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валутни
курсове

прогноза
за вреМетоUSD - 1.65664, EUR - 1.95583, CHF - 1.81938, GBP - 2.18516  валутни

курсове ПЕТЪК 29о/15о                                     СЪБОТА 32о/180            НЕДЕЛЯ 33о/160

изпълнява линията:

Билети - на автогарите

0897 812 301
0897 812 303
0897 805 282

Севлиево, 
ул. "Стоян Бъчваров" 8

Севлиево • гаБрово
КаЗанлЪК • Павел Баня

ХиСаря • Пловдив

ЦКБ АД 
продава следния недвижим имот 
на адрес: Гр. Габрово, ул. „Обзор“ № 1, с площ 629 кв. м, 

с трайно предназначение – урбанизирана, с построените
в нея: Сграда с площ 19 кв. м; сграда с площ 36 кв. м; сграда 

с площ 24 кв. м; жилищна сграда, еднофамилна, 
със застроена площ 72 кв. м, брой етажи - 2.

Цена: 80 000 лв. без ДДС

За контакт: ЦКБ АД клон Габрово, ул. „Брянска“ № 54; 
тел.: 066/817-010; 066/817-018.

ще преживея минута след 
като излязох от аптеката. 
Лошото е, че ще има и други 
незнаещи като мен. За да 
няма пострадали, мисля, че 
е редно да има специално 
поставена възбрана да не се 
пресича там. “
 За времето от няколко 
минути, в които направих 
снимки на проблемното мяс-
то, видях няколко, пресича-
щи тук пешеходци. Свикнали 
на често пъти липсваща или 
изтрита маркировка, те ми-
слят, че тук има пешеходна 
пътека и не знаят какъв риск 
подлагат за себе си и пре-
минаващите автомобили. 

Димка ГоспоДинова 

Подвеждащо начало на 
несъществуваща вече 

пешеходна пътека

нова пешеходна пътека

стара пешеходна пътека

 Стара маркировка на пешеходна пъ-
тека до блок „Дунав“ (вляво на пътеките), 
преди новото кръгово, подвежда пешехо-
дците да пресичат на вече непозволено 
място. Така се случило с моя позната, коя-
то мислейки, че пресича правилно, била 
инфарктно изненадана от връхлитащ авто-
мобил, с когото на косъм се разминали от 
фатален удар. „Тук сме пресичали много 
години подред, дори не предполагах какво 

неправилно пресичане - 
тук няма пешеходна пътеки, 
въпреки че се виждат

вела лазарова

 С хляб и сол деца от 
танцова трупа „Новома-
хленчета” при НЧ „Зора 
1872” посрещнаха с „Добре 
дошъл”, стихчета и китка 
здравец Джон Бризби от 
Англия. Потомък на име-
нития род Бурмови, той 

развълнуван благодари 
и на майсторите занаят-
чии, които със златните 
си ръце връщат спомена 
за славата на прочутото 
бунтовно възрожденско 
селище с развито коваче-
ство, ножарството, произ-
водство на хладно оръжие. 
Потомственият ножар Ге-

орги Мантов зарадва госта 
с красива сойка с кокале-
на дръжка, Тодор Цвятков 
събуди доброжелателната 
му усмивка и почуда от 
прочутия весел габровски 
часовник, който върви на 
обратно, Жоро Ковачев му 
поднесе шише 15-годишна 
сливова ракия, а Васил 

Дойнов - измайсторена 
хлопка.
 За историята на се-
лището с висок просве-
щенски и свободолюбив 
дух разказа Росица Къне-
ва пред къщата с памет-
на плоча, която напомня, 
че от Новата махала е 
Тодор Бурмов - първият 

министър-председател на 
България след Освобожде-
нието. Неслучайно селото 
е дало и други известни 
личности, като архиманд-
рит Йосиф Соколски. Тук 
е била и фамилната къща 
на благодетеля на ново-
българското образование 
Васил Априлов. Тук през 

1853 година е открито учи-
лище, второто по подобие 
на Априловото школо в Га-
бровския край, да се учат 
на четмо и писмо будните 
новомахленчета. От 1992 г. 
училището тъне в разруха. 
Чака своите вдъхновители 
да се върне към живот 
тази светиня на българ-

ския дух. Състоянието му 
„най-голямата мъка на но-
вомахленци” основателно  
привлече вниманието на 
Джон Бризби и спонтанни-
те му въпроси за съдбата, 
причините за неуредената 
сградна собственост и как 
може това да се поправи…

продължава на стр. 8

Джîí Бðèзáè пîсетè кваðтал Нîва махала - 
ðîäíîтî мястî íа пðапðаäяäî му Тîäîð Буðмîв

 В събота от 17:30 ч. на откритата сцена в музей 
„Етър“ акапелна група Spectrum Vocal Band представя 
своя дебютен албум „Пресечна точка“. Концертът се 
осъществява с подкрепата на Министерството на 
културата и РЕМО „Eтър“. Входът e свободен!
 Spectrum са: Боряна Йорданова - сопран, Весела 
Морова – алт, Даниел Николов - тенор, Янко Янков 
– баритон, Константин Бейков – бас. През ноември 
2019 г. Spectrum издадоха дебютен албум „Пресечна 
точка” (Cross Point). Песните в албума са с многопла-
стови хармонии и ритми, с оригинален подход към 
звука и използването на човешкия глас като музи-
кален инструмент в композиции и аранжименти на 
Константин Бейков, Атанас Кулински и Янко Янков. 

Весела Мîðîва è Spectrum 
пðеäставят "Пðесечíа 
тîчка" утðе вечеð в "Етъð"-а

Нîва 
тðаíспîðтíа 
схема пðèе 
Оáщèíскèят 
съвет в Гаáðîвî

íа стð. 2
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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

�    

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 14.09.2020 - 18.09.2020 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенер-
гия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Дряново, ул. „Шипка“ 
от № 95 до № 109 и от № 122 до № 134, ул. „Станционна“ № 13, ул. „Даскал Дянко“ 
№ 1, ул. „Никола Мушанов“ № 4.

 в периода 08.09.2020 - 11.09.2020 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенер-
гия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Дряново, ул. „Шипка“ 
от № 95 до № 109 и от № 122 до № 134, ул. „Станционна“ № 13, ул. „Даскал Дянко“ 
№ 1, ул. „Никола Мушанов“ № 4.

 на 11.09.2020 г. от 14:00 до 16:00 ч. поради извършване на неотложни 
ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде 
прекъснато електрозахранването в района на община Дряново: района на Дря-
новски манастир, фирма „Боряна” - склад, фирма „Милпак”, фирма „Металолеене 
- Дряново”, Газстанция, кв. Никоевци, кв. Крачунка, кв. Цинга.

 в периода 31.08.2020 - 04.09.2020 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенер-
гия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Дряново, ул. „Шипка“ 
от № 95 до № 109 и от № 122 до № 134, ул. „Станционна“ № 13, ул. „Даскал Дянко“ 
№ 1, ул. „Никола Мушанов“ № 4.

 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.

