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димас ад
добив на инертни материали, 

асфалтополагане и строителство
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USD -1.75003, EUR - 1.955830, CHF -1.80045, GBP - 2.23171

ВъзпОменАние

6 месеца 
без нашата 

незабравима съпруга, 
майка, баба 
и прабаба 

Христина
Колева

Големанова
Липсваш ни 

много!
Възпоменанието ще се извърши на 15 юни 

(четвъртък) на Габровските гробища 
от 12 часа, блок 16.

от семейството

„Годишно изпиòàние” в Нàционàлния музей нà оáðàзовàниеòо 8

 адвокатската профе-
сия е свободна, независи-
ма и самоуправляваща се. 
а самоуправление означа-
ва адвокатурата да се са-
мопрочиства, да се бори 

срещу всички отрицателни 
явления, които съществу-
ват сред нейните членове.
 Това заяви от три-
буната на националната 
конференция на българ-

ската адвокатура Ралица 
Негенцова, председател на 
Висшия адвокатски съвет 
(Вас).  
 Тема на тазгодишния 
традиционен форум, който 

се проведе на 10 юни в 
Габрово, беше „етиката и 
правото в дейността на 
адвокатурата. Практически 
проблеми”
 мислим, че това е из-

ключително важна тема за 
всички адвокати и цялото 
общество - каза г-жа Не-
генцова. - Защото не би 
могло по никакъв начин 
да се говори за адвокат-

ската професия, за отри-
цателните явления, които 
съществуват, ако ние не се 
преборим с тях и не пока-
жем на обществото, че ус-
тановявайки какви са не-
дъзите, се мъчим да се от-
ърсим от тях. Това е пътят, 
за да може действително 
адвокатът да се свързва с 
борбата за справедливост, 
законност и обективност".
 В подкрепа на нейните 
думи се изказа Людмил 
Рангелов, зам.-председа-
тел на Вас:
 аадвокатурата, като 
една огромна и много ва-
жна част от интелигенци-
ята на обществото, трябва 
да задава критериите за 
етичност в поведението 
- както в съдебна зала, 
както във всеки контакт с 
клиент и магистрат, така и 
навън - в обществото. За 

да може нашата общност 
да получи съответното 
уважение, съответния рес-
пект, съответното влияние 
върху процесите, които те-
кат в това общество.
 адвокат Рангелов за-
едно с колежката си ели 
Христова бяха основни 
лектори на конференици-
ята и с конкретни тези и 
примери зададоха тона на 
дискусията, проведена в 
зала "Възраждане".
 според г-жа Христо-
ва българската адвокатура 
днес е атакувана с най-
разнообразни и съвремен-
ни форми. "Те целят да 
подкопаят вековните ни 
традиции, затова ние тър-
сим  съвременни оръжия 
и не бихме позволили по 
никакъв начин това, което 
векове е градено, да бъде 
принизено."        стр. 3

Адвокàòуðàòà е ðешенà дà ñе пðочиñòи

Отляво-надясно: Стефка Въжарова - главен секретар на ВАС, Людмил Рангелов - зам.-председател, Ралица Негенцова - председател, Ели Христова - лектор, 
Евгени Попов - председател на адвокатската колегия в Габрово и домакин на националната конференция на адвокатурата, проведена на 10 юни в Габрово

ГАБРОВО
ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 26
тел./ф. 800-830,�807-701
www.heros-bg.com

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 Трийсет и девет годиш-
ният рецидивист анчо м. 
и съучастникът му  Дико 
Б., на 42 години, влизат в 
затвора като извършители  
на измама в големи раз-
мери, реши районният съд 
в Габрово.
 Двамата са осъдени 
по обвинителен акт на Ра-
йонната прокуратура за 
измама в големи размери.  
анчо м. е осъден на че-
тири години лишаване от 
свобода при строг режим, 
а съучастникът му  Дико 

Б. ще изтърпи наказание 
от пет години лишаване от 
свобода  при общ режим.
   анчо и Дико бяха при-
знати за виновни „че за 
времето от 11 до 17 ав-
густ 2015 г. в Габрово, при 
предварителен сговор, с 
цел да набавят за себе 
си имотна облага възбу-
дили и поддържали у Н. 
П. заблуждение, че постъ-
пилите пари по банковата 
му сметка са собственост 
на фирмата на обвиняеми-
те, поради което следва 
да ги изтегли и да им ги 
предаде във връзка с бъ-

дещото му постъпване на 
работа в същата фирма...“ 
пише в обвинителния акт. 
с това двамата измамници 
му причинили имотна вре-
да  в размер на 32 000 лв., 
представляваща големи 
размери, по закон. анчо е 
извършил престъплението 
си в условията на опасен 
рецидив.
 И двамата са осъжда-
ни. Познавали се и били в 
добри отношения. 
 Жертвата им – Н. П., 
притежавал наследствено 
жилище в град Габрово. 
На неустановена дата през 

август 2015 г., прибирайки 
се към дома си, бил зас-
тигнат от Дико Б., който 
му се представил под име-
то „Дачо“. После подкарал 
уж неангажиращ разговор. 
В един момент Дико вни-
мателно вметнал, че знае, 
къде работи Н. П. и искал 
да му предложи да работи 
при него. Допълнил, че го 
иска за касиер и добавил, 
че притежава няколко ма-
газина.  след този разго-
вор двамата измамници се 
срещнали няколко пъти с 
набелязаната жертва. За-
вели го из няколко града 

и го черпили. При срещите 
Дико Б. все твърдял пред 
наивния мъж, че ще го на-
еме на работа, като ще му 
плаща 600-700 лв., ще му 
внася осигуровките, ще му 
открие банкова сметка, по 
която да получава прево-
ди на служебни средства. 
За да бъдел сигурен, че 
касиерът му няма да зло-
употреби със служебните 
пари, поискал гаранция.  

продължава на стр. 2

Измàмнициòе Анчо и Дико влизàò в зàòвоðà
Двамата продали апартамента на наивник, който им го прехвърлил като „бъдеща гаранция“ за честността си

заРкО гатЕВ

 световната купа по 
хандбал за мъже започ-
ва днес паралелно в гра-
довете Габрово и Велико 
Търново. 16 отбора от цял 
свят ще се борят за отли-
чията, като националният 
тим на България е в Група 
„с“, заедно със съставите 
на Кипър, андора и азер-
байджан.  Нашите започ-
ват участието си срещу 
Кипър от 18.30 часа днес 
в зала „Орловец“, веднага 
след официалното откри-
ване на първенството. Във 
вторник и сряда от 18 часа 
националите ни играят с 
андора и азербайджан, от-

ново в Габрово. В състава 
на България е габровецът 
Росен Колев, който играе 
в Германия с екипа на 
„Шалке 04“. В треньорския 
щаб е треньорът на „Чар-
дафон“ Христо Йорданов. 
 "Напълно готови сме 
за предстоящите мачове. 

На лагер сме от 3 юни и 
ежедневно правим двура-
зови занимания. Бяхме за 
кратко и до Косово, къде-
то направихме контролни 
срещи, за да сме по-добре 
подготвени тактически. 
Към момента има няколко 
хандбалисти, които имат 
оплаквания, но до начало-
то на срещите всичко ще 
е наред. Настроението в 
отбора и атмосферата са 
чудесни. Всички отлично 
осъзнават важността на 
турнира и съм убеден, че 
до един ще дадат макси-
мума от себе си в пред-
стоящите битки. Първият 
мач е най-важен и тежък. 
Играем с Кипър с трябва 

задължително да започнем 
с успех шампионата. след-
ващите съперници азер-
байджан и андора също не 
са за подценяване, но от 
записите, които гледаме 
съм оптимист за крайния 
успех. Трябва да завършим 
на първото място в група-
та и да отидем на 1/4-фи-
налите. сметки не правим, 
излизаме всеки мач за 
победа и да зарадваме 
публиката в залата. целта 
ни е място в Топ 4, а защо 
не и нещо повече. Нека 
феновете да дойдат и да 
ни подкрепят. Играем за 
България и имаме нужда 
от тяхното присъствие", 

продължава на стр. 8

Бълãàðия òðъãвà в áиòкà зà медàлиòе 
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“Чàðдàфон-
Оðловец" 

ñ вòоðà 
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Тодоðов"
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 � СТРОИТЕЛНИ И ИНЕРТНИ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ
 � СТРОЕЖ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА
 � ПРОИЗВОДСТВО НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ И ПОЛАГАНЕ НА  
   ПЪТНИ АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ
 �  ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНИ И ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ
 �  ПЪТНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
 �  ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
 � УЛИЧНИ И ПАРКОВИ БЛАГОУСТРОЯВАНИЯ
 � УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ

ГАБРОВО, УЛ. „СТАНЦИОННА“ 3
тел. 80-60-76, 80-60-88, e-mail: patstroi@abv.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ДРУЖЕСТВО
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА:

ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД

Работим за вас!

ßÐÚÌÎÂ�ÀÖ�•�ÎÎÄ

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

ÐÀÄÈÀÒÎÐÈ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET 

ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ�ÌÀÒÅÐÈÀËÈ
ÑÊËÀÄ�ÍÀ�ÅÄÐÎ� 80�80�65
ìåæäó�Ïîæàðíàòà�è�“Ïîäåì”

БОРСА
ßÐÚÌÎÂ�ÀÖ�•�ÎÎÄ
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оторизиран представител на 
системи за оКачени тавани
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ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО В ЧУЖБИНА
ВЕНЕЦИЯ-ВЕРОНА-ПИЗА-ФЛОРЕНЦИЯ - 05.05,465 лв.
ДУБРОВНИК-БУДВА-КОТОР - 07.06, 435 лв.
БАВАРСКИ ПРИКАЗКИ - 02.10 - 545 лв.
ШВЕЙЦАРИЯ-ИТАЛ. ЕЗЕРА - 28.08, 735 лв.
ХЪРВАТСКА И СЛОВЕНИЯ - 17.05/26.07/11.10 - 459 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА - 21.06/14.10, 429 лв.
ВИЕНА И БУДАПЕЩА - 05.07 - 385 лв.
ПРАГА И КАРЛОВИ ВАРИ - 19.06/21.08, 555 лв.
ОХРИД И АЛБАНИЯ - 19.05-259/07.04, 255 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 06.05/15.07/12.08/ 
14.10/11.11/16.12/ - 125 лв.
ГЪРЦИЯ-КОРФУ - 23.05/20.09 - 5 дни - 265 лв.
БРАШОВ, СИГИШОАРА, СИБИУ, СИНАЯ - 
26.05/30.06/20.10 - 199 лв.
АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКИЯ ХОЛИВУД - 19.05/13.10-129 лв.
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ, ВРАЦА-ЧЕРЕ-
ПИШКИ МАНАСТИР - 10.06/21.10-85 лв.

РИЛСКИТЕ ЕЗЕРА - 13.07/10.08 - 165 лв.
ЗАМЪКА В РАВАДИНОВО-БЕГЛИКТАШ-КИ-
ТЕН - 14.07 - 115 
ОЧАРОВАНИЕТО НА ПИРИНСКИТЕ ЕЗЕРА - 
20.07/17.08 - 149 лв.
ПОЧИВКИ 2017 ОТ ГАБРОВО
П-КА В ПАМПОРОВО С ФАНАРИ И ЗЛАТО-
ГРАД - 05.07/26.07/19.08/23.08 - 225 лв.
ПОЧИВКА В ТАСОС - 02.07/ 23.07/ 06.08/ 
20.08, 395 лв.
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ - 7 дни - 320 лв., 01.07/
08.07/15.07/22.07/29.07/05.08/12.08/19.08/26.08
МИНИ ПОЧИВКА В КИТЕН - 5 дни,225 лв.,24.
06/28.06/08.07/12.07/28.07/13.08/23.08/02.09 
МИНИ ПОЧИВКА В КИТЕН -7дни-280 лв.,
02.07/16.07/22.07/01.08/07.08/17.08/27.08 
КОРФУ-ГЪРЦИЯ - 7 дни, 450 лв., 02.06/ 
25.08/01.09/22.09/29.09
ПОЧИВКА В АЛБАНИЯ - 7 дни,389 лв.,03.07

29/03

�ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ: 
- ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА И ЕЗЕРОТО ЛУГАНО 
- 6 дни, 1099 лв.; РИМ И СЕВЕРНА ИТАЛИЯ 
- 7 дни - 1085 лв.; РИМ - 4 дни-705 лв.; 
ФЛОРЕНЦИЯ - 4 дни - 705 лв.; РИМ И ЮЖНА 
ИТАЛИЯ - 7 дни-1085 лв.; МИЛАНО, ЛАГО ДИ 
КОМО, ЛАГО ДИ ГАРДА, ВЕРОНА - 4 дни - 699 
лв.; ЛОНДОН - 8 дни - 1579 лв.; ЕДИНБУРГ - 5 
дни – 1199 лв.; ШОТЛАНДИЯ И АНГЛИЯ - 10 
дни - 2489 лв.; ЦЯЛА СКАНДИНАВИЯ И БЕРГЕН 
- 11 дни, 2619 лв. HTTP://WWW.AGENCY-
METAL.COM/EKSKURZII/SASSAMOLET/ 
�ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС:
 - СОЛУН, МЕТЕОРА, ВЕРГИНА – 179 лв., 3 
дни; ПАРИЖ, ВИЕНА, ЗАЛЦБУРГ - 10 дни-725 
лв.; ПРОВАНС - 9 дни, 785 лв.; ФРАНЦИЯ И 
ШВЕЙЦАРИЯ - 10 дни, 969 лв.; ПРИБАЛТИКА 
И ПОЛША - 12 дни – 1355 лв. HTTP://WWW.
AGENCY-METAL.COM/EKSKURZII/SAVTOBUS/
�КРУИЗИ: 
- ЛУКСОЗЕН КРУИЗ - АТИНА, ОЛИМПИЯ, КОТОР 
И ОСТРОВИТЕ МИКИНОС, РОДОС, ХИОС - 7 
дни – 978€ (външна каюта),10.06.17,26.08.17

- РОМАНТИЧЕН КРУИЗ - 4*- кораб COS-
TA ZELIZIOZA, ВЕНЕЦИЯ, БАРИ, КОРФУ, 
САНТОРИНИ, АТИНА,ДУБРОВНИК - 22.10.2017-
649€; 19.11.2017 – 449€
- ПОРТУГАЛСКА МАГИЯ - 10ДНИ-
САВОНА,МАРСИЛИЯ, МАЛАГА КАДИС, ЛИСАБОН, 
ВАЛЕНСИЯ, БАРСЕЛОНА-15.09.17-999€; 
25.09.2017- 849€; 25.10.2017 – 749€;
- КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ И МАДЕЙРА 
- 11 дни, 20.09.2017-899€;01.10.2017-
749€;23.10.17-699€. HTTP://WWW.AGENCY-
METAL.COM/CRUISES/
�ПОЧИВКИ С АВТОБУС:
- ПОЧИВКА В АВСТРИЙСКИТЕ АЛПИ-55+И 
ПРИЯТЕЛИ - 8 дни, 799 лв., 24.06.2017 и 19.08.2017 
- ВЪРНЯЧКА БАНЯ ЗА 22.09.- 3 дни - 249 лв. 
- ТОСКАНА-55+И ПРИЯТЕЛИ,9дни,699лв.пълен 
панс. http://www.agencymetal.com/pochivki/
preporchano/

МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯ ЗА ТУРИЗЪМ
 “СТЕФАН КАРАДЖА” 3
  0877/61 05 58

066/830251МЕТАЛ ТУР

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
05/05

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 

02/06

* КРУИЗ ПО Р. ДУНАВ - ВИЕНА-БУДАПЕЩА-
БРАТИСЛАВА-МЕЛК-ПАСАУ-ВИЕНА - 29.10.17, 
от 1132 лв., с тръгване от ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
* ОДРИН за 1 ден, 10.06./24.06./30.07., 40 лв.
* БУКУРЕЩ за 1 ден, 24.06./22.07., 40 лв.  
* ИСТАНБУЛ  от 129 лв.
* СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 15.07.,1 нощ.,125 лв.
* СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 09.06.,2 нощ.,163 лв.
* ПОРТО ЛАГОС-КАВАЛА-ТАСОС -20.07.,215 лв.
* ОХРИД-АЛБАНИЯ - 20.09., 3 нощ., 265 лв.
* ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 20.09., 3 нощ., 410 лв.
* АТИНА-КОРИНТ-МИКЕНА-ДЕЛФИ - 21.06./ 
01.08./26.09, 360 лв., от СЕВЛИЕВО/В.Т-ВО
* МИНИ ПОЧИВКА НА ОСТРОВ КОРФУ - 28.06., 4                                                                       
ол инклузива, 450 лв.,ОТ СЕВЛИЕВО/В. ТЪРНОВО
* ПОЧИВКА НА ОСТРОВ КОРФУ от 
25.08./01.09./22.09./29.09. - 7 закуски и вечери, 

от 470 лв., ОТ СЕВЛИЕВО/В. ТЪРНОВО
* ПОЧИВКА НА ОСТРОВ ТАСОС вс. петък от 
02.06. до 22.09., 7 нощ., от 383 лв.,от ГАБРОВО
* ПОЧИВКА НА ХАЛКИДИКИ вс. седмица м. 
юни и септември,7 нощ.,от 594 лв., от ГАБРОВО
* ПОЧИВКА В АЛБАНИЯ вс. седмица м. юни 
и септември, 7 нощ., от 551 лв., от ГАБРОВО
* ПОЧИВКА НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО - 30.06.-5 
нощ.,зак. и вечери, 330 лв., от Севлиево/В. Т-во
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ  
БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА - 16.06.,125 лв., 
СТОБСКИ ПИРАМИДИ-МЕЛНИК-ЗЛАТОЛИСТ-РУ-
ПИТЕ - 23.06./14.07, 134 лв., РИЛСКИ МА-
НАСТИР-МЕЛНИК-РУПИТЕ - 30.06., 130 лв., 
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 28.07, 155 лв.
ПОЧИВКА В КИТЕН/СОЗОПОЛ с 4/6 нощувки и 
транспорт от Габрово от 225/280 лв. за м. 6, 7, 8, 9
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ  

sviat@mail.bg
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АвТобусни еКсКуРзии в бъЛгАРия и бАЛКАнсКи сТРАни:
•средновековен събор   "МАДАРсКи КонниК" 24.06 1 ден 23 лв
•ДЖуЛАЙ МоРнинг с ДЖон ЛоуТън и бТР в Тутракан 30.06 2 дни 46 лв.
•беЛогРАДЧиШКи сКАЛи,пещери венеЦ и ЛеДениКА, 
КАЛеТо - Мездра и боЖи МосТ 08.07. 2 дни 77 лв.
•вЛАсинсКоТо езеРо в сърбия и ЖДРеЛоТо
на РеКА еРМА в Трън 15.07. 2 дни 78 лв.
•сеДеМТе РиЛсКи езеРА, воДоПАД сКАКАвиЦА и 
РиЛсКи МАнАсТиР 21.07. 3 дни 137 лв.
•оЧиТе нА богА / ПеЩеРА ПРоХоДнА 12.08. 1 ден 22 лв.
•РоДоПи, АвТенТиЧен събоР въЛЧи КАМъК, 
пещерите ДявоЛсКо гъРЛо и ягоДинсКА 26.08. 2 дни 70 лв.
•РоДоПи, пещерите ягоДинсКА и ДявоЛсКо гъРЛо,  
АсеновА КРеПосТ 02.09. 2 дни 70 лв.
•оХРиДсКо езеРо- Мини ПоЧивКА 20.09. 5 дни 245 лв.
•сАнДАнсКи Пее, зАигРАвА, ПиРинА зАЛЮЛявА. 
Петрич, Рупите, Пр. стойна, Мелник, Рилски манастир 13.10. 3 дни 127 лв.
•сКАРиАДА в зЛАТогРАД, КАМенни гъби, 
ПеРПиРиКон и ТАТуЛ 21.10 2 дни 76 лв.

 Не всеки може да пле-
те, но всеки може да се 
научи. Плетенето има сил-
но социално значение, тъй 
като сближава хората. В 
това са убедени участни-
ците в инициативата „На 
седянка с куки и шарени 
кълбета”, която се проведе 
на 10 юни в етнографски 
музей на открито „етър”, 
като част от проявите, 
свързани със световния 
ден на плетенето. 
 На няколко места в 
музея посетителите може-
ха да видят различни на-
чини на плетене – с една, 
с две или с пет куки. 
 Да се научиш да пле-
теш Калоферска дантела 
за един ден е невъзмож-
но, но туристите имаха 
възможността да наблю-
дават уменията на някол-
ко майсторки от Горна 
Оряховица и да чуят инте-
ресните им разкази за ис-
торията на това занятие, 
благодарение на което 
много семейства в мина-
лото успяват да построят 
къщите си. 

За едни плетенето успоко-
ява, за други е интересно, 
за трети – кауза.
 „Изплети топлина”, 
така са нарекли своята 
кампания група хора, кои-
то създават облекла за 
бездомните. маргарита 
соколова от софия е дви-
гател на идеята. Тя идва в 
емО „етър”, за да популя-
ризира плетенето в полза 
на хората в нужда и около 
нея бързо се събират мно-
го посетители, особено 
деца. 
 „Подкрепяме бездом-

ните вече шест години. 
Плетем шапки, шалове и 
ръкавици, за да се сто-
плят хората в нужда в 
студените зимни дни. Вече 
сме стоплили шест хиля-
ди бездомни”, разказва 
маргарита соколова без 
да спира да показва на 
малчуганите около себе 
си първите стъпки в плете-
нето.
 Деца, жени и мъже се 
учат да плетат, увлечени 
от „мисия топлина”. 

 „Чрез плетенето успя-
ваме да съберем и хора-
та в нужда, и плетящи-
те, и дарителите, които 
предоставят прежда. Не е 
необходимо да имаш оп-
ределен социален статус, 
за да участваш в такава 
благотворителната иници-
атива, просто трябва да 
имаш желание.”
 Опитът на маргарита 
соколова показва, че без-
домните хора в България 
са много. Тя цитира стано-

вища на неправителстве-
ни организации, според 
които става въпрос за над 
100 000 души. Официална-
та статистика драстично 
се разминава с това твър-
дение. 
 „За институциите, за 
да си бездомен, трябва да 
отговаряш на определени 
критерии, да пребиваваш 
в някакъв тип социално 
заведение. много бездом-
ни не стигат изобщо до 
там.”

 В Луковит има жена, 
която спи под мост. Това 
казват две момичета – Бо-
жидара и Преслава на 12 
години, които са седна-
ли с куки в ръцете до 
маргарита на Чардака на 
Табаханата в емО „етър” 
и се заслушват в думите 
й. Летните си ваканции 
момичетата прекарват на 
село и вече се замислят 
да помолят бабите си да 
ги научат да плетат. 
 Близо до Книгопрода-

вницата в музея жени от 
разградското село Побит 
камък обсъждат доста по-
весели теми. 
 една от тях е: „могат 
ли мъжете да се научат 
да плетат?”. с известно 
съчувствие те поглеждат 
куките в мъжките пръсти, 
бавните движения и се-
риозната концентрация и 
отсичат, че най-лесно се 
плете на една кука. Това 
предизвиква учудването 
на представител на сил-
ния пол, който е проявил 
любопитство и се е осме-
лил да заплете бримки от 
подадената му прежда.
 андон Черковски от 
стара Загора насърчава 
съпругата си Димитринка 
да покаже своите умения. 
семейството е дошло спе-
циално за Деня на плете-
нето в емО „етър”. 
 „моята съпруга се на-
учи да плете сама, полз-
вайки интернет. Чете мно-
го сайтове, включително 
и английски. събират се 
с нейни приятелки и спо-
делят опит. Заниманието 
е интересно, има много 
неща от миналото, които 
се преоткриват днес. мно-
го млади хора предпочи-
тат да си купят ръчно из-
работени неща – шалове, 
шапки, ръкавици”, уверява 
андон Черковски. 
 Той не се колебае да 
доведе съпругата си в 
емО „етър” за Деня на 
плетенето, но увереност-
та му значително спада, 
когато жените от разград-
ското село Побит камък 
му връчват куките.
 Те членуват в читали-
ще „самообразование” 

и представят плетене на 
една, две и пет куки. От 
малки са се учили да пле-
тат от своите баби, ха-
ресва им и ги успокоява. 
Плетат без да поглеждат 
ръкоделието. Вместо това, 
могат да гледат сериала 
си. 
 Представителките на 
читалището показват из-
плетен предмет с шири-
на над метър и дължина 
над метър и четиридесет, 
върху който е изобразена 
Богородица. става ясно, 
че са го донесли да го 
представят в емО „етър” 
пред повече хора, а иначе 
е дарение за църквата в 
селото, където предстои 
да бъде сложен на една 
от стените. 

Плетенето с пет куки 
може да е голям майстор-
лък, но всъщност важни 
са естетическите качест-
ва на плетивото. Първите 
плетачки, които днес мо-
жеха да бъдат видени при 
влизане в музея изработ-
ваха плетива с една кука. 
 Наистина, не всеки 
може да плете, но всеки 
може да се научи. В све-
товния ден на плетенето 
на открито в емО „етър” 
се включиха и виртуози 
с куките, и любители, и 
начинаещи. Плетоха жени, 
деца и дори мъже. Някои 
плетоха в името на своя 
кауза, други за удоволст-
вие, трети – от любопит-
ство. Всеки с убеждение-
то, че след световния ден 
на плетенето куките и ша-
рените кълбета трябва да 
станат част от ежедневие-
то на техните семейства.

продължава от стр. 1
Измамникът внушил на 
жертвата, че това може да 
бъде единствено апарта-
ментът му, т. е. накарал го 
да упълномощи съучастни-
ка му -  анчо м., с права 
върху имота си. 
 Н. П. се съгласил  и 
дал пълномощно на анчо 
м. да се разпорежда с 

жилището му в  Габрово. 
Това и чакали двамата – 
използвали пълномощното 
и продали жилището на 
пострадалия за сумата от 
32 000 лв. Парите били 
преведени по откритата 
преди това банкова смет-
ка на името на Н. П., но 
те не останали дълго там. 
Знаейки, че по сметката 

вече има превод, измам-
ниците се обадили на Н. 
П., като му заявили, че 
трябва да изтегли сред-
ствата от сметката си и да 
им ги предаде. Излъгали 
го, че това са служебни 
пари и че той, като чес-
тен човек, трябва да им 
ги даде. Присъдата не е 
окончателна.

Измàмнициòе Анчо и Дико влизàò в зàòвоðà

В ЕМО „Еòъð” някои плеòохà в имеòо нà ñвоя кàузà, 
дðуãи зà удоволñòвие, à òðеòи оò люáопиòñòво
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продължава от стр. 1
 Лекторите показаха  
с конкретни примери, че 
справедливата конкурен-
ция между адвокатите е 
подложена на риск пора-
ди честите нарушения на 
правилата, забраняващи 
рекламата на адвокатска-
та дейност и използването 
на средства за привли-
чане на клиенти, несъв-
местими със Закона за 
адвокатурата и етичния 
кодекс.
 става въпрос за ин-
тернет страници на ад-
вокати и адвокатски дру-
жества, които гилдията 
изобщо не познава като   
колеги; за собствени тв 
предавания и медийни из-
яви; за създаването на 
развлекателни или обучи-
телни предавания по сце-
нарии на адвокати, които 

споделят конкретен опит 
от своята практика.
 „Независимостта на 
адвокатската професия 
е силно застрашена от 
лица, които използват по 
някакъв начин званието 
адвокат, без да са адвока-
ти и които действат като 
работодатели на адвока-
ти, привличайки клиенти 
чрез интернет платформи, 
категорични бяха основ-
ните лектори. - самоупра-
влението на адвокатура-
та също е подложено на 
риск поради проявите на 
неуважение от страна на 

адвокати към органите на 
адвокатурата и дейността 
им, както и на игнориране 
на правилата на уреждане 
спорове между адвокати.“
 според главния се-
кретар на Вас адвокат 
Въжарова „конференцията 
е протекла при изключи-
телен интерес от страна 
на всички колеги, които 
са делегати и смятат, че 
посланията, които ще от-
правим към останалите 
колеги в страната, а те 
не са по-малко от 13 500, 
следва да достигнат до 
всички граждани.“  
 Какви практически 
стъпки следват след на-
ционалния форум?
 „Всяка една конфе-
ренция, която провежда 
българската адвокатура, 
има своята практиче-
ска насоченост - поясни 

след форума адвокат Не-
генцова. - Идеята е ние 
сами да установим как-
во е необходимо да бъде 
направено, потребността 
на обществото от проме-
ни в каквато и да било 
област и оттам нататък 
да използваме допустими-
те законови инструменти 
за постигането на тези 
цели. В обществото има-
ше дискусия и поискахме 
промени в Закона за ад-
вокатурата, защото дина-
миката на общественото 
развитие води до това, че 
се създава необходимост 

от промени. може да зву-
чи малко изтъркано, но 
сега се говори за съдебна 
реформа, а съдебна ре-
форма без адвокатура не 
може да съществува. съ-
дебна реформа без про-
мени в законодателството 
не би могло да има. Това 
са промени не само в 
нашия устройствен закон, 
но и промени във всички 
процесуални закон. Ние 
считаме, че обществено-
то развитие показва, че 
трябва да има промени в 
нашия устройствен закон. 
Днешната тема „етиката 
и правото в дейността на 
адвокатурата. Практичес-
ки проблеми” е насочена 
към начините, по които 
може да се прочисти ад-
вокатура и да се повдигне 
нейния авторитет - като се 
отстранят отрицателните 

явления и възможностите 
да съществуват тези явле-
ния. При това положение 
ще се издигне ролята на 
адвокатурата. За да не 
ни сочат заради единици, 
че има нещо, което не 
е на своето ниво в ад-
вокатурата. За да може 
действително адвокатът да 
се свързва с борбата за 
справедливост, законност 
и обективност, считаме, 
че сме в защита на ин-
тересите на гражданите, 
затова трябва да защитим 
сами своята професия и 
достойнство. 

 много важно е да се 
знае, че адвокатурата е 
конституционно закрепе-
на. Ние не сме непра-
вителствена организация. 
много ни бъркат, но ние 
не сме НПО. Конституцята 
в член 134 определя каква 
е адвокатската професия.
 адвокатурата взе -
ма отношение по всички 
закони – наше право и 
задължение е. Ние сме 
изразили становището си 
изцяло както по съдебната 
реформа, така и по За-
кона за съдебната власт. 
Прилагаме закона и иска-
ме да бъде прилаган пра-
вилно и еднакво. Нашата 
борба е да имаме спра-
ведливо, безпристрастно, 
прозрачно и бързо право-
съдие.“
 На въпрос как Висши-
ят адвокатски съвет гледа 
на скандалите в съдебна-
та власт, адвокат Рангелов 
отговори така:
 „На скандалите гледа-
ме от дистанция и не се 
намесваме, защото сме 
независима, неполитиче-
ска организация. а скан-
далите възникват, защото 
някои се опитват да пра-
вят политика там, къде-
то политика не се прави. 
В съдебните институции 
политика не се прави 
– политика се прави в 
парламента. а съдебната 
система привежда тази 
политика в изпълнение. 
Затова се получават скан-
дали - заради опитите да 
се прави политика там, 

където не се прави.“
 според адвокат ели 
Христова съдебна рефор-
ма не може да се прави 
без адвокатурата:
 „с последните про-
мени в Конституцията на 
Вас се дадоха нови пра-
вомощия. Правомощия, за 
които се борим от години. 
Това е възможността Вас 
да сезира Конституцион-
ния съд за некоституцион-
ни норми и закони. Вас 
създаде един правно-мо-
зъчен тръст, наш помо-
щен орган - Комисията по 
правни въпроси. Тя обеди-
нява експерти и специали-
сти в различните клонове 
на правото. И сме готови 
и предлагаме на държава-
та, на бизнеса нашия екс-
пертен потенциал. Искаме 
да се работи за една ре-
ална съдебна реформа. Тя 
не е самоцел, не започва 
от днес само за да угодим 

на някого. Реформа тряб-
ва да има и всички сме 
убедени в това“.
  Висшият адвокатски 
съвет благодари за из-
ключително любезното до-
макинство на кмета на 
Габрово Таня Христова и 
на областния управител 
Невена Петкова, които 
поздравиха участниците в 
конференцията.
 В обръщението си към 
конференцията Таня Хри-
стова каза: 
 „Въпросите, свърза-
ни със справедливост и 
спазване на закона,  са 
изключително важни. Вие 
сте стожери на закона и 
правото, а справедливост-
та е най-важният принцип. 
Темата е изключително 
интересна. Тя носи в себе 
си посланието, че етиката, 
правото и справедливост-
та вървят заедно.“
  Областният управител 

Невена Петкова подчерта, 
че в Габровската колегия 
е започнала първите си 
професионални стъпки.
 „На вас, адвокатите, 
обществото поверява до-
верие, очакване за спра-
ведливост - каза г-жа Пе-
ткова в обръщението си 
към участниците в конфе-
ренцията. - Гласуваното 
Ви доверие е ваша от-
говорност да превърнете 
върховенството на закона  
в осезаема реалност за 
вашите клиенти.“
 адвокатите бяха поз-
дравени и от името на 
Националния музей на 
образованието - Габрово, 
който получи дарение за 
музейната библиотека - 
правна литература.
 Дарение от Вас полу-
чи и Региоанална библио-
тека „априлов - Палаузов“
 Бояна Пенчева
снимки Меглена Златева

 

Адвокàòуðàòà е ðешенà дà ñе пðочиñòи

 Висшият адвокатски съвет избра да проведе тазгодишната национална конференция на българската адвокатура в 
Габрово. Събитието се организира със съдействието на Габровската адвокатска колегия и Община Габрово. Според органи-
заторите има символична връзка между възрожденското наследство в областния град и идеята на форума - да се възродят 
вековните традиции в адвокатската професия. В конференцията се включиха около 150 участници, които работиха в петък 
и събота, в неделя се запознаха с културно-историческите забележителности в Габрово и поднесоха цветя на паметника на 
Генчо Негенцов, познат с литературния псевдоним Ран Босилек. Негенцов е юрист, защитил докторат в Брюксел през 1916 г.

 Кметът на Габрово Таня Христова посрещна изключително сърдечно представителите 
на българската адвокатура и Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет. 
„Вие сте не само приятел, дарител и партньор на Габрово - обърна се в приветственото си 
слово г-жа Христова към адвокат Негенцова, - но и човек, който носи силен и изключително 
вдъхновяващ специфичен габровски дух. Благодаря, че сте наш приятел.“ Ралица Негенцова е 
внучка на родения и учил в Габрово детски писател Ран Босилек.

От петото издание на 
единствения по рода си 
национален конкурс за 
вокални формации, дуети 
и триа, изпълнители на 
популярна песен „Хар-
мония“ севлиевската ВФ 
„Upstream Voices“ с вока-
лен педагог ценка Гора-
лова се завърна с пет 
статуетки. Конкурсът се 
проведе на 3 юни в стара 
Загора и негови организа-
толи са местната Община, 
НЧ „Родина 1860“ и во-
кална студия „Усмивки“. В 
старозагорския Драмати-
чен театър се събраха над 
250 участници от софия, 
Пловдив, сливен, Варна, 
стара Загора, севлиево, 
елин Пелин и др. 

Квартет „Upstream 
Voices- Junior“ в състав Рая 
Петкова, Гергана Ганкова, 
Николай

Петров и Десисла-
ва Друмева участваха в 
надпреварата в Първа 
възрастова група заедно 

с осем вокални форма-
ции от от страната. Те се 
представиха блестящо с 
песните „Ладо ле“ на ком-
позитора стефан Дими-

тров и „Mamma mia“ из 
репертоара на шведската 
аББа. Талантливите малки 
певци участват за първи 
път като група на конкурс, 

но спечелиха овациите на 
публика и жури за атрак-
тивното си изпълнение. Те 
се завърнаха с първа на-
града, диплом, статуетка и 

парична премия.
В същата категория се 

състезава и още един със-
тав – този на Росен метев, 
Ива Христова, Кристина 
Неделчева и Никол Ива-
нова. Децата са от се-
влиево и Габрово и са на 
възраст от 6 до 8 години. 
Лъчезарното настроение и 
прекрасна сценична визия 
им донесе втора награда 
и наградата на младеж-
кото жури. Вокална група 
„Upstream Voices-Sweety“ 
изпълни емоционално и 
с много енергия песни-
те „Чуй ме, Дилмано“ на 
стефан Диомов и „Купон“ 
по музика на Том Джоунс 
и текст на Димитър Кър-
нолски.

Във втора възрастова 
група, в категория дуети 
и триа, блестящо се пред-
стави и трио аДИ - анто-
ния Пенева, Далия Кова-
чева и Инес метева /сме-
сен състав от севлиево и

Габрово/. момичетата 

показаха майсторство в 
многогласното пеене в из-
пълнението на „Необясни-
мите неща“ на Нели Ранге-
лова и ,,The Ketchup song” 
на група „Лас Кетчуп“. мо-
мичетата спечелиха първа 
награда, диплом, статуетка 
и парична премия.  

симона Захариева 
и Гала Ботева участваха 
за първи път като дует 
в трета възрастова група. 
Двете невероятни певици 
с мощните си гласове из-
пълниха залата с енер-
гия и сила. с прекрасното 
си усещане за музикална 
фраза и блестяша интона-
ция, младите певици спе-
челиха първото място с 
песните „Пролет“ на ком-
позитора Тончо Русев и 
„No more tears“ популярен 
дует на Барбара стрей-
занд и Дона самър.

статуетка и награда за 
най-добър вокален педагог 
получи и ръководителката 
на ВФ „Upstream Voices“ 

ценка Горалова- Гъбенска, 
което е заслужено призна-
ние и висока оценка на 
журито за нейния труд. И 
тази година негов почетен 
председател бе доц. алис 
Боварян, преподавател в 
катедра поп и джаз пеене 
в Нма „Панчо Владигеров“ 
в софия. Заедно с нея жу-
рираха и Венцислав Бла-
гоев, джазов и класически 
тромпетист, артистичен ди-
ректор на „Джаз Форум 
стара Загора“ и Жанина 
Янкулова, вокален педагог 
на студия „Усмивки“. 

За първи път в рамки-
те на конкурса бе органи-
зирана джаз-работилница, 
с участие на всички певци 
от конкурса, ръководена 
от Венци Благоев.  

На Гала- концерта 
в Драматичния театър 
участваха три състава на 
„Upstream Voices“ - трио 
аДИ, дует симона и Гала, 
квартет Рая, Гергана, Ни-
колай, Десислава.

Пеò ñòàòуеòки зà „Upstream Voices” оò конкуðñà „Õàðмония”
 Невена Петкова, Ралица Негенцова и Таня Христова на конференцията в зала „Възраждане“
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО:

Тлъчници, 89 м2, ет. 2 70 000 лв

Комплекс "Христо Ботев", 120м2, ет. 2, 
ново строителство, завършен  97 000 лв
Център, 100 м2, завършен 85 000 лв
Трендафил-2, 104м2, ет. 2 85 000 лв
Шивара, 50 м2, ет. 2 42 000 лв
Крушата, 100 м2 80 000 лв
Младост, 82 м2, ет. 3 38 000 €
Младост, 62 м2, ет.1, надпартер 45 000 лв
Младост, 116 м2, ет. 2 84 000 лв
Широк център, 100 м2, ет. 2 41 200 €
Широк център, 120 м2, ет. 2 49 500 €
ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:

Бичкиня, 57м2, ет. 5   25 000 лв

ШЦ, 63м2, ет. 3/4               42 000 лв
ИЦ, 71 м2, ремонтиран 67 000 лв
Еса, 58 м2, ет. 6/8 36 000 лв
Сирмани, тухла, 60 м2, ет.3/5 38 000 лв
Младост, 58 м2, ет. 8 28 000 лв
Борово, 65м2, ет. 5 36 000 лв
До Севброкерс,  72м2, ет.1 42 000 лв
Бичкиня, 77 м2, ет. 3, гараж 60 000 лв
К-с "Хр. Ботев", 72 м2, ет. 8 20 000 €
Младост, 57м2, ет. 6, с ТЕЦ 26 000 лв
Еса, 63м2, ет. 3 40 000 лв
ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:

Център, 80м2, ет. 3 54 000 лв
ШЦ, 75м2, нов ремонт, обз. 65 000 лв
Севлиево, ИЦ, 140 м2, ет.3/4       70 000 лв
ШЦ, 88 м2, ет. 6/8 55 000 лв
Център, 87 м2, ет. 1 47 000 лв
ШЦ, 115 м2, ет. 2, гараж, мази 45 000 €
Център, 80 м2, ет. 2, нов ремонт     дог. 
До МАК, 86м2, ет. 1    58 000 лв
Бичкиня,95м2,гараж,таван, маза   90 000 лв
Варовник, 105 м2, ет. 4 +гараж 68 000 лв
Голо бърдо, тухла, 75 м2 45 000 лв
Севлиево, ШЦ, 85 м2, ет. 4, т. м. 38 000 €
Център, 90 м2, ет. 3 64 000 лв

Младост, 81 м2, ет. 8/10 45 000 лв
КЪЩИ В ГРАДА:

Еса, ЗП 75м2, ПИ 300м2, гараж 68 000 лв
Стефановци, етаж, 105м2 52 000 лв
Еса, етаж, ЗП 79м2, гараж 50 000 лв
ИЦ, етаж, ЗП 68м2 40 000 лв
Русевци, етаж ЗП 812            45 000 лв
Ново стр.,РЗП 300м2,ПИ 1 дка    130 000€
Център, РЗП 300м2        65 000 €
Варовник, ЗП 82м2, ПИ 959м2    28 000 лв
Русевци, ЗП 66м2, ПИ 2,5 дка  80 000 лв
Велчевци, ЗП 95м2, ПИ 290м2, гараж  
   65 000 лв
Бакойци, РЗП 70м2, ПИ 500м2    18 000 лв
Борово, етаж,ЗП50 м2, ПИ250м2 18 500 лв
Болтата, РЗП 70м2, ПИ 500м2 23 000 лв
Етъра, ЗП 74м2, ПИ 900 м2     53 000 лв
Йонковото, РЗП 118 м2, ПИ 294 м2, 
гаражи 45 000 лв
Камъка,РЗП120м2, ПИ1дка,гараж 45 000 лв
Колелото, РЗП 200м2, ПИ 300м2 65 000 €
Русевци, ЗП 109 м2, ПИ 400м2 100 000 €
Ш. център, ЗП 30 м2, ПИ 178 м2 20 000 лв

ПАРЦЕЛИ В ГРАДА:

Киевци, ПИ 859м2 21 000 лв

Радичевец, ПИ 738м2 12 000 лв
Етъра, УПИ 6 дка   95 000 лв
Киевци, ПИ 1200м2 12 лв/м2

ШЦ, УПИ 826 м2 16 лв./м2

Бойката, УПИ 5 дка      32 000 лв
Етъра, УПИ 1168 м2   7 000 лв
Дядо Дянко, ПИ 10 дка 25 лв/м2

Идеален център, ПИ 1500 м2 200 €/м2

Киевци, УПИ 3.5 дка 16 €/м2

Киевци, ПИ 2 дка 17 €/м2

Йонковото, УПИ 970м2 25 лв/м2

Русевци, УПИ 2100 м2 58 000 лв
Русевци, УПИ 1118 м2 50 000 лв
Русевци, ПИ 1000 м2 25 €/м2

Стефановци, УПИ 2165 м2 10 лв/м2

ШЦ, УПИ 400 м2 13 лв/м2

ШЦ, УПИ 1700 м2 32 000 лв
Шенини, ПИ 1250м2 25 000 лв
Шенини, УПИ 672 м2 10 000 лв
Индустриална зона, УПИ 5 дка 13 €/м2

КЪЩИ В ОБЛАСТТА:

Иванили, РЗП 100м2, ПИ 1 дка 21 000 лв
Трявна, РЗП 200м2 100 000 лв
Драгиевци,РЗП 150м2,ПИ1600м2 25 000 лв

Донино, РЗП 130м2, ПИ 1240м2, гараж  
   52 000 лв
З. дърво, ЗП 40м2, ПИ 600м2 12 000 лв
Харачери, бунгало,ЗП 12м2, ПИ 300м2 6000 лв
Райновци, РЗП 144м2,ПИ 1090м2 36 000лв
Драгановци,РЗП 110м2,ПИ 1400м2 27 000 лв
Богданчовци, ЗП 20м2, ПИ 700м2 10 000 лв
Враниловци,РЗП 120м2,ПИ 570м2, с гараж  
                                    договаряне
Драгановци, ЗП 25м2, ПИ 1000м2 18 000 лв
Драгановци, ЗП 35м2,ПИ 1100м2 14 000 лв
З. дърво, РЗП 120м2,ПИ 1500м2 26 000 лв
Кметовци, РЗП 80м2, ПИ 570м2 36 000 лв
Музга, ЗП 110 м2, ПИ 1430м2 16 000 лв
Фъревци, ЗП 93 м2, ПИ 1198м2 15 000 лв
Харачери, РЗП 100м2, ПИ 500м2 дог.

ПАРЦЕЛИ В ОБЛАСТТА:

Дряново, УПИ 3 дка 23 000 лв
Боженци, УПИ 540 м2 25 000€
Стоевци, УПИ 2018 м2, ток, вода   5 лв./м2

Армени, УПИ 2300 м2, на път 6 лв./м2

Боженци, УПИ 1200 м2 38 000 €
Боженци, УПИ 1790 м2, разрешително за 
строеж 40€/м2

Борики, ПИ 800 м2 12 €/м2

Борики, зем. земя, 2 дка 10 лв/м2

Велковци, ПИ 682 м2 5 000 лв
Велковци, 760 м2 в центъра 10 000 лв
Войново, УПИ 2500м2 13 лв/м2

Враниловци, УПИ 940 м2 15 000 лв
Гръблевци, УПИ 2080 дка 6 500 лв
Драгановци, ПИ 1396м2 4 500 лв
Донино, ПИ 3700м2, на главен път дог.
Драгановци, ПИ 1100 м2 10 лв/м2

Зелено дърво, ПИ 900 м2 12 000 лв
Златевци УПИ 1250 м  32 500 лв
Кметовци, УПИ 600 м2 6 000 лв
Кметовци, УПИ 6 дка договаряне
Поповци,ПИ 1300м2, равен терен 21 лв/м2

Поповци, 3.8 дка 10 лв/м2

Стоевци, УПИ 1240 м2 6 лв/м2

БИЗНЕС ИМОТИ:

ШЦ, магазин, ЗП44м2 25 000 лв
Автогара, офиси, ЗП 464м2   договаряне
Магазин, Трендафил-2, 130м2 150 000 лв
Трявна, хотел, РЗП 350 м2 120 000 €
    ОТДАВА ПОД НАЕМ:      05/06

ИЦ, търг. помещение, 61м2 550 лв./мес.
Лъката,търг. помещение,70м2  300 лв./мес.
Лъката, производствено помещение, 300м2 
  600 лв./мес.

НОВИ ОФЕРТИ - ИЗГОДНИ ЦЕНИ:

Тлъчници, 89м2, ет. 2 70 000 лв
ШЦ, 90м2, ет. 3, лукс          договаряне
Шивара, 86м2 49 500 лв
Комплекс "Христо Ботев", 120м2, ет. 2, 
ново строителство, завършен 97 000 лв
Еса, 73м2, ет. 4 55 000 лв
Еса, 57м2, нов ремонт 37 000 лв
Трънито,РЗП 102м2,ПИ 1034м2  15 000 лв
Бичкиня, 60м2, ет. 2 36 000 лв
Център, ново стр., 100м2, зав.  85 000 лв
Център, 80м2, ет. 3 54 000 лв
Дряново, УПИ 3 дка 23 000 лв

www.garantproperty.eu; 
garant_imoti@abv.bg

Габрово, ул. ”Априловска” № 6 
� 066/808 016, 0896 752 740, 0898 675 565 
София, ”Ив. Денкоглу” 12-14  � 0884 952 421

www.100vesti.info

Новият  “100 вести”
в Интернет

отговори на кръстословицата от брой 131, събота
ВоДорАВНо:
Шперплат. "Амидофен". Искреност. Либела. Алт. Инок. Амин. рис. 
Аерон. Хара /Виктор/. Анита. "ТТТ". риторика. Абе /ернст/. оке. 
колан. Никола. Прага. Ямб. рабат. олег. Иполит. Га. Нестинар. 
Илек. "МАН". коило. Ислям. када. квас. "садко". Атанас. Арто /
Антонен/. "Лаута". Абат. еде. Брант /себастиан/. калугер. Алани. 
Иск. Лула. Продан. евреин. "Ако...". сегал /стивън/. супник. "Ан". 
Шнола. оге. Тасос. Аба. "отело". картеч. Аша. Протест. Нерв. 
"Ван". Инари. Нара. евразия. Акант. Ток. касация. Антилопа. 
катаракта. самурай.
оТВесНо:
епилатор. екватор. Нашивка. естетка. соаре. особа. рат. Арк. его-
тист. Адела. "Васа". Приор. Алил. облага. Пазар. Пленник. енос. 
рана. орница. Ано /Жан-Жак/. Тояга. Алан. Лото. Яик. стокхолм. 
ридание. Гети. Ят. Араби. скут. Вселена. Татарин. Пилот. Иру. 
осака. Мак. роля. "Аксепт". Транс. Вили. Аналема. Акинак. Инта. 
Дина. Ибик. Тал. "Нисан". Тим. Боб. Накат. кабул. корен. Лу. 
Ферибот. Манагуа. стратор. Делител. Гадателка. европа. НАсА. 
Ананас. раонич /Милош/. "Акай". 

рАБоТА ПреДЛАГА
ХрАНИТеЛеН МАГА-
зИН търси продавач-
ки. справки на тел. 
0887/825-534. [33, 33]

ФИрМА ТърсИ МАй-
сТор ГоТВАч - 1200 
лв . ,  серВИТьорИ 
- 650 лв., и кАМерИ-
еркИ. справки на тел. 
0894/053-750. [24, 22]

кИТАйскИ ресТорАНТ 
в ТЦ „боила“ набира 
персонал: три серви-
тьорки, един помощник-
готвач, две продавач-
консултантки за мага-
зина. справки на тел. 
0899/692-678 [11, 11]
ресТорАНТ ТърсИ 
сервитьор/ка. справки 
на тел. 0878/369-779, 
0899/889-897. [11, 10]

“ПрИНЦ“ ооД рАзШИ-
рЯВА ПроИзВоДсТВо-
То и наема: ШИВАчИ 
с оПИТ - 900-1150 лв.; 
ШИВАчИ - 750-850 лв.; 
кроЯч НА коЖА  -  
550-950 лв.; рАБоТНИ-
ЦИ ръчНИ оПерАЦИИ 
- 550-950 лв.; чИсТАч 
НА ПроИзВоДсТВеНИ 
ПоМещеНИЯ - 550 
лв. възнаграждени-
ята са бруто, според 
извършената работа. 
Целогодишна работа, 
осигуровки на реал-
ната заплата. справки 
на тел. 066/803-489; 
princeinfo@gmail.com. 
[30, 21]

ТрАНсПорТНА ФИр-
МА набира шофьори 
на гондоли с катего-
рия „с+е“, заплащане: 
1800 лв. средна годиш-
на заплата. справки 
на тел. 0887/818-462, 
0889/717-497. [12, 9]
зАВеДеНИе В град 
Ахтопол набира за лет-
ния сезон: Продавачи 
- 600-800 лв.; работ-
ник кухня - 800-1000 
лв.; хигиенисти - 600 
лв.; пицар - 800-1000+ 
лв. осигурени храна, 
нощувка, трудов дого-
вор. справки на тел. 
0897/787-530. [11, 9]
АсИсТеНТ с добър ан-
глийски език за работа 
вкъщи се търси на тел. 
0885/977-195. [22, 15]
ГоТВАч/кА зА севлиево 

при добро заплащане се 
търси на тел. 0887/671-
848. [22, 15]
АкВАПАрк В созопол 
търси да назначи пер-
сонал - майстор пицар, 
готвач, работник фреш 
бар, работник палачин-
ки, барман безалкохол-
ни, работник сладолед  
- осигурена от фир-
мата квартира. Трудов 
договор и осигуровки. 
отлично възнагражде-
ние! справки на тел. 
0893/303-848 [30, 14]
зАВеДеНИе В Китен 
търси сервитьорка за 
сезона. осигурени квар-
тира и храна. Може и с 
минимален опит. справ-
ки на тел. 0897/926-
776. [11, 11]
зАВеДеНИе ТърсИ сер-
витьор/ки и готвач/и. 
справки на  тел . 
0878/462-655 [12, 6]
сЛАДкАрскИ ЦеХ тър-
си чистачка. Работно 
време: 15.30-19.30 ч. 
справки: ул. „Христо бо-
тев“ 5 (срещу гарата). 
[11, 11]
скЛАД зА бира и без-
алкохолни търси шофьо-
ри-пласьори. справки на 
тел. 0888/623-904. [11, 
11]
кАФеНе ТърсИ бар-
ман/ка и сервитьор/
ка. справки на тел. 
0897/383-738. [11, 5]

„ИМПУЛс“ АД - 
ГАБроВо търси да на-
значи сПеШНо ТеХ-
НоЛоГ ПроГрАМИсТ 
НА МАШИНИ с ЦПУ с 
НАчАЛНА зАПЛАТА оТ 
2500 ЛеВА. Ние пред-
лагаме: 1. Работа в 
екип от млади, амбици-
озни хора и доказани 
професионалисти. 2. 
Допълнителни финан-
сови бонуси и ваучери 
за храна. справка на 
тел. 066/899-542 или 
0879/406-796 - велич-
ка Раева. [26, 10]

ПТИЦекЛАНИЦА „Ге-
ПАрД“ ооД търси да 
назначи шофьор с кате-
гория „с“ и професио-
нална компетентност, 
обезкоствач. Телефон за 
връзка: 0885/713-813. 
[15, 10]
зАВеДеНИе ТърсИ 
бармани, сервитьо-
ри. справки на тел. 
0899/962-124. [11, 10]
зАВеДеНИе ТърсИ гот-
вачки. справки на тел. 
0899/962-124. [11, 5]
ПроДАВАч-коНсУЛ-
ТАНТ зА магазин за 

промишлени стоки се 
търси на тел. 0887/649-
427. [11, 9]
„МеТАЛ секЮрИТИ 
гРуП“ търси служите-
ли автопатрулен екип. 
справки на тел. 066/80-
69-62. [13, 5]
зАВеДеНИе ТърсИ сер-
витьорка, може и без 
опит. справки на тел. 
0896/831-841. [5, 4]

„еВроХИМ ГрУП“ 
еооД набира рАБоТ-
НИЦИ зА ПерАЛНо-
То сИ сТоПАНсТВо. 
отлични условия на 
труд и възнагражде-
ние. справки на тел. 
0892/246-767. [11, 4]

рАБоТНИк зА метан-
станция в град габро-
во се търси на тел. 
0893/393-308. [11, 7]
ТеХНИк „сИсТеМИ за 
сигурност“ се търси на 
тел. 0888/732-591. [11, 
7]
„ПАркоВе И озеле-
няване“ ооД търси да 
назначи на постоянна 
работа шофьор-озеле-
нител. справки на тел. 
0888/985-412. [3, 3]
ШоФьор кАТеГорИЯ 
„с+е“ за тежкотоварен 
автомобил се търси на 
тел. 0878/526-347. [11, 
3]
ЦеХ зА обработка на 
пилешко месо търси да 
назначи общ работник 
(мъж). справки на тел. 
0893/697-900. [6, 6]
крАВеФерМА ТърсИ 
животновъди и сезонни 
трактористи. справки на 
тел. 0896/690-300. [8, 
6]
коМПАНьоНкИ зА гер-
мания срещу добро за-
плащане се търсят на 
тел. +4915166703332. 
[11, 6]
ХрАНИТеЛНИ сТокИ в 
квартал Палаузово тър-
си продавачка. справки 
на тел. 0898/431-016. 
[15, 6]

ФИрМА ТърсИ МоН-
ТАЖНИк зА PVC И Al 
ДоГрАМА. справки 
на тел. 0888/255-318. 
[11, 6]

АВТоМоНТьорИ се тър-
сят на тел. 0888/415-
311. [11, 5]
„ТоП серВИз“ търси 
автомонтьор. справки 
на тел. 0888/415-263. 
[33, 5]
зАВеДеНИе НА еса 
търси готвачка и серви-
тьорка. справки на тел. 
0896/867-284. [6, 3]

МеБеЛНА ФИрМА 
„Лукс-90“ еооД търси 
да назначи мебелисти 
и шлайфист (бояджия), 
шприцьор. справки на 
тел. 0886/33-29-68 - гр. 
габрово. [12, 5]
АВТоМИВкА ТърсИ ра-
ботник. справки на тел. 
0896/777-521. [11, 4]
ФИрМА ТърсИ шивачки 
прав шев и окачестви-
тел с опит. справки на 
тел. 0895/816-362. [5, 
4]
зАВеДеНИе зА бързо 
хранене в Черноморец 
търси персонал. справ-
ки на тел. 0888/008-
672, 0888/100-161. [5, 
3]
„кАПкА“ ооД - габро-
во, бул. „Трети март“ 
87, търси шивачка. 
Твърда заплата, отлич-
ни условия. справки на 
тел. 0889/506-941. [7, 
4]
зАВеДеНИе зА хране-
не търси продавач на 
топли закуски, кафе и 
безалкохолно. справки 
на тел. 0897/889-011. 
[11, 4]
ПроДАВАч-коНсУЛ-
ТАНТ В мини маркет се 
търси  на тел. 0897/889-
002. [11, 4]
МеБеЛНА ФАБрИкА 
търси дърводелец-ме-
белисти и шлайфи-
сти. справки на тел. 
0888/419-838. [22, 4]
рИГ еооД търси да 
назначи охранител с 
всички необходими до-
кументи за заемане на 
длъжността. Работата 
е по график. за пове-
че информация: тел. 
0885/894-840. [7, 2]
кАМерИеркА, ГоТВАч/
кА, работник кухня, сер-
витьор/ка се търсят на 
тел. 0885/333-148. [11, 
3]
рАБоТНИк кУХНЯ - за-
куски, се търси на тел. 
0895/850-220. [5, 3]
ПИЦАрИЯ „МАНИЯ“ 
търси сервитьори, пи-
цари. справки на тел. 
0899/161-663. [11, 3]
ФИрМА „АЛФрИДА-Пе-
еВ“ търси работници в 
производството. осигу-
рен транспорт и прилич-
но заплащане. сутрин в 
офиса до 8.30 часа, тел. 
066/87-88-33. [11, 3]
ТърсЯ МАйсТор на 
тестени закуски на 8 
часа за работа в слън-
чев бряг, може и пен-
сионер. Дневна смяна, 
с платени осигуровки 
и квартира. Да владее 
български език. справки 

на тел. 0895/687-318. 
[5, 3]
ФИрМА „ДеЛТА гард“ 
търси охранители за 
обект „елви“ - мандра 
в село велковци. осигу-
рен транспорт. справки 
на тел. 0899/139-184. 
[2, 2]
ФИрМА ТърсИ шивачки 
- прав шев и оверлог, 
за град Трявна. осигу-
ровки, добро заплаща-
не, транспорт. справки 
на тел. 0893/565-050. 
[14, 2]
„ШоПоВ ТрАНс“ еооД 
търси работник за бен-
зиностанция в габрово, 
ул. „стефан Караджа“ 
101а и международни 
шофьори с добро запла-
щане. справки на тел. 
0893/816-262. [3, 2]

ФИрМА „ДИМАс“ АД 
набира работници на 
следните длъжности: 
ШоФьор НА ТоВАреН 
АВТоМоБИЛ и рАБоТ-
НИк сТроИТеЛсТВо. 
за повече информа-
ция: тел. 066/80-69-
16. [7, 2]

П е к А р Н А  „ к Л е -
оПАТрА“ търси прода-
вачка. справки на тел. 
0895/708-501. [4, 2]
„ИННА ТрАНс“ ооД - 
град севлиево, търси 
международен шофьор 
за вътрешен транспорт 
в европа. изисквания: 
Шофьорска книжка със 
съответните категории; 
карта за професио-
нална компетентност; 
Дигитална карта за 
тахограф. Телефон за 
връзка: 0888/585-170. 
[11, 2]

рАБоТА 
ТърсИ
ТърсЯ рАБоТА - тел. 
0896/285-710. [11, 7]
ГЛеДАМ ДеЦА почасо-
во - тел. 0894/686-687. 
[11, 6]
зАВАрчИк ПърВА 
степен търси фирма 
за заваръчна работа, 
може и надомно - тел. 
0890/341-247. [2, 2]

ГрИЖА 
зА БоЛНИ
И ВъзрАсТНИ
ГЛеДАМ ВъзрАсТНИ 
хора почасово - тел. 
0876/160-369. [3, 3]
ГЛеДАМ БоЛНИ, може 
почасово, от Дома 
на хумора и сатира-
та до Колелото - тел. 
0896/256-812, 066/86-
32-95. [2, 1]

ЖИВоТНИ ПроДАВА
козИ - 10 бр., 13 ярета, 
два пръча се продават в 
кв. стефановци, ул. „зла-
тия“ № 2, Минчо Джаба-
зов. [3, 2]

ДоМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ПоДАрЯВАМ МНоГо 
мили кученца на 1.5 ме-
сеца, 3 мъжки и 3 жен-
ски. Телефон за връзка: 
0879/689-788. [11, 11]
ПоДАрЯВАМ ДВор-
НИ кучета на 6 месе-
ца - тел. 0884/646-145, 
0988/398-294. [11, 4]
ПоДАрЯВАМ МАЛко 

коте, хигиенни навици - 
тел. 0878/800-382. [4, 2]
ПоДАрЯВАМ оВчАркА 
за пазач - тел. 0884/197-
939. [3, 2]

МАГАзИН зА ФУрАЖИ
МАГАзИН зА фуражи 
- габрово, Лъката (зад 
полицията). Продава ца-
ревична отсевка  - 0.35 
лв., пшеница и ечемик - 
0.40 лв., царевица - 0.42 
лв., трици - 0.36 лв. Тел. 
0878/240-506. [33, 10]

ПчеЛИ ПроДАВА
ПчеЛНИ коШерИ с 
магазини за мед - тел. 
0889/284-456. [5, 5]

ГрАДИНскА ТеХНИкА
сАМоХоДНА косАчкА - 
тел. 0888/241-855. [4, 3]

УроЦИ, кУрсоВе
ЦеНТър зА ПРоФесио-
нАЛно обуЧение - гАбРо-
во, организира лицензи-
рани курсове за: огняр, 
кранист,  мотокарист, 
машинист на пътно-стро-
ителни машини, готвач, 
барман-сервитьор, козме-
тик, фризьор, лечебен ма-
саж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. издава се 
държавен документ за пра-
воспособност. обучение 
с ваучер за безработни 
и работещи. Тел. 066/80-
85-92, от 10.30 до 12.30 
часа, 0887/361-876.
сПорТеН кЛУБ „Алфа-

Метал“ провежда курсо-
ве за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62
чАсТНИ УроЦИ по англий-
ски език - тел. 0895/419-
429. [7, 5]
МЦсПос „АЛФА – МеТАЛ” 
еооД организирa курс за 
охранители  Курсът пред-
ставлява  първоначално 
обучение за работа като 
охранител – физическа ох-
рана на обекти. Цена на 
курса: 80 лв., издава се 
държавен сертификат. за 
информация: гр. габрово. 
ул. „стефан Караджа” 3, 
тел. 066/83-00-00, <http://
www.alfa-metal.com/>. [11, 
3]

сПорТ
ШАХМАТ зА деца в 
Дома на културата - тел. 
0899/590-276. [11, 5]

ДАВА зАеМ
креДИТИ, оБеДИНЯВАНе на задължения - тел. 
0894/547-398. [4, 3]



НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 

Русевци, 70 м2, ет. 2, обз. 50 000 лв
Падало, 58 м2, ет. 1 40 000 лв
Шиваров мост, 92 м2, ет. 5 73 000 лв
Дядо Дянко, 44 м2, ет. 1, обз. 42 000 лв
Ид. център, 76 м2, ет. 4 55 000 лв
Монев дол, 174 м2, ет.4, обз. 69 999 лв
Лъката, 78 м2, ет. 1 57 000 лв
Радичевец, 45 м2, ет. 2, обз. 19 000 eu
Дядо Дянко, 84 м2, ет. 2 19 400 eu

ТРИС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:

Падало, 93м2, ет. 2 62 000 лв
Дядо Дянко, 86м2, ет. 3 43 000 лв
Боровото, 86 м2, ет. 4 46 500 лв
Голо бърдо, 77 м2,ет. 5 42 000 лв
Бичкиня, 82 м2, ет. 4 58 000 лв
Младост, 83 м2, ет. 8 46 500 лв

ТРИС ТАЙ НИ ПАНЕЛНИ:

Трендафил-2, 76м2, ет. 4 38 000 лв
Младост, 82м2, ет. 2, ТЕЦ 40 000 лв
Трендафил-2, 76м2, ет. 3 40 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:
Тлъчници, 61 м2, ет. 1 50 000 лв
Бичкиня, 60 м2, ет. 2 15 000 eu
Бичкиня, 60 м2, ет. 4 29 000 лв

ЕДНОСТАЙНИ: 

Русевци, 40м2, ет. 3 26 000 лв
СИЗ, 50м2, ет. 2, обзаведен 18 000 лв
Падало, 43 м2, ет. 1 35 000 лв

ЕТА ЖИ-КЪ ЩИ: 

Д. Дянко, РЗП 120м2,с гараж 46 000 лв 

Лисец, РЗП 90м2, двор 541м2 41 000 лв

КЪ ЩИ В ГРА ДА: 

Бичкиня, РЗП 64м2, двор 96м2 45 000 лв

Любово, РЗП 80м2, двор 437м2 + гараж   
   23 000 лв
Д.Дянко,РЗП 100м2,двор 334м2 40 000лв
Шиваров мост, РЗП 120м2, двор 1150м2   
   43 000 лв
ШЦ, РЗП 110м2, двор 800м2 38 000 лв
Лъката,РЗП 140м2, 310м2, н.с. 129 000 лв
Лъката,РЗП 170м2, двор 567м2 31 000 лв

ДА ВА ПОД НА ЕМ АПАРТАМЕНТИ, ЕТАЖИ:

Център, 2-ст., ет. 1, обзаведен 300 лв
Център, 2-ст., ет. 1, обзаведен 280 лв
Център, н. с., 2-ст., ет. 2, обзав. 450 лв
Център, н. стр., 1-ст., обзаведен 350 лв

ДАВА ПОД НАЕМ ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ:

Магазин, ИЦ, 80 м2, партер 1200 лв
Магазин,Голо бърдо,107м2,партер 600 лв
Магазин, Колелото, 180м2,партер 750 лв
Магазин, 272 м2, партер, ИЦ 1600 лв
Офис, 150 м2, ет. 3, ШЦ  500 лв

 ЕДНОСТАЙНИ:
Голо бърдо, 40м2, ет. 6 23 000 лв
Младост, 40м2, ет. 6 22 000 лв
Бичкиня, 45м2, ет. 6 18 500 лв
ДВУСТАЙНИ МОНОЛИТНИ:
Център, 65м2, ет. 12 38 000 лв
Център, 63м2, ет. 3 44 000 лв
Голо бърдо, 68м2, ет. 10 35 000 лв
ДВУСТАЙНИ ПАНЕЛНИ:
Младост, 54м2, ет. 1, ТЕЦ 35 000 лв
Младост, 58м2, ет. 5, ТЕЦ 34 000 лв
Трендафил-2, 62 м2, ет. 1 28 000 лв
Русевци, 74 м2, ет. 1 35 000 лв
ТРИСТАЙНИ МОНОЛИТНИ:
Център, 76м2, ет. 3 46 000 лв
Борово, 93 м2, ет. 5 20 000 eu
ТРИСТАЙНИ ПАНЕЛНИ:
Русевци, 78м2, ет. 4, +гараж, ТЕЦ   
   40 000 лв
Трендафил-1, 74м2, ет. 2 39 000 лв
Трендафил-2, 76м2, ет. 6 40 000 лв
КЪЩИ В И ИЗВЪН ГРАДА:

Чехлевци, РЗП 73м2, двор 765м2  
   21 000 лв
Златевци, РЗП 120м2, двор 1680м2  
   22 000 лв
Източник, РЗП 210м2, двор 605м2  
   73 000 лв

ИЗБРАНО ЗА ВАС  

Жълтеш, РЗП 140м2, двор 630м2  14 000 лв
Гарван, РЗП 153м2, двор 750м2   36 000 лв
Торбалъжи, РЗП 160м2, двор 2 дка  28 000 лв
Трапесковци,РЗП 65м2, двор 485м2 18 000 лв
Иванили, РЗП 57 м2, двор 1050м2 20 000 лв

ЕТАЖИ ОТ КЪЩИ:

Компл. „Хр. Ботев“,68 м2 +гараж  45 000 лв  
Велчевци, РЗП 87 м2, двор ид.ч. 15 000 лв
„Николаевска“,65 м2, ет.2, обз. 41 200 лв
Д. Дянко, РЗП 60 м2, двор ид.ч. 36 000 лв
Русевци, РЗП 99 м2, двор 550м2 65 000 лв
Варовник, 46 м2, ет. 1               22 000 лв

Още над 2324 актуални оферти в нашия сайт www.regent.bg
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ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЕМ!
СГРАДА - ЗП 3878 М2 
И СГРАДА - ЗП 2653 М2 - 10 500  ЛВ

52 000 €
Новопостроен имот в Габровския балкан

ГАБРОВО 
ул. “Опълченска” 13

066/800 810  0884/800 810

НЕ
ДВ

ИЖ
ИМ

И 
ИМ

ОТ
И

www.regent.bg  

ÍÀØÈ�ÊËÈÅÍÒÈ�ÒÚÐÑßÒ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО
3-ст.,  101,3 м2, 2 етаж 80 536 лв
3-ст.,  89,1 м2, 1 етаж 70 000 лв
3-ст.,  89,1 м2, 4 етаж 63 000 лв
3-ст.,  89,1 м2, 5 етаж 62 000 лв
3-ст.,  72,9 м2, 5 етаж 53 000 лв
3-ст.,  98,0 м2, 5 етаж 83 000 лв 
ПРОДАВА ГАРАЖИ

Баждар, 21м2  9 100 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

1-ст., Колелото, 40 м2, ет.7/8, ТЕЦ    30 000 лв
2-ст., Еса, 62м2, ет.12, южен, тухлен, PVC RE-
HAU, в ремонт   19 000 eu
2-ст., Градище, 64м2, ет.5, лукс  65 000 лв
2-ст., Ш. мост, 72м2, ет. 2/5, южен  37 200 лв

2-ст., Колелото,74м2, ет.3, ПВЦ+обз.  45 000 лв
2-ст., бул.”Априлов”, 68м2, ет.5,ПВЦ  44 900 лв
2-ст. Лъката, 72м2, ет. 3, обзаведен 86 000 лв
2-ст.Д.Дянко,60м2,ет.5/5, за ч.ремонт 30 000 лв

2-ст., Мол Габрово, 57м2, ет.6, PVC   49 900 лв
2-ст.,Колелото,57м2,ет.5,PVC,ч.ремонт 39 000 лв
2-ст. Младост, 55м2, ет. 3, ПВЦ 35 000 лв
3-ст. Колелото,74м2, ет. 3, PVC,тухла 67 500 лв
3-ст., Шести участък,100м2, ет.2,гараж, ид. части 
от двор и помещение в партера 100 000 лв
3-ст., Шести участък,116м2, ет.2 84 400 лв
3-ст.,Ш.мост,88м2,ет.2, за ремонт,газ 63 000 лв
3-ст. Младост, 92м2, ет. 2, ТЕЦ 49 500 лв
3-ст. ИЦ, 88м2, ет. 4, ПВЦ 63 000 лв
3-ст. Център, 87м2, ет. 4/4 53 900 лв
3-ст. Център, 95м2, ет. 5 61 990 лв
3-ст. Гарата, 78м2, ет. 2, ТЕЦ 46 000 лв
3-ст. Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 26 500 eu
3-ст. Д.Дянко, 86м2, ет.5, за ремонт 43 000 лв
3-ст. ИЦ, 80 м2, ет. 1, за ремонт 56 600 лв
3-ст., бул. “Априлов”, 93м2, ет. 5  44 900 лв

ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ 
Баждар, 101м2 ЗП, ет. 3/3, ПВЦ 62 000 лв
Бичкиня, 232м2 РЗП, двор 498м2  33 000 лв
Варчовци,110м2 ЗП, 1118м2 двор  66 000 лв
Кметовци,груб стр.,160м2 ЗП, 1380м2 55 000 лв
Бичкиня, 2-ет.,РЗП 186м2, 282м2 УПИ 70 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна 
кухня, на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
ПРОДАВА КЪЩИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО

Кметовци, 2-етажна, двор 1007 м2  126 000 eu
Стойковци, ново стр., лок. парно, 190 м2 РЗП, 
панорама юг 160 000 eu
Стойковци, ново стр., лок. парно, 102 м2 РЗП, 
панорама юг 49 660 eu
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Русевци, 1829м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Думници, 1011м2 19 600 лв
Киевци, м. Кръста, 500м2, с постр. 15 000 лв
Гайтани, 1176м2, с проект 12 100 лв

Боженци, 290м2, с идеен проект 20 000 лв
Борики, 5580м2 34 340 eu
Войново,до язовира, 4 УПИ, 4886м2  56 000 лв
Русевци, 853м2, на 2 улици, юг, бунгало, ток, 
вода     17 600 eu
Трендафил-1, 1330м2, за производствена и 
складова дейност 69 000 лв
Чехлевци, 1333м2 + стара къща 15 000 лв
Чехлевци, 812м2, трифазен ток 6 400 лв
Баждар, УПИ, 584м2, проект за 5-ет.  РЗП 1787м2, 
гаражи, апартаменти 38-182м2 79 000 еu
Шести участък, УПИ, 286м2             32 225 еu
Индустриална зона, УПИ, производствена и 
складова дейност - 5923м2 150 000 лв
Чехлевци, 2451м2 + стара къща 32 000 лв
Чехлевци, 500м2 + бунгало 5 500 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Велчевци, 2890 м2  28 000 лв
Драгановци, УПИ, 2085 м2, ъглов 17 600 лв
Зелено дърво, 857 м2  договаряне
Радичевец, 568 м2 7 000 eu 
Младежки дом, 828м2, до 10 м 9 000 eu
Русевци - 1118м2, до 10м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци,1554 м2,склад и произв. 16 eu/м2

Славовци, 817м2, стара постройка 22 000 лв
Сирмани - 925м2  до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок 90 eu/м2

Тлъчници, УПИ 323 м2 6 900 лв
Гачевци, 1033м2, до река договаряне

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ
Гостилица -12 дка до бента на р. Янтра - 6 еu/
м2; Керека - 20 дка, 28 дка, 15 дка
СГРАДИ И ТЕРЕНИ

СИЗ, 1560м2 РЗП, 3-етажна 420 000 лв
БИЗНЕС ИМОТИ

Сграда в груб строеж - 1056м2 РЗП, УПИ 
4455м2, за хотел и басейн 389 000 лв
Ид. център, търговски комплекс, ресторант и 
офиси, обзавеждане - 1200м2 630 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 етажа + мага-
зин, 1500м2 РЗП 193 800 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ 
В ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
ПРОДАВА КЪЩИ ЗА ГОСТИ

З. дърво, 226м2 РЗП, двор 2190м2 118 000 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

Център, офис, 109 м2, ТЕЦ 500 лв
Адм. център, офис - 110м2 550 лв
Адм. център, офис - 106м2 600 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, обзаведен до 100 лв
Център, 2-стаен, необзаведен до 150 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ �ПАКЕТ УСЛУГИ 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 

Парагон предлага инвестиционен 
имот-стара сграда с парцел
4455 кв. м с предназначение 

за семеен хотел с басейн. 
Цена 389000 лева.

Начислява се ДДС върху
незастроената земя.

Здравковец, реставрирана стара 
къща с двор 2504 м2 - 39000 евро

office@paragon-bg.com • http://paragon-bg.com

ПЛ.  ВЪЗРАЖДАНЕ 5  � 066 860 007 

  0889 507112,  0885 812240

12 юни 2017 г. 5недвижими имоти

EДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Младост, панел, ет. 8, 40м2 20 000 лв
Градище, ет. 3, 40м2, монолит 21 000 лв
Бичкиня, тухла, 50 м2  26 000 лв
Сирмани, панел, ет. 1  25 000 лв

ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Младост, ет. 4, панел 28 000 лв
Бичкиня, ет. 1, 63м2, панел 26 000 лв
Център, ет. 6, тухла 40 000 лв
Идеален център, 67м2, ет. 5, тухла 54 000 лв

ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Еса, 80м2, ет. 3, тухла 52 000 лв
Център, ет. 1, 120 м2, тухла 30 000 €
Център, ет. 2, 120 м2, тухла 75 000 лв
Шиваров мост, ет. 2, 83м2 49 000 лв
Младост, монолит, ет. 8, 83м2 46 500 лв
Център, 89м2, монолит, ет. 7 63 000 лв
Трендафил-2, 76м2, ет. 7, панел 35 000 лв
Център, монолит, ет. 5 30 000 €
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 35 000 €

КЪЩИ В ГРАДА И В СЕЛАТА:
Еса, двуетажна, полумасивна, с гараж, ЗП 75м2, 
двор 300м2 68 000 лв
Широк център, двуетажна, с магазин, ЗП 60м2, 
230м2 двор 80 000 лв
Камъка, 2-ри етаж, 47м2 40 000 лв
Камъка, 1-ви етаж 20 000 €
Лъката, двуетажна, 400 м2 двор 38 000 лв
Беленци, РЗП 110 м2, с 480 м2 двор 35 000 лв

Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв
Лоза, двуетажна, ЗП 54м2, двор 540м2 16 000 лв
Поповци, триетажна, ЗП 96м2 договаряне
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 лв
Сенник, двуетажна, с дюкян, РЗП 130м2 45 000 лв
с. Съботковци, ЗП 80 м2, 2 дка двор 15 000 €
Жълтеш, 2 къщи, РЗП 140м2,830м2 двор 60 000 лв
Музга, двуетажна, масивна РЗП 220м2  35 000 €
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 6 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
Агатово, двуетажна, полумасивна 16 500 лв
Търхово, 2-ет., РЗП 140 м2, 3 дка двор 20 000 лв
Трапесковци, ЗП 70 м2, двор 500 м2 25 000 лв
Банковци, РЗП 74м2, масивна,1.3 дка двор 6 000 €
Яворец, двуетажна, 640 м2 двор 8 500 лв

ДРУГИ - ПАРЦЕЛИ, ПРОИЗВ. ПОМЕЩЕНИЯ:
Шиваров мост, УПИ, 600м2 27 000 €
Киевци, УПИ, 970 м2 27 000 лв
Шиваров мост, УПИ, 600 м2 27 000 €
Хаджицонев мост, УПИ, 700 м2 5 000 лв 
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
ул. „Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Велковци, УПИ, 2.5 дка 15 000 лв
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв
Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв

Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 5 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, двустаен, необзаведен 200 лв
Баждар, тристаен, обзаведен 230 лв
Шиваров мост, двустаен, необзаведен 150 лв
Бичкиня, двустаен, необзаведен 140 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  60 лв., 80 лв., 100 лв.

НАЕМА ВЕДНАГА:
2-С ТА ЕН, КО ЛЕ ЛО - АВ ТО ГА РА; БОК СО НИ Е РА - ОБ-
ЗА В. ГАР СО НИ Е РА; 2-С ТА ЕН ОБ ЗА В. В Г. БЪР ДО 
- МЛА ДОСТ; ЦЕН ТЪР, ОБ ЗА В. 2-С ТА ЕН И ТРИС ТА ЕН

КУПУВА:
ГАРСОНИЕРА ДО 17 000 ЛВ., ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса до 23 000 лв
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН до 33 000 лв
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово до 5 000 лв
Малка къща, широк център
2-, 3-с та ен в цен тъ ра, гар со ни е ра - цен тъ р 
Гар со ни е ра или двус та ен на Еса
Бок со ни е ра Колелото-Дядо Дянко 
Гар со ни е ра с ТЕЦ; Тух ле на гар со ни е ра
Двус та ен, па не лен, Еса/Младост
3-с та ен, тух лен, в Лъ ка та; Трис та ен тух ла с га раж
2-с та ен, тух ла, Ав то га ра 
2-с та ен/Трис та ен-Ко ле ло то; Двус та ен тух ла 
Гар со ни е ра/двус та ен апар та мент в Лъ ка та

GSM 0878/227 225, www.gabrovski-imoti.com
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
(срещу старата часовникова кула)

30/11

 GSM 0878/227-225    GSM 0878/227-225    GSM 0878/227-225    GSM 0878/227-225    GSM 0878/227-225

 GSM 0878/227-225 GSM 0878/227-225 GSM 0878/227-225 GSM 0878/227-225 GSM 0878/227-225 GSM 0878/227-225

СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент, тухлен до 35 000 лв
Селски къщи в региона 

НОВИ ОФЕРТИ:
Драгановци, 70м2 ЗП, 1400м2 двор, масивна  
 27 000 лв
Русевци, двустаен, ет. 3, ПВЦ 34 000 лв
Еса, двустаен, панел, ПВЦ 35 000 лв
Враниловци, къща, двор 990м2 11 000 лв
Голо бърдо, къща, 75м2, гараж 68 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
К-с „Хр. Ботев“, 90м2, таван, маза 39 000 лв
Шиваров мост, 120м2, ново стр., ет. 2 55 000 лв
Еса, магазин, 45м2 30 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2 25 000 €
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:

Ш. мост, 120м2, завършен, до ключ 85 000 лв
Шиваров мост, 100м2, ет. 2 55 000 лв
Русевци, къща, 160м2, двор 55 000 €

Комплекс „Христо Ботев“, ет. 2, 70м2 48 000 лв
Тлъчници, Русевци, Голо бърдо,от 44м2 до 110м2 

ГАРСОНИЕРИ: 
Младост, панел, ет. 8, PVC 21 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ:
Шиваров мост, 65м2, обзаведен 50 000 лв
Идеален център, 75 м2, ет. 4 54 000 лв
Младост, 65 м2, ет. 2, тухла 50 000 лв

ТРИС ТАЙ НИ:
Идеален център, 100м2, ет. 3 52 000 лв
Колелото, тристаен, тухла, ет. 4 38 000 лв
Ид. център, 85м2, лукс, гараж 55 000 €
Шиваров мост, 85м2, ет. 2 48 500 лв
Идеален център, PVC, ет. 2 70 000 лв
Баждар, ет. 3, 90 м2, PVC 62 000 лв
Център, ет. 2, 102 м2, монолит 75 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Широк център, 90 м2, етаж 2 45 000 лв
Център, 86м2, етаж 2 28 000 лв
Русевци, 70м2, 710 м2 двор, гараж 50 000 лв
Баждар, къща, 87 м2, 500 м2 двор 43 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 €
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 11 000 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Шиваров мост, 820 м2 12 000 лв
Киевци, 660 м2, УПИ, 110 м2 ЗП 40 000 лв
Широк център, 12 525 м2, УПИ договаряне
На изхода за Севлиево, 5784 м2 договаряне
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Хаджицонев мост, 4600 м2 20 лв/м2

Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Драгиевци, парцел, 900 м2, бунгало 12 000 лв

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Ябълка, 70 м2 ЗП, 1 дка 24 000 лв
Гергини, 1500 м2, къща, плевня 19 000 лв
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Съботковци, вила, 70 м2, 2 дка двор 10 000 €
Гарван, вила, 58 м2, 2 дка двор 20 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв
Райновци, вила, 1 дка двор 36 000 лв
Зелено дърво, вила, гараж, 700 м2 35 000 лв
Донино, 250 м2 РЗП, 700 м2 двор, н. стр. дог

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, двустаен, обзаведен 220 лв
Център, двустаен, лукс обзаведен 450 лв
Голо бърдо, двустаен, обзаведен 160 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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МОНОЛИТ22
години

www.monolit-bg.com

уют  •  спокойствие  •  сигурност
бул. “Априлов” 15 (срещу Мол Габрово)
тел.: 066/80 85 74, 066/80 62 00, 0885 118 119

ПроДАВА АПАрТАМеНТИ:  
Бойката, гарсониера, 47м2, масив  
 6000 eu

Младост, боксониера, тухла 9500 eu
Трендафил, гарсониера, изолация, 
блиндирана врата, ПВЦ 11000 eu

Колелото, гарсониера, тухла 14000 eu
Голо бърдо, 2-ст. монолит  15000 eu
Колелото, двустаен, тухла 19000 eu
Голо бърдо, тухла, 90м2 21000 eu

къщИ В ГрАДА:  
Недевци 6000 eu
Сирмани, 1 дка двор 7000 eu
Борово, етаж 9000 eu
Бакойци 10000 eu

Болта, 2 етажа, 500м2 двор 12000 eu
Шиваров мост, тухла 15000 eu

къщИ ИзВъН ГрАДА:  
Иванковци, след ремонт 4000 eu
Драгановци 4000 eu

ПАрЦеЛИ, зеМ. зеМИ:  
Русевци, парцел, път,ток,вода 5eu/м2

Варовник,парцел, път,ток,вода 4eu/м2

Фърговци (Балани), път, ток,вода дог.

      ул. “николаевска” 12
    (срещу дсК), ет. 1
066/860-960, 0899/440-177Everest_imoti@abv.bg

Агенция за 
недвижими имоти

сМеНЯ ПреДНАзНАчеНИеТо НА зеМеДеЛскИ зеМИ

кУПУВА зеМеДеЛскИ зеМИ НАй-ДоБрИ ЦеНИ
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Д. Дянко, апартаменти 380 €/м2

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Лъката 60 000 лв
Идеален център, ет. 3, 83 кв. м 
подобрения 34 900€
ул. „А. Константинов”,ет.2 41 000€
Идеален център 72 000 лв
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 42 000 €
До Куклен театър, ет. 6  70 000 €
К-с „Хр. Ботев”, ет. 5 47 000 €
Административен център, ет. 3 дог.
ИЦ, 2 ет., 120 м2 110 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ:
Гарата, ет. 4, тухла 49 000 лв
Голо бърдо, с гараж договаряне
Автогара,ет. 1 жилищен 39 500 лв
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 38 000 лв
Лъката, ет. 5 21 500 €
Над Автогара, ет. 4 63 000 лв
Младост,панел,среден,ет.4 56 500 лв
Голо бърдо, ет. 1 договаряне
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 62 000 лв
Младост, ет. 11, лукс, обз. 40 000€
ЕДНОС ТАЙ НИ:
Ид. център, 50м2, ет. 7 32 900 лв
КЪ ЩИ: 
бул. „Столетов“, 2 етажа 85 000 лв

„Баба Зара“, етаж, двор 36 500 лв
Златевци, масивна, РЗП 230 м2, двор 
1500 м2, гараж 95 000 лв
Донино, с гараж 28 500 лв
Габрово, 700 м2 земя 29 000 лв
Камъка, 800 м2 двор, за ново проек-
тиране 82 000 лв
Здравковец, 2-етажна + постройки, 
2 дка земя 29 000 €
Ясени,стара,битова, гараж 37 000 лв
Шиваров мост, 2 ет. 50 000 €
„Т. Иванов”, 2-ет., гараж 63 000 лв
Дебел дял, масивна 28 000 €
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
ИЦ, механа, 80м2 51 000 €
ул. “Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
Вила с двор договаряне
Пр. халета-250м2,300м2,1000м2 дог.
Сгра да за ки но/за ве де ние, подобре-
ния, проект договаряне

Сгра да,ет.3,биз нес  цен тър 80 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ: 
Пройновци,4200м2, комуник. 8€/м2

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

Баба Зара, 700 м2 35 000 лв
До БКС, 10 дка 26 €/м2

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

Радичевец, 600 м2 10 500 лв
кв. Андреево, ок. 1 дка 10 500 €
Борики, 2800 м2 30 500 €
ДА ВА ПОД НА ЕМ:
ИЦ, „П. Каравелов“ 4, магазин+ 
склад дог.
ИЦ,помещение (фр. салон), 2 вхо-
да и допълн. помещения 390 лв
КУПУВА Н. СТР., ЦЕНТЪР, 3-СТАЕН
КУПУВА ПАРЦЕЛ НА ДОНИНО ИЛИ 
КОПЧЕЛИИ, ПАНОРАМА
КУПУВА СПЕШ НО! ДВУС ТАЕН ПА НЕ-
ЛЕН ГАР СО НИ Е РА - ПЛА ЩА ВЕД НА ГА

09/11

УЛ. “С. ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1, 805-565, 80-30-56, 0899/31-21-00 МАГАЗИН, ЦЕНТЪР, 94 м2 72000 €
РАБОТЕЩ РЕСТОРАНТ договаряне
ГАРАЖ, ЕСА 5600 €

АПАРТАМЕНТИ:
Център, двустаен, 50м2 35000 лв
Сирмани, панел, 81м2 12700  €
Център, след ремонт, 93м2 56000 лв
Сирмани, панел, 64м2 13500  €
Център, н. стр., зав., 100м2 85000 лв
Бичкиня, мезонет, н. стр. 33000  €
Център, тухла, 90м2 31900  €
Център, тристаен 56000 лв

Бичкиня, двустаен, панел 15000 €
КЪЩИ:

Стоманеците, 168м2, 1036м2 двор 23000лв
Шенини,груб строеж,145м2,404м2 двор 35000€
Здравковец, 120м2, 2000м2 двор 5000 €
Цвятковци, 58м2, 600м2 двор 3950 €
Здравковец, 120м2, 980м2 двор 12000 лв
Г.Росица, нова, 150м2,2 дка двор 45000€
Бичкиня,158м2,440м2 двор,гараж дог.
Кметовци, възрожденска къща, 188м2, 
1100м2 двор 8000 €

Поповци, 500м2 + бунгало 7500 €
ПАРЦЕЛИ:

Драгановци,с проект, 1080м2 20000лв
Лоза, 640м2 3900 лв
Войново, 4886м2 цена при запитване
Младост, УПИ, 1300м2 65000 лв
Долни Бакойци, 2 дка 6500 €
Боженци, УПИ, 600м2 21500 €
Войново, 536м2 + проект 15000 лв
УПИ 4150м2 лице на гл. път 60 €/м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, магазин, 22м2, партер 300 лв
Център,магазин, 400м2,партер 800 лв
„Брянска“,магазин, н. с., 90м2 700 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

066/866 006, 0897/999 595
ГАБРОВО, „РАДЕЦКА”, НАД 

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

05/06

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

„ОМЕГА“ - ГАБРОВО, “Ем. Манолов”6 

066/805 985; 0883/497 437; 0896/884 205

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

imotiomega@abv.bg

АПАРТАМЕНТИ:
Център, 60м2    34000 лв
Сирмани, 81м2 25000 лв
Г. бърдо,68м2,ет.1 40000 лв
Голо бърдо, 65м2 43000 лв
Бичкиня, 56м2, ет.2 35000 лв
Сирмани,86м2,ет.6 42000 лв
Ш. мост, 85м2,ет.5 40000 лв
Радичевец, 90м2,ет.3 50000 лв
Колелото, 90м2 58000 лв

Баждар,130м2,ет.1 69000 лв
Тлъчници, 89м2,ет.3 63500 лв
Тлъчници, 3-ст., лукс 137000 лв
Шиваров мост, н.с. 45000 лв
Шиваров мост, 90м2 64000 лв
Русевци,с гараж 89000 лв
Бойката, 45м2, ет. 2 15000 лв
КЪЩИ И ЕТАЖИ ОТ КЪЩИ:
„Николаевска“,80м2 15000 лв
Център, 494м2 288000 лв
Бичкиня, 40м2 10000 лв

Радичевец, 1-ет. 20000 лв
Шенини, 1-етажна  25000 лв
Камъка 46000 лв
Гачевци, 2 етажа 49000 лв
Баждар, 385м2 238000 лв
Център, 3-етажна 90000 лв
Пройновци 99000 лв
Киевци, 240м2 199000 лв

ИЗВЪНГРАДСКИ КЪЩИ:
Музга, стара къща 5000 лв
Велковци 14200 лв

Жълтеш, сезонна 16000 лв
Гарван 30000 лв
Поповци,140м2 33000 лв
Смиловци 26000 лв
Янковци, 95м2 41000 лв
Копчелии, вила 50000 лв

НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ:
Бакойци, 900м2 7000 лв
Борово, 800м2 8000 лв
Радичевец, 330м2 8000 лв
Стефановци,1600м2 15000 лв
Златевци, 1900м2 20000 лв
Бичкиня, 600м2 20000 лв
Чехлевци, 2700м2 20000 лв
Думници, 1600м2 25000 лв
Йонковото, 756м2 28000 лв
Русевци, 2 дка 55000 лв
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ОТДАВА ПОД НАЕМ  И/ИЛИ  ПРОДАВА В ГР. СЕВЛИЕВО:
АПАРТАМЕНТИ - двустайни, тристайни от  55 до 
120 кв.м
ПАРКОМЕСТА - в сграда
ПАРКОМЕСТА – за товарни автомобили
МАГАЗИНИ ОТ 107 до 168 кв. м. със собствен 
санитарен възел и склад 
ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ за разполагане на щандове 
до 300 кв. м. в магазин Бокал /сутерен/, намиращ 
се на пешеходната зона на гр. Севлиево.  

За повече информация и въпроси: 
тел. 0675/32824, 0885666636

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 
Бичкиня, 74 м2, ет. 2, гараж 40000 eu
Колелото, 143 м2, ет. 3 82000 лв
Лъката, 82 м2, ет. 3 42500 eu
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Трендафил, 56 м2, ет.3, отличен 21000 eu
Шив. мост, 100 м2, ет. 4 55000 лв
Бичкиня, 80 м2, ет.3, тухла, обз. 62000 лв
Крушата, ет. 4, 76 м2 20000 eu
Център, 83 м2, ет. 1, обз. 37000 eu
Младост, 75 м2, ет. 1 26500 eu
Еса, 120 м2, тухла, ет. 5 70000 eu
Бичкиня, 57 м2, ет. 6, панел 30000 лв
Ид. център,106 м2, ет. 4, тухла 100000 лв
Дядо Дянко, 56 м2, тухла, с обз. дог
Дунав, 72м2, ет. 14, обзав.  60000 лв
КЪЩИ, ВИЛИ:
Музга, РЗП170 м2, двор 1200 м2 обз 35000 eu
Янтра, стара къща, двор 1500 м2 15000 лв
Гергини, ЗП60м2, 2-ет.двор 600м2 52000 лв

Михайловци, ЗП54м2, двор 1887м2 16000 лв
Г. могила, 57м2, двор 503м2 20000 eu
Стойчевци, 111 м2, двор 3 дка дог
Лоза, 200 м2, двор 1,5 дка 40000 лв
Варовник, 2-ет.,110м2, гараