф.	 Кънчо	 Цанев“	 и	
„Проф.	Минчо	Минчев“	 на	
два	от	етажите	на	галерия-
та	и	може	да	бъде	разгле-
дана	до	13	май.	

Галерията	 работи	 без	
промяна	в	работното	 вре-
ме.

продължава от стр. 4
	 „Медът,	 хлябът,	 виното	
и	 солта	 са	 нещата,	 чрез	
които	се	докосваме	до	бо-
жественото.	Чесънът	също	
е	на	трапезата.	Обредните	
хлябове	 присъстват	 и	 в	
ежедневието,	 и	 в	 праз-
ниците.	 Омесването,	 ук-
расата	 и	 изпичането	 им	
са	 една	 приказка,	 която	
постоянно	 се	 разказва“,	
споделя	 етнологът	 Веска	
Спасова.
	 От	 думите	 й	 става	
ясно,	 че	 трапезата	 се	 на-
режда	през	нощта,	 тогава	
наречниците	 идват	 край	
люлката	 на	 новородено-
то.	 На	 сутринта	 храната	
се	 дарява	 на	 акушерката,	
която	 помага	 при	 ражда-
нето.		
	 Първото	 къпане	 е	 ма-
гия.	 Във	 водата	 се	 слага	
железен	 предмет,	 за	 да	
е	 здраво	 бебето.	 Поставя	
се	 и	 сребърна	 пара,	 за	
да	 е	 бяла	 кожата	 му.	 Че-
сънът	пък	варди	от	злото.	
В	продължение	на	40	дена	
детето	и	майката	могат	да	
бъдат	 посетени	 от	 „нави“,	
затова	 край	 огнището	 се	

слагат	 предпазващи	 пред-
мети	 –	 метла,	 сърп,	 гъсти	
нищелки,	катраница.	
	 В	 района	 на	 Кюстен-
дил	казват	престъпулка	на	
прощъпулника,	както	е	по-
знат	 в	 Габровско.	 Става	
въпрос	 за	 едно	 и	 също	
нещо	–	малкото	прохожда	
и	поема	по	своя	житейски	
път.
	 Детството	 постепенно	
преминава	 в	 юношество,	
когато	 момчетата	 и	 мо-
мичетата	 имат	 по-голяма	
роля	 в	 обществото.	 Ла-
зарките	 и	 коледарите	 са	
познати	 из	 цялата	 стра-
на.	Чрез	тези	обичаи	мла-
дежите	 стъпват	 в	 своята	
сериозна	 част	 от	 живота	
–	 признава	 се,	 че	 могат	
да	създават	семейства,	да	
отглеждат	 деца,	 да	 осигу-
ряват	прехраната	им.
	 В	 наши	 дни	 е	 по-раз-
лично,	но	в	миналото,	без	
„да	 минеш	 под	 венчило“,	
няма	 как	 да	 родиш	 дете,	
което	обществото	да	прие-
ме	като	твое	и	да	ти	даде	
право	да	 го	отглеждаш.	В	
изложбата	 невестата	 е	 с	
червено	 було.	 Бялото	 се	

налага	 значително	 по-къс-
но	 и	 под	 влияние	 на	 тра-
диции,	различни	от	българ-
ските.	Червеният	цвят	има	

своето	 символично	 значе-
ние.	 Чрез	 него	жената	 не	
допуска	злото	до	себе	си.	
Цветът	 е	 свързан	 и	 с	 вя-

рата.	Когато	става	въпрос	
за	 посветеното	 в	 право-
славие	 население,	 това	 е	
кръвта	на	Исус.		

	 „Характерна	 за	 Кюс-
тендил	 е	 кърпата	 кланяч-
ка,	 която	 е	 изработена	 с	
техниката	 лито	 тъкане.	 С	

тази	 кърпа	 невестата	 се	
кланя	 на	 свекъра	 и	 све-
кървата.“
	 Младоженецът	 е	 обле-

чен	 в	 много	 красиво	 об-
лекло.	
	 В	 изложбата	 е	 пред-
ставен	 чернодрешен	 кос-

