
Петък, 21  август 2020 г., áð. 162 (6960), гîäèíа ÕÕIX. Öеíа 40 ст.

валутни
курсове

прогноза
за вреМетоUSD - 1.65049, EUR - 1.95583, CHF - 1.8133, GBP - 2.16898  валутни

курсове ПЕТЪК 27о/15о                                     СЪБОТА 29о/170            НЕДЕЛЯ 30о/160

От твоето семейство

Думите 
не стигат... Без-

крайно те обичаме
и много, много

ни липсваш...

инж. ИВАН 
ТОДОРОВ 

КАШАВЕЛОВ

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
5 години

без

Светозар Гатев

С мъжка игра и мак-
симално себераздаване 
футболистите на „Янтра“ 
(Габрово) изковаха втора 
победа във Втора лига. В 
мач от третия кръг на пър-
венството габровският тим 
надигра бившия член на 
елита „Витоша“ (Бистри-
ца). Въпреки колебливото 
време и директното излъч-
ване на мача по Диема 
спорт 2 и в тази среща 
момчетата на Стоян Аца-
ров получиха подкрепата 
на близо 1000 зрители, за-
ели места по трибуните на 
стадион „Христо Ботев“.

„Янтра“ беше по-добри-
ят отбор на терена през 
първото полувреме. Още 
в 5-та минута Искрен Пи-
саров изпрати топката във 
вратата на гостите, но по-
падението беше отменено 
заради засада. В 7-та Тони 
Иванов влезе на скорост 
и падна в наказателното 
поле след съприкоснове-
ние с Георги Александров, 
но реферът прецени, че 

нарушението е на граница-
та на пеналта.

„Бяло-зелените“ напра-
виха още няколко обеща-
ващи атаки, но липсваше 
малко точност при послед-
ното подаване. Пламен 
Кожухаров и Владислав 
Мисяк отправиха и по 
един удар от пряк свобо-
ден над вратата на „би-
стришките тигри“. Гостите 
пък не успяха да притес-
нят вратаря Иван Гошев. 
Най-добрата възможност 
се отвори пред Богомил 
Даков в 20-та минута, но 
той стреля високо от десе-
тина метра.

Недоволен от видяното 
през първата част, на по-
чивката треньорът на гос-
тите Асен Букарев направи 
промяна и вкара в игра 
опитния Емил Гъргоров. 

Второто полувреме за-
почна с удар над вратата 
на „Янтра“ на Деян Хри-
стов и ответен такъв по-
край страничния стълб на 
Пламен Кожухаров. Стигна 
се до 51-та минута, в коя-
то стадион „Христо Ботев“ 

изригна. Искрен Писаров 
задържа добре топката, 
влезе в наказателното 
поле и пусна пас към Тони 
Иванов, той центрира ве-
ликолепно и Кожухаров с 
глава матира вратаря на 
„Витоша“ Диян Вълков.

Две минути по-късно 
габровският отбор можеше 
да нанесе и втори удар, 
но Писаров не успя да 
стреля от добра позиция. 
Гостите постепенно прене-
соха играта в половината 
на „Янтра“, но защитата 
на отбора, ръководена 
чудесно от Костадин Га-
джалов, действаше много 
организирано. Опитният 
бранител имаше ключова 
намеса в 70-та минута, па-
рирайки голов изстрел на 
Гъргоров, страхотно спа-
сяване направи и Иван 
Гошев в 75-та след шут 
на Деян Христов. В 80-
та минута пък късметът 
покри „Янтра“, след като 
Александров не уцели оч-
ертанията на вратата от 
малкото наказателно поле 
с глава.   стр. 8

"Яíтðа" укðîтè áèстðèшкèте тèгðè 

 16-то издание на тра-
диционните Национални 
Славейкови празници, 
които Община Трявна ор-
ганизира под патронажа 
на Президента на Репу-
блика България, ще бъде 
съкратено поради извън-
редната епидемична об-
становка. Празникът, пос-
ветен на Петко и Пенчо 
Славейкови, ще приеме 
формата на Славейкова 
вечер, която ще се състои 
на 12 септември.

СЛАВЕЙКОВА ВЕЧЕР
ПРОГРАМА, 12 СЕПТЕМВРИ:
16:00 ч. - Откриване на 
изложба „Учители и уче-
ници“ с творби на проф. 
Антон Дончев, доц. Роберт 
Цанев и Антон Георгиев.
Място: „Старото школо“.
17:00 ч. - Изпълнения на 
камерен хор „Еуфоника“.
Връчване на наградите на 
отличените автори в учени-
чески литературен конкурс 
за лирично стихотворение, 

обявен от Културен клуб 
„Трявна – София“. Награж-
даване на лауреатите на 
Националния конкурс за 
лирично стихотворение на 
името на Петко и Пенчо 
Славейкови. С участие на 
Валентин Геров от „София 
квартет“. Място: Площад 
„Капитан Дядо Никола“.
18:00 ч. - Празничен кон-
церт на вокална група „Ал-
гара“ и Танцов ансамбъл 
„Трявна“. Място: Площад 
„Капитан Дядо Никола“.

Нацèîíалíèте Славейкîвè пðазíèцè 
стават Славейкîва вечеð заðаäè COVID-19

 На 19 август около 
12:45 часа в дежурната 
част на полицията в Габро-
во е постъпил сигнал от 
служител на общинско 
предприятие „Паркиране 
и репатриране“ за възник-
нал конфликт в района 
на банка ДСК, при който 
гражданин е отправил оби-
ди по отношение на слу-
жители на предприятието, 
направил е опит да им 
попречи да изпълнят слу-

жебните си задължения и 
е увредил служебен авто-
мобил, общинска собстве-
ност. Самоличността на 
лицето – 56-годишен жител 
на Севлиево, е установена 
на място и срещу него е 
образувано бързо произ-
водство по чл. 325, ал. 1 от 
Наказателния кодекс. 

130 гîäèíè 
аðхеîлîгèческè 
пðîучваíèя в 
Гаáðîвска îáласт

 Президентът Румен Ра-
дев ще участва в отбе-
лязването на 143 години 
от Шипченската епопея, 
съобщиха от прессекрета-
риата на държавния глава.
 Националното чества-
не бе отменено заради 
епидемичната обстановка. 
В началото на седмицата 
стана ясно, че годишни-
ната все пак ще бъде тър-
жествено отбелязана.
 Както „100 вести“  писа 
в сряда, граждани от ня-

колко общини се организи-
раха и осигуриха безпла-
тен транспорт до върха. Те 
са поканили и президента, 
който по традиция е па-
трон на чествания.
 На 22 август, събота, 
Румен Радев ще изкачи 
стъпалата към Паметни-
ка на свободата на връх 
Шипка заедно с граждани-
те, които ще отдадат почит 
пред подвига на българ-
ските опълченци и руските 
воини. В 12 часа прези-

дентът ще произнесе сло-
во.
 143-та годишнина от 
Шипченската епопея ще 
бъде отбелязана с панихи-
да в памет на загиналите 
в епичните боеве, туристи-
чески поход, изкачване на 
стълбите към Паметника 
на върха и тържествено 
поднасяне на венци и цве-
тя на Паметника на свобо-
дата.
 Програмата на чест-
ването ще започне от Со-

колския манастир, където 
от 7.30 до 8:30 часа ще 
бъде отслужена панихида 
в памет на загиналите в 
Шипченските боеве.
 След панихидата ту-
ристическият поход ще 
тръгне към връх Шипка.
 Изкачването на стъпа-
лата към Паметника на 
свободата е насрочено за 
11.00 часа. 
 Тържественото подна-
сяне на венци и цветя на 
Паметника на свободата 

по програма е от 12.30 
часа.
 За граждани, кои-
то искат да се включат в 
отбелязването на 143-та 
годишнина от Шипченска-
та епопея, има осигурен 
безплатен транспорт.
 Автобусите за Сокол-
ския манастир ще тръгват 
в 7.00 часа от пл. „Възраж-
дане“ в Габрово, а тези 
за връх Шипка – в 9.30 
часа отново от централния 
градски площад.

Пðезèäеíтът îтгîвîðè íа èíèцèатèвата äа се 
чества Шèпчеíската епîпея, îтèва íа въðха

Севлèевец îáèжäал хîðата îт „Паðкèðаíе è 
ðепатðèðаíе" , увðеäèл служеáеí автîмîáèл

 С респект към прино-
са на всички историци и 
специалисти, допринесли 
за археологическите про-
учвания в Габровския край, 
главният уредник в Регио-
нален исторически музей 
- Габрово Росен Йосифов 
прави пълен преглед на 
проучванията от граф Мар-
сили до наши дни стр. 3

Маðèíела Нèíева 
ще пðеäставя 
Бългаðèя íа 
Балкаíскèя 
пîлумаðатîí в 
Загðеá       8
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

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

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

�    

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

ГАБРОВО, УЛ. “1 МАЙ 1876” 1-В 

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
• Кръстова гора-връх Снежанка-Роженска                                                  
обсерватория - 29.08., 1 нощувка, 89 лв.
• Враца-Видин-Белоградчишки скали                                                                                                         
- 05-07.09., 2 нощувки, 139 лв.
• Калиакра-Балчик-плаж в Албена - 05-
07.09., 2 нощувки, 145 лв.
• Рилски манастир - Роженски манастир 
- Рупите - Мелник – 25-27.09., 2 нощувки 
+закуски+вечери, 150 лв.
• Мини почивка в ПРИМОРСКО - 01-04.09., 3 
нощувки+закуски+вечери, 180 лв.
• Почивка в ПАМПОРОВО - 26.08., 4 нощувки, 
239 лв.
• Почивки в Гърция с включен PCR ТЕСТ,                                                       
7 нощувки с автобус от София всяка събота 
• Почивки остров Корфу с включен PCR  ТЕСТ,                                                                                   
28.08./4.09/11.09., 7 нощувки от 530 лв. от 
Севлиево/Велико Търново
• Почивки остров Корфу с включен PCR 
ТЕСТ - 03.09.-350 лв., 18.09. - 305 лв., 3 нощувки, 
от Севлиево/Велико Търново
• Почивка остров Корфу+Метеорите - 
02.10.,415 лв., 4НВ +1ВВ от Севлиево/Велико 
Търново
• Седемте Рилски езера - 05-07.09., 2 
нощувки, 150 лв. от Севлиево/Велико Търново
                         
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ СВЯТ
ТЕЛ. 066804948 /0887836173 /0899883724 

e-mail: sviat@mail.bg   www.sviat.eu

24/08

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИЯ ОТ ГАБРОВО В БЪЛГАРИЯ:
ЕКСКУРЗИЯ ДО ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ, 
БУРГАС - 2/1 нощувки със закуска, 90 лв., 
15-16.08.2020
ЕКСКУРЗИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ БАНСКО-ЛЕ-
ЩЕН-КОВАЧЕВИЦА-ДОБЪРСКО - 3/2 нощувки 
със закуска, 145 лв., 05-07.09.2020
НОС КАЛИАКРА - БАЛЧИК - ВАРНА - ПОБИТИ 
КАМЪНИ - 2/1 нощувки със закуска и вечеря, 
99 лв., 22-23.08.2020
РИЛСКИ МАНАСТИР - БАНСКО - РУПИТЕ - РО-
ЖЕНСКИ МАНАСТИР - МЕЛНИК – ВЕЛИНГРАД 
- 3/2 нощ.със зак. и веч.,139 лв., 21-23.08.2020
КРЪСТОВА ГОРА - ВРЪХ СНЕЖАНКА - РОЖЕН-
СКА ОБСЕРВАТОРИЯ - 2/1 нощ. със зак. и веч., 
89 лв., 29-30.08.2020; 10-11.10.2020
АЛПИЙСКА ЖЕЛЕЗНИЦА СЕПТЕМВРИ - БАНСКО 
- БАЙКУШЕВА МУРА - ДОБРИНИЩЕ - ДОБЪР-
СКО - 4/3 нощувки със закуска и вечеря, 176 
лв., 13-16.08.2020

ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ, ХОТЕЛ „АНТАРЕС“ - 7 
нощувки със закуска, 285 лв., 15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ, ХОТЕЛ „СОЗО-
ПОЛ“ - 5 нощувки, закуска и вечеря, 280 лв., 
10.08; 24.08; 31.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ „ТИ-
ШИНА“ - 4 нощувки на закуска и вечеря, 239 
лв., 05.08; 19.08
МОРСКО ЛЕТУВАНЕ В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„ТИШИНА“ - 7 нощувки на закуска и вечеря, 
454 лв., 15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„ДЮНИ” – 5 нощувки със закуска и вечеря, 330 
лв., 10.08; 24.08; 31.08
МОРСКО ЛЕТУВАНЕ В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„АРЕНА“ - 7 нощувки със закуска и вечеря, 384 
лв.,15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, Х-Л „АРЕНА“ 
- 4 нощ. със за. и веч., 239 лв., 05.08; 19.08

31/07

уведоМление
електроразпределение север ад, 

разпределителен  обслужващ център габрово и 
горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:
 в периода 23.09.2020 - 25.09.2020 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенер-
гия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Трявна: с. 
Креслевци; с. Престой, с. Войници; с. Стайновци; с. Тодореци; ул. „Стара плани-
на“; ул. „П. Р. Славейков“; ул. „Осми март“; кв. Тепавици; ул. „Кисийска мера“; 
ул. „Агликина поляна“; ул. „Бенковска“; ул. „Светушка“; ул. „Христо Смирненски“; 
ул. „Иглика“; ул. „Васил Априлов“ № 2; ул. „Георги Измирлиев“; ул. „Васил Лев-
ски“; с. Улеи; с. Йововци. с. Бахреци; с. Малчевци; с. Стеевци; с. Неновци; с. 
Сливово; с. Фъртуни; ул. „Васил Левски“ – от СБА към езерото.

 в периода 14.09.2020 - 18.09.2020 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенер-
гия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Трявна: с. 
Креслевци; с. Престой, с. Войници; с. Стайновци; с. Тодореци; ул. „Стара плани-
на“; ул. „П. Р. Славейков“; ул. „Осми март“; кв. Тепавици; ул. „Кисийска мера“; 
ул. „Агликина поляна“; ул. „Бенковска“; ул. „Светушка“; ул. „Христо Смирненски“; 
ул. „Иглика“; ул. „Васил Априлов“ № 2; ул. „Георги Измирлиев“; ул. „Васил Лев-
ски“; с. Улеи; с. Йововци. с. Бахреци; с. Малчевци; с. Стеевци; с. Неновци; с. 
Сливово; с. Фъртуни; ул. „Васил Левски“ – от СБА към езерото.

 в периода 08.09.2020 - 11.09.2020 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенер-
гия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Трявна: с. 
Креслевци; с. Престой, с. Войници; с. Стайновци; с. Тодореци; ул. „Стара плани-
на“; ул. „П. Р. Славейков“; ул. „Осми март“; кв. Тепавици; ул. „Кисийска мера“; 
ул. „Агликина поляна“; ул. „Бенковска“; ул. „Светушка“; ул. „Христо Смирненски“; 
ул. „Иглика“; ул. „Васил Априлов“ № 2; ул. „Георги Измирлиев“; ул. „Васил Лев-
ски“; с. Улеи; с. Йововци. с. Бахреци; с. Малчевци; с. Стеевци; с. Неновци; с. 
Сливово; с. Фъртуни; ул. „Васил Левски“ – от СБА към езерото.

 в периода 31.08.2020 - 04.09.2020 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенер-
гия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Трявна: с. 
Креслевци; с. Престой, с. Войници; с. Стайновци; с. Тодореци; ул. „Стара плани-
на“; ул. „П. Р. Славейков“; ул. „Осми март“; кв. Тепавици; ул. „Кисийска мера“; 
ул. „Агликина поляна“; ул. „Бенковска“; ул. „Светушка“; ул. „Христо Смирненски“; 
ул. „Иглика“; ул. „Васил Априлов“ № 2; ул. „Георги Измирлиев“; ул. „Васил Лев-
ски“; с. Улеи; с. Йововци. с. Бахреци; с. Малчевци; с. Стеевци; с. Неновци; с. 
Сливово; с. Фъртуни; ул. „Васил Левски“ – от СБА към езерото. 
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово 
и Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и 
се надява на разбиране.
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

Промяна на режима на 
водоснабдяване на груПа 

габровски села

 Във връзка с намаляване дебита на водоизточ-
ниците за питейно-битово водоснабдяване на група 
села, със заповед на кмета на Община Габрово № 
1764/19.08.2020 г. се утвърждава режимно водоснаб-
дяване за следните села по нов график, както след-
ва:
 - Прахали, Поповци, гледаци, чавеи, мрахори - 
вода се подава в 18:00 ч. на четно число от месеца 
до изчерпване на резервоарите;
 - Златевци и милковци - вода се подава на чет-
но число от месеца от 19:30 до 08:00 ч. 
 - лоза и Петровци - вода се подава от 18:00 до 
20:30 ч. и от 06:30 до 08:30 ч.
 - армени - вода се подава от 18:30 до 08:30 ч.
 Забранява се ползването на питейна вода за 
напояване, поливане на зелени площи, миене на 
улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене 
на басейни и др. за посочените села.
 В случай на промяна дебита на водоизточниците 
режимът ще бъде променен.

