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ПРИЕМ  2020/2021
ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО

специалност: „коМпЮтЪрна теХника и теХнологии“
 Професия: „Техник на компютърни системи“
 (с интензивно изучаване на английски език - хорари-
умът е приравнен към обучението в езиковите гимназии)
специалност: „прилоЖно програМиране“
 Професия: „Приложен програмист“
 (с интензивно изучаване на английски език - хорари-
умът е приравнен към обучението в езиковите гимназии)
специалност: „МеХатроника“
 Професия: „Мехатроника“
 Обучение чрез работа, дуална форма на обучение
 (с разширено изучаване на английски език)
специалност: „автотранспортна теХника“
 Професия: „Техник по транспортна техника“
 (без разширено и без интензивно изучаване на чужд език)
специалност: „проМиШлена електроника“
 Професия: „Техник на електронна техника“ 
 (с разширено изучаване на английски език)
специалност: „изМервателна и организаЦионна теХника“
 Професия: „Техник на прецизна техника“  
 (с разширено изучаване на английски език)

Професионална техническа гимназия 
„Д-р Никола ВасилиаДи”

женина денчева

 Осем нови, съвременни, мо-
дерни и много красиви автобуса 
украсиха вчера площад „Възраж-
дане“. Те са изработени специ-
ално за Габрово от най-голямата 
фирма за производство на ав-
тобуси в света YUTONG. Пре-

возните средства са екологични, 
движат се с природен газ. 
 Автобусите са прекрасна при-
добивка за габровци след дългия 
период на изолация. Мнозина, 
които вчера се възползваха от 
възможността да се повозят без-
платно в тях, се увериха в ка-
чествата на модерния и удобен 

градски транспорт. 
 Стойността на един автобус 
е 474 000 лв., а общата сума по 
договора за доставка е 3 792 000 
лв., който включва и гаранционно 
обслужване за 24 месеца или 100 
хил. километра.
 Автобусите са осигурени по 
проекта за развитие на устойчив 

градски транспорт, който е на 
обща стойност 13 658 027,97 лв. 9 
милиона от тях са безвъзмездна 
помощ по Оперативна програма 
„Региони в растеж“, останалите са 
съфинансиране от Общината. 
 Доставчик на автобусите е 
„Българска автомобилна индус-
трия“ ЕАД.     продължава на стр. 2

Оñем екîàвтîáуñà ñе включихà 
в ãðàäñкия тðàнñпîðт нà Гàáðîвî

ОФК
"Янтðà"
пîкàзà 
нîвите 
екипи
Кой позира 
с тях във 
Фейсбук   2

 На снимките: Тодор Стойков, търговски директор на „Българска автомобилна 
индустрия“ - официален представител за България на най-голямата фирма производи-
тел на автобуси в света YUTONG, връчва символично ключа за новите осем екологични 
автобуса на Таня Христова, кмет на Община Габрово.
	 Управителят на "Общински пътнически транспорт" – Габрово Екатерина Караколе-
ва с шофьори на новите автобуси.
 Областният управител, кметът на Габрово, тех-
ните заместници, граждани вчера първи изпробваха 
удобствата на новите автобуси.

5000 мàñки зà еäнîкðàтнà упîтðеáà 
пîлучи Оáщинà Гàáðîвî кàтî 
äàðение îт China Communications 
Construction Company               2

В България До снощи:
С COVID-19  2993
Излекувàни 1664
ПослеДното Денонощие 
няма Починал с COVID-19
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

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

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

�    

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

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

1 9 9 2

РАйОННА ПРОкуРАТуРА - гР. гАБРОвО
ОБявявА кОНкуРС 

зА ДлЪжНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕлОвОДИТЕл-АРхИвАР” 
в РАйОННА ПРОкуРАТуРА - гАБРОвО

 1. ОПИСАНИЕ НА ДлЪжНОСТТА – съхранява приключени дела, преписки и 
деловодни книги, като ги класифицира, архивира и осигурява достъп до тях на 
правоимащите лица.
 2. МИНИМАлНИ ИзИСквАНИя зА зАЕМАНЕ НА ДлЪжНОСТТА: 
 - Средно образование
 - Квалификация за работа с компютър
 3. ДОПЪлНИТЕлНИ уМЕНИя:
 - Работа със стандартно офис оборудване
 - Отлични познания по правопис, граматика и пунктуация
 4. НАЧИН НА ПРОвЕжДАНЕ НА кОНкуРСА:
 a) По документи; б) Практически задачи; в) Интервю с комисисията;
 кАНДИДАТИТЕ следва да подадат заявление в едномесечен срок от датата 
на публикуване на обявата в деловодството на Районна прокуратура – Габрово, 
пл. „Възраждане” № 1, 4 етаж, стая 56, към което да приложат:
 a) Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е 
поставен под запрещение и не е лишен от право да заема определена длъжност;
 б) Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.107а от КТ; 
 в) Заверено копие от диплома за завършено образование; 
 г) Заверено копие от трудова книжка или документи, удостоверяващи трудовия 
стаж; 
 д) Свидетелство за съдимост; 
 е) Медицинско свидетелство; 
 ж) Документ за компютърна грамотност.
 Образец на декларациите се дава в деловодството на Районна прокуратура – 
Габрово.
 СПИСЪЦИТЕ и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват 
на информационното табло в сградата на Съдебната палата в гр. Габрово и на 
интернет страницата на Окръжна прокуратура - Габрово.

Светозар Гатев

ОФК „Янтра“ (Габрово) 
представи по впечатляващ 
начин на страницата си в 
социалната мрежа фейс-
бук екипа, с който ще се 
състезава представител-
ният отбор на клуба при 
завръщането си в профе-
сионалния футбол. С нова-
та визия на мачовия екип 
позират две от легендите 
на габровския футбол, иг-
рали в „А“ група – Вангел 
Стаматов и Пламен Илиев, 
капитанът на настоящия 
отбор Пламен Кожухаров 
и едно от децата от шко-
лата на клуба – Адриан 
Кънев. 

Стилните екипи са на 
българския производител 
за специализирани спорт-
ни облекла „Джъмпер“ и 
са изработени с финансо-
вата подкрепа на „Ефбет“. 
Те са в традиционните два 
цвята – зелен и бял. Уни-

калното в тях е, че в дяс-
ната страна на фланелките 
стои емблематичната за 
Габрово фигура на Рачо 
Ковача.

Като препратка към 
славното минало на га-
бровския футбол, на гърба 
стои ръкописно изписано-
то „Янтра“, автор на което 
е Цветан Гатев, използва-
но от старото дружество 
за физкултура и спорт. 
Същото „Я“, с което за-
почва надписът, стои и на 
новата емблема на клуба. 
Под яката пък е мотото 
на индустриалеца Пенчо 
Семов: „Любов, труд и по-
стоянство“.

Към дизайнерските 
екипи вече има сериозен 
интерес от страна на при-
вържениците на „Янтра“ и 
любителите на футболната 
игра в Габрово и страната. 

От клуба уверяват, че 
всички желаещи ще имат 
възможност да си закупят. 

Четиðи пîкîления - Вàнãел Стàмàтîв, Плàмен Илиев, Плàмен Кîжухàðîв 
и Аäðиàн Кънев, пîкàзàхà нîвите ñтилни екипи нà ОФК „Янтðà”

продължава от стр. 1
То е представител на най-
големия китайски произво-
дител на автобуси „Джън-
джоу Юйтун Бус“. Освен 
8-те нови автобуса, ми-
налата година пристигна-
ха 3 екологични метанови 
чешки автобуса. Наесен се 
очакват още три китайски 
12-метрови електробуса.
 Така автомобилният 
парк на „Общински пътни-
чески транспорт“ се увели-
чава с 14 нови екологични 
превозни средства. Цере-
монията по предаване на 
новите автобуси на тех-
ните собственици вчера 
започна с тържествен во-
досвет.
 В церемонията участ-
ваха кметът Таня Христова, 
областният управител Не-
вена Петкова, председа-
телят на Общински съвет 
– Габрово Климент Кунев, 
търговският директор на 
„Българска автомобилна 
индустрия“ Тодор Стойков 
и Хърбърд Хи - регионален 
мениджър за Европа на 
фирма „Юйтун Бус“.
 „Много сме доволни от 
партньорството с фирма 
„Българска автомобилна 
индустрия“ ЕАД. Изпълне-
ни са всички наши из-
исквания за технически 
характеристики на авто-
бусите, имат всички раз-
решителни и лицензи. Те 
пристигнаха в срок и вед-
нага се включват в град-

ския транспорт. Искам да 
обещая, дано се сбъдне, 
тези 8 екологични авто-
буса да бъдат последва-
ни от поне още три пъти 
по осем в рамките на не 
много дълъг период. Ако 
бъдем упорити, готови да 
се борим за достатъчен 
финансов ресурс, за да 
направим нашата цел въз-
можна, Габрово ще успее 
и ще преобрази своя авто-
бусен парк. 
 Градският транспорт се 
нуждае от тях. Габровци 
заслужават да имат ка-

чествен, модерен, съвре-
менен, достъпен и точен 
градски транспорт“, каза 
кметът Таня Христова.
 Тя разказа интересни 
факти за началото на град-
ския транспорт в началото 
на 1936 г. по предложение 
на тогавашния кмет Стойо 
Андрейчев. В Общинския 
съвет се водили изключи-
телно разгорещени споро-
ве. В мотивите „за“ авто-
бусна служба се казва:
 „Габровецът ще отива 
с пълна енергия на рабо-
та, ще запази обущата си, 

като спести и време“. 
 На церемонията тър-
говският директор на „Бъл-
гарска автомобилна индус-
трия“ ЕАД Тодор Стойков 
символично предаде макет 
на ключ за автобусите на 
кмета на Габрово. 
 Всички CNG автобуси 
„Yutong“ разполагат със 
система за видеонаблю-
дение, частично отваря-
еми и тонирани прозор-
ци, климатична система 
и две USB устройства за 
зареждане на мобилен те-
лефон. Имат просторен и 

комфортен салон, седал-
ки с ергономичен дизайн, 
изработени от устойчиви 
на износване и замърся-
ване материали. Снабдени 
са с механична рампа и 
система за накланяне на 
превозното средство, по-
дът е от противохлъзгащо 
покритие. Автобусите имат 
пространство за инвалид-
ни и детски колички. 
 Превозните средства 
са с петгодишна гаран-
ция, като разходите за 
обслужване през първите 
две години са включени в 

цената. Освен доставката, 
договорът включва и обу-
чение на персонал, както 
и сервизна поддръжка. Ав-
тобусите са за 88 пътници 
и от днес вече се движат 
по линиите на градската 
транспортна схема.
 