Женина Денчева

 На заседанието си 
вчера Общинският съвет 
утвърди  промени в общин-
ската транспортна схема - 
на маршрутни разписания 
на градските автобусни 
линии и маршрутни разпи-
сания на междуселищните 
автобусни линии.
 Преди това комисия, 
оглавявана от зам.-кме-
та Мария Йозова, обсъди 
промените в маршрутни-
те разписания от общин-
ската транспортна схема 
и тяхното съответствие с 
настоящия пътникопоток, 
както и с възможностите 
за предоставяне на услу-
гата обществен превоз на 
пътници при спазване на 
мерките в епидемичната 
обстановка.
 По предложение на 
управителя на „Общински 
пътнически транспорт“ 
ЕООД - Габрово или при 
установена от общинска 
администрация необходи-
мост да изменя опреде-
лените разписания, като 
за тестов период от два 
месеца може да включват 

нови курсове, нови авто-
бусни линии или променя 
часове на курсове.  
 След изтичането на те-
стовия срок и установя-
ването на тяхната необхо-
димост кметът на Община 
Габрово трябва да внася 
за утвърждаване новите 
линии и/или курсове в Об-
щински съвет - Габрово 
при спазване изисквани-
ята на Закона за автомо-
билните превози. В проти-
вен случай преустановява 
изпълнението им. Общин-
ската транспортна схема 
влиза в сила от 1 септем-
ври.
  Зам.-кметът Мария Йо-
зова обясни, че комисия-
та е установила, че меж-
дуселищните курсове са 
недостатъчни. Има много 
жалби и искания на граж-
даните за решаване на 
транспортните проблеми в 
това отношение.
 „Проведохме срещи 
с кметовете и кметските 
наместници и пускаме ав-
тобуси до различни насе-
лени места веднъж или 
два пъти седмично. Макар 
че направените проверки 

сочат липса на пътници, 
има по един или двама на 
курс. 
 От 15 септември учени-
ците тръгват на училище, 
за по-малките има осигу-
рен училищен транспорт, 
но учениците от 8 до 12 
клас от други населени 
места използват общест-
вения транспорт. Ще бъдат 
пуснати нови обедни кур-
сове на автобусите, по-
точно в 14.30 часа, когато 
свършват учебните заня-
тия.
 Освен това, пак за 
удобство на учениците, ли-
нията Русевци - Шиваров 
мост, номер 5, ще бъде 
през 10 минути. В транс-
портната схема ще настъ-
пят още промени, затова 
сме дали срок от 2 месе-
ца“, каза Йозова.
 Извършена бе и акту-
ализация на бюджета на 
Община Габрово за 2020 
година и на инвестицион-
ната програма.
 В инвестиционна -
та програма на Община 
Габрово за 2020 година 
има заложено купуването 
на  високопроходим авто-

мобил за нуждите на ОП 
„Гробищни паркове“ на 
стойност 25 000 лв. Про-
ведени са две обществени 
поръчки, но те са пре-
кратени заради липсата 
на подходящи кандидати 
за обявената стойност от 
25 000 лв. за закупуване 
на високопроходим ав-
томобил. Затова се акту-
ализира бюджетът на ОП 
„Гробищни паркове“, от 
параграф „Текущ ремонт“ 
се прехвърлят 5 000 лв. в 
параграф „Придобиване на 
транспортни средства“.
 С тази промяна ще се 
осигури достатъчен финан-
сов ресурс за закупуване 
на необходимия автомо-
бил.
 Общинските съветници 
изразиха съгласие управи-
телят на „Регионален хос-
пис“ ЕООД да участва в 
търг с тайно наддаване за 
продажба на употребявани 
санитарни автомобили.
 Центърът за спеш-
на медицинска помощ в 
Габрово организира търг 
с тайно наддаване за про-
дажба на употребявани 
санитарни автомобили. 

Именно в него ще участва 
хосписът.
 За осъществяване дей-
ността на дружеството, 
в това число транспорт 
на болните, е необходи-
ма линейка, която да е 
оборудвана с необходи-
мата медицинска апара-
тура. Потребността от та-
кова превозно средство 
е продиктувана от често-
то затруднение за транс-
портирането на лицата до 
сградата на хосписа. 
 Неразпределената пе-
чалба на дружеството за 
2019 година в размер на 
7689,55 лв. ще се използ-
ва от Регионален хоспис 
ЕООД за придобиване на 
санитарния автомобил и 
покриване на загуби на 
дружеството.
 На първо четене бе 
прието изменение и до-
пълнение в Наредбата за 
определянето и админи-
стрирането на местните 
такси, цени на услуги и 
права на територията на 
община Габрово. Става 
дума за платеното парки-
ране на автомобили. За 
служебен абонамент вече 

ще се заплаща цена в раз-
мер на 50% от регламенти-
раните цени. В допълнение 
на това бе приет режим за 
безплатно паркиране по 
отношение на ППС, които 
са собственост на органи 
и институции на държав-
на бюджетна издръжка 
или техни териториални 
структури, извършващи 
контролни функции в зо-
ните за платено паркиране 
на територията на град 
Габрово, регламентирани 
в закон или подзаконов 
нормативен акт. Режимът 
за безплатно паркиране 
се отнася за времето на 
извършване на служебни-
те задължения.
   Да се изработи проект 
на общ устройствен план 
на община Габрово, реши 
Общинският съвет.
 Главната цел на този 
планов документ е свър-
зана с провеждането на 
ефикасна съвременна 
общинска устройстве-
на политика, съобразена 
с принципите на устой-
чивото развитие за ба-
ланс между екологично 
равновесие, икономически 

растеж и социален прос-
перитет, при пестеливо из-
ползване на природните 
ресурси.
 В обхвата на разра-
ботката е цялата терито-
Пускатрия на общината с 
всички населени места и 
техните землища на обща 
площ от 555, 6 кв. км.
 Общият устройствен 
план на община Габрово 
според изискванията ще 
бъде разработен за прог-
нозен период до 2040 го-
дина.
 Заданието е съгласува-
но с РИОСВ - Велико Тър-
ново, като в становището 
й са посочени изисквани-
ята по Закона за опазва-
не на околната среда за 
задължителна екологична 
оценка, както и изисква-
нията на Закона за био-
логичното разнообразие, 
свързани с необходимост-
та от изготвяне на доклад 
с оценка за степента на 
въздействие на проекта. 
Съгласие има и от Минис-
терство на културата, като 
са посочени изискванията 
по отношение на недвижи-
мите културни ценности. 

Нîва тðаíспîðтíа схема пðèе Оáщèíскèят съвет в Гаáðîвî

 На база постъпили мо-
тивирани искания от ди-
ректорите на ОУ „Иван Ва-
зов“, СУ „Райчо Каролев” 
и СУ „Отец Паисий“ за 
учебната 2020/2021 г. ще 
се формират 7 паралелки 
с брой на учениците под 
установения минимум, съ-
гласно Приложение № 7 
към чл. 53 от Наредба за 
финансирането на институ-
циите в системата на пре-
дучилищното и училищното 
образование. За ОУ „Иван 
Вазов“ се създава една 
самостоятелна паралелка 
от 16 ученици в V клас; за 
СУ „Райчо Каролев” - една 
самостоятелна паралелка 
от 17 ученици в IX клас и 
една самостоятелна пара-
лелка от 15 ученици в X 
клас; за СУ „Отец Паисий“ 
- самостоятелна паралелка 

с 13 ученици в професия 
„Строителен техник”, спе-
циалност „Строителство и 
архитектура” в VIII клас, 
самостоятелна паралелка 
с 15 ученици в професия 
„Строителен техник”, спе-
циалност „Строителство 
и архитектура” в IX клас, 
самостоятелна паралелка 
с 16 ученици в професия 
„Строителен техник”, спе-
циалност „Строителство и 
архитектура” в X клас и 
самостоятелна паралелка 
с 15 ученици в „Дизайнер”, 
специалност „Интериорен 
дизайн” в X клас.
 Разширява се Списъ-
кът на средищните дет-
ски градини и училища. За 
учебната 2020/2021 година 
това са ОУ „Христо Ботев“, 
СУ „Райчо Каролев“ и СУ 
„Отец Паисий“.