ВодоснабдяВане и канализация
 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com

 - г-жо сидорова, би-
хте ли коментирали ис-
кането на управляващите 
за свикване на велико 
народно събрание и про-
мяна на конституцията на 
република българия.
 - Ще напомня, че още 
през април премиерът Бо-
рисов каза, че има една 
мечта и тя е да изкара 

пълен мандат. А знаете, 
че досега и двата негови 
мандата приключват пред-
срочно. 
 Очевидно е, че и не-
говият трети мандат вър-
ви към подобен край. Но 
в стремежа си да запа-
зи властта на всяка цена 
Борисов прибягна и до 
искане за нова консти-

туция и свикване на Ве-
лико народно събрание. 
Очевидно, че зад тези му 
действия прозира желание 
да протака, за да удължи 
живота на този кабинет. 
Естествено, нито Консти-
туцията, която предлага, 
нито свикването на Вели-
ко народно събрание са 
решенията, от които има 
нужда българското обще-
ство в момента. От текста 
на предлаганата нова кон-
ституция, освен миш-маша, 
който е вътре в нея, извън 
грешките, свързани с гер-

ба на България, в нея има 
откровени недомислици.
 Освен това нито един 
уважаващ себе си юрист-
конституционалист не 
я подкрепя – всички те 
изразяват негативни ста-
новища по отношение на 
текста, който е внесен в 
Народното събрание. 
 БСП няма да участ-
ва нито в консултации за 
нова конституция, нито ще 
подкрепи това предложе-
ние на ГЕРБ и на премие-
ра.
 - Промените, които се 

иска да бъдат направени 
и предлагани от ПП герб, 
ограничават ли по няка-
къв начин свободите на 
българските граждани?
 - Както се изрази Ека-
терина Михайлова, „проек-
тът за „нова конституция“ 
е копие на Димитровската 
от 1947 година, с която се 
легитимира тоталитарната 
власт“. Цитирам нейното 
мнение, тъй като тя е про-
фесор по конституционно 
право. 
 В предложението на 
ГЕРБ за промени в Кон-
ституцията се ограничават 
правата на президента, 
текстът в него е разбър-
кан, няма никаква логи-
ческа последователност. 
Прилича на написан на-
бързо, буквално „на крак“ 
текст, само и само да има 
някакво предложение, кое-
то да бъде обсъждано в 
парламента, и единстве-
ната цел на което е да 
печели време на кабине-
та и на Борисов. Защото 
никой, уважаващ себе си 
юрист или уважаващ себе 
си политик, не би сложил 
подписа си под нещо тол-
кова сгрешено.
 - не „намирисват“ ли 

предложените промени 
в конституцията на онзи 
Закон за защита на дър-
жавата от един мракобе-
сен за страната ни пери-
од? 
 - Мога да кажа, че 
чрез предлаганите проме-
ни вървим към авторита-
рен режим. Вървим към 
нещо, което никой демо-
кратично мислещ човек не 
би могъл да подкрепя. И 
не би трябвало да бъде 
подкрепян от нито един 
свободомислещ човек. А 
и цялото управление на 
Борисов „върви“ натам. И 
със завземането на бизне-
си, и с ограничаване сво-
бодата на словото, и с…
 - казвате, че чрез про-
мените се ограничават и 
свободите на българските 
граждани, свободата на 
словото, на духа, която е 
най-важната свобода във 
всяко време?
 - Не само моето, но и 
на цялата ни парламентар-
на група, както и на БСП, 
позицията е, че предложе-
нието за промяна в Кон-
ституцията не трябва дори 
да бъде обсъждано, тъй 
като е обидно за всички 
български граждани. Не 

искам да коментирам, че 
и един от атрибутите на 
държавността – гербът 
на страната, е объркан 
в предложението за про-
мени в Конституцията. В 
предложението за проме-
ни фигурира старият герб 
на страната, който от 1997 
година е променен. Всич-
ко в предложенията за 
промени е объркано, раз-
менени са отделни глави и 
параграфи. 
 Единственото, което 
разбрахме от изявленията 
на управляващите, е, че то 
е писано от министъра на 
правосъдието Данаил Ки-
рилов. Но дори вицепре-
миерът Захариева отбеля-
за, че предлаганата кон-
ституция е пълна с грешки. 
А всичко това е обидно 
не само за парламента, 
но и за цялата държава. 
Излиза, че 30 години сме 
в преход към демокрация, 
а накрая получаваме авто-
ритарен режим и конститу-
ция, написана на крак от 
Данаил Кирилов…
 Наистина живеем в аб-
сурдни времена и колкото 
по-бързо приключи това 
управление, толкова е по-
добре за България.

Кðèстèíа Сèäîðîва: „Заä èскаíетî за свèкваíе íа ВНС 
пðîзèðа желаíèе äа се уäължè жèвîтът íа тîзè каáèíет”

СтеФКа БУрМова
 
 Преди няколко дни ПП ГЕРБ внесе в Народното събрание 
предложение за нова конституция на Република България, 
чиято цел е свикване на Велико народно събрание. По този 
повод Изпълнителното бюро на НС на БСП и ръководството 
на ПГ „БСП за БЪЛГАРИЯ“ излезе със своя позиция за полити-
ческата ситуация в страната и предложението за свикване 
на ВНС. В него се казва: „Не подкрепяме предложението на 
ГЕРБ и призоваваме за категорично противопоставяне с 
парламентарни и масови действия на опита за конститу-
ционна подмяна, предприета в събрание, което все повече 
губи своята представителност и обслужва едно изчерпано 
управление“.
 От БСП отхвърлят поканата на ПГ на ГЕРБ за консулта-
ции по представения текст за „нова“ конституция. И на-
стояват всички държавни институции да се придържат към 
своите конституционни и законови правомощия за защита 
на гражданския мир и приоритетно да гарантират свободни 
и честни избори за Народно събрание.
 За исканата от управляващите промяна на Конститу-
цията, за възможностите за ограничаване свободите на 
българските граждани, както и за последиците от подобно 
действие е разговорът с народния представител от левица-
та Кристина Сидорова.

 140 г. от създаване-
то на военните окръжия в 
България и 70 г. от създа-
ването на Военно окръжие 
– Габрово ще бъдат отбе-
лязани на 1 септември.
 С Указ 165 на княз 
Александър I, отдаден на 
27 септември 1880 г. в гр. 
Русе, се учредяват длъж-
ности на окръжни военни 
началници, които заедно с 
това ще бъдат инструктори 
на народната гвардия. С 
министерска заповед № 
338/1950 г., на основание 
ПМС №1048, считано от 
01.09.1950 г. се създава и 
Габровското военно окръ-
жие.

 По този повод на 1 
септември 2020 г. с подна-
сяне на венец и цветя на 
паметника на загиналите 
за Родината на ул. „Брян-
ска“ № 1 личният състав 
на Военно окръжие II сте-
пен – Габрово ще отбеле-
жи 70 години от негово-
то създаване. Във връзка 
със спазването на про-
тивоепидемичните мерки, 
свързани с COVID-19, до 
всички бивши служители 
на военното окръжие ще 
бъдат изпратени поздра-
вителни адреси, придруже-
ни с юбилеен плакет или 
юбилеен албум „140 години 
Военни окръжия“.

Вîеííèте îкðъжèя пðазíуват 140 гîäèíè 
íа 1 септемвðè, Гаáðîвскîтî - 70

 Да има топла вода и 
сапун във всяко училище 
през новата учебна годи-
на, настояват в отворено 
писмо от асоциация „Роди-
тели“, което е до главния 
здравен инспектор доц. 
д-р Ангел Кунчев и образо-
вателния министър Краси-
мир Вълчев.
 „Всички знаем, че ре-
довното измиване на ръ-
цете с топла вода и са-
пун е един от най-важните 
фактори за предотвратя-
ване на разпространение 
на коронавируса. Въпреки 
това, все още не всички 
български училища осигу-
ряват топла вода и сапун 

в тоалетните или в мивки-
те в столовете и класните 
стаи. Това излага на пови-
шен риск от зараза уче-
ниците и техните семей-
ства, учителите и всички 
служители в училището“, 
пишат в своето писмо от 
родителската организация. 
Според тях използването 
на дезинфектанти решава 
отчасти проблема, но из-
лага всички, особено де-
цата, на повишен риск от 
алергии и нежелани кож-
ни и дихателни реакции, 
понякога с дългосрочни 
последствия. Затова от 
организацията настояват 
за незабавна проверка от 

страна на РЗИ на всички 
училища в страната за на-
личието на свободен дос-
тъп до топла вода и сапун 
за всички ученици и за 
неотложни предписания за 
попълване на пропуски-
те там, където няма такъв 
достъп. 
 „Tова е въпрос от пър-
востепенна важност за 
живота и здравето на де-
цата и не можем да си 
позволим да си затваряме 
очите или да отлагаме ре-
шаването му“, заявяват от 
асоциация „Родители“. Те 
отбелязват, че разчитат на 
бърза и безкомпромисна 
реакция по темата.

Рîäèтелè íастîяват за тîпла вîäа è сапуí в 
учèлèще - въпðîс îт пъðвîстепеííа важíîст
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роСен ЙоСиФов
– Главен УредниК
в риМ - ГаБрово

Оскъдността на писме-
ни извори за най-старата 
история на Габровска об-
ласт определя археологи-
ческите проучвания като 
единствения източник на 
научна информация в тази 
насока. 

Първото описание на 
древни останки от стро-
ителство в района е на-
правено от австрийския 
военен инженер, италиа-
неца граф Луиджи Мар-
сили в края на XVII век. 
Впоследствие Васил Апри-
лов насочва внимание към 
отделни интересни обекти.

Важна роля за издир-
ване и популяризиране 
на археологическото кул-
турно наследство в реги-
она изиграва създадената 
през 1883 г. музейна сбир-
ка към Главното мъжко 
училище (Априловската 
гимназия). През 1890 г. 
Степан Юринич – учител 
в Априловска гимназия, 
прави първите сондажни 
разкопки в пещерата „По-
лички“ край Дряновския 
манастир и установява 
праисторическо обитава-
не. Първите проучвания 

в съседната Малката пе-
щера, наречена по-късно 
„Бачо Киро“, и първите 
научни публикации прави 
Карел Шкорпил.

Впоследствие първите 
сондажни археологически 
проучвания там са дело 
на Р. Попов през 1920 г. 
В Голямата (Хандъшка, Ан-
дъка) и Малката пещера 
през 1924 и 1937 г. ученият 
провежда археологически 
сондажи и открива нео-
литна керамика. През 1938 
г. в Малката пещера рабо-
ти американската експе-
диция на Дороти Гарод и 
открива следи от неолита 
и енеолита.