 * * *
 Тази публикация е 
създадена в рамките на 
договор № BG16RFOP001-
1.016-0003-С04 „Разви-
тие на устойчив градски 
транспорт на град Габро-
во“, който се осъществява 

с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-
2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Ев-
ропейския фонд за реги-
онално развитие. Цялата 
отговорност за съдържа-
нието на публикацията се 
носи от Община Габрово 
и при никакви обстоятел-
ства не може да се счита, 
че тя отразява официал-
ното становище на Ев-
ропейския съюз и Упра-
вляващия орган на ОПРР 
2014-2020 г.

Оñем екîàвтîáуñà ñе включихà в ãðàäñкия тðàнñпîðт нà Гàáðîвî

 Пет хиляди мас -
ки за еднократна упо-
треба получи Община 
Габрово като дарение 
от китайската компания 
China Communications 
Construction Company. Това 
е най-голямата компания 
за проектиране и строи-
телство на пътища, мосто-
ве и тунели в света. В Бъл-
гария дружеството участва 
в открита процедура за 
възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Про-
ектиране и строителство 
на проект „Обход на гр. 
Габрово от км 20+124,50 
до км 30+673,48, вклю-
чително тунел под връх 
Шипка“.Представители на 
компанията се срещнаха 
с кмета на Габрово Таня 
Христова и предадоха лич-
но дарението, което ще 
бъде използвано за нуж-
дите на общинските струк-
тури и свързаните с общи-
ната звена. 

Оáщинà Гàáðîвî 
пîлучи äàðение 
5 000 мàñки 

 Комисия, назначена 
със заповед на област-
ния управител на Област 
Габрово, извърши проле-
тен технически преглед на 
микроязовир „Трявна“ и 
хидротехническите съоръ-
жения към него. Комиси-
ята изготви констативен 
протокол, който ще бъде 
утвърден от областния уп-
равител и ще бъде изпра-
тен на кмета на Трявна. 
Председател на комисията 
е Н. Петров от Областна 
администрация. Членове: 
К. Рашков от Басейнова 
дирекция – Плевен, инсп.  
Анастасова от Надзор на 
язовирни стени и съоръ-
жения – клон В. Търно-
во, Валентин Станков от 
Областна администрация, 
Мариян Ганчев – опера-
тор на язовирна стена, д-р 
Мирослав Милев от ЛРС 
„Бедек“, представител на 
РД на ПБЗН и на Община 
Трявна.

Кîмиñия пðîвеðи 
микðîязîвиð 
„Тðявнà”

 Националният опера-
тивен щаб отчете за пръв 
път от началото на епиде-
мията над 100 заразени 
за денонощие, макар че 
в това число са включени 
и 30  души с положител-
ни тестове от Смолянско, 
които се оказаха неотче-
тени от системата и в нея 
бяха посочени 79 зара-
зени. Щабът обяви втора 
вълна на вируса.
 Вчера се разбра и за 
първия заразен в морски 
къмпинг като официалните 
власти не съобщават име-
то на къмпинга, но човекът 
е тръгнал със симптоми от 
София. Заради заразените 
учителки в детска градина 
в София от понеделник ще 
има по-масово тестване 
на персола в градини.
 7 300 000 са инфекти-
раните по света. Швеция 
регистрира рекордните за 
едно денонощие 1 474 за-
разени с коронавирус.

Втîðà вълнà нà 
зàðàзени ñ COVID-19
в Бълãàðия
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 - Проф. Александров, 
тазгодишната кандидат-
студентска кампания 
преминава в необичай-
ни условия, наложе-
ни от COVID-19, каква 
е създадената органи-
зация, за да бъде с ус-
п е ш н и  р е з у л т а т и ? 
 - Независимо от ус-
ложнената обстановка, 
свързана с COVID-19, в 
Технически университет - 
Габрово е създадена необ-
ходимата организация за 
реализирането на успешна 
кандидатстудентска кампа-
ния. Тази година предимно 
разчитаме на възможност-
ите на информационните и 
комуникационни техноло-
гии и осъществяваме по-
ограничен личен контакт 
с младите хора. В същото 
време самите кандидат-
студенти използват повече 
тези технологии, за да се 
информират и да общуват.
 Цялата информация 
за кандидатстудентската 
кампания и специалности-
те, които предлагаме, е 
публикувана на интернет 
страницата на Универси-
тета. Непрекъснато пра-
вим актуализации и се 
стремим информацията да 
е налична, ясна и разби-
раема за младите хора. 
Все пак в необичайните 
условия Технически уни-
верситет - Габрово осигу-
ри възможност за онлайн 
кандидатстване и за първи 
път и за онлайн записване 
на новоприетите студенти.
 Кандидатстудентските 
изпити се провеждат съ-
гласно календарен график, 
утвърден от Академичния 
съвет и публикуван на уеб 
страницата на Универси-
тета. Конкурсните изпити 
са по избор по един от 
предметите - математика, 
български език и литера-
тура, география и общо-
техническа подготовка, и 
са под формата на тест. 
 Осигурена е възмож-
ност за провеждане на 
кандидатстудентските из-
пити онлайн с използване 
на две утвърдени системи 
- системата на ТУ - Габро-
во за онлайн изпитване, 
която включва разнообра-
зие от различни видове 
тестове за кандидатсту-
дентски изпит, и основната 
платформа за електронно 

и дистанционно обучение 
Moodle. Кандидат-студен-
тът получава предварител-
но уникален номер, гаран-
тиращ неговата сигурност 
и позволяващ идентифи-
кация и присъединяване 
към определен изпит. Ре-
зултатите от оценяването 
се проверяват онлайн. 
Във връзка с приемане-
то на кандидатстудент-
ските документи също 
беше създадена систе-
ма и се направи необ-
ходимата организация. 
 Полезна информа -
ция за онлайн кандидат-
стването и записването 
може да се намери на 
интернет страницата на 
ТУ - Габрово. На разпо-
ложение на кандидат-сту-
дентите са всички необ-
ходими документи, както 
и подробна информация 
за цялата процедура. 
 Процесът по записване 
на новоприетите студен-
ти е максимално улеснен. 
Освен тази възможност, 
ние организирахме и кам-
пания за подаване на до-
кументи лично.   
 От 15 до 28 юни 2020 
г., включително в събота 
и неделя, в библиотеката 
на Технически универси-
тет - Габрово е органи-
зиран прием на канди-
датстудентски документи. 
Осигурено е спазване на 
санитарно-хигиенните из-
исквания, както и доста-
тъчно пространство за 
всички желаещи, без да 
се получава струпване на 
хора. Необходимите доку-
менти за кандидатстване 
се предлагат в книжарни-
цата на университетска-
та библиотека, но могат 
да се попълнят и предва-
рително. На място може 
да се внесе семестриал-
ната такса за обучение. 
Така ние вече очакваме 
нашите кандидат-студенти, 
които искат да ни посе-
тят лично и да придоби-
ят по-ясна представа за 
ТУ - Габрово и възмож-
ностите, които предлагаме.
 Опитът през последни-
те години ми дава основа-
ние да твърдя, че успеш-
ната кандидатстудентска 
кампания до голяма сте-
пен е свързана с предла-
ганите специалности, инте-
реса на младите хора към 
образованието и нуждите 
на бизнеса. В това отно-

шение ТУ - Габрово има 
значителни предимства, 
защото нашите специално-
сти са съобразени както с 
изискванията на бизнеса, 
така и с потребностите от 
нови специалисти на паза-
ра на труда. По този на-
чин обучението на студен-
тите предлага онзи набор 
от знания, компетентности 
и умения, които са тър-
сени от работодателите.
 Нашите специалности 
не само са актуални, но 
имат и интердисциплина-
рен характер, съдържат 
голям обем практически 
занятия и осигуряват въз-
можност знанията да се 
трансформират в умения. 
 Успешно развива -
ме съвместно обучение 
с университети в Герма-
ния, което предоставя 
възможност за получа-
ване на двойни дипломи. 
 Предлагаме бизнес 
ориентирано обучение, 
което е по заявка на ком-
пании от региона и стра-
ната и дава възможност 
на нашите студенти да 
изготвят своите курсови 
работи, курсови проекти 
и дипломни работи в са-
мото предприятие, да ре-
шават специфични техно-
логични задачи в реална 
работна среда, да про-
веждат стажове и прак-
тики, а впоследствие да 
намерят своя работодател.
 Важно предимство е 
също, че в резултат на 
ограниченията, които се 
създадоха вследствие на 
епидемиологичната обста-
новка, всички администра-
тивни услуги в нашия Уни-
верситет се предоставят 
електронно. Това е голямо 

улеснение за студентите и 
спестява много време. На-
дявам се, че тези предим-
ства ще стигнат до млади-
те хора и техните родите-
ли и те ще ни се доверят. 
 - Разбрах, че специ-
ално за целта органи-
зирате представяне на 
специалностите за акаде-
мичната 2020/2021 учеб-
на година, както и пре-
димствата на Технически 
университет - габрово, в 
какво ще се състои то?
 - Технически универси-
тет - Габрово беше един от 
първите университети, кои-
то се включиха в кампа-
нията „Моето бъдеще като 
инженер е в България“. 
Инициативата е на диги-
тална академия „Хайкад“ и 
има за цел да покаже как-
ви възможности за модер-
но инженерно обучение на 
световно ниво предлагат 
българските технически 
университети, без да е 
нужно младите хора да 
напускат страната. Уеби-
нарът е напълно безплатен 
за кандидат-студентите, 
подкрепен е от огромна 
аудитория специалисти и 
неговата цел е да покаже 
предимствата на българ-
ското висше образование.
 През последните го-
дини сме свидетели на 
остър недостиг на квали-
фицирани специалисти в 
различни сектори на ико-
номиката. Едновременно с 
това част от кандидат-сту-
дентите наистина избират 
чуждестранни висши учи-
лища, но много често при-
чината не е разликата в 
качеството на обучението, 
а в надеждата за по-добра 
последваща реализация в 

чужбина. Също така забе-
лязваме, че тази тенден-
ция не е устойчива и много 
млади хора се завръщат. 
 Позитивен е и фактът, 
че образованието остава 
ценност от първостепен-
но значение за българи-
на, защото придобитото 
образование определя 
успешността в живота. 
В рамките на инициатива-
та ТУ - Габрово ще пред-
стави специалностите и 
предимствата си. Тук на-
истина имаме какво да 
покажем и да докажем на 
младите хора и техните 
родители, че да учиш в 
ТУ - Габрово си заслужава. 
 Така например ТУ 
- Габрово има сериозни 
традиции в инженерното 
образование, развивани 
през годините, така че да 
отговарят на предизвика-
телствата на съвременното 
общество. Разполагаме с 
висококвалифициран със-
тав, мотивиран да работи 
с младите хора. Развиваме 
качествено обучение, кое-
то съответства на изисква-
нията на пазара на труда. 
 - Попълвате ли с нов 
набор от специалности, 
по които се обучават сту-
дентите в габровския Ту?
 - Тази година предлага-
ме две нови специалности 
- „Комуникационни техно-
логии и киберсигурност“ 
и „Дигитална администра-
ция“, които са съвременни 
и съобразени с изисква-
нията на работодателите. 
Университетът разполага 
със съвременна матери-
ално-техническа база. 
 Нашите лаборатории 
са финансирани от фирми 
и имат научно оборудване 

на добро ниво. Поддържа-
ме много интензивни кон-
такти с компаниите, които 
предлагат стажове, сти-
пендии, подпомагат учеб-
ния процес и стимулират 
студентите да се реализи-
рат в съответната област.  
 Създаваме възмож-
ности за непрекъснато 
развитие на нашите въз-
питаници чрез участия в 
научноизследователски 
проекти, реализиране на 
мобилност с цел обуче-
ние и практика в чужбина 
и възможност за получа-
ване на немска диплома. 
 Всичко това показва, 
че ТУ - Габрово е уни-
верситет с традиции, 
иновации и качество в 
обучението, напълно съ-
измерими със световните 
тенденции. В условията на 
глобализация, свободно 
придвижване и пребивава-
не младите хора имат го-
ляма възможност за избор 
на държава, университет 
и образователна програ-
ма. Технически универ-
ситет - Габрово предлага 
съизмерими стандарти в 
обучението и качествено 
образование в България. 
 Ще очакваме всич-
ки кандидат-студенти и 
техните родители на 17 
юни от 14:00 часа да 
се включат в Уебинара. 
 - Технически универ-
ситет - габрово се вклю-
чи в кампанията „Моята 
професия – моето бъ-
деще”, организирана от 
портала  на българските 
общини Kmeta.bg, защо?
 -  Нашата мисия 
е да предлагаме ка-
чествено обучение в 
различни специалности, 
така че нашите студенти 
да успеят да придобият 
знания, умения и компе-
тентности, които да им 
позволят да се реализи-
рат и развиват в жела-
ната от тях област. Тази 
мисия обаче не се по-
стига само в рамките на 
учебния процес. Техниче-
ски университет - Габрово 
предлага непрекъснат кон-
такт с високотехнологич-
ни компании, които търсят 
своите млади специалисти.
 Ежегодно организира-
ме национални дни на ка-
риерата, работим с наши-
те студенти, за да ги мо-
тивираме да се развиват, 
и подпомагаме тяхната 
реализация. Неслучайно 
отборите на ТУ - Габро-
во заемат призови места 
в национални и между-
народни олимпиади, със-
тезания и хакатони. Там 
нашите студенти предста-
вят своите идеи и раз-
работки и демонстрират 
всичко, което са научили 
през годините. Кампанията 

„Моята професия – мое-
то бъдеще”, организирана 
от портала на българските 
общини Kmeta.bg, е още 
една възможност за на-
шите студенти да разра-
ботят проекти, да успеят 
да се докоснат до нови-
те предизвикателства, да 
представят своите идеи 
и да срещнат своя рабо-
тодател. Уверен съм, че 
студентите на Технически 
университет - Габрово ще 
имат какво да представят.
 - Имате ли опасения 
за това дали кандидат-
студентската кампания 
ще приключи успешно?
 - Габровският Техни-
чески университет пола-
га усилия за реализиране 
на кандидатстудентската 
кампания всяка година. 
В условията на сериозна 
конкуренция на национал-
но и международно ниво 
ние ежегодно се опитваме 
да заслужим доверието на 
младите хора, да ги под-
помогнем при избора на 
професия и университет, 
да ги насърчим да разчи-
тат на нас и да ни раз-
познават като престижна 
образователна институция. 
През последните години 
кандидатстудентските ни 
кампании приключват ус-
пешно и ние реализира-
ме план-приема на 100%.
 Вярвам и съм опти-
мист, че независимо от 
обстановката, Техниче-
ски университет - Габро-
во отново ще се спра-
ви с това предизви-
кателство.  
 - кои, според вас, ще 
бъдат кандидатстудент-
ските неволи тази година?
 - Пандемията COVID-19 
се оказа не само пре-
дизвикателство за уни-
верситетите, системата на 
образованието, но и за 
младите хора и техните 
родители. Предполагам, 
че голяма част от кан-
дидат-студентите изпитват 
затруднения да се ориен-
тират сред многото въз-
можности, мечтите си, же-
ланията на родителите и 
близките. Защото изборът 
на университет и специ-
алност е важен житейски 
избор, определящ бъдещо-
то развитие на младите 
хора. Технически универ-
ситет - Габрово предлага 
онлайн кандидатстване и 
лесни стъпки за записва-
не на новоприетите сту-
денти, много възможности 
за избор и непрекъснат 
контакт с кандидат-студен-
тите и техните родители. 
Ние вярваме, че сме на-
мерили правилния път до 
нашите бъдещи студенти 
и сме способни да огра-
ничим техните затруд-
нения през тази година. 

Пðîф. Алекñàнäðîв: "Вяðвàме, че ñме нàмеðили 
пðàвилния път äî нàшите áъäещи ñтуäенти"
 Необичайните условия, наложени от COVID-19, 
изискват нов тип организация на кандидатсту-
дентския прием в Технически университет – 
Габрово. За подхода на университета, свързан с 
приема на нови студенти, за онлайн кандидат-
стването, за платформата, която ще бъде из-
ползвана за онлайн кандидатстудентските из-
пити, и по други въпроси е разговорът с проф. 
д-р инж. Анатолий Александров, зам.-ректор „Учеб-
на дейност” в Технически университет - Габрово.

 След създаването на съоръ-
жения за обучение и игра на до-
машни любимци, на територията 
на обособената през миналата 
година площадка, ОП „Благоустро-
яване“ продължава с развитието 
на отдел „Строителство и поддър-
жане“ в тази насока. В дърводел-
ската работилница на отдела се 
произвеждат модели на пейки, 
къщички за птици и други дървени 
конструкции, които намират място 
в градската среда. Вчера две от 
произведените пейки бяха поста-
вени в градинката срещу Дома 
на книгата. Предвижда се раз-
ширяване на производството и 
поставянето на „дизайнерските“ 

мебели и в други части на града.
 Дейностите на отдела включ-
ват поддържане на общинска 
публична собственост, в т. ч. 
дребни ремонти на алеи, трото-
ари, парапети, подпорни стени 
и съоръжения, ремонт на сгра-
ди общинска собственост, грижи 
за поливните системи, чешми и 
част от фонтаните в града, обно-
вяване и изработка на паркова 
мебел – пейки, перголи и други, 
поддръжка на детски площадки 
и съоръженията за игра на деца. 
За производството на дървените 
съоръжения е използван дървен 
материал от премахнати опасни 
дървета на територията на града.