тюм,	 но	 съществува	 и	
белодрешен.	 Колкото	 е	
по-дълбоко	 дъното	 на	 по-
турите,	 които	 са	 с	 много	
тесни	крачоли,	толкова	по-
богат	 е	 човек.	 Етнологът	
Веска	 Спасова	 разказва	
за	 практичността	 на	 това	
разбиране.
	 „За	потури	с	по-дълбо-
ко	дъно	се	използва	пове-
че	плат,	затова	има	връзка	
с	 имотното	 състояние	 на	
човека.	 Ако	 си	 предста-
вим	 един	 свят,	 в	 който	
всичко	 се	 изработва	 на	
ръка	–	вълната	се	стриже	
от	 овцете,	 пере	 се,	 чепка	
се,	 минава	 през	 дарак,	
преде	се,	тъче	се,	за	да	се	
стигне	до	възможността	да	
се	 ушие	дреха.	Всичко	се	
прави	в	домашни	условия.	
Трудът	е	тежък,	а	процесът	
–	продължителен.“
	 На	 много	 места	 в	 из-
ложбата	е	представено	об-
редното	 значение	 на	 хра-
ната.	Вижда	се	и	нейното	
присъствие	на	сватбата.	
	 Времето	 минава,	 жи-
вотът	 си	 тече,	 а	 създали-
те	семейство	мъж	и	жена	
усилено	се	грижат	за	него.	

Работата	е	основната	част	
от	 ежедневието,	 а	 в	 из-
ложбата	могат	да	се	видят	
предметите,	 използвани	 в	
миналото,	 и	 растенията,	
които	се	отглеждат.
	 Старостта	 не	 е	 тъжна	
–	 благородна	 е.	 Бабата	
и	 дядото,	 седнали	 пред	
къщата,	 са	 въплъщение	
на	 мъдрост.	 Възрастната	
жена	преде	–	символично,	
изтегляйки	нишката	на	жи-
вота.	
	 Изложбата	завършва	с	
Бабинден.	Появява	се	нов	
живот.	 Кръговратът	 про-
дължава.	 Във	 вечността.	
Или	 поне	 във	 вечността,	
която	човешкото	съзнание	
е	в	състояние	да	си	пред-
стави.			
	 Посетители	 на	 различ-
на	 възраст	 ще	 разглеж-
дат	изложбата	 „Човешкият	
кръговрат	 –	 миг	 и	 веч-
ност“.	 Всеки	 е	 достигнал	
до	определен	етап	от	жи-
вота	 си	 и	 има	 шанса	 да	
спре	 пред	 кътчето,	 което	
го	 олицетворява.	 Да	 се	
вгледа	и	да	си	даде	смет-
ка	 –	 и	 за	 миговете,	 и	 за	
вечността.

Наташа Нîåва ñ íаãрада за млад автîр, Вèîлåта 
Йîрдаíîва - ñ íаãрадата íа ãалåрèя "Õрèñтî Öîкåв"
В Пролетния салон на жените художнички в ХГ "Христо Цокев" участваха 95 автори със 149 творби

Излîжáата íа РИМ - Кюñтåíдèл "Чîвåшкèят кръãîврат - мèã è вåчíîñт" ãîñтува в "Етър"

СВЕтозАр ГАтЕВ

	 Трима	 състезатели	 на	
габровския	 клуб	 по	 джу-
до	 взеха	 участие	 в	 15-то	
издание	 на	 международ-
ния	 турнир	 „Младостта	 на	
Европа“	 в	 Ниш,	 Сърбия.	
Надпреварата	в	западната	
ни	 съседка	 привлече	 320	
състезатели	 от	 клубове	 в	
Сърбия,	 България,	 Румъ-
ния,	Гърция	и	Македония.		
	 ДК	 „Габрово“	 беше	

представен	 от	 близнаците	
Атанас	и	Виктор	Рачеви	и	
Феркан	 Мустафов.	 Атанас	
участва	в	категория	до	30	
кг,	 тъй	като	неговата	–	до	
26	кг,	не	беше	включена	в	
турнира.	 Възпитаникът	 на	
треньора	Георги	Колев	по-
стигна	3	победи	по	пътя	си	
към	финала,	а	в	спора	за	
първото	 място	 отстъпи	 и	
се	окичи	със	сребърен	ме-
дал.	Виктор	Рачев	и	Фер-
кан	 Мустафов	 не	 успяха	

да	се	намесят	в	битката	за	
разпределяне	 на	 отличия-
та,	 като	 допуснаха	 загуби	
в	репешажите.	
	 Целта	 на	 участието	 в	
Ниш	 беше	 момчетата	 да	
направят	 генерална	 репе-
тиция	 преди	 Държавния	
личен	 шампионат.	 Пър-
венството	 трябваше	да	се	
проведе	в	събота,	но	зара-
ди	 епидемиологичната	 об-
становка	 беше	 отложено	
за	неопределено	време.