През 1920 г. са про-
ведени и първите архе-
ологически разкопки в 
местността Градище край 
Габрово. Те са организи-
рани от Историографиче-
ското дружество „Габро-
во“ под ръководството на 
Макс Нойберт - асистент 
по геология и археология 
в Мюнхен, и Еким Андрей-
чин - подпредседател на 
дружеството. Резултатите 
датират укреплението към 
късноантичната епоха. 
През 20-те години на XX 
век В. Аврамов изследва 
старите пътища в региона. 

Теренни проучвания в 
Габровското землище пра-
вят също Иван Велков от 

Народния археологически 
музей и езиковедът Ни-
колай Ковачев. Още през 
петдесетте години ХХ век 
археологът Атанас Мил-
чев започва разкопки на 
тракийски надгробни мо-
гили край с. Столът и с. 
Кръвеник, Севлиевско, и 
тракийската крепост в м. 
Имането при с. Столът. 

От 1962 г. Атанас Мил-
чев проучва археологи-
ческото наследство в ад-
министративните граници 
на тогавашния Габровски 
окръг. С помощта на доц. 
Цоньо Петров, тогава ди-
ректор на Окръжния му-
зей в Габрово, е органи-
зирана научна експедиция 
със задача първично те-
ренно проучване на ар-
хеологическите паметни-
ци, която прави сондажи 
на няколко перспективни 
обекта. 

Истински двигател на 
проучванията на региона 
е Кина Койчева, започ-
нала работа през 1962 
г. в ОИМ - Габрово. Тя 
извършва интензивни об-
хождания през 60-те и в 
началото на 90-те годи-
ни, в резултат на което е 
създадена автоматичната 
информационна система 
„Археологическа карта 

на България“ за област 
Габрово.

Важният археологи-
чески обект, локализи-
ран през 1900 г. от Карел 
Шкорпил в местността 
Калето при с. Гостилица, 
Дряновско, е проучван 
през 1907 г. от П. Гъбен-
ски и през 1922 г. от Иван 
Велков и Т. Николов, ко-
гато е идентифицирано 
неговото име – Дискоду-
ратере. За първи път по-
мащабни археологически 
проучвания тук извърш-
ва Богдан Султов през 
1958–1961 г. В резултат е 
разкрит емпориум, функ-
ционирал от края на II – 
началото на V век.

Проучванията са под-
новени в периода 2011–
2014 г. под ръководството 
на доц. д-р И. Боянов от 
НБУ, като са прецизира-
ни старите резултати и е 
потвърдено наличието на 
средновековно селище от 
ХІІІ–ХІV век върху антични-
те останки.

В местността Долни 
ливади в Севлиево през 
1962 г. са проведени архе-
ологически разкопки под 
ръководството на Атанас 
Милчев и е открито се-
лище от Раннославянския 
период.

В периода 1962–1965 г. 
са направени първите ар-

хеологически разкопки от 
ОИМ - Габрово – на мест-
ността Витата стена при 
с. Здравковец, Габровско. 
Установено е многослойно 
поселение от времето на 
каменно-медната епоха до 
края на Второто българ-
ско царство. Ръководите-
ли са проф. Атанас Мил-
чев и Кина Койчева.

Проведените в пери-
ода 1963–1978 г. под ръ-
ководството на Атанас 
Милчев археологически 
разкопки в местността 
Пречиста при с. Градница, 
Севлиевско, разкриват 
останките на крепост от 
късната античност, Пър-
вата българска държава, 
Византийското владиче-
ство и Втората българска 
държава.

Между 1967 и 1976 г. 
ръководените от Атанас 
Милчев и Кина Койчева 
археологически проучва-
ния в местността Градът 
при с. Батошево, Севли-
евско, разкриват останки-
те на крепост от късноже-
лязната, късноантичната 
епохи, от Първата българ-
ска държава, Византий-
ското владичество и Вто-
рата българска държава.

През 1967–1968 г. Ата-
нас Милчев прави архе-

ологически сондажи в 
местността Града (Стри-
нава) при Дряновския 
манастир и установява 
останки от крепост от 
късноримската епоха, къс-
ната античност и Втората 
българска държава. През 
1969 г. той прави разкопки 
и на съседната местност 
Боруна, където е открита 
крепост от късноримската 
епоха и Втората българ-
ска държава.

Атанас Милчев про-
дължава проучванията си 
на тракийските надгробни 
могили. През 1970 г. той 
разкопава могилен некро-
пол от две могили при 
с. Престой, през 1971 г. 
група могили в местност-
та Поленица при с. Град-
ница, Севлиевско, когато 
работи с Г. Китов, а през 
1980 г. - още две при к. 
Ошани, Тревненско.

Кина Койчева и Д. Ди-
митров през 1969 г. правят 
сондажи в пещерата „По-
личките“ при Дряновския 
манастир, но истински 
пробив в праисторическо-
то изследване на района 
е българо-полската експе-
диция в периода 1971–1976 
г. в пещерата „Бачо Киро“ 
с ръководители проф. Я. 
Козловски, Б. Гинтер, Н. 
Джамбазов, Н. Сираков. 
Резултатите дават осно-

вание на изследователи-
те да разграничат култура 
Бачо Киро, която се явя-

ва преходна фаза между 
средния и късния палео-
лит в Европа. В пласто-
вете от късния палеолит 
са открити и най-ранните 

костни останки (фрагмент 
от челюст) от архаичен 
хомо сапиенс в Европа.

В периода 1975–1991 
г. са проведени най-ма-
щабните археологически 
разкопки в Габровско – на 
м. Градище до Габрово. 
Установени са останки от 
полуградско укрепено се-
лище, съществувало през 
IV–VI век. Ръководител е 
Кина Койчева.

През 1978–1979 г. Кина 
Койчева проучва останки-
те от българската късно-
средновековна култура в 
м. Калето при Трявна. То-
гава тя започва и разкоп-
ки в м. Джевизли бунар 
на възвишението Крушов-
ски баир при Севлиево, 
които през следващите 
1981–1993, 1995–1996, 1998 
г. са ръководени от Симе-
он Симеонов от Истори-
чески музей – Севлиево, 
през 2002 г. от д-р Бони 
Петрунова и през 2007–
2008 г. от Йордан Алекси-
ев от НАИМ - БАН, и от 
2010 г. досега от Надежда 
Ботева от ИМ - Севлиево.

Открити са селище от 
бронзовата и от късноже-
лязната епоха, селище от 
градски тип от късната ан-
тичност, крепости от Пър-
вата българска държава 
и Византийското влади-
чество, както и останките 
от средновековния град 
Хотел.

Археологически раз-
копки от 1984 до 1989 г. 
под ръководството на Ата-
нас Милчев, Кина Койче-
ва и П. Димитров в мест-
ността Градът при с. Кра-
молин, Севлиевско, откри-
ват останки от поселищен 
живот с долна граница 
ІV–ІІІ в. пр. н. е., късноан-
тично полуградско селище 
с център за производство 
на строителна керамика, 
ранносредновековно се-
лище (ІХ–ХІ в.) и градски 
център с укрепена рези-
денция от ХІІ–ХІV в.

През 1985 и 1989 г. 
спасителни археологиче-
ски разкопки около храма 
„Св. Успение Богородич-
но” в Габрово под ръко-
водството на Кина Кой-
чева откриват останки 
от най-старата габровска 
черква „Св. Петка“ и част 
от средновековния некро-
пол на Габрово, доказвай-
ки, че селището е същест-
вувало още по времето 
на Втората българска дър-
жава.

През 1992 г. Кина Кой-
чева провежда археологи-
чески разкопки на м. Гра-
дът при с. Иглика. Разкри-
ти са следи от тракийско 
поселение от ІV–ІІІ в. пр. 
н. е. и останки от крепост-
убежище от IV–V век.

През 1994 г. Кина Кой-
чева ръководи последните 
си археологически раз-
копки, които са спасител-
ни – на тракийска над-
гробна могила в м. Мо-
гилата при с. Велковци. 
Разкрита е каменна дву-
камерна гробница, дати-
рана към IV–III в. пр. н. е.

През 1996 г. д-р Б. Пе-
трунова от НАИМ - БАН 
ръководи сондажни архе-
ологически разкопки на 
м. Градът до квартал Тръ-
нито. Установени са ос-
танки от късноантичната 
и средновековната епохи. 

През 2002 г. под ръ-
ководството на д-р Ив. 
Христов от НИМ са прове-
дени археологически раз-
копки на тракийско скал-
но светилище в подножи-
ето на Межденска чука 
и е установено неговото 
съществуване през І хил. 
пр. Хр. и римския период 
до ІV век. 

В периода 2004–2008 г. 
спасителни археологиче-
ски разкопки, ръководени 
от  проф. Румен Теофилов 
от НАИМ - БАН и Венелин 
Бараков (Специализиран 
музей - Трявна), откриват 
светилище върху хълма 
Елова могила край с. Чер-
новръх, община Трявна, 

което е функционирало в 
периода IV век пр. н. е. – 
средата на IV век. 

През 2006 г. д-р П. 
Лещаков от НАИМ-БАН 
извършва теренни обхож-
дания с цел издирване 
на археологически обекти 
на левия бряг на р. Ро-
сица и нейните притоци 
и локализира  селища от 
неолитната, енеолитната, 
късножелязната и късно-
античната епохи в земли-
щата на селата Агатово, 
Градище и Крамолин.