"Блàãîуñтðîявàне" пðîизвежäà 
пàðкîвà меáел пî ñîáñтвен äизàйн
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курсове по ветроХодство	с	родения	в	Габрово	
капитан	Илия	Дяков	-	с	три	прекосявания	на	Атлан-
тическия	океан.	Курсовете	се	водят	по	индивидуа-
лен	график	в	акваторията	на	Несебър	с	25-футова	
яхта.	 За	 допълнителна	 информация	 и	 записване	
-	справки	на	тел.	0898/535-793

карела сейлинг. Курсовете	за	пра-
воспособност	 „Водач	 на	 кораб	 до	
40	 БТ	 по	 море“	 (капитански	 курсо-
ве)	 	 под	 ръководството	 на	 родения	
в	 Габрово	капитан	Илия	Дянков.	Ин-
дивидуален	 график	 за	 всеки	 кур-
сист.	 Можете	 да	 съчетаете	 учебната	
програма	с	годишната	си	отпуска.	За	
допълнителна	информация	и	записва-
не	-	справки	на	тел.	0898/535-793

иМоти продава
кЪща в Недевци	 изгод-
но	 се	 продава	 на	 тел.	
0877/577-017.	[12,	12]
Четиристаен апарта-
Мент, 94	 кв.	 м,	 срещу	
Консултативна	 поликлини-
ка,	 четвърти	 етаж,	 тухла,	
ТЕЦ,	 алуминиева	 дограма,	
паркет,	 2	 тераси,	 едната	
остъклена,	маза,	асансьор,	
продава	за	69	000	лева	-	
справки	на	тел.	0889/227-
805. 
тристаен апартаМент 
-	 обзаведен,	 в	 кв.	 Пала-
узово	 за	 45	 000	 лева	 се	
продава	на	тел.	0897/616-
970.	[12,	9]
кЪща в село	 Музга	 -	
2-етажна,	 се	 продава	 на	
тел.	 0879/266-265.	 [24,	
8]

апартаМенти ново 
строителство	по	себестой-
ност	и	договаряне	се	про-
дават	на	тел.	0888/44-70-
96.	[24,	8]
Магазин за хранител-
ни	стоки	-	ново	строител-
ство,	 се	 продава	 на	 тел.	
0888/44-70-96.	[24,	8]
апартаМент - 97	кв.	м,	в	
центъра	на	Габрово,	за	52	
000	лв.	се	продава	на	тел.	
0877/589-023.	[11,	7]
парЦели се продават	
в	 Севлиево	 -	 Крушевски	
баир	 -	 3	 бр.	 по	 1	 дка,	 1	
бр.	 -	 600	 кв.	 м,	 4	 бр.	 -	
300	 кв.	 м.	 Има	 път,	 ток	
и	 вода.	 Справки	 на	 тел.	
0888/817-792.	[5,	5]
кЪща в село	 Дебел	 дял	
се	продава.	Оглед	-	събота	
и	неделя.	Справки	на	тел.	
0878/860-411.	[12,	2]
етаЖ от къща	 в	 центъ-
ра,	 зад	 Мол	 Габрово,	 с	
двор	150	кв.	м,	се	прода-
ва	 на	 тел.	 0897/446-428,	
0878/356-150	[20,	2]

кЪща в село	 Козирог,	 с	
двор,	 се	 продава	 на	 тел.	
0895/166-612.	[12,	2]
етаЖ 2 от	 къща	 на	 бул.	
„Трети	 март“	 в	 кв.	 Дядо	
Дянко	 за	 22	 000	 лв.	 се	
продава	на	тел.	0879/344-
643.	[3,	2]
парЦел - 600	 кв.	м,	 във	
вилна	 зона	 Гайдари,	 400	
метра	 над	 училището	 в	
село	 Поповци,	 южно	 из-
ложение,	 път,	 вода	 и	 ток,	
красива	 панорама,	 про-
дава	 тел.	 0893/002-309.	
[5,	1]

иМоти дава под наеМ
реновирани и обзаве-
дени	офиси	в	сградата	на	
ОББ	 се	 отдават	 под	 наем	
на	тел.	0888/907-666.
апартаМент в София	
се	 дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0888/254-625.	[12,	11]
поМещение в топ	 цен-
тър,	50	кв.	м,	за	магазин,	
офис	се	дава	под	наем	на	
тел.	 0878/370-640.	 [24,	
10]

поМещение на ул.	 „Ор-
ловска“	18	дава	под	наем	
тел.	0886/870-587.	[12,	7]
поМещение - 80	кв.	м,	в	
квартал	 Младост,	 до	 СБА,	
се	 дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0889/353-138.	[5,	5]
изгодно! поМещение 
за	 живеене	 се	 дава	 под	
наем	 на	 тел.	 0899/106-
016.	[12,	6]
гарсониера се дава	под	
наем	 на	 тел.	 0897/702-
324.	[2,	2]
двустаен апартаМент 
до	болницата,	основен	ре-
монт,	 240	 лв.	 наем,	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0898/939-303.	[5,	3]
кЪща в центъра	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0878/771-213.	[3,	2]
поМещение - 45	 кв.	 м,	
в	 идеален	 център	 (къщата	
срещу	банка	ДСК),	подхо-
дящо	 за	 офис,	 жилищна	
площ,	 фризьорски,	 коз-
метичен	 салон	 и	 др.,	 се	
отдава	 под	 наем	 на	 тел.	
0886/06-44-95.	[12,	2]

гараЖ в центъра	се	дава	
под	 наем	на	 тел.	 066/80-
00-65.	[4,	1]

иМоти купува
евтина кЪща, може	 и	
полусъборена,	 се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
купува стари къщи	
и	 постройки	 по	 села-
та	 на	 ниски	 цени	 -	 тел.	
0889/991-977.
купуваМ кЪща, апарта-
мент,	 гараж,	 склад	 и	 др.	
на	 дългосрочен	 лизинг.	
0899/143-163.
тенекиен гараЖ -	 5	
м,	 търси	 да	 закупи	 тел.	
0887/39-59-89.	[12,	12]

нощувки
кЪща за гости	 -	 Габро-
во,	 тел.	 0878/532-714,	
0888/532-714.
нощувки в идеален	цен-
тър	 -	 0876/731-419.	 [22,	
18]
апартаМент - самосто-
ятелни	 нощувки	 -	 	 тел.	
0889/931-264.	[22,	4]
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
2-ст., Център, 63 м2, ет. 5/5, за ремонт 39 950 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен ремонт 30 000 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, етаж 5/6, за ремонт, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, PVC, ТЕЦ 69 800 лв
3-ст., център, ново стр., 111 м2, ет. 5, ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзаведен 75 000 eu
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, газ+гараж+1-стаен 39м2 157 000 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж и маза 70 600 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

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

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

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, обзаведена, двор 850 м2  изключителни 
права 43 300 лв
Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за гости, 6 спални, 6 бани, 
двор 1230м2 150 500 лв
Драгомани, 174 м2 РЗП, обзаведена, двор 1329м2 36 500 лв
Шарани, 2 къщи, 211 м2 РЗП, двор 1918 м2 56 000 лв
Беломъжи, 106 м2 РЗП, обзаведена, двор 3771м2 31 500 eu
Беломъжи, 130 м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44 900 eu
Лоза, 30 м2 ЗП, двор 500 м2 16 000 лв
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2           44 900 лв
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2          59 900 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чардак, 700м2 двор 18 000 лв
Велковци, 150 м2 РЗП, гараж, 2 плевни, двор 1380 м2 43 000 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 62 995 eu
Иглика, 136 м2 РЗП, стопански постройки, двор 691 м2         27 425 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор 1499 м2           42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 1040 м2 30 000 eu
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34 900 eu
Гостилица, 2-ет.,180 м2 РЗП,плевня изцяло от камък, двор 750м2 39 500 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2           12 200 лв

Лесичарка, 2 ет. 100 м2 ЗП, двор 2432 м2                           50 000 eu
Свинарски дол, стара с чардак - 104 м2, плевня, двор 12 000 лв
Сейковци, 250м2 ЗП, 2 къщи, стари, ч.реставрирани,двор 1500м2 43 000 лв
Стойчевци, монолитна с чардак, двор 2980 м2, ток, вода, бунгало 36 500 eu
Харачери, стара, с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 33 000 лв
Читаковци, 250 м2 ЗП, стара основно реставрирана, сондаж за вода, нов 
покрив и дограма, двор 2200 м2 39 800 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Обходен път за Шипка, 20 дка 240 000 лв
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Велковци, 1653 м2 6 000 eu
Генчевци, 2771 м2 7 000 eu
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu

Индустриална зона, УПИ, произв. и складова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци, 1554 м2, склад и производствена дейност 16 eu/м2

БИЗНЕС ИМОТИ
Произв. сграда 105 м2, отстъпено право на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Произв. база сгради 4229 м2, 18725 терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж-1056м2РЗП, УПИ4455м2, за хотел и басейн 399000 лв
СИЗ, фабрика кожи РЗП 800м2, 2880 терен, канал, до трафопост 215000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 1500 м2 РЗП 193 800 eu
Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
� АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
� ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ УСЛУГАТА „ЕКСКЛУЗИВЕН 
АГЕНТ НА КУПУВАЧА“
� СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ДОВЕРИТЕЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ПАКЕТ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИ-
ЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ
� БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
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КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

Киевци, УПИ, 1200 м2 36 000 лв
Д. Дянко, гарсониера, тухла 30 000 лв
Г. бърдо, къща, 75м2, гараж 63 000 лв
Драгановци, 750 м2, УПИ 16 000 лв
Борики, мас. вила, 2 ет.,1дка 55 000 лв
Ангелово, масивна вила,1.5дка 44 000 лв
ИЗГОДНИ ОФЕРТИ: 
Ш. мост,къща, 80м2,PVC,двор 55 000 лв
Център, 90 м2, ет. 2 28 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2 25 000 еu
Враниловци, 80 м2 ЗП, двор 11 000 лв
Гергини, къща, плевня,1495м2 19 000 лв
Гарван,къща, 52м2,2 дка двор 20 000 лв
ОЩЕ ОФЕРТИ - НА МЯСТО, В ОФИСА

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119
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ДАВА ПОД НАЕМ
АПАРТАМЕНТ - двустаен, тристаен, обзаведен, газ, 
ново строителство, гр. Севлиево
МАГАЗИН - 168м2, склад и WC, газ, гр. Севлиево
СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ – h 4 м, 600м2,Севлиево 

СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ с рампа - 403м2, Севлиево 
ПОМЕЩЕНИЕ - 348м2 (цех, работилница), с. Ря-
ховците  
ПРОДАВА ДВУСТАЙНИ и тристайни ЗАВЪРШЕНИ 
АПАРТАМЕНТИ в гр. Севлиево, ЖК „М. Палаузов“
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, с 
акт 16, гр. Севлиево, ЖК „Митко Палаузов“

ГР. СЕВЛИЕВО
тел. 0885/666 636

e-mail: 100vesti@stovesti.info

всеки ден в нов брой

сЧетоводство
сЧетоводна кантора 
„конто-експерт“	 -	 сче-
товодни	 услуги,	 годишно	
приключване,	данъчни	де-
кларации	 -	 справки	 на	
тел.	066/804-066.

сЧетоводна кЪща: 
счетоводно обслуж-
ване, годишни да-
нъчни декларации, 
годишно приключ-
ване, регистрация 
на фирми	-	справки	
на	 тел.	 0898/480-
821

отопление
дЪрва за огрев	се	прода-
ват	 на	 тел.	 066/823-712,	
0887/620-535,	 0876/162-
172.
„Мг-лес“ продава 
дърва	 за	 огрев	 -	 справ-
ки	 на	 тел.	 0887/547-499,	
0878/513-655.
нарязани, наЦепени 
дърва	 -	 85	 лв./куб.,	 мет-
рови	 -	75	лв.,	 чувал	дър-
ва	 -	 5	 лв.,	 разпалки	 -	 5	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0893/511-154.
„пеХливанов“ - преся-
ти	 въглища	 донбас,	 дър-
ва.	Ниски	цени,	безплатен	
транспорт	 -	 066/805-642,	
0897/892-903.
нарязани и нацепе-
ни	 букови	 и	 дъбови	 дър-
ва	 се	 продават	 на	 тел.	
0876/839-779.

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

нарязани и нацепени	
дърва	 -	 бърза	 доставка.	
Справки	на	тел.	0877/108-
825.
дЪрва за огрев	-	наряза-
ни	 и	 нацепени,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0876/437-140.
Букови дЪрва -	наряза-
ни	 и	 нацепени.	 Безплатен	
транспорт.	Тел.	0877/191-
102.
дЪрва за печки	и	камини	
-	 80	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0876/583-472.
дЪБови за огрев	-	наце-
пени,	80	лв.,	 с	безплатен	
транспорт,	се	продават	на	
тел.	0877/471-466.
наЦепени, нарязани 
дърва	-	80	лева,	незабав-
на	 доставка,	 се	 продават	
на	тел.	0884/709-093
наЦепени дЪрва -	 80	
лв.	 Безплатен	 транспорт.	
Незабавна	 доставка.	 Тел.	
0895/252-686.
суХи и сурови	 нацепени	
дърва	 -	80	лв.,	се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.

дЪрва за огрев	 -	 мет-
рови,	 за	 печка	 и	 камина,	
гарантирано	 качество	 и	
количество,	 се	 продават	
на	 тел.	 0879/988-131,	
0879/988-047.
Метрови и нацепени	дър-
ва	за	огрев	 (бук)	се	про-
дават	 на	 тел.	 0879/808-
888.
дЪрва за огрев	 -	 наце-
пени	 и	 метрови.	 Реална	
кубатура.	 Тел.	 0883/553-
304.
Метрови дЪрва се	про-
дават	 на	 тел.	 0876/162-
172.
дЪрва за огрев	 -	 на-
рязани,	 нацепени	 и	 мет-
рови,	 незабавна	 достав-
ка,	 се	 продават	 на	 тел.	
0898/519-077.	[24,	16]
суХи дЪрва за	 ог-
рев	 се	 продават	 на	 тел.	
0887/031-439.	[25,	16]
дЪрва за огрев	-	наряза-
ни	и	нацепени	-	80	лв.,	се	
продават	на	тел.	0878/47-
22-37.	[31,	13]
дЪрва за огрев	 се	 про-
дават	 изгодно.	 Качество!	
Тел.	 0898/24-93-36.	 [11,	
7]

дЪрва за огрев	 -	 сал-
към,	 нарязан	 и	 нацепен,	
с	 включен	 транспорт,	 70	
лв./куб.	 м,	 мише	 и	 бук	
-	 85	 лв./куб.	 м,	 метрови	
бук	 и	мише	 -	 75	 лв./куб.	
м	 -	 тел.	 0896/741-763,	
0896/73-58-59.	[12,	5]
салкЪМ, нарязан и	на-
цепен	 -	 70	 лв./куб.	 м,	
бук	 и	мише	 -	 80	 лв./куб.	
м	 -	 тел.	 0879/56-27-33.	
[12,	5]
дЪрва за огрев	-	салкъм	
-	 70	 лв./куб.	 м,	 мише	 и	
бук	-	80	лв./куб.	м	-	тел.	
0897/765-901.	[12,	5]
дЪрва за огрев	на	метър	
и	нарязани	на	склад	-	тел.	
0897/87-98-07.	[24,	9]
дЪрва за огрев	 -	 мет-
рови	 и	 нарязани	 -	 тел.	
0896/555-999.	[24,	9]
сМесени Метрови дър-
ва	 -	 50	 лв.,	 продава	 тел.	
0897/828-088.	[12,	8]
реЖа дЪрва на	 7	 лв./
куб.	 -	 тел.	 0899/155-386.	
[12,	6]
готови, нарязани и	
нацепени	 дърва	 за	 огрев	
-	 бук,	 дъб,	 метрови	 дър-
ва	 -	 тел.	 0896/80-76-88.	
[12,	2]

уроЦи, курсове
ЦентЪр за проФесио-
нално оБуЧение - 
гаБрово, организира 
лиЦензирани курсове	
за:	 огняр,	 кранист,	 	 мо-
токарист,	 машинист	 на	
пътно-строителни	 маши-
ни,	готвач,	барман-серви-
тьор,	 козметик,	 фризьор,	
лечебен	масаж,	маникюр,	
педикюр,	 ноктопластика.	
Издава	се	държавен	доку-

мент	за	правоспособност.	
Обучение	 с	 ваучер	 за	
безработни	 и	 работещи.	
Справки	 на	 тел.	 066/80-
85-92,	от	10.30	до	12.30	
ч.,	0887/361-876.
наЧален уЧител пред-
лага	 индивидуални	 зани-
мания	за	деца	от	предучи-
лищна	и	начална	училищ-
на	 възраст	 -	 справки	 на	
тел.	 0894/686-687.	 [13,	
13]

поЧивки, квартири
Бунгала в Китен	-	собст-
вен	 санитарен	 възел,	 TV,	
хладилник	-	тел.	0888/813-
925.	[12,	9]

сеМеен Хотел „Миления“	предлага	релаксираща	морска	почивка	в	тихо,	спокойно	
и	уютно	кътче,	съчетание	на	морски	бриз	с	планинска	свежест,	спокойствие,	чистота	
и	домашен	уют.	Хотелът	е	разположен	във	вилна	зона	„Зора“	в	КК	Слънчев	бряг,	на	5	
минути	от	плажа,	разполага	с	външен	басейн,	отделни	кътове	за	отдих	в	красива	гра-
дина,	със	закрит	и	открит	лоби	бар,	както	и	бар	до	басейна,	безплатен	Wi-Fi	интернет	
в	целия	хотел,	сейфове,	бaрбекю,	детски	кът	и	голяма	градина.	Хотелът	разполага	с	12	
апартамента,	всеки	от	тях	се	състои	от	спалня	и	хол	с	две	разтегателни	легла,	телеви-
зори,	климатик,	обзаведен	кухненски	бокс,	кабелна	телевизия,	сешоар	и	др.	Възполз-
вайте	се	от	промоционални	цени,	започващи	от	40	лв.	на	вечер	през	месец	юни.	се-
меен хотел „Миления“, ул. „сатурн“ № 3, вилна зона „зора“, 8240 слънчев бряг. 
телефон за контакти:  +359 882 515161, сайт за резервации http://milennia.site. 



раБота предлага
салон за красота	 търси	 ма-
никюристка.	 Справки	 на	 тел.	
0899/987-535.	[24,	23]
Хотел на морето	търси:	рецеп-
ционист/ка,	 камериерки	 и	 ра-
ботник	поддръжка.	За	контакти:	
тел.	0895/763-172.	[15,	8]
Майстор коФраЖ и	 арма-
тура	 търси	 да	 назначи	 тел.	
0898/421-281.	[26,	15]

„БулЧикЪн“ ад -	 Севлиево	
(пътят	за	Душево)	търси	порти-
ер	 (до	65	 години).	Справка	на	
място	 или	 на	 тел.	 0893/688-
353.	[11,	5]
продаваЧка за хранителен	
магазин,	 закуски,	 кафе	 търси	
тел.	0897/889-009.	[11,	9]
агроаптека тЪрси служител	
с	 необходимата	 квалификация.	
Справки	 на	 тел.	 0877/60-14-
33.	[22,	10]
касиер за склад	 за	 отпа-
дъци	 с	 работно	 време	 08.00	
-	 17.00	 часа	 се	 търси	 на	 тел.	
0885/815-556.	[12,	9]
сервитьорка с опит	 се	 тър-
си	 на	 тел.	 0899/651-549,	
0895/672-652.	[12,	5]

МеХана тЪрси да	назначи	по-
мощник-кухня.	Справки	на	тел.	
0887/002-030	и	0888/310-981.	
[12,	7]
МеХана тЪрси да	 назначи	
сервитьор/ка.	 Стартова	 запла-
та	 750	 лв.	 Справки	 на	 тел.	
0887/002-030	и	0888/310-981.	
[12,	7]
ФирМа тЪрси майстор	на	за-
куски	 и	 баничар	 -	 справки	 на	
тел.	0893/648-113.	[12,	4]
„подеМ гаБрово“ ЕООД	 тър-
си	 общ	 работник.	 Справки	 на	
тел.	0884/854-354.	[5,	5]
таксиМетров ШоФьор се	
търси	 на	 тел.	 0893/302-002.	
[4,	4]