Мîí пуáлèкува 31 стðаíèцè íасîкè за ðаáîта íа 
îáðазîвателíата сèстема в услîвèята íа COVID-19

Пускат нови курсове на автобусите, съобразени с учебните занятия след 15 септември, също и междуселищни

Целият документ е 31 
страници. В частта „Мерки 
за намаляване на риско-
вете от предаване на ин-
фекцията“ основните неща 
са следните. 

„При присъствено обу-
чение и класна система 
на организация в училище 
ограничаването на среда-
та на взаимодействие е 
възможно само частично. 
Анализирайки различните 
модели за намаляване на 
средата на взаимодейст-
вие и отчитайки ограниче-
нията, свързани с човеш-
ките ресурси и материал-
ната база, както и факта, 
че училищата са различни 
(като брой ученици, пара-
лелки и персонал, мате-
риална база, сменен ре-
жим и т.н.), осъзнаваме, че 
нито един организационен 
модел не може да бъда 
системно приложен (за 
всички училища) в негова-
та цялост. Даваме си смет-
ка, че е невъзможно да 
се осигури препоръчаната 
физическа дистанция и да 
гарантира липса на физи-
ческо взаимодействие въ-

тре в класната стая (респ. 
в паралелката или група-
та), затова предлагаме 

като водещ модел 
да се приложи 
стратегията 
на дистанция 
(невзаимодействие)
между учениците от 

различните паралел -
ки. Прилагането на тази 
стратегия ще осигури въз-
можност при наличието 
на болно дете за среда 
на взаимодействие да се 
приема само паралелката, 
в която то се обучава, 
респ. на карантина под-
лежат само учениците от 
тази паралелка. В същото 
време съзнаваме, че тази 
стратегия не е приложи-
ма навсякъде в нейната 
цялост и очакваме тя да 
се прилага, където и до-
колкото е възможно. За 
осъществяването й се на-
лагат някои допълнителни 
ограничения, напр. отказ 
от кабинетна система, ако 
и където е възможно, но-
сене на предпазен шлем 
или маска и спазване на 

дистанция между учители-
те, които преподават на 
повече от една паралелка, 
от една страна, и между 
учител и учениците от па-
ралелките, на които препо-
дава, от друга.

Когато е невъзможно 
стратегията на невзаимо-
действие да се приложи 
цялостно - между всички 
паралелки, училищата мо-
гат да изберат частичен 
вариант– невзаимодейст-
вие между групи паралел-
ки (напр. паралелките от 
един клас, от един етап 
чрез обособяване на от-
делни етажи, сектори). 
Така например при малко 
основно училище с една 
група за ЦУОД в начален 
етап и като цяло малко 
на брой ученици може да 
се приложи разделяне 
само между етапи (пара-
лелките в начален етап 
не взаимодействат с тези 
от прогимназиален етап). 
Прилагането на стратегия-
та на невзаимодействие в 
пълния й вариант - между 
всички паралелки не е за-
дължително. 

Училищата решават 
до каква степен 
да приложат 
стратегията,
като от решението им 

се определя и периметъ-
рът на епидемичната сре-
да на един ученик. Във 
всички случаи, освен за 
малките училища с една 
група ЦУОД, препоръчва-
ме стратегията за невза-
имодействие между пара-
лелки да се приложи поне 
за начален етап на обуче-
ние (с оглед на това, че за 
учениците в начален етап 
е най-нежелателно преми-
наването на обучение в 
електронна среда от раз-
стояние). Задължителните 
мерки за ограничаване на 
рисковете о тразпростра-
нение на вируса включват: 

1. Спазване на общите 
здравни мерки. 

2. Носене на лични 
предпазни средства (мас-
ки или шлемове). Носене-
то на маска или шлем е 
задължително:

- в общите закрити 
части на учебната сгра-

да - преддверие, фоайета, 
стълбища, коридори, сани-
тарни възли, медицински 
кабинет, учителска стая, 
библиотека, бюфет и сто-
лова (освен при хранене) 
– за всички ученици, учи-
тели, в т.ч. от външните за 
институцията лица;

- в класните стаи и 
другите учебни помещения 
(бази за учебно-практиче-
ско обучение, кабинети, 
физкултурен салон) – от 
учителите, които препо-
дават на ученици от по-
вече от една паралелка/
клас/етап, в зависимост 
от прилагания в училище-
то модел на дистанциране 
(между паралелки/класо-
ве/етапи). При учители, 
които преподават само в 
една паралелка носенето 
на защитна маска/шлем е 
по тяхно желание;

- в училищните авто-
буси. 

Носенето на маска 
или шлем в класната стая 
от учениците е по жела-
ние. Маските за учениците 
се осигуряват от децата, 
респ. техните родители. 

7 паðалелкè пîä устаíîвеíèя 
мèíèмум ще запîчíат 
учеáíата гîäèíа в Гаáðîвî 
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о Б я в а
За ПРиемане на военна слуЖБа на лиЦа, ЗавЪРШили 

ГРаЖдански сРедни или висШи училиЩа
(мЗ оХ-491/29.06.2020 г.) 

65 бр. вакантни длъжности за войници в
националната гвардейска част – гр.софия:

 1. ГваРдеЙЦи - 50 бр.
 2. номеР от РаЗчет - 1 бр.
 3. оЗвучител – 1 бр.
 4. младШи ШоФЬоР кат. „D” – 4 бр.
 5. младШи ШоФЬоР кат. „с+е” – 1 бр.
 6. младШи ШоФЬоР кат. „с” – 8 бр.

 документи се ПРиемат до 08.09.2020 г. вЪв военно 
окРЪЖие – ГаБРово, ул. „софроний врачански” 1а.
 изисквания: 
 - образование – средно или по-високо;
 - ръст 175 ÷ 185 см;
 - да не са по-възрастни от 40 години, лицата, отговарящи 
на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-въз-
растни от 44 години към датата на подписване на договора за 
военна служба;
 - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ 
характер;
 - да няма образувано наказателно производство;
 - да нямат друго гражданство;
 - да притежават свидетелство за управление на МПС кате-
гория „С”, „D” и „C+E” (за отделни длъжности).

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

о Б я в а
За ПРиемане на военна слуЖБа на лиЦа, ЗавЪРШили 

ГРаЖдански сРедни или висШи училиЩа
(мЗ оХ-411/01.06.2020 г.) 

190 бр. вакантни длъжности за воЙниЦи в
сухопътни войски:

1. във в. ф. 28610 – софия, 10 бр. съгласно Приложение № 1; 
2. във в. ф. 48430 – стара Загора, 15 бр. съгласно Приложение № 
2; 
3. във в.ф. 52740 – Хасково, 15 бр. съгласно Приложение № 3; 
4. в гарнизон ямбол, 30 бр. съгласно Приложение № 4; 
5. във в.ф. 34750 – карлово, 78 бр. съгласно Приложение № 5; 
6. в гарнизони сливен и Русе, 12 бр. съгласно Приложение № 6; 
7. във в.ф. 22160 – Плевен, 7 бр. съгласно Приложение № 7;
8. във в. ф. 34200 – Шумен, 4 бр. съгласно Приложение № 8; 
9. във в. ф. 46690 – Пловдив, 9 бр. съгласно Приложение №9; 
10. във в. ф. 22790 – Горна оряховица, 10 бр. съгласно Приложе-
ние № 10.

 документи се ПРиемат до 04.09.2020 г. вЪв  военно ок-
РЪЖие  – ГаБРово,  ул. „софроний врачански” 1а.
 изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетелство 
за управление на МПС категории „В”, „С” или „С+Е”
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба; 
 - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-
тер;
 - да няма образувано наказателно производство;
 -  да нямат друго гражданство;
 - да покриват нормативите за физическа годност.

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

о Б я в а
За ПРиемане на военна слуЖБа на лиЦа, 

ЗавЪРШили ГРаЖдански 
сРедни или висШи училиЩа

(мЗ оХ-632/11.08.2020 г.) 

2 БР. вакантни длЪЖности  За оФиЦеРи вЪв
военно ФоРмиРование 52750 – ГР. соФия 

от стаЦионаРната кис:
 длъжностите, за които може да се кандидатства, са:
 младши експерт ІІІ степен в сектор „Проектиране на 
инженерно-технически системи” (Промишлено и граж-
данско строителство) 
 младши експерт ІІІ степен в сектор „Проектиране на 
електрически системи”  

 документи се ПРиемат до 02.10.2020 г. вЪв  воен-
но окРЪЖие – ГаБРово,  ул. „софроний врачански” 1а.
 изисквания: 
 - образование – ОКС „Бакалавър” по специалности от 
професионално направление „Архитектура, строителство и 
геодезия” и ОКС „Бакалавър” по специалности от профе-
сионално направление „Енергетика”;
 - да не са по-възрастни от 40 години, към датата  на 
подписване на договора за военна служба;
 - да не са осъждани за умишлено престъпление от 
общ характер ;
 - да няма образувано наказателно производство;
 - да нямат друго гражданство;
 - да са годни за военна служба и психологично при-
годни.

телефони за информация: 02 92 28 993 и 02 92 28950. 
Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 

066/800257. справка: www.comd.bg.

министерство на вЪтреШните раБоти
Главна диреКЦия п Б З н

реГионална диреКЦия п Б З н – Г а Б р о в о
о Б я в а

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – 
Габрово приема документи (част от тях се дават на място в РДПБЗН - Габрово) 
на кандидати по конкурс, обявен със заповед на министъра на вътрешните 
работи № 8121К-8583/18.08.2020 г. за назначаване на държавна служба в РДПБ-
ЗН - Габрово при ГДПБЗН-МВР за 1 (една) вакантна изпълнителска длъжност 
„ИНСПЕКТОР ПО ЗН VІ – ІV степен (РХБЗ)“, за която не се изисква задължителна 
първоначална професионална подготовка. 

Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически 
лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство.
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независи-

мо от реабилитацията.
3. Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено 

престъпление от общ характер.
4. Специфични изисквания:
4.1. Да притежават висше образование с минимална образователно-квалифи-

кационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето 
образование; 

4.2. Област на висшето образование – природни науки, математика и инфор-
матика; технически науки;

4.3. Професионални направления – физически науки; химически науки; биоло-
гически науки; науки за земята; химични технологии; биотехнологии;

4.4. Специалност – от посочените професионални направления; 
4.5. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, 

определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на 
кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР.

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно На-
редба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания 
за работа в Министерството на вътрешните работи.

Необходими документи и срок за подаването им:
1. В срок от 21.08.2020 г. до 04.09.2020 г. включително кандидатите могат да 

подадат заявление за участие в конкурса (по образец), попълват анкетна карта 
(по образец) и представят следните документи:

1.1. Копие на лична карта, а личната карта се представя за сверяване; 
1.2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образова-

ние (при издадена диплома от чуждестранно висше училище се посочва номерът, 
под който документът е регистриран в Националния център за информация и 
документация);

1.3. Декларация, че кандидатът има само българско гражданство (по обра-
зец);

1.4. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от 
общ характер, независимо от реабилитацията (по образец);

1.5. Декларация, че кандидатът не е привлечен като обвиняем и не е подсъ-
дим за умишлено престъпление от общ характер (по образец);

1.6. Искане за признаване валидността на резултати и заключения от изслед-
вания при предходни конкурси - в случаите по член 3а, алинея 2 от Наредба № 
8121з-344/25.07.2014 г. – по желание на кандидата;

1.7. Искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със 
заключение „годен” - в случаите на член 8, алинея 2 от Наредба № 8121з-
345/25.07.2014 г. – по желание на кандидата;

1.8. Декларация, с която кандидатите ще дадат изричното си съгласие МВР 
да събира, обработва и съхранява личните им данни във връзка с участие в кон-
курса (по образец);

1.9. Медицинско свидетелство (по образец);
1.10. Други документи, имащи отношение към конкурса. 
2. Място за подаване на документи в срок до 04.09.2020 г. включително: Регио-

нална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Габрово, все-
ки работен ден от 09.00 до 12.00 часа в „Човешки ресурси“ на адрес: гр. Габрово, 
ул. „Антим І“ № 1, телефон за връзка – 0668/26-373.

3. Не се приемат документи, подадени след обявения срок.
4. Кандидатите следва да се явят на 29.08.2018 г. или на 12.09.2018 г. от 14.00 

часа пред експертната лекарска комисия в „Медицинска служба“ при ОДМВР - 
Габрово за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 
юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министер-
ството на вътрешните работи. 

Кандидатите могат да получат комплект с документи в РДПБЗН - Габрово.
Конкурсни етапи:
1. Психологично изследване.
1.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и 

други психодиагностични методи;
1.2. Психодиагностично интервю.
Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изисква-

нията за длъжността, установени чрез изследването по точка 1.1, се явяват на 
психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени 
в изследването по точка 1.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се 
явяват на психодиагностично интервю.

2. Заключително интервю.
Списъците с допуснатите до участие в конкурса кандидати, резултатите от от-

делните конкурсни етапи или други съобщения във връзка с конкурса ще се обя-
вяват на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР – София.  

Да се въведат фирме-
ни политики за поведе-
нието на служителите в 
социалните мрежи и да 
се разгледа въпросът мо-
гат ли служителите след 
работно време да изключ-
ват мобилния си телефон, 
както и контактите си през 
Скайп, Вайбър, Фейсбук, 
за да не бъдат безпокое-
ни от работодателите. Това 
бе обсъдено през мина-
лата седмица на срещи 
в Плевен, Русе, Добрич, 
Силистра, Хасково и Кър-
джали в рамките на ини-
циираната от КНСБ на-
ционална кампания „Арена 
Работеща България“. Целта 

й е да постави най-сери-
озните проблеми на хора-
та на труда, които не са 
представени в синдикати.

В специфичната ко-
муникационна среда на 
Фейсбук има нужда от хи-
гиена на общуването, от 
облагородяване и КНСБ 
пита широката аудитория 
дали трябва да се въведе 
някаква регулация, заяви 
вицепрезидентът на син-
диката Чавдар Христов на 
конференцията в Добрич. 
Въвеждането на регулации 
не означава да бъдат под-
готвени нормативни акто-
ве, допълни той. По думите 
му, правила на добра воля 
биха поставили границата 
какво може и не може да 
се споделя в социалната 
мрежа, без да се огра-
ничава личната свобода. 
Вицепрезидентът на КНСБ 
добави, че предложения-
та от дискусионните сре-
щи ще бъдат обобщени в 
национален доклад, който 
синдикатът ще предостави 
на институциите и социал-
ните партньори за опре-
деляне на нови политики.

Националният секре-

тар на КНСБ Тодор Капита-
нов алармира, че вече има 

слУчаи на Уволнение 
заради постове в 
социалните мрежи.
 „87% от контактите ни 

в социалната мрежа са 
и нашите колеги, и всич-
ко, което публикуваме в 
личните си профили, се 
вижда от работодателите. 
Именно подобни публи-
кации създават различни 
трудово-правни проблеми. 
Вече има случаи на увол-
нени работници заради те-
хни действия в социалната 
мрежа, като споделяне на 
работен фиш, коментар, 

който уронва престижа на 
работодател", каза той в 
Добрич. Мерките трябва 
да повишат културата на 
общуване там, тъй като 
активността е най-голяма 
в рамките на работната 

седмица и то във време-
то между 13 и 15 часа.

„Въпросът е много 
чувствителен, защото опи-
ра до личните свободи и 
гражданските свободи. 
КНСБ не може да си поз-
воли да подеме кампания 
за въвеждането на какъвто 
и да е вид регулация или 
препоръки, без да обсъди 
в широк формат желания-
та на работещите. Затова 
за участие в срещите са 

поканени работещи и ра-
ботодатели“, поясни той.

Опитът от проведени-
те до момента срещи по-
казва, че работещите се 
обединяват около идеята 
за необходимост от подоб-
ни регулации, защото те 
са в тяхна полза, а фор-
мата на регулация трябва 
да се определи в диало-
гов режим, а не да бъде 
предприета едностранно, 
коментира Капитанов. Той 
даде пример със стра-
на-член на Европейския 
съюз, където вече е по-
стигнато споразумение с 
работодателите, че след 18 
часа служителите могат да 

изключват телефоните си.

причина за 50% от 
болничните листове 
е синдромът бърнаУт
или т. нар. прегаряне 

на работното място. Това 

сочат данните на НСИ от 
2019 г., посочи още Капи-
танов. 30 на сто от при-
чините за напускане на 
работа също са породе-
ни от това, а загубите за 
бизнеса се изчисляват 
на 140 млн. лв. Причина 
за бърнаута е и че хора-
та не знаят точно какви 
са очакванията от тях на 
работното място. Длъж-
ностните характеристики 
са така изработени, че да 

позволят назначаването 
на служителя на работа и 
оттам нататък той не може 
да се ориентира какви 
са неговите отговорности 
и какво трябва да пра-
ви. Това причинява голям 
стрес, допълни Капитанов.

На срещите бе припом-
нено, че в момента тече 
подписка в предприятията, 
инициирана от КНСБ и КТ 
„Подкрепа“, за ненорми-
раното работно време. Тя 
ще продължи до Коледа 
и цели да насочи внима-
нието на управляващите 
към несъответствия с меж-
дународни документи, по 
които България е страна. 
Такова несъответствие се 
наблюдава с Директива за 
работното време на ЕС и 
с Конвенция номер 1 на 
Международната органи-
зация на труда за работ-
ното време по отношение 
на режима на сумирано-
то отчитане на работното 
време и продължителнос-
тта на работната седмица, 
каза още Чавдар Христов.

Нашият закон допуска 
56-часова работна седми-
ца, докато международни-
те стандарти – не повече 
от 48 часа. Инспекцията по 
труда е констатирала без-
брой нарушения в това от-
ношение, добави още той.

 В Кърджали вицепре-
зидентът на КНСБ Пла-
мен Нанков напомни, че 
целта на Арена „Работеща 
България“ е да се обсъ-
дят проблемите на рабо-
тещите, дори и те да не 
са членове на синдикална 
организация. „Само 25% 
от работниците членуват 
в синдикат. Тази форма, 
която е най-автентичната и 
най-директната. Останали-
те 75% от работниците не 
са представени по ника-
къв начин. На този форум 
искаме да дадем възмож-
ност на активни на анга-
жирани и на хора, които 
са амбицирани да решат 
проблеми, които виждат 
в тяхната месторабота, в 
техния град. В рамките на 
този дискусионен форум 
всеки има възможността 
да зададе тема, която го 
вълнува, която му е инте-
ресна и търси съмишлени-
ци. Идеята е не само да 
обменяме мнения. Идеята 
е да съчетаваме усилия и 
като голяма обществена 
организация да помагаме 
да се решават въпроси-
те, които се изтъкват по 
време на тези срещи“, 
обясни Пламен Нанков. 

национална кампания „арена работеща България" обсъжда

Фèðмеíè пîлèтèкè за пîвеäеíèетî íа 
служèтелèте в сîцèалíèте мðежè

любопитна статистика 
 Българите са най-активни във Фейсбук меж-
ду 13.00 и 15.00 следобед. тоест в работно вре-
ме. данните са на Фейсбук България. според 
тях 87% от контактите във Фейсбук са колеги. 
в анкета на страницата на „тази сутрин” във 
„Фейсбук”  м. г.  на въпроса „Позволено ли ви е да 
ползвате социални мрежи по време на работа?”
69% от гласувалите са отговорили положи-
телно, а 31% казват, че нямат достъп до тях.
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иМоти продава
апартаМенти и гаражи 
- ново строителство, в 
центъра се продават на 
тел. 0897/87-18-22. [30, 
20]
апартаМент, 135 кв. 
м, топ център на Габро-
во, Шести участък, втори 
етаж, 0888/266-970. [12, 
9]
етаж от къща в Шес-
ти участък продава тел. 
0884/510-589. [4, 4]
къща в село Козирог, с 
двор, се продава на тел. 
0895/166-612. [12, 8]
къща на Недевци изгод-
но продава тел. 0890/94-
51-31. [11, 8]
етаж от къща в кв. 
Бичкиня продава тел. 
0894/766-844, 0898/760-
970. [11, 8]
етаж от къща в кв. Не-
девци - 50 кв. м, тухлен, 
продава тел. 0887/203-
639, след 17.00 ч. [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 продава 
на тел. 0888/650-690. 
[22, 10]

парцел във Варчевци, 
главен път, продава тел. 
0888/49-15-24. [11, 8]
къща в Габрово продава 
тел. 0899/438-935. [11, 9]
едностаен апарта-
Мент - 46.06 кв. м, в кв. 
Младост се продава на 
тел. 0885/44-76-06. [6, 5]
апартаМент в кв. Неде-
вци - 82 кв. м. За инфор-
мация: 0886/43-61-62. [5, 
5]
парцел на главен път 
в града продава тел. 
0895/710-934. [12, 7]
къща в Чехлевци, до 
обхода, продава тел. 
0897/047-452. [14, 3]

Място, 632 кв. м, кв. 
Йонково, до Габрово 
хилс, се продава на тел. 
0897/047-452. [14, 3]
първи етаж от къща 
в центъра продава тел. 
0988/75-09-70. [3, 3]
къща в кв. Смирнен-
ски, № 158, продава тел. 
066/86-44-59. [4, 2]
гарсониера в кв. Трен-
дафил-1, основен ремонт, 
дограма, изолация, обза-
ведена, готова за живее-
не, продава тел. 0888/62-
90-60. [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. 
Тел. 0899/143-163.
апартаМент от собстве-
ник купува тел. 0878/595-
553. [4, 4]

иМоти дава под наеМ
квартира за студентки 
и ученички в центъра се 
дава на тел. 0889/68-66-
05. [15, 6]
поМещение на ул. „Ор-
ловска“ 18 отдава под 
наем тел. 0886/87-05-87. 
[12, 5]
поМещение - 80 кв. м, 
подходящо за козметичен 
салон, се дава под наем 
на тел. 0889/353-138. [5, 
5]
кафе-сладкарница се 
дава под наем на тел. 
0889/353-138. [5, 5]
двустаен апартаМент, 
втори етаж, в идеа-
лен център за офис се 
дава под наем на тел. 
0898/460-609. [5, 5]
поМещение в центъра 
се дава под наем на тел. 
0888/914-554. [5, 5]
гараж тухлен в ЖК 
„Стефан Караджа“, зад 
Риска, дава под наем тел. 
066/800-065. [7, 3]

квартира за сам - 
0988/350-241. [6, 6]
квартира за задочници 
дава тел. 0878/204-299. 
[11, 6]
уютно жилище за три-
ма студенти, работници 
и др., 90 лв. на човек, с 
един депозит, от 1 сеп-
тември се дава под наем 
на тел. 0876/969-015 - 
Елена. [3, 3]
център, тристаен, лукс, 
обзаведен - 0878/640-
993. [4, 3]
двустаен апартаМент 
изгодно се дава под наем 
на тел. 0899/169-255. [5, 
5]
апартаМент - обзаве-
ден, дава под наем тел. 
0878/81-74-72. [5, 2]

зеМи
зеМеделски зеМи 
и гори купува тел. 
0899/440-177. [11, 3]

нощувки
нощувки, център - 
0878/515-080 [19, 18]
саМостоятелни стаи в 
топ център - тел. 0878/46-
99-11. [22, 14]
нощувки в топ център 
- тел. 0878/469-911. [22, 
14]
нощувки -  тел . 
0879/272-528, 0888/254-
625. [33, 12]
саМостоятелни но-
щувки в идеален център 
- 0876/731-419. [11, 3]
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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

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.
дърва за огрев - дъб, 
бук, габър и акация - тел. 
0895/474-222. [22, 16]
режа дърва - 0894/220-
509. [23, 18]
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, 9]
дърва - нацепени, сурови 
и сухи, всякакъв вид 80 
лв./куб се продават на 
тел. 0896/183-637 [11, 9]

салкъМ за огрев - на-
цепен и нарязан, с вклю-
чен транспорт - тел. 
0896/741-763. [13, 5]
рязане на метрови дър-
ва - тел. 0877/919-006. 
[7, 7]
„флинт - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - дон-
баски въглища, разпалки. 
Осигурен транспорт. Тел. 
066/80-80-53, 0898/690-
606. [29, 2]
режа Метрови дърва - 
тел. 0894/363-580 - Ива-
нов. [23, 2]
дърва за огрев - тел. 
0877/390-253. [11, 1]
М и н а л о г о д и ш н и 
дърва продава тел. 
0888/866-830. [3, 1]

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.

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
опел вектра 2.0 - ди-
зел, 2000 г., продава тел. 
0897/913-713. [11, 10]
рено еспеЙс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 15]
рено лагуна се прода-
ва на тел. 0877/991-036. 
[5, 5]
опел зафира, 2.2, бен-
зин/газ, продава тел. 
0889/229-860. [12, 5]

автоМобили 
под наеМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-
томобили под наем, ул. 
„Емануил Манолов“ 28 - 
0999/009-008.
автоМобили под наем 
се дават - справки на тел. 
0878/929-080. [19, 18]

скрап, стари
автоМобили
фирМа „ваЙкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 
Вземане от място - 
0999/009-008.
коли за скрап купува 
тел. 0895/401-969. [21, 
14]
изкупуваМ коли за 
скрап от място. Тел. 
0899/092-510 [22, 8]
изкупуване на автомо-
били за автоморга - тел. 
0887/46-88-96, 0889/96-
11-33. [5, 2]

пътна поМощ
пътна поМощ (лицензи-
рана  - 0999/009-008.

реМаркета

реМарке купува 
тел. 0893/70-30-50. 
[12, 2]

туристическо реМар-
ке с регистрация за 650 
лв. продава тел. 0894/52-
52-58. [4, 1]

превози
транспорт с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 

строителни и други тежки 
товари, извозване на 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.
транспорт с бус  - 0.45 
лв./км -  0894/004-045. 
[22, 16]

в-к „100 вести“ 
излиза всеки ден 

без събота и неделя

професионален 
доМоуправител
професионален до-
Моуправител - под-
дръжка и управление на 
етажна собственост. Тел. 
0876/543-241. [22, 15]

строителство
кърти и пробива - 
0897/832-363
фирМа изгражда, 
ремонтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
кърти, реже, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - 0878/943-
895

изгражда тераси - 
0897/931-088.

събаря стари къщи 
и постройки - тел. 
0889/991-977.
услуги с мини багер - 
75 см ширина - 0897/42-
93-74.
реМонт на покриви - 
ВСЯКАКВИ, и с плочи, 
улуци - 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, 24]
реМонт на покриви с 
гаранция - тел. 0896/741-
763. [13, 13]
къртя бетон, камък - 
тел. 0888/544-438. [12, 11]

реМонт на покриви, 
нови конструкции, дърве-
ни конструкции, претър-
сване на покриви, пов-
дигане на тавански стаи, 
боядисване, гипсокартон, 
теракота, фаянс, топлои-
золация, хидроизолация, 
веранди, улуци, водосточ-
ни тръби, тенекеджийски 
услуги. Гаранция и ка-
чество! Супер ниски цени! 
Тел. 0893/825-044.
строителни реМонти 
от А до Я - 0897/215-
513. [22, 7]
хидроизолация на 
покриви, гаражи и други 
СМР - тел. 0876/54-95-
12. [22, 15]
реМонт и направа на 
покриви, улуци, комини, 
хидроизолации, санира-
не, вътрешни и външни 
СМР - тел. 0888/020-187. 
[22, 15]
подпорни стени, дре-
нажи, топло- и хидроизо-
лация, покривни ремонти 
- тел. 0897/390-194. [22, 
15]
събаря, кърти и почист-
ва със собствен транс-
порт  - тел. 0895/401-
969. [21, 14]
реМонт на стари по-
криви, подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [14, 6]
подМазване на капа-
ци и ремонт на покри-
ви се предлага на тел. 
0897/067-146. [12, 9]
събаряне на ста-
ри къщи, плевни. Тел. 
0899/935-213. [5, 5]
топлоизолации, об-
ръщане на прозорци, 
шпакловки, мазилки, бо-
ядисване - 0886/634-691. 
[11, 3]
дренаж, вик, ремонт 
на покриви, събаряне, 
почистване на сгради - 
0897/067-146. [5, 2]
реМонт на циглени по-
криви, дренаж, изолации, 
улуци. Работим в целия 
регион. Тел. 0882/279-
749. [17, 1]

вътрешен реМонт
паркет, дюшеМе - ре-
дене, БЕЗПРАХОВО ци-
клене, фино шлайфане, 
лакиране - монтаж на 
ламиниран паркет - тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
безпрашно циклене - 
0887/040-471.
паркет, дюшеМе, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906.
шпакловка, боядис-
ване - тел. 0895/38-66-
50.
Монтаж гипсокартон, 
окачени и растерни тава-
ни, декоративни и нестан-
дартни фигури, шпаклов-
ка и боя - тел. 0878/822-
996. [11, 1]

хидроизолации
хидроизолация на по-
криви, ремонт на циклени 
покриви, саниране - тел. 
0888/863-001. [17, 1]

изолации
алпинисти,  ске-
ле - справки на тел. 
0898/907-400.
алпинисти - тел. 
0899/321-190
изолации, скеле - 
0878/943-895
алпинисти - тел. 
0887/13-13-81. [24, 11]

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. инсталации
ел .  реМонти - 
0899/359-114. [22, 10]
ел. инсталации. Бързо, 
качествено, изгодно! Тел. 
0894/65-64-49. [11, 2]

коМини
професионално по-
чистване на коми-
ни - 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 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, 23]
вик - 0899/359-114. [22, 
10]

дограМа
ет „александър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛуМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
производство и мон-
таж на Al и PVC дограма, 
щори и комарници. Тел. 
0899/74-90-24. [22, 22]
фирМа „тд Пласт“ пред-
лага изработка и поставя-
не на алуминиева и PVC 
дограма и щори на  из-
годни цени - 0878/676-
161 [33, 21]

н и ко конструкции 
оод произвежда и 
Монтира прозоре-
чни систеМи REHAU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 5]

реМонт на електроуреди 
реМонт на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313.
реМонт на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [23, 12]
реМонт перални, съдо-
миялни, печки, бойлери - 
0988/815-645, 0884/155-
075 [3, 1]

ел. уреди поправя тел. 
0894/22-05-09. [24, 23]

почистване
почистване на входо-
ве - тел. 0889/242-826. 
[22, 15]
почистване на дворо-
ве, къщи и апартаменти 
- тел. 0895/401-969. [21, 
14]
почистване на поме-
щения се предлага на тел. 
0897/067-146. [11, 9]
почистване на мази, 
апартаменти, дворове. 
Изпиране на меки мебели 
на място. Тел. 0899/935-
213. [5, 5]
почистване на домове, 
мази и дворове от А до 
Я - 0876/731-419. [5, 3]

косене
професионално ко-
сене и поддръжка на 
дворове - тел. 0899/140-
254.
грижа за Вашия двор 
- косене на трева, под-
дръжка на зелени площи, 
почистване на дворове. 
Тел. 0877/919-006. [25, 
24]
косене, почистване на 
изоставени места - тел. 
0886/308-017. [12, 8]

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, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тава-
ни, изкопни работи, стро-
ително-ремонтни услуги. 
Хамалски работи, прена-
сяне на багаж.  Работим 
на достъпни цени. Тел. 
0892/326-344. [33, 19]
заваръчни услуги - 
0885/724-671 [12, 6]
дърводелски услуги 
извършва тел. 0896/078-
555. [6, 4]
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еротика
еротичен Масаж  - тел. 0894/277-849. [11, 10]

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

продава Материали
каМенни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
огнеупорни тухли, 
цигли, турски керемиди 
втора ръка се продават 
на тел. 0887/031-439.
циМентови колове 
продава тел. 0888/390-
082. [19, 9]
тухли - 0.35 лв., мра-
мор, гланц 40/40/2, па-

лети - пластмасови, про-
дава тел. 0898/660-596. 
[12, 10]
цигли - двуканални, 
1500 бр., 0.25 лв./бр., 
продава тел. 0899/21-37-
67. [16, 14]
паркет - дъб, нов, масив, 
продава тел. 0886/079-
119. [5, 1]

продава обзавеждане
четирикрилен гарде-
роб с надстройка, разме-

ри 200/240/60, в отлично 
състояние, за 40 лв. про-
дава тел. 0896/08-44-32. 
[4, 3]

продава разни
каМина „прити“ - 18 
kW, с водна риза и пом-
па, продава тел. 0897/24-
54-90. [3, 2]
пластМасови цистер-
ни - 1 тон, продава тел. 
0888/942-095. [11, 2]
каМина с водна риза - 

16 кв., заедно с помпа, 
за 250 лв. продава тел. 
0886062-351. [3, 1]
саМовар - ръчно рису-
ван, антика, акордеон - 
тел. 0897/731-503. [3, 1]
каМина „прити“ с чу-
гунен плот продава тел. 
0884/712-412. [2, 1]

Медицински Материали
нова сгъваеМа инва-
лидна количка продава 
тел. 0899/005-208. [6, 5]

животни продава
кози продава тел. 
0898/569-486. [5, 4]

продава сини сливи
сини сливи про-
дава справки на тел. 
0885/590-463. [8, 8]

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.
стара нафта се купу-
ва на тел. 0895/401-969. 
[21, 14]

купува Материали
пункт за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

работа предлага
пицария „Мания“ тър-
си сервитьори - справки 
на тел.  0878/445-519. 
[11, 11]
хотелски коМплекс 
търси да назначи сер-
витьори/ки, камериерки, 
готвачи, рецепционист/
ки - справки на тел.  
0888/343-434. [11, 11]

транспортна фирМа 
набира шофьори на 
гондоли с катего-
рия „с+е“. За кон-
такти: 0887/818-462. 
[18, 3]

готвачка за обедно 
меню в Габрово се тър-
си на тел. 0896/648-604, 
0897/447-071. [11, 10]
фирМа търси монта-
жник - справки на тел. 
0888/255-318. [11, 9]
пицария „гладници“ 
търси пицари, серви-
тьори - справки на тел. 
0899/319-114. [11, 9]

пицария „Мания“ тър-
си готвачи - справки на 
тел. 0878/445-519. [11, 
9]
Механа „фенерите“ 
търси готвач топла кухня. 
Смени - 2 на 2. Отлично 
заплащане. Справки на 
тел. 0896/606-870. [8, 8]
шофьор на самосвал с 
категория „С“ се търси на 
тел. 0899/808-700. [5, 5]
Мебелна фабрика 
„Фацио“ търси да назна-
чи дърводелец-мебелист 
и монтажник на мебели 
от масив. Опит е пре-
димство. Справки на тел. 
0888/419-838. [22, 7]

пастир се търси на тел. 
0897/802-251. [11, 9]
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, 4]
Магазин за хранител-
ни стоки търси помощен 
персонал. Справки на тел. 
0897/833-853. [5, 5]
работник за автоморга 
търси тел. 0887/46-88-
96. [5, 2]
поМощник-кухня - 
първа смяна, търси тел. 
0888/218-048. [4, 4]

„теспоМ“ ад търси да 
назначи стругари. Из-
искване: висока квали-
фикация. Брутно възна-
граждение 1400 лв., с 
възможност за завишение 
в зависимост от постиг-
натите резултати. Справки 
на тел. 0879/123-678 или 
на място. [11, 4]
хотел в Трявна търси 
да назначи готвачи, сер-
витьори, бармани и ре-
цепционист. Предлага 
атрактивно заплащане, 
безплатна храна и въз-
можност за ползване на 
служебни стаи за прес-
пиване. Справки на тел. 

0885/80-01-53. [11, 2]
сервитьор/ка от 8.30 
до 17.30 часа, 4-8-часов 
работен ден, старт 750 
лв., търси тел. 0887/002-
030, 0888/310-981. [11, 
3]
верига хранителни 
магазини „Нивен“ търси 
МаЙстор и работни-
ци за производство 
на закуски и тесте-
ни изделия за но-
вооткриващ се обект в 
Габрово. Справки на тел. 
0898/675-398. [5, 1]

грижа за деца и възрастни
търся жена за гледане 
на възрастна жена. Тел. 
0889/439-509 [10, 4]
гледане на инвалидно 
дете в събота и неде-
ля с преспиване - тел. 
0896/818-179. [4, 4]

работа търси
47-годишна жена тър-
си работа като прода-
вач-консултант. С опит 15 
години в търговията. Тел. 
0886/022-587 - Вълева. 
[3, 3]
поМагаМ в домакинство 
- тел. 0884/919-283. [2, 
1]



8 28 август 2020 г.

Димка ГоспоДинова

 Красимира Данкова е дългогодишен препода-
вател по пиано. На 5 септември в залата на Худо-
жествена галерия „Христо Цокев“ тя организира 
клавирен концерт със специалното участие на доц. 
Красимира Филева - преподавател в АМТИИ - Плов-
див, и на свои ученици. До концерта остават две 
седмици и разговаряме за очакванията и вълнения-
та около неговата подготовка с  Красимира Данко-
ва.
 - Г-жо данкова, имате 

специален повод за този 
концерт, какво очаквате 
най-вече от него?
 - Специалният повод 
са моите 50 години живот  
с пианото. В тях влизат 10 
години обучение в школи-
те и Средното музикално 
училище в град Русе, по-
сле пет години в Академи-
ята за музикално, танцово 
и изобразително изкуство 
(АМТИИ) в Пловдив и 35 
години преподавателска 
дейност. Замислих концер-
та като много мила среща 
между мен и моите учени-
ци. 
 - този концерт ваша  
първа изява ли е в Габро-
во?

 - Не, това не е пър-
вият, организиран от мен, 
концерт в Габрово. През 
2018 година подготвих кон-
церт „За два рояла“ - така 
се казваше, с участието 
на моите ученици Сийка 
Русев и Калъм Хеджис. 
Тогава ми съдействаха Пе-
тко Койчев - директор на 
Драматичния театър, и не-
говият екип.
 Сийка Русева е профе-
сионален музикант, учител 
по музика, пиано, китара  
и пеене в град Кубрат, 
а Калъм Хеджис тогава 
беше на 12 години, англи-

чанин, който живее със 
семейството си в Саласу-
ка край Дряново. 
 На концерта свирих 
със Сийка на два рояла, 
а Калъм свири самостоя-
телно и с мен на четири 
ръце.
Предизвикателство беше 
тогава изпълнението на 
два рояла на Адажио от 
Карл Филип Емануел Бах.
 - Разкажете повече 
за вашите ученици, кои-
то ще вземат участие в 
предстоящия концерт?
 - Моите ученици вече 
са се пръснали из цяла 
България, та дори и по 
света. Някои продължават 
да се занимават профе-
сионално с музика, други 

имат други професии. Но 
всички те са вече порас-
налите ми деца. Когато 
дойде идеята за този кон-
церт, я споделих с много 
от тях. Някои са възпре-
пятствани заради свои ан-
гажименти, други не мо-
гат да дойдат, защото им 
трябва много време за  
самоподготовка. Но имам 
обещанието на повечето 
от тях, че ще присъстват в 
публиката. С много от тях 
не сме се виждали години 
наред и за мен срещата с 
тях ще е много вълнуваща.
 - кои ще бъдат изпъл-

нители на концерта?
 - Досега зная, че със 
сигурност ще свирим с 
пет от моите ученици, кои-
то вече ми потвърдиха 
своето участие. 
 Сийка Русева, която  е 
моя ученичка от първия 
ми випуск в Дряново, с 
който много се гордея. 
 Очаквам Йоана Саво-
ва да пристигне от София. 
Тя е професионален му-
зикант, преподавател по 
пиано. 
 Ще дойде Ренета Дар-
гова, която живее във Ве-
лико Търново. Радвам се, 

че ще свирят и Ваня Иг-
натова от Габрово, и Иван 
Анастасов, който наесен 
ще бъде в 7 клас.
 Всички те ще свирят 
свои любими произведе-
ния за пиано по свой из-
бор. Творбите, които ще 
изпълнят на сцената, са 
техни любими пиеси за 
пиано. За мен е много ин-

тересно в каква светлина 
ще ги видя.
 Всички се подготвят 
самостоятелно на основа-
та на тяхната любов към 
музиката и на знанието, 
което са получили преди 
години в подготовката си. 
 - Представете доц. 
красимира Филева, коя-
то ще вземе специално 
участие в концерта?
 - Аз съм много щастли-
ва, че доц. Филева прие 
моята покана за участие.   
Тя е много уважаван пре-
подавател по пиано. През 
живота си съм имала 9 
преподаватели и всеки ми 
е дал от своите знания, но 
в Академията за музикал-
но, танцово и изобрази-
телно изкуство в Пловдив 
наученото от доц. Филе-
ва беше нещо повече от 
предвиденото в програма-
та. Тя е много всеотдаен, 
много деликатен човек, с 
голям опит като препода-
вател и несравними въз-
можности като пианист.
 - каква е разликата  
за изпълнителя, когато 
свири вкъщи и на сцена?
 - За да свири на сце-
на, всеки изпълнител тряб-
ва да бъде научен на това 
от своите преподаватели. 
Спонтанността и вдъхно-
вението винаги са само 
съпътстваши детайли от 
една задълбочена подго-
товка. 
 Аз съм благодарна на 
своите преподаватели, 

че са ме научили да се 
чувствам добре на сцена-
та и да я обичам. И това 
аз се старая да предавам 
и на своите ученици. 
 Сцената е място за об-
щуване чрез универсалния 
език на музиката, място 

на съприживяване и връз-
ка между изпълнител и 
публика.
 - как се става пре-
подавател по музика и 
може ли всеки изпълни-
тел да бъде такъв? 
 - Преподаването из-
исква друга нагласа, коя-
то също изисква талант 
да бъдеш преподавател. 
И ключовата дума е обич 
към изкуството и към 
прохождащите в музика-
та. Човек трябва да има 
непрекъснато желание да 
се раздава и това да го 
радва.
 - днес почти няма му-
зикално произведение, 
което да не може да бъде 
намерено в интернет и 
слушано чрез слушал-
ки или без телефон или 
тонколони. концертът на 
живо ще се пребори ли с 
тази тенденция? 
 - Концертът на живо 
винаги ще носи своя не-
повторим заряд и ще бъде 
притегателен център за из-
пълнители и публика. В 
това аз вярвам!
 - а кои изработи афи-
ша за концерта?
 - Ненчо Пенчев - фо-
тограф и видеооператор, 
подготви афиша, за което 
съм му много благодарна.

Кðасèмèðа Даíкîва: "Замèслèх кîíцеðта катî 
мíîгî мèла сðеща межäу меí è мîèте учеíèцè" 

продължава от стр. 1
За гордост е и храмът „Св. 
Архангел Михаил” - памет-
ник на културата, който е 
изгорен от турското на-
шествие през 1789 г., въз-
становен през 1838 г. и 
осветен през 1885 г. от 
търновския митрополит 
Климент Браницки, със 
светско име Васил Дру-
мев. Джон Бризби пожела 
да влезе в храма и оста-
на възхитен от църковните 
стенописи, воден от Антон 
Колев, ревностния млад 
член на дружество „Тра-
диция”, който не пропуска 
да си дойде от София за 
възстановките, които съ-
буждат възторга на съвре-
менника.
 В читалище „Зора 1872 
г.” в присъствието на сте-
кли се новомахленци бе 
представен документал-
ният филм в превод на 
английски език за истори-

ята на село Нова махала 
и известните личности, с 
акцент на книжовника и 
държавник Тодор Бурмов. 
Стихотворението „Мило 
училище”, включено в кли-
па от автора доц. Петя 
Цонева, преподавател във 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий”, особено развълну-
ва госта и залата.
 Със закачлива танцова 
композиция трупа от „Но-
вомахленчета” с художест-
вен ръководител Марина 
Папазова завърши милото 
тържество.
 Развълнуван, като бла-
годари за топлото посре-
щане и че „всичко беше 
толкова прекрасно и ин-
тересно”, Джон Бризби 
специално пожела: „Ще 
помагам за училището. Да 
заживее отново”.  
 За останалите срещите 
на г-н Бризби в Габрово - в 
следващия брой.

Джîí Бðèзáè пîсетè кваðтал Нîва махала - 
ðîäíîтî мястî íа пðапðаäяäî му Тîäîð Буðмîв

Фестèвал íа áългаðскîтî кèíî. Гаáðîвî, плîщаä 
„Възðажäаíе", 29 август, съáîта, îт 20.30 часа