През 2012 г. при ава-
рийно издирване на архе-
ологически обекти по тра-
сето на Главния разпреде-
лителен газопровод извън 
урбанизираната територия 
за газоснабдяване на об-
щина Габрово екипът на 
доц. д-р Деян Рабовянов 
от НАИМ - БАН локализи-
ра в местността Коджа-
кър до Севлиево и същата 
година проучва частично 
средновековно село от 
ХІІІ век, един от няколкото 
изследвани съпоставими 
обекти от периода на Вто-
рата българска държава.

Проучванията в пе-
щерата „Бачо Киро“ са 
подновени в периода 
2015–2019 г. от българо-
германски изследовател-
ски проект на Института 
за еволюционна антро-
пология „Макс Планк“ и 
НАИМ - БАН.

Установено е, че смя-
ната на хомо сапиенса и 
неандерталеца в Европа е 
станала най-късно между 
47–48 хил. г. и най-рано 
40–41 хил. г. пр. н. е. 

През 2017 г. по трасе-
то на Обхода на Габрово 
в кв. Радецки е локали-
зирана от доц. д-р Деян 
Рабовянов от НАИМ - БАН 
и през 2018 г. е проуче-
на от проф. Хитко Вачев 
от РИМ - Велико Търново 
християнска храмова по-
стройка, функционирала 
през V–VI век.

В периода 2017–2019 г. 
в м. Градище при Габрово 
са подновени археологи-
ческите разкопки от проф. 
К. Попконстантинов и доц. 
д-р Р. Костова от ВТУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“. От-
крити са нови сгради и 
находки от периода V–VІ в.

Провеждани с различ-
на интензивност, архео-
логическите изследвания 
в Габровска област до-
принасят за изясняване 
на древната история на 
региона и осигуряват це-
нен ресурс от недвижимо 
и движимо наследство за 
развитието на културния 
туризъм.

130 гîäèíè аðхеîлîгèческè пðîучваíèя в Гаáðîвска îáласт
Провеждани с различна интензивност, археологическите изследвания в Габровска област допринасят за изясняване на древната 
история на региона и осигуряват ценен ресурс от недвижимо и движимо наследство за развитието на културния туризъм

Средношколска бригада на археологически проучвания в м. Витата стена при с. Здравковец, 1962 г.

Археологически проучвания на некропола на храма „Св. Петка“ в Габрово, 1985 г.
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иМоти продава
апартаМенти и гаражи - 
ново строителство, в цен-
търа се продават на тел. 
0897/87-18-22. [30, 18]
апартаМент, 135 кв. м, 
топ център на Габрово, 
Шести участък, втори етаж 
- 0888/266-970. [12, 7]
двустаен апартаМент, 
Трендафил 1, втори етаж, 
70% ремонт - 0886/744-
200 [11, 10]
къща в село Козирог, с 
двор, се продава на тел. 
0895/166-612. [12, 5]
къща на Недевци изгод-
но продава тел. 0890/94-
51-31. [11, 5]
парцел във Варчевци, 
главен път, продава тел. 
0888/49-15-24. [11, 5]
апартаМент продава 
тел. 0889/353-138. [5, 5]
етаж от къща в кв. 
Бичкиня продава тел. 
0894/766-844, 0898/760-
970. [11, 5]
апартаМент - 90 кв. м, 
до училище „Христо Бо-
тев“, Палаузово, продава 
тел. 0892/94-95-34. [12, 
8]
двуетажна къща с го-
лям двор в кв. Стефанов-
ци, Габрово, продава тел. 
0879/000-396. [2, 2]

къща в  кв. Балани - ма-
сивна, на 2 етажа, РЗП 55 
кв. м, се продава на тел. 
0899/121-065 - Павел. [5, 
5]
Място - 2780 кв. м, в но-
вия квартал на Киевци, с 
южно изложение, 20 лв./
кв. м, се продава на тел. 
0876/322-119. [11, 7]
апартаМент в град Се-
влиево, в центъра, 100 кв. 
м, след основен ремонт, 
газ, климатик, теракота, 
гранитогрес, саниран, до-
грама, изложение изток-
юг, хидрофор, се прода-
ва на тел. 0888/650-690. 
[22, 5]

етаж от къща в идеален 
център на Габрово се про-
дава на тел. 066/860-992 
[6, 6]
къща в Габрово се про-
дава на тел. 0899/438-
935. [11, 4]
едностаен апартаМент 
- 46.06 кв. м, в кв. Мла-
дост се продава на тел. 
0885/44-76-06. [6, 2]
апартаМент в кв. Не-
девци - 82 кв. м. За ин-
формация: 0886/43-61-62. 
[5, 2]
къща близо до Габрово, 
на 5 км от центъра, про-
дава тел. 0897/56-90-27. 
[11, 2]

иМоти купува
евтина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купува стари къщи 
и постройки по села-
та на ниски цени - тел. 
0889/991-977.
купуваМ къща, апарта-
мент, гараж, склад и др. 
на дългосрочен лизинг. 
0899/143-163.
апартаМент или къща в 
центъра купува на нормал-
на цена, без посредник - 
тел. 0878/270-430. [12, 9]
апартаМент от собстве-
ник купува тел. 0878/595-
553. [4, 1]

иМоти дава под наеМ
квартира за студентки 
и ученички в центъра - 
0889/68-66-05. [15, 4]
двустаен апарта-
Мент дава под наем тел. 
0887/34-17-15. [5, 5]
апартаМент дава под 
наем тел. 0889/35-31-38. 
[5, 5]
Магазин - 76 кв. м, дава 
под наем тел. 0887/810-
915. [5, 5]
тухлен гараж в ком-
плекс „Стефан Караджа“, 
зад Риска, дава под наем 
тел. 066/800-065. [7, 7]
поМещение на ул. „Ор-
ловска“ 18 отдава под 
наем тел. 0886/87-05-87. 
[12, 3]
кафе-сладкарница се 
дава под наем на тел. 
0889/353-138. [5, 2]

поМещение - 80 кв. м, 
подходящо за козметичен 
салон, се дава под наем 
на тел. 0889/353-138. [5, 
2]
квартира за сам се 
дава под наем на тел. 
0988/350-241. [6, 3]
гараж на ул. „Лазурна“ 
се дава под наем на тел. 
0879/43-52-72. [3, 2]
квартира за задочници 
дава тел. 0878/204-299. 
[11, 1]
уютно жилище за три-
ма студенти, работници и 
др., 90 лв. на човек, с 
един депозит, от 1 септем-
ври се дава под наем на 
тел. 0876/969-015 - Еле-
на. [3, 1]

зеМи
зеМеделски зеМи и 
гори купува тел. 0894/23-
24-25. [11, 11]
зеМеделска зеМя - 300 
кв. м, на Шенини, до път 
и гора, в близост ток и 
вода, се продава на тел. 
0885/756-828. [2, 2]

нощувки
нощувки, център - 
справки на тел. 0878/515-
080 [19, 13]
саМостоятелни стаи в 
топ център - тел. 0876/73-
14-19. [22, 9]
нощувки в топ център - 
тел. 0878/469-911. [22, 9]
нощувки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625. [33, 7]
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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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 0889 507112, 0885 812240
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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

26/01

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

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

счетоводна къща: 
счетоводно обслужва-
не, годишни данъчни 
декларации, годиш-
но приключване, ре-
гистрация на фир-
ми - 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  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„пехливанов“ - преся-
ти въглища донбас, дър-
ва. Ниски цени, безплатен 
транспорт - 066/805-642, 
0897/892-903.
нарязани и нацепени 
букови и дъбови дърва. 
РАЗПАЛКИ - 0876/839-
779.
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 - метро-
ви, за печка и камина, га-
рантирано качество и ко-
личество - тел. 0879/988-
131, 0879/988-047.
Метрови и нацепе-
ни дърва за огрев (бук) 
се продават на тел. 
0879/808-888.

дърва за огрев - наце-
пени и метрови. Реална 
кубатура. Тел. 0883/553-
304.
нарязани, нацепени 
дърва - 85 лв., пелети 
клас А - 390 лв./тон - 
0893/511-154.
режа дърва - тел. 
0879/850-554.
сухи дърва за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439.
„флинт - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - дон-
баски въглища, разпалки. 
Осигурен транспорт. Тел. 
066/80-80-53, 0898/690-
606. [30, 30]
нацепени дърва - 80 
лв., дъб, бук - 0886/652-
152. [33, 29]
дърва за огрев - дъб, 
бук, габър и акация - тел. 
0895/474-222. [22, 13]
режа дърва - 0894/220-
509. [23, 13]
дърва за огрев - бук - 
метрови - 75 лв., наряза-
ни - 85 лв., продава тел. 
0896/735-859. [11, 11]

дърва за огрев продава 
тел. 0898/865-008. [22, 21]
дърва за огрев - тел. 
0876/327-207. [11, 9]
цепя, пренасяМ, под-
реждам дърва - тел. 
0988/381-544. [3, 3]
дърва за огрев бук - 
метрови - 75 лв., наце-
пени - 95 лв; ДЪБ - мет-
рови - 75 лв; нацепени 
- 85 лв; АКАЦИЯ - метрови 
- 65 лв., нацепени - 75 
лв., Гарантирано качест-
во!, се продават на тел. 
0894/265-380. [11, 4]
дърва - нацепени, сурови 
и сухи, всякакъв вид - 80 
лв./куб., се продават на 
тел. 0896/183-637 [11, 4]
салкъМ за огрев - на-
цепен и нарязан, с вклю-
чен транспорт - тел. 
0896/741-763. [13, 2]
цепя, прехвърляМ, пре-
насям и подреждам дърва 
за огрев - тел. 0988/38-
15-44. [3, 1]
рязане на метрови дър-
ва - тел. 0877/919-006. 
[7, 2]

уроци, курсове
център за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБучЕНИЕ - 
ГАБРОВО, организира ли-
цензирани курсове за: ог-
няр, кранист, мотокарист, 

машинист на пътно-стро-
ителни машини, готвач, 
барман-сервитьор, козме-
тик, фризьор, масажист, 
маникюр, педикюр, нок-
топластика, строител, за-
варчик, ВиК, електромон-
тьор. Издава се държавен 
документ за правоспособ-
ност. Тел. 0889/900-000, 
от 10.00 до 14.00 часа.