грил-павилион пред мага-
зин	„Кауфланд“	търси	да	назна-
чи	 продавач.	 Справки	 на	 тел.	
0887/907-032.	[11,	4]
ФирМа „Метал груп	 -	 НБ“	
ЕООД	 -	 гр.	 Севлиево	 търси	 да	
назначи	 заварчик	 с	 опит.	 Об-
хват	 на	 работата	 -	 изработка	
и	 	 монтаж	 на	 метални	 вра-
ти,	 парапети,	 навеси.	 Добро	
заплащане.	 Справки	 на	 тел.	
0885/857-729.	[12,	2]
БарБекЮрист и хигиенистка	
за	ресторант	се	търсят	на	тел.	
0895/952-954.	[3,	3]
Бинго зала -	 Габрово	 търси	
барманка.	При	добро	заплаща-
не.	Справки	на	тел.	0896/604-
999.	[11,	2]

тЪрговски представител, 
владеещ	 румънски	 език,	 ан-
глийският	 е	 предимство,	 се	
търси	 на	 тел.	 0888/314-563.	
[12,	2]

раБота тЪрси
тЪрси раБота като	 мияч	 в	
заведение	-	тел.	0878/555-841.	
[24,	13]
раБота като охранител	 търси	
тел.	0894/454-057.	[11,	6]
тЪрся раБота като	охранител	
-	 справки	 на	 тел.	 0897/555-
244.	[5,	5]
раБота тЪрси шофьор	катего-
рия	 „В“	 и	 „С“	 -	 тел.	 0896/99-
37-69.	[3,	2]

гриЖа за Болни
и вЪзрастни

доМ за вЪзрастни  
„среБЪрно гнездо“ в 
село Борики, гаБрово, 
отвори врати.	 За	 пръв	
път	 в	 България	 се	 предла-
га	 уютен	 семеен	 кът,	 сред	
природата	 с	 максимален	
капацитет	 8	 човека.	 За	
контакт	 -	 справки	 на	 тел.	
0885/112-697,	 0877/493-
060,	 http://insiemeate-bg.
com.	[11,	11]

поЧасово гледаМ болен	
около	Еса	-	тел.	0882/098-270.	
[3,	1]
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строителство

изграЖда тераси - 
0897/931-088.

кЪрти и пробива	-	0897/832-
363
ФирМа изграЖда, ремонти-
ра	 или	 събаря	 -	 обезопасява	
всякакви	 покриви.	 Изгражда	
навеси,	огради	и	други	на	най-
ниски	цени	и	с	високо	качест-
во.	Тел.	0895/752-838.
ФирМа сЪБаря, почиства	 за	
сметка	 на	 материалите	 -	 тел.	
0896/183-637.
кЪрти, реЖе, зида,	 ВиК,	 ел.	
фаянс		-	0878/943-895
сЪБаря стари къщи	 и	 по-
стройки	 -	 справки	 на	 тел.	
0889/991-977.
раБота с малък	 багер	 и	 са-
мосвал.	Тел.	0899/140-258.
услуги с мини	 багер	 -	 75	
см	 ширина	 -	 справки	 на	 тел.	
0897/42-93-74.
реМонт на покриви	 -	 ВСЯ-
КАКВИ,	и	с	плочи,	улуци	-	тел.	
0896/859-701.
строителство и ремонт	 на	
покриви	-	тел.	0896/799-364.
Бригада извЪрШва вътреш-
ни	 и	 външни	 ремонти,	 шпак-
ловки,	 боядисване,	 гипсокар-
тон,	 фаянс,	 теракота,	 външна	
и	 вътрешна	 изолация,	 ел.	 и	
ВиК	 услуги,	 ламинат.	Собствен	
транспорт.	 Тел.	 0886/514-300.	
[12,	12]
реМонт на стари	 покриви	 и	
подмяна	 на	 улуци.	 Варови	ма-
зилки.	Тел.	0876/416-716.	[24,	
19]
Бригада извЪрШва ремонт	
на	 покриви,	 хидро-	 и	 топлои-
золации,	дренаж,	бояджийски	и	
тенекеджийски	 услуги	 -	 справ-
ки	 на	 тел.	 0899/638-875.	 [20,	
14]

извЪрШва реМонт на	 по-
криви	 и	 нови,	 хидроизолация,	
саниране,	 улуци	 и	 др.	 -	 тел.	
0895/810-504.	[26,	16]
услуги с багер	 -	 3.5	 тона,	
и	 бобкат	 -	 3	 тона	 -	 тел.	
0898/421-281.	[26,	15]
каМенна оБлиЦовка и	 на-
стилки,	 камини,	 пещи,	 барбе-
кю,	 чешми	 се	 изработват	 на	
тел.	0896/702-367.	[12,	8]
каМенни оБлиЦовки, цокли,	
барбекюта,	 плочници	 -	 тел.	
0885/015-666.	[12,	11]
подпорни стени, дренажи,	
покриви,	 вътрешни	 ремонти	 -	
тел.	0897/390-194.	[24,	9]
реМонт и направа	 на	 покри-
ви,	 външна	 изолация,	 хидрои-
золация	и	др.	-	тел.	0888/020-
187.	[24,	9]
изМазване на капаци,	коми-
ни,	частичен	ремонт	на	покри-
ви	-	тел.	0890/215-177.	[5,	5]
реМонт на покриви,	 улуци,	
хидроизолация	-	тел.	0884/76-
93-42,	от	Габрово.	[22,	7]
кЪртя Бетон, камък	 -	 тел.	
0888/544-438.	[11,	2]
топлоизолаЦия, Шпак-
ловки, мазилки,	обръщане	на	
прозорци,	 боядисване	 -	 тел.	
0886/634-691.	[4,	4]
реМонт на стари	 къщи	 -	 по-
криви,	 изолации,	 ламарини,	
бетони	 и	 др.,	 извършва	 тел.	
0882/279-749.	[24,	3]
реМонт на покриви,	хидро-	и	
топлоизолации,	 улуци,	 дренаж	
и	др.	-	0882/279-749.	[24,	3]
гипсокартон, Шпаклов-
ки, мазилки,	 замазки	 -	 тел.	
0898/672-883.	[4,	3]

вЪтреШен реМонт
паркет, дЮШеМе -	 редене,	
БЕЗПРАХОВО	 циклене,	 фино	
шлайфане,	 лакиране	 -	 монтаж	
на	ламиниран	паркет	-	066/86-
61-43,	0889/286-025.
БезпраШно Циклене -	
0887/040-471.
паркет, дЮШеМе, ламинат	
-	 циклене,	монтаж,	 лакиране	 -	
0886/249-906.
Шпакловка и боядисване	 -	
тел.	0878/580-333.

алпинисти - тел.	 0887/131-
381.	[33,	17]
МонтаЖ на гипсокар-
тон,	 шпакловка	 и	 боя.	 Тел.	
0895/72-86-68.	[14,	12]
варови Мазилки, топлоизо-
лация,	шпакловка,	боя	-	скеле	
-	 справки	 на	 тел.	 0888/167-
755.	[24,	9]
вик, Фаянс и	теракота	-	тел.	
0884/228-253.	[22,	3]
Мазилки, заМазки, шпак-
ловки,	фаянс,	теракота,	монтаж	
ламинат	 -	 0885/015-666.	 [12,	
11]

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

ХидроизолаЦии
ХидроизолаЦия на покри-
ви,	 измазване	 на	 комини,	 ла-
марини	 -	 тел.	 0876/54-95-12.	
[24,	9]

ел. инсталаЦии, реМонти
дреБни електроуслуги по	
домовете	 -	 справки	 на	 тел.	
0899/145-802.
ел. инсталаЦии -	 тел.	
0877/36-78-52.	[22,	13]
реМонт на стари	 и	 изграж-
дане	на	нови	ел.	инсталации	-	
справки	на	тел.	0878/116-850.	
[3,	3]

коМини
проФесионално поЧист-
ване на	 комини	 -	 отгоре	 и	
отдолу.	ПО	ВСЯКО	ВРЕМЕ.	Тел.	
0897/704-502.
коМиноЧистаЧ - 0889/177-
737.

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

вик
изтоЧване на СЕПТИч-
НИ	 ЯМИ	 -	 справки	 на	 тел.	
0889/177-737.
вик МонтаЖ и	 поддръжка	 -	
0887/680-034.
отпуШване на канали	 -	
0889/177-737.
вик реМонти -	тел.	0894/22-
05-09.	[25,	24]

дограМа
ет „александЪр йорда-
нов“ - алуМиниева и PVC 
дограМа -	 справки	 на	 тел.	
0896/741-415.

реМонт на електроуреди 
реМонт на хладилници	и	фри-
зери	по	домовете	-	0897/425-
313.	[25,	16]
ел. уреди поправя	-	справ-
ки	на	тел.	0894/22-05-09.	[23,	
4]
реМонт на телевизори	по	до-
мовете	 -	 тел.	 0888/279-846.	
[22,	5]
реМонт на перални,	 съ-
домиялни,	 печки,	 бойлери	 -	
0988/815-645,	 0884/155-075.	
[3,	2]

израБотва

оградна МреЖа про-
извеЖда, гвоздеи и 
телове на заводски 
Цени	се	предлагат	на	тел.	
0886/650-175.

израБотка на метални	
конструкции,	 гаражни	 и	 дру-
ги	 врати,	 огради,	 парапети	 -	
справки	на	тел.	0885/943-808,	
066/870-546.

поЧистване
соБствен превоз, изчист-
ване	 на	 апартаменти,	 къщи,	
мазета,	гаражи	-	тел.	0893	893	
754.	[24,	5]

косене
проФесионално косене и	
поддръжка	 на	 дворове	 -	 тел.	
0899/140-254.
косене и почистване	 -	 тел.	
0893/20-49-09.	[22,	17]
косене, кастрене, почиства-
не	 -	 тел.	 0878/881-501.	 [12,	
10]
косене, поЧистване на	
трева,	 храсти,	 къпини	 -	 тел.	
0886/308-017.	[24,	9]
косене с храсторез	 -	 тел.	
0876/47-99-10.	[12,	5]
гриЖа за Вашия	 двор	 -	 ко-
сене	 на	 трева,	 поддръжка	 на	
зелени	 площи,	 почистване	 на	
дворове.	 Тел.	 0877/919-006.	
[22,	7]
косене и почистване	на	места	
-	0899/155-386.	[12,	6]
косене, кастрене, почиства-
не	-	0894/602-701.	[19,	4]

озеленяване
„деМетра-прогрес“ из-
вЪрШва: озеленяване,	 ланд-
шафтни	 проекти,	 поддръжка	
зелени	 площи,	 плодни	 гра-
дини.	 Предлага	 декоративни	
цветя,	 храсти	 и	 дървета.	 Тел.	
0877/343-426.	[11,	6]

услуги
кЪрти, Чисти, извозва	 -	
0889/177-737.
рязане, кастрене на	опасни	
дървета	 (АЛПИНИСТ)	 -	 www.
arborist-bg.com,	тел.	0884/942-
942.
заварЪЧни услуги -	
0885/72-46-71.	[12,	9]
реМонт на стругове	 и	фрези	
извършва	 тел.	 0898/359-222.	
[22,	10]
рязане на опасни	 дървета	 -	
0894/602-701.	[19,	4]
калайдисване и ремонт	 на	
медни	 съдове,	 казани	 -	 тел.	
0899/688-841,	 0888/280-357.	
[14,	1]

щори

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

ландШаФтен дизайн, 
оформление и изпълнение 
на дворни места, озеленя-
ване, водопадни и езер-
ни форми, скални кътове, 
барбекюта.	 Тел.	 0888/942-
335.
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

кухНЕНСкИ
шкАФОвЕ 
ОФИС 
МЕБЕлИ 

ÌÅБÅËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОвИ 
И ПО ПРОЕкТ 
НА клИЕНТА

еротика
еротиЧен МасаЖ -	 тел.	
0894/277-849.	[11,	10]

ясновидство
изЧистване на всичко	
негативно	 -	 0895/221-
868.

запознанства
сериозна приятелка 
търси	 тел.	 0988/795-831.	
[24,	7]
Желая запознанство 
със	 сериозен	 мъж	 до	 60	
години.	Осигурена	и	рабо-
теща	 дама.	 Тел.	 0892/94-
72-76.	[3,	2]



712 юни 2020 г.

в Габрово и региона 
с представител 
инж. Иван Господинов

Консултира, доставя, 
монтира, поддържа. 
Справки на тел.
0887 611 753

066 810 410
0889 227 805
офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4

 Запознайте се с най-новото революционно уп-
равление за пелетни котли и камини. Без аналог 
на пазара, може да видите и изпробвате реалните 
възможности и улеснения, които предлага нашата GF 
touchscreen електроника.
 В стремежа си все по-пълно да отговаряме на 
съвременните изисквания, желания и нужди на по-
требителите, през последните години приоритетно 
насочихме усилията си в осъществяването на амбици-
озен проект за създаване и развитие на интелигентно 
управление на нашите продукти с помощта на високи 
технологии. В резултат на упоритата съвместна работа 
на екип от програмисти и инженери с натрупан богат 
опит от цял свят, в продължение на няколко години, 
днес имаме продукт, който сам върши всичко, необ-
ходимо за постигане на идеалната топлина във Вашия 
дом. Вече е факт новото ни лично достижение - упра-
вление на нашите продукти чрез изкуствен интелект! 
Това е единственото по рода си интелигентно управле-
ние с цветен сензорен дисплей, който поставя всички 
опции на върха на пръста Ви, а гласовият асистент га-
рантира използването му максимално лесно и удобно 
дори и от незрящи хора.
 За да задоволим напълно нуждите на нашите 
клиенти и за да направим използването на на-
шите отоплителни уреди максимално удобно, 
лесно и приятно, предлагаме и възможност за 
подмяна на вече съществуващо управление.
Новото управление Golden fire Touch Screen е 
продукт в категория изкуствен интелект, който 
сам върши всичко необходимо за идеалната то-
плина във Вашия дом. Този контролер елиминира 
нуждата от посещения на техници, автоматично 
включва/изключва отоплението в зададени от 
Вас диапазони, автоматично почиства камината 
при необходимост и стабилизира напре-
жението при евентуална промяна в 
мрежата. Всички настройки съхранява в 
Golden Fire SD Card, която е недосега-
ема при евентуална повреда на платка-
та или дисплея и улеснява максимално 
смяната на софтуер. Това управление 
може да бъде монтирано на всеки модел 
котел, камина или горелка.

Тази камина се предлага в 
изключителен промоционален 
пакет, който да задоволи и 
най-изисканият вкус. Специа-
лен НОВ дизайн, възможност 
за избор на цвят от ката-
лог на RAL, както и пакет от 
всички необходими аксесоари 
за цялостно УМНО решение 
за Вашият топъл и уютен 
дом!. GF 2020 Smart - 2635 лева.
Новата GF 2020 SMART ками-
на идва в КОМПЛЕКТ с:.3 години ГАРАНЦИЯ!.Водна риза 21 kW!.Помпа 25/40!.Разширителен съд 5L!.UPS 850 V/A!.Акумулаторна батерия GF 
Battery, осигуряваща до 40 
часа автономна работа!.Баланс вентил!.Интернет Старт/Стоп GF 

Basic!.Кварцова запалка с 2 годи-
ни гаранция!.Автоматичен обезвъзду-
шител!.Всеки закупил GF 2020 Smart 
получава преференциална 
цена за пелети - 370 лв./тон!.Всеки закупил GF 2020 Smart 
получава преференциална 
цена за новия модел прахо-
смукачка за пепел RAIDER RD-
WC05 – 76 лв.!
Опция:.Изкуствен интелект GF 
Touchscreen + 160 лв. с ДДС!
ПРОМОЦИОНАЛНА КОМП-
ЛЕКТНА ЦЕНА - 2635 лева - GF 
2020 Smart 21kW..Ново предложение за ця-
лостно умно решение! 2020 
СМАРТ година в Голдън Фа-
йър. Част от проекта „УМНА 
КЪЩА“.

БЕЗЖИЧЕН СТАЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР с възможност за упра-
вление на отопление или охлаждане през интернет! Цена 399 лева. 

Интуитивно програмиране със сензорен екран, смартфон или 
компютър чрез Интернет Безплатен софтуер и конто 

на сървъра на SALUS за управление на драйвера 
чрез Интернет Безплатно приложение Salus iT500 
в App Store и Google play Безжична комуникация 
Функции Eco и празнична 3 периода включено / 
изключено при избор на функция за управление 
на топлата вода Възможност за програмиране 
до 6 нива на температурата за един цикъл iT500 
Интернет драйвер на температура - седмичен 
иновационен регулатор на температура с въз-

можност на управление чрез Интернет, 
като и директно чрез регулатор. Уп-
равление чрез Интернет с компютър 
или смартфон Управление на мястото 
на употреба Монтаж на стената или 

на друго избрано място Сензорно про-
грамиране на термостата Обхват: 868 MHz 

Режими: Отопление / Охлаждане 2 изхода 230V. 
Ниво на защита: IP 30

Вашата интелигентна система за 
отопление с изкуствен интелект !ОТОПЛЕНИЕ НА ПЕЛЕТИ

лекари
псиХиатЪр и невро-
лог. д-р триФонов,	
Габрово,	ул.	„Емануил	Ма-
нолов“	№	12-А,	066/804-
549,	 0885/251-655.	 ИЗ-
ДАВА	 ПСИХИАТРИчНИ	
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р Марина санкева, 
спеЦиалист коЖни и 
венериЧески Болести, 

естетиЧна дерМато-
логия,	 гр.	 Габрово,	 ул.	
„Брянска“	 11,	 понедел-
ник,	вторник,	сряда	и	пе-
тък	 от	 10.00	 до	 17.00	
часа.	 Записване	 на	 тел.	
066/800-140.
д-р ивайло донЧев - 
спеЦиалист уролог	 в	
клиника по урология 
кЪМ университетска 
БолниЦа „лозенеЦ“	(б.	
Правителствена	 болница)	
-	 гр.	 София.	 Амбулаторни	
прегледи	 всяка	 събота	 и	
неделя	 в	 кабинет	 в	 гр.	
Габрово,	 ул.	 „Николаев-
ска“	195	след	уговорка	на	
тел.	0898/74-48-14.

продава/купува, селскостопански; автопазар; превози; лекари

продава МаШини
пелетен котел GF	SBN,	
35	 киловата,	 на	 1	 годи-
на,	гаранционен,	цена	по	
договаряне,	по	спешност	
продава	 0896/044-120	
[33,	33]
електриЧеска пиШе-
ща машина	 се	 продава	
на	 тел.	 0888/819-851.	
[6,	2]

косаЧка BCS 622	 -	 14	
к.	 с.,	 +	 резервни	 час-
ти,	 се	 продава	 на	 тел.	
0886/796-861.	[6,	1]
дЪрводелски МаШи-
ни се	 продават	 на	 тел.	
0896/77-64-54.	[5,	1]

продава клиМатиЦи
Хиперинвер тор ен 
клиМатик „Фуджицу	
Нокрия-18“	 се	 продава	
на	 тел.	 0879/000-654.	
[6,	2]

продава Материали
каМенни плоЧи -	 10	
лв./кв.,	 и	 дялан	 камък	 -	
35	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0895/752-838.
Цигли - втора	употреба,	
15	 ст./бр.,	 се	 продават	
на	 тел.	 0887/321-999.	
[22,	14]

ЦиМентови коло-
ве се	 продават	 на	 тел.	
0888/390-082.	[20,	16]
огнеупорни туХли, 
цигли,	 турски	 керемиди	
втора	ръка	продават	тел.	
0887/031-439.	[25,	16]
стари Цигли -	 двука-
нални,	 0.20	 лв.,	 се	 про-
дават	 на	 тел.	 0877/29-
84-89.	[24,	12]
суХи ЧаМови греди	 и	
букови	талпи	се	продават	
на	 тел.	 0876/733-350.	
[22,	8]
двулиЦев каМЪк 
се	 продава	 на	 тел.	
0897/828-088.	[12,	8]
каМЪни подарява тел.	
0888/128-797.	[6,	3]
паркет - дъб,	 ма-
сив,	 се	 продава	 на	 тел.	
0886/079-119.	[5,	1]

ФотоволтаиЦи
ФотоволтаиЧни Мо-
дули за	добив	на	елек-
троенергия	 за	 вкъщи	 и	
производствени	 поме-
щения	 -	 1	 брой	 -	 100	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0888/972-311.	[7,	6]

продава разни
Масивна ЧаМова вра-
та	 и	 прозорец	 -	 неполз-
вани,	се	продават	на	тел.	
0878/504-337.	[6,	5]
доМаШен оЦет -	 4	
лв./л,	се	продава	на	тел.	
0887/230-535.	[3,	3]
Метална Цистерна -	
10	 тона,	 продава	 тел.	
0888/975-692.	[12,	4]
доМаШна гроздова 
ракия	се	продава	на	тел.	
0896/92-91-07.	[3,	1]

Фургон се продава	 на	
тел.	0895/319-802.	[3,	1]

продава оБзавеЖдане
изгодно! запазени 
холова	 секция	 -	 двумо-
дулна,	 3	 м	 х	 2.40,	 та-
буретки	 -	 2	 броя,	 мека	
мебел,	 телевизор	 „Грун-
диг“	се	продават	на	 тел.	
0888/819-851.	[10,	5]
секЦия за спалня	с	ра-
клите	се	продава	на	тел.	
0896/27-22-14	 -	 Трявна.	
[3,	1]

Мляко, сирене
прясно и кисело	 овче	
мляко,	 прясно	 сире-
не	 без	 сол	 -	 с	 достав-
ка,	 се	 продават	 на	 тел.	
0896/544-474.	[26,	22]

Животни продава
агнета се продават	 на	
тел.	 0888/975-692.	 [12,	
4]
пилета, патки, шарени	
пилета,	 кокошки,	 токач-
ки,	 пуйчета,	 малки	 би-
волчета,	 кенгуру	 се	 про-
дават	 на	 тел.	 0884/006-
098.

продава тор
угнил оБорски тор	 се	
продава.	Собствен	транс-
порт	със	самосвал.	Спрв-
ки	на	тел.	0899/414-153.	
[30,	29]
Биотор от калиФор-
нийски Червей за 
градини и овощни 
насаЖдения се	 прода-
ва	на	тел.	0898/630-249.	
[24,	21]

купува разни
стара наФта се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
изкупува Буркани 
срещу	„Капитан	Дядо	Ни-
кола“	 -	 тел.	 066/88-21-
13,	0884/156-497.
стари Железа вся-
какви	 изкупува	 -	 тел.	
0893/893-754	[22,	5]
ореХи - реколта	 2019	
година,	 се	 купуват	 на	
тел.	 0879/13-28-32.	 [2,	
2]

купува Материали
пункт за вторични	 ку-
пува	 всякакви	 железа	 -	
тел.	0896/183-637.
старо Желязо изкупува	
тел.	 0897/828-088.	 [12,	
8]

автоМоБили продава
рено еспейс, летни	 и	
зимни	 нови	 гуми,	 газова	
уредба	 на	метан,	 се	 про-
дава	 на	 тел.	 0887/707-
984.	[33,	15]
Фолксваген поло, 1.6,	
2	 врати,	 се	 продава	 на	
тел.	0899/421-079.	[5,	1]
тойота терсел 4х4	 се	
продава	на	тел.	0876/799-
923.	[12,	2]
Мазда приМаси -	
ван,	 се	 продава	 на	 тел.	
0884/006-098.

МикроБуси, каМиони
каравана „МонЦа“, 
дължина	5	м,	продава	тел.	
0898/611-099.	[7,	5]

реМаркета
туристиЧеско реМар-
ке се	 продава	 на	 тел.	
0884/006-098.

Мотори/велосипеди
сиМсони купува тел.	
0886/928-101.	[12,	8]
сиМсон 50 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0887/265-095.	
[11,	6]

автоМоБили купува
МерЦедес 190 D	124	ку-
пува	 тел.	 0899/688-841,	
0888/280-357.	[14,	1]

пЪтна поМощ
пЪтна поМощ (лицензи-
рана)	-	0999/009-008.

автоМоБили 
под наеМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-
томобили	 под	 наем,	 ул.	
„Емануил	 Манолов“	 28	 -	
0999/009-008.

скрап, стари
автоМоБили
ФирМа „вайкар“ изку-
пува	 стари	 и	 нови,	 из-
лезли	 от	 употреба	 МПС.	
Вземане	 от	 място	 -	
0999/009-008.
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[22,	19]
коли за скрап	 от	място	
изкупува	 тел.	 0897/828-
088.	[12,	8]

превози
услуги сЪс самосвал	 -	
25	лв.,	и	багер	-	50	лв./
час	-	0893/511-154.
транспорт с камион	 до	
два	 тона,	 самосвал,	 до-
керски	услуги	-	изнасяне,		
пренасяне,	 изхвърляне	
на	 мебели,	 пренасяне	 на	
строителни	и	други	тежки	
товари,	 извозване	на	не-
нужна	 покъщнина,	 строи-
телни	отпадъци	до	смети-
щето	-	0898/780-448

транспортни и хамал-
ски	услуги	за	града	-	15-
20	 лв.	 Тел.	 0878/650-
456.	[26,	16]
изгодно! превоз с	бус	
-	тел.	0896/076-279.	[22,	
15]
транспорт с бус		-	0.45	
лв./км	 -	 тел.	 0894/004-
045.	[16,	9]
транспорт сЪс са-
мосвал	 -	 4	 тона	 -	 тел.	
0876/522-774.	[10,	7]
транспортни услуги 
изгодно	 извършва	 тел.	
0897/828-088.	[12,	8]
транспорт сЪс самос-
вал	 до	 3.5	 тона	 и	 ра-
ботници	 -	 0894/602-701.	
[15,	2]
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 Заобикаляме по асфал-
та и през Трънито хваща-
ме за Бойновци. Ето го и 
самото селце. Харесвам 
историята за създаването 
му от дядо Бейкьо.
 След саморазправа 
с двама турци-бегликчии, 
които искали да го убият 
и ограбят стоката му, на-
товарва Бейкьо бедната 
покъщнина на магаренцето 
си, подкарва стадото и 
тръгва да търси спасение. 
Намира това място, ха-
ресва му, заселва се и се 
дегизира като Бойно“.
 Коментари на:
 Иван Николов: „В това 
село е роден Никола Вой-
новски, военен командир 
на четата на Христо Бо-
тев!“
 Даниела Цонева: „Ни-
кола Войновски е роден в 
Габрово, а баща му Дончо 
Стоянов Бойновски е ро-
дом от това село, а след 
това се преселва в Габро-
во. Долината около река 
Синкевица се населвала 
бързо. Селото се разраст-
вало, населението се уве-
личавало. През 1890 го-
дина то наброявало 243 
души. Почвата била бе-
дна, но предприемчивите 
балканджии му намерили 
колая. Те произвеждали 
плодове, ракия, марма-
лади, пестил (габровски 
шоколад) и освен петте 
караджейки, по реката във 
всяка къща имало сушило. 
Заменяли тези продукти 
за пшеница и работата 
вървяла. По околните ли-
вади пасели големи стада.
 Когато стане дума за 
Бойновци, няма как да не 

се отдаде заслужена по-
чит на военния командир 
на Ботевата чета - Никола 
Войновски. Той е завър-
шил Одеското юнкерско 
военно училище с чин по-
ручик. Негова е заслугата 
за овладяването на кора-
ба „Радецки“ и ръководе-
нето на сраженията срещу 
османците. След гибелта 
на Христо Ботев Войнов-
ски е избран за войвода и 

под негово ръководство са 
водени последните боеве 
в района на село Люти-
брод. С дузина четници 
Войновски се добира до 
Троянския балкан. На 13 
юни 1876 г. в района на с. 
Шипково четата е разбита 
окончателно. Според тур-
ски документи, Войновски 
е убит на 14 юни в земли-
щето на село Чифлик“.

Продължава в петък

На връщане от Геновци забелязвам край реката нещо като воденица, но май не точно...

жоро хаджиев

Продължава от бр. 107

 Нищо особено не мога 
да ви кажа за това сел-
це, освен че в миналото 
е наброявало около 120 
жители, днес в него са 
регистрирани 10 човека.
 Спомням си, че преди 
доста години оттук се ка-
чих на билното селце Мо-
ровеците, от което предпо-
лагам вече не е останало 
почти нищо.
 Коментари във Фейс-
бук на:
  Ivelina Ivanova: „Това е 
на село къщата ни!“
 Neno Stefanov: „До 
Морвеците се намира ем-
блематичната пътека за 
всички ендуристи, така на-
речената „Мъховете“.
 Petko Tzankov: 
„Моята баба е 
от Морвеците, а 
дядо ми е от Меч-
ковица. Морвеци-
те са преселници 
от турските го-
нения, ако се не 
лъжа, от Дунав-
ския регион.
 Жоро Хаджи-
ев: „В Моровеци-
те имаше много 
автентични оста-
тъци от къщи и 
те те пренасяха 
далеч назад във 
времето! Буквал-
но е на билото, 
на 870 метра над-
морска височина. 
Оттам започва 
онзи дълъг рид, 
на който казват 
„Бухала“. През 
турско в него са 
живели около 60 
човека. Още в 
края на 50-те се 
обезлюдява на-
пълно.

Ìечкîвицà

Гъáене - еäнî мàлкî îãлеäàлî нà Бълãàðия