СВЕтозАр ГАтЕВ

	 Коронавирусът	 се	 намеси	 и	 в	
Световния	шампионат	по	Супер	ен-
дуро	и	колкото	и	странно	да	звучи,	
това	 може	 да	 донесе	 титлата	 на	
Тедо	 Кабакчиев.	 Последният,	 5-ти	
кръг	 от	 първенството	 на	 Междуна-
родната	 федерация	 по	 мотоцикле-
тизъм	 трябваше	 да	 се	 състои	 тази	
събота	в	„Атлас	Арена“	в	Лодз,	Пол-
ша,	 но	 вчера	 беше	 оповестено,	 че	
състезанието	 се	 отлага.	Властите	 в	
Лодз	са	взели	решение	да	отменят	
всички	 масови	 мероприятия	 тази	 и	
следващите	няколко	седмици.	Тепър-
ва	ще	стане	ясно	дали	състезанието	
в	Полша	се	отлага	или	изобщо	няма	
да	бъде	проведено.	
	 При	 положение,	 че	 последният	
кръг	 бъде	 отменен,	 то	 това	 ще	 оз-
начава	 световна	 титла	 за	България	
и	Теодор	 Кабакчиев	 (КТМ).	 Габров-
ският	 талант	 е	 лидер	 във	 времен-
ното	 класиране	 на	 клас	 „Джуниър“	
(пилоти	до	23	години)	с	актив	от	185	
точки,	с	2	повече	от	германеца	Леон	
Хентчел	(„Хускварна“).	Трети	със	165	
точки	 е	 Тай	 Кулинс	 (ТМ)	 от	 САЩ.	
Кабакчиев	беше	супер	подготвен	да	
защитава	 първото	 си	 място	 в	 Пол-
ша,	но	може	и	да	не	му	се	наложи.	
	 Ако	 шампионатът	 завърши	 без	
кръг	в	Лодз,	титлата	му	изобщо	няма	
да	бъде	незаслужена.	Кабакчиев	се	
представи	 страхотно	 в	 сериите	 по	
Супер	 ендуро	 за	 2019/2020-та	 и	 се	

записа	 със	 златни	 букви	 в	 истори-
ята	 на	 българския	 мотоспорт.	 Под-
помаганият	от	фирма	„Еконт“	роден	
талант	донесе	на	страната	ни	първа	
победа	в	манш	от	Световния	шампи-
онат	по	Супер	ендуро	още	в	първия	
кръг,	 проведен	 в	 Краков	 (Полша)	
през	 декември.	 Впоследствие	 спе-
челените	 от	 него	 първи	 места	 в	
отделните	 маншове	 станаха	 общо	
пет.	 Кабакчиев	 записа	 и	 три	 втори	
места	в	проведените	общо	12	стар-
та.	 Това	 му	 донесе	 и	 исторически	

първи	триумф	в	кръг	от	шампионата	
–	в	Ла	Коруня	(Испания),	последван	
от	още	един,	още	по-категоричен,	в	
Будапеща	 (Унгария).	 Подкрепян	 от	
множество	 българи	 в	 зала	 „Ласло	
Пап“	в	унгарската	столица,	родният	
ас	беше	безапелационен	и	не	оста-
ви	шансове	на	съперниците	си,	като	
взе	пълен	актив	от	 60	 точки,	 които	
го	изведоха	на	върха	в	генералното	
класиране.	 Така	 ли	 ще	 приключи	
шампионатът,	предстои	да	разберем	
от	следващата	информация	на	FIM.		

Атаíаñ Рачåв ñъñ ñрåáрî îт 
турíèр пî джудî в Сърáèя

Кîрîíавèруñът ñå íамåñè è в Супåр åíдурî - ñпåчåлèл 
лè å вåчå Тåдî Каáакчèåв ñвåтîвíата тèтла?