билети, пътувания
автобусни, саМолет-
ни БИЛЕТИ се предлагат 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

дава заеМ
кредити -  тел . 
0897/219-833. [22, 21]

лекари
психиатър и невро-
лог. д-р трифонов, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-
А, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИчНИ 
уДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р Марина сан-
кева, специалист 
кожни и венериче-
ски болести, есте-
тична дерМатоло-
гия, гр. Габрово, ул. 

„Брянска“ 11, поне-
делник, вторник, сряда 
и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване 
на тел. 066/800-140.
д-р иваЙло дончев 
- специалист уро-
лог в клиника по 
урология къМ уни-
верситетска бол-
ница „лозенец“ (б. 
Правителствена болни-
ца) - гр. София. Амбу-
латорни прегледи вся-
ка събота и неделя в 
кабинет в гр. Габрово, 
ул. „Николаевска“ 195 
след уговорка на тел. 
0898/74-48-14.
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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
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автоМобили продава
Шевролет спарк - 132 
000 км, за 2500 лева 
продава тел. 0988/882-
982. [7, 7]
опел вектра 2.0 - ди-
зел, 2000 г., продава тел. 
0897/913-713. [11, 7]
рено еспеЙс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 10]
фиат браво TDI 105 105 
к. с., изгодно продава 
тел. 0886/468-771 [5, 5]
сеат толедо 1,9 TDI, 90 
к. с., клема, ел. пакет, 
темпомат се продава на 
тел. 0893/712-546. [4, 4]
пасат - 2-ка, 1.8 к., 
с газова уредба - тел. 
0899/854-307. [3, 3]
опел зафира, 2.2, бен-
зин/газ, продава тел. 
0889/229-860. [12, 1]

Микробуси, каМиони
газ 53 продава тел. 
0878/353-532. [2, 1]

авточасти/Магазини
опел зафира на части 
- 1500 лв., се продава на 
тел. 0896/640-293. [10, 
7]

под наеМ
автоМобили под наем 
- 0878/929-080. [19, 13]

скрап, стари коли
коли за скрап купува 
тел. 0895/401-969. [21, 
9]
коли за скрап купува 
тел. 0897/828-088. [7, 7]
изкупуваМ коли 
за скрап от място. 
0899/092-510 [22, 3]

реМаркета
туристическо реМар-
ке с регистрация за 850 
лева се продава на тел. 
0894/525-258. [5, 4]
пътна поМощ
пътна поМощ (лицензи-
рана  - 0999/009-008.

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 не-
нужна покъщнина, строи-

телни отпадъци до смети-
щето - 0898/780-448
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
изгодно! превоз с бус 
- тел. 0896/076-279. [22, 
21]
транспорт до 5 тона 
със самосвал - тел. 
0895/474-222. [22, 22]
транспорт с бус - 0.45 
лв./км -  0894/004-045. 
[22, 11]

строителство

изгражда тераси - 
0897/931-088.

кърти и пробива - 
справки на тел. 0897/832-
363
фирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - справки на тел. 
0896/183-637.
кърти, реже, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - справки на 
тел. 0878/943-895
събаря стари къщи и по-
стройки - тел. 0889/991-
977.
услуги с мини багер - 75 
см ширина - 0897/42-93-
74.
реМонт на покриви - 
ВСЯКАКВИ, и с плочи, улу-
ци - тел. 0896/859-701.
строителство и ре-
монт на покриви - тел. 
0896/799-364.
фирМа с ниска оферта. 
чисти от А до Я къщи, 
мази, дворове. Извършва 
и строителни работи. Тел. 
0899/601-444, по всяко 
време. [33, 19]
реМонт на покриви с 
гаранция - тел. 0896/741-
763. [13, 10]
къртя бетон, камък - 
тел. 0888/544-438. [12, 8]
строителни реМонти 
от А до Я - 0897/215-513. 
[22, 2]

хидроизолация на по-
криви, гаражи и други СМР 
- тел. 0876/54-95-12. [22, 
10]
реМонт и направа на 
покриви, улуци, комини, 
хидроизолации, саниране, 
вътрешни и външни СМР 
- тел. 0888/020-187. [22, 
10]
подпорни стени, дре-
нажи, топло- и хидроизо-
лация, покривни ремонти 
- тел. 0897/390-194. [22, 
10]
събаря, кърти и почист-
ва със собствен транспорт  
- тел. 0895/401-969. [21, 
9]
реМонт на стари покри-
ви, подмяна на улуци и ва-
рови мазилки - справки на 
тел. 0876/416-716. [14, 3]
подМазване на капа-
ци и ремонт на покри-
ви се предлага на тел. 
0897/067-146. [12, 4]
събаряне на стари къщи, 
плевни. Тел. 0899/935-
213. [5, 2]

вътреШен реМонт
паркет, дюШеМе - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
безпраШно циклене - 
справки на тел. 0887/040-
471.
паркет, дюШеМе, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906.
Шпакловка, боядисва-
не - тел. 0895/38-66-50.
МаШинно боядисване 
на фасади, помещения, 
стълбища, метални кон-
струкции, старинни къщи 
- тел. 0884/992-047. [11, 
11]
Шпакловка и боядисва-
не - тел. 0878/994-992. 
[12, 10]

изолации
алпинисти, скеле - 
0898/907-400.
алпинисти - тел. 
0899/321-190
изолации, скеле - 
0878/943-895
алпинисти - тел. 
0887/13-13-81. [24, 8]

изработва

оградна Мрежа 
произвежда, гвоз-
деи и телове на 
заводски цени 
се предлагат на тел. 
0886/650-175.

изработка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

ел. реМонти
дребни електроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 33]
ел. реМонти - 0899/359-
114. [11, 5]

коМини
професионално по-
чистване на комини - от-
горе 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 септични 
ями - тел. 0889/177-737.
вик Монтаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
отпуШване на канали - 
0889/177-737.
вик реМонти - 0894/22-
05-09. [24, 18]
вик - 0899/359-114. [11, 
5]

дограМа

н и ко конструкции 
оод произвежда и 
Монтира прозоре-
чни систеМи REHAU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 3]

ет „александър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛуМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
производство и Мон-
таж на Al и PVC догра-
Ма, щори и комарници. 
Тел. 0899/74-90-24. [22, 19]
фирМа „тд пласт“ 
предлага изработка и 
поставяне на алуМи-
ниева и PVC дограМа и 
щори на  изгодни цени - 
справки на тел. 0878/676-
161 [33, 16]

реМонт на електроуреди 
реМонт на хладилници 
и фризери по домовете - 
справки на тел. 0897/425-
313.
ел. уреди поправя 
0894/22-05-09. [24, 18]
реМонт на телевизори 
по домовете - справки на  
тел. 0888/279-846. [23, 7]
реМонт перални, съдо-
Миялни, печки, боЙ-
лери - справки на тел. 
0988/815-645, 0884/155-
075 [3, 1]

щори

Eт „кастело“ - щори 
- външни и вътрешни, 
врати - блиндирани, 
входни, автоматич-
ни гаражни, ролетки 
- охранителни, до-
граМа - алуминиева, 
PVC, бариери - ав-
томатични - справки 
на тел. 066/87-04-89, 
0888/255-318.

почистване
почистване на входо-
ве - тел. 0889/242-826. 
[22, 10]
почистване на дворове, 
къщи и апартаменти - тел. 
0895/401-969. [21, 9]
почистване на помеще-
ния се предлага на тел. 
0897/067-146. [11, 4]
почистване на мази, 
апартаменти, дворове. Из-
пиране на меки мебели на 
място. Тел. 0899/935-213. 
[5, 2]

косене
професионално косе-
не и поддръжка на дво-
рове - справки на тел. 
0899/140-254.
грижа за Вашия двор - 
косене на трева, поддръж-
ка на зелени площи, по-
чистване на дворове. Тел. 
0877/919-006. [25, 21]
косене, почистване на 
изоставени места - тел. 
0886/308-017. [12, 3]

услуги
кърти, чисти, извозва - 
0889/177-737.
рязане, кастрене на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
фирМа „ШаМпиони“. 
Работници за всичко, из-
вършват събаряне, почист-
ване на мази и тавани, из-
копни работи, строително-
ремонтни услуги. Хамалски 
работи, пренасяне на ба-
гаж.  Работим на достъпни 
цени. Тел. 0892/326-344. 
[33, 16]
почистване на изоста-
вени места - тел. 0886/30-
80-17. [11, 10]
заваръчни услуги - 
0885/724-671 [12, 3]
дърводелски услуги 
извършва тел. 0896/078-
555. [6, 1]
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Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

еротика
еротичен Масаж  - 
тел. 0894/277-849. [11, 
5]

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

продава МаШини
фуражоМелка продава 
тел. 0897/828-088. [7, 7]

ШМиргел - монофа-
зен, се продава на тел. 
0897/828-088. [7, 7]
банциг и абрихт прода-
ват. 0897/828-088. [7, 7]

продава Материали
каМенни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
огнеупорни тухли, циг-
ли, турски керемиди втора 
ръка се продават на тел. 
0887/031-439.
МраМор плочи продава 
тел. 0893/200-978. [12, 10]

циМентови колове 
продава тел. 0888/390-
082. [19, 6]
тухли - 0.35 лв., мрамор, 
гланц 40/40/2, палети - 
пластмасови, продава тел. 
0898/660-596. [12, 7]
цигли - двуканални, 1500 
бр., 0.25 лв./бр., продава 
тел. 0899/21-37-67. [16, 9]
цигли - 0.15 лв., продава 
тел. 0888/508-819. [2, 2]

продава обзавеждане
готварска печка на 
дърва се продава на тел. 
0897/828-088. [7, 7]

четирикрилен гарде-
роб с надстройка, разме-
ри 200/240/60, в отлично 
състояние, за 40 лв. про-
дава тел. 0896/08-44-32. 
[4, 1]

продава разни
казан за ракия прода-
ва тел. 0886/744-200 [11, 
10]
цистерна - метална, се 
продава на тел. 0899/829-
394, 0899/879-394 - Иван. 
[3, 3]
казан за ракия продава 
тел. 0887/214-591. [3, 2]

каМина „прити“ - 15 
kW + 5, с водна риза, 
помпа, раз. съд и кюнци, 
продава тел. 0888/507-
625. [3, 1]

Медицински Материали
нова сгъваеМа инвалид-
на количка продава тел. 
0899/005-208. [6, 2]

продава сини сливи
сини сливи продава 
0885/590-463. [8, 3]

животни продава
кози продава тел. 

067/303-207, вечер. [5, 5]
две доЙни кози се про-
дават на тел. 0897/527-
493. [3, 2]
кози продава тел. 
0898/569-486. [5, 1]

храна за животни
картофи за животни 
продава тел. 0878/84-39-
86. [12, 9]

купува разни
стара нафта се купува 
на тел. 0895/752-838.
стара нафта купува тел. 
0895/401-969. [21, 9]

изкупува буркани сре-
щу „Капитан Дядо Никола“ 
- справки на тел. 066/88-
21-13, 0884/156-497.
Микровълнова печка 
- неработеща, комплект 
цена: 10 лв., купува - 
справки на тел. 0878/936-
042. [2, 2]

купува Материали
пункт за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
старо желязо от място 
изкупува тел. 0897/828-
088. [7, 7]

работа предлага
строителна бригада 
набира персонал. Справки 
на тел. 0895/424-308. [11, 
11]
поМощник - го твач , 
поМощник-кухня за 
механа - старт 800 лв., 
търси - справки на тел. 
0888/310-981, 0887/002-
030. [12, 12]

сервитьор/ка за би-
тово заведение, може и 
почасово, старт 750 лв., 
търси тел. 0888/310-981, 
0887/002-030. [12, 12]
Шлосер-Монтьор се 
търси на тел. 0897/80-40-
81. [11, 11]
фирМа търси шофьор 
категория „С+Е“ за прави 
курсове до Европа. Справ-
ки на тел. 0885/162-870. 
[11, 8]

почиствач за Централен 
пазар се търси. Телефон 
за връзка: 0879/530-405 - 
Петър Тъпов. [10, 7]
пицария „Мания“ търси 
сервитьори - справки на 
тел.  0878/445-519. [11, 
6]
хотелски коМплекс 
търси да назначи серви-
тьори/ки, камериерки, 
готвачи, рецепционист/
ки - справки на тел.  
0888/343-434. [11, 6]
готвачка за обедно 
меню в Габрово се тър-
си на тел. 0896/648-604, 
0897/447-071. [11, 5]
фирМа търси монта-
жник - справки на тел. 
0888/255-318. [11, 4]

пицария „гладници“ 
търси пицари, сервитьори - 
справки на тел. 0899/319-
114. [11, 4]
пицария „Мания“ търси 
готвачи - справки на тел. 
0878/445-519. [11, 4]
продавачка за храни-
телен магазин за събота 
и неделя се търси на тел. 
0895/087-917. [3, 3]
пастир се търси на тел. 
0897/802-251. [11, 4]
Механа „фенерите“ 
търси готвач топла кухня. 
Смени - 2 на 2. Отлич-
но заплащане. Справки на 
тел. 0896/606-870. [8, 3]
Шофьор на самосвал с 
категория „С“ се търси на 
тел. 0899/808-700. [5, 2]

Мебелна фабрика „Фа-
цио“ търси да назначи 
дърводелец-мебелист и 
монтажник на мебели от 
масив. Опит е предимство. 
Справки на тел. 0888/419-
838. [22, 2]
заведение в Младост 
търси работник кухня 2-3 
дни седмично от 16.00 до 
22.30 часа, може и пен-
сионерка. Справки на тел. 
0894/325-005. [4, 1]

работа търси
почасово гледане на 
болен или почистване 
в района на Еса - тел. 
0882/098-270. [3, 3]
чистя почасово къщи - 
тел. 0889/668-067. [3, 2]

бинго зала 
„габрово“ 

търси 
крупиета

0896 604 999 

Може и студенти 
задочници вик” оод - габрово

ТъРСИ ДА НАЗНАЧИ 
специалист за 

Производствено-технически отдел 
с висше техническо образование 

 Документи – автобиография и копие от ди-
плома за завършено висше образование, се 
приемат от 18.08.2020 до 28.08.2020 г. в отдел 
„Човешки ресурси”  в административната сгра-
да на дружеството на бул. „Трети март” № 6.

професионален доМоуправител
професионален доМоуправител - поддръжка и 
управление на етажна собственост. Тел. 0876/543-
241. [22, 10]

e-mail: 100vesti@stovesti.info

всеки ден в нов брой
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продължава от стр. 1
Треньорският щаб на 

отбора вкара свежи сили 
в лицето на Атанас Сто-
именов и Емил Колев, 
които на скорост да из-
ползват освободените 
пространства в половина-
та на гостите. Такава въз-
можност се отвори пред 
Наско в 82-та минута. Чу-
десен негов индивидуален 
пробив завърши с удар 
към вратата, но Вълков 

спаси. При следващата 
контраатака на „Янтра“ 
обаче стражът на гостите 
беше безпомощен. Братя 
Кожухарови изработиха 
попадението. Пламен сер-
вира топката на Християн 
и той покачи на 2:0 в 87-та 
минута. Секунди по-късно 
Иван Гошев направи ново 
великолепно спасяване и 
на практика отряза ам-
бициите на „Витоша“ да 
вземе нещо от този мач. 

В даденото от рефера 4- 
минутно продължение гос-
тите все пак стигнаха до 
едно щастливо попадение 
на Дилчовски, но за нещо 
повече нямаше време и 
„Янтра“ спечели втора по-
беда за сезона.

С актив от 6 точки га-
бровският тим заема 6-та 
позиция във временното 
класиране. В следващия 
кръг „Янтра“ ще гостува на 
„Струмска слава“ в Радо-
мир. Мачът е в неделя, 23 
август, от 18 часа.

„ЯнтРА“ – „ВитОшА“ 
2:1
„янтра“: 23 Иван Го-

шев, 4 Илиян Попов, 5 Кос-
тадин Гаджалов, 89 Мартин 
Ангелов, 25 Христо Митев, 
6 Петър Казаков, 21 Стоян 
Иванов (66` Ивайло Ива-
нов), 11 Искрен Писаров 
(60` 7 Християн Кожуха-
ров, 22 Владислав Мисяк 
(72` 17 Атанас Стоименов), 
71 Тони Иванов (72` Емил 
Колев), 8 Пламен Кожуха-
ров – капитан. треньор: 
Стоян Ацаров.

„витоша“: 33 Диян 
Вълков, 2 Марио Дилчов-
ски, 3 Евгени Зюмбулев, 5 
Венцислав Бонев, 10 Геор-
ги Амзин (46` 23 Емил Гър-
горов), 11 Илиян Йорданов 
(64` 27 Георги Върбанов) , 

14 Четин Садула – капитан 
(55` 93 Георги Бабалиев, 
18 Деян Христов, 20 Янко 
Сандански, 22 Богомил Дя-
ков (85` 6 Ивайло Иванов), 
41 Георги Александров. 
треньор: Асен Букарев.

съдия: Ивайло Нен-
ков.

Помощници: Андрей 
Николов, Стоян Стоянов.

голмайстори: 1:0 Пла-
мен Кожухаров (51), 2:0 
Християн Кожухаров (87), 
2:1 Марио Дилчовски 
(90+2).

жълти картони: Стоян 
Иванов, Петър Казаков, 
Искрен Писаров, Хрис-
тиян Кожухаров, Ивайло 
Иванов (Янтра), Георги 
Александров, Евгени Зюм-
булев, Илиян Йорданов, 
Даниел Пеев – помощник-
треньор („Витоша“).„

"Яíтðа" укðîтè  áèстðèшкèте тèгðè 

ХРиСтиЯн КОжуХАРОВ
 „Показахме мъжка игра 
и взехме една сладка по-
беда. Подаряваме я на 
страхотната публика. Ми-
сля, че надиграхме отбо-
ра на „Витоша“ и напълно 
заслужихме трите точки. 
Бяхме наясно с тяхната 
игра и очаквахме труден 
двубой, както се и получи, 
но добрата подготовка за 
този мач ни донесе успеха. 
Стояхме доста по-добре на 
терена, отколкото в двубоя 
с „Кариана“ – и в атакуващ, и в дефанзивен план. На-
края получихме един нелеп гол и потреперихме малко, 
но всичко е добре, когато завършва добре. Гледаме от 
мач за мач и всеки следващ е най-важният, така че 
вече мислим за гостуването в Радомир.“

ПЛАмЕн КОжуХАРОВ
„Сладка победа пред тол-
кова много хора, които 
бяха дошли да ни подкре-
пят, въпреки дъжда. Пока-
захме колективен дух и ог-
ромен характер и смятам, 
че заслужено победихме. 
Имахме точните указания 
от треньорския екип и 
мисля, че ги изпълнихме 
така, както се изискваше 
от нас. С всеки един из-
минал мач смятам, че ще подобряваме нашата игра. За 
нас всеки двубой е финал и във всеки един излизаме 
за трите точки, даваме всичко от себе си, а каквото 
се получи. Така беше и в Благоевград, но там просто 
нямахме късмет. Ще се опитаме да вземем нещо и в 
Радомир. Искам да кажа едно огромно благодаря на 
публиката. Страшно съм щастлив, че във всеки след-
ващ мач идват все повече хора и се надявам така да 
продължи и в бъдеще. Благодаря им от сърце!“

иСКРЕн ПиСАРОВ
„Заслужена победа за 
нашия отбор. Излязохме 
много мобилизирани пред 
тази страхотна публика. 
Нещата, които си казахме 
в съблекалнята, ги изпъл-
нихме на терена и това ни 
изведе до успеха. Мисля, 
че играем все по-добре с 
всеки изминал мач. Най-
важното е да бъдем мо-
тивирани, мобилизирани 
и концентрирани преди 
всяка една среща – това 
със сигурност ще ни носи още успехи. Сега е важно да 
се възстановим от този мач и в неделя да се борим за 
първи точки навън. Искам да благодаря на зрителите, 
че въпреки колебливото време, отново бяха с нас на 

стадиона и ни подкрепяха докрай. Надявам се с нашето 
представяне да караме все повече публика да идва на 
домакинските ни срещи.“

СтОЯн АцАРОВ – 
СтАРши тРЕньОР нА 
„ЯнтРА“

„Много сериозна битка се 
получи. Видях раздаване 
от нашия отбор не на 100, 
а на 120 процента. Мисля, 
че имаме доста добри иг-
рачи, това вече го вижда 
и публиката – млади и оп-
итни. Отборът на „Витоша“ 
не ни изненада – изгра-
ден от известни футболи-
сти, играли в Първа лига. 
Предполагам, че ние сме 
ги изненадали неприятно. 
Контузия извади Християн Кожухаров от титулярния 
състав и в тази ситуация заложихме на опита на Ис-
крен Писаров да застане на една от най-ключовите по-
зиции в състава. Той се справи чудесно. Важно е сега 
да възстановим играчите за мача в неделя. Все пак 
условията са еднакви за всички и другите отбори също 
са играли в такъв цикъл. Ако има умора, то тя няма да 
е само при нас. Ще търсим точки във всеки един мач.“

АСЕн БуКАРЕВ – 
СтАРши тРЕньОР нА 
„ВитОшА“

„Честитя победата на 
„Янтра“ – един достоен 
съперник, който постигна 
своето. Мисля, че хората 
очакваха много повече от 
нашия отбор, предвид име-
ната, които имаме в съста-
ва. Не се получи играта ни 
и допуснахме елементарни 
грешки. Спокойно мога да 
кажа, че проспахме първо-
то полувреме и допуснах-
ме елементарен гол след 
изпълнение на странично хвърляне. Той промени всич-
ко. От много време се опитваме да постигнем постоян-
ство, засега очевидно не успяваме. Направихме много 
силен мач в събота срещу „Хебър“ и днес не успяхме да 
държим същото ниво като мотивация и себераздаване. 
Другото нещо е, че създаваме ситуации, но слабостта, 
която в момента се откроява, е, че не сме убедителни 
пред гола. Ялови сме и изпускаме сериозни ситуации, 
което няма как да не натежи. Честно казано, някои от 
играчите на „Янтра“ бяха енигма за мен, въпреки че 
се опитахме да разузнаем отбора максимално добре. 
Аз съм приятно изненадан от „Янтра“, защото това е 
един много добре организиран състав със страхотен 
дух. А когато се държат по този начин – и късметът ги 
съпътства. Пожелавам им успех и занапред. Приятно 
изненадан съм и от посещаемостта на срещата. Радвам 
се за Габрово и за това, че хората отново могат да се 
насладят на професионален футбол.“

Кîмеíтаðèте слеä мача в сðяäа

Светозар Гатев 

В Габрово и Стара За-
гора паралелно се прове-
де третият подготвителен 
лагер на проектонационал-
ния отбор по скокове на 
батут. 

В тренировките в 
Габрово взеха участие 
състезатели от клубовете 
в Русе, Ямбол и Габрово. 
„Акро-арт“ беше предста-
вен от Радост Пеева, Аде-
лина Ангелова, Алексан-
дра  Христова и Виктория 
Йовчева. Те тренираха под 

ръководството на помощ-
ник- треньора на предста-
вителния тим на страната 
Станислав Стоянов. 

В Стара Загора пък се 
подготвяха състезателите 
от Сливен, Димитровград 
и Стара Загора. Там също 
имаше и габровско дете - 
Деница Маринова. Лагерът 
в града на липите беше 
воден от старши треньора 
на националния отбор Ма-
риана Макулова.

Заниманията и на две-
те  бяха посетени от пред-
седателя на Българска 

федерация скокове батут 
Стоян Димитров. Той на-
блюдава тренировките и 
оцени като много добро 
представянето на децата.

Следващият лагер-
сбор на националния от-
бор ще се проведе в Русе 
от 23 август до 3 септем-
ври.

„Акро-арт“ изрази 
своята благодарност към 
хотел „Мак“ за това, че 
подпомогна финансово 
участието на габровските 
деца в проведените ла-
гери.

Светозар Гатев

 Съдийската комисия на 
БФС назначи Благой Ма-
нов от Благоевград за гла-
вен съдия на двубоя от 4-я 
кръг на първенството във 
Втора професионална лига 
между „Струмска слава“ и 
„Янтра“. 
 Мачът е тази неделя 
от 18 часа на градския 
стадион в Радомир. Асис-

тенти на Манов ще бъдат 
Борислав Колев (София) и 
Георги Георгиев (Самоков). 
Функцията на четвърти ар-
битър ще изпълнява Иван 
Иванов (София). Съдийски 
наблюдател ще бъде Нико-
лай Нанев (София).    
 Рефери от габровската 
колегия получиха наряд за 
друг двубой от кръга във 
Втора лига – столичното 
дерби „Септември“ – „Ло-

комотив“. Даниел Ников и 
Никифор Велков ще аси-
стират на главния съдия 
Георги Гинчев от Велико 
Търново. Петър Кузев, кой-
то е в групата от перспек-
тивни съдии от Втора лига, 
ще бъде четвърти рефер 
на срещата.
 Действията на съдий-
ската бригада ще наблю-
дава Стефан Иванов от 
Перник.

Благîй Маíîв ще ðъкîвîäè мача 
"Стðумска слава" - "Яíтðа"

Пðîвеäе се тðетèят лагеð íа пðîектî-
íацèîíалíèя îтáîð пî скîкîве íа áатут

 Националната рекор-
дьорка в полумаратона 
при жените Милица Мир-
чева (Атлет - Мездра) и 
шампионката на България 
за 2019 г. Маринела Ни-
нева (Локомотив - Дряно-
во) ще представят нашата 
страна на 9-ия Балкански 
шампионат по полумара-
тон. Първенството на по-
луострова ще се проведе 
тази неделя, 23 август, в 

Загреб, Хърватска, в рам-
ките на петото издание на 
Загребския пролетен полу-
маратон.
 Първоначално шампио-
натът трябваше да се със-
тои  на 22 март, но поради 
пандемията от COVID-19 
беше отложен, а впослед-
ствие пренасрочен за ля-
тото.
 В Балканиадата по 
полумаратон трябваше да 

стартира и треньорът на 
Мирчева - Йоло Николов, 
който обаче наскоро беше 
опериран от херния и ще 
пропусне първенството. 
 Стартът и финалът на 
5- Загребски плолетен по-
лумаратон са пред Нацио-
налната и университетска 
библиотека в Загреб. На-
чалото на състезанието е 
в 8:00 часа местно (9:00 ч. 
българско) време.

Мèлèца Мèðчева è Маðèíела Нèíева ще 
пðеäставят Бългаðèя íа Балкаíèаäата 
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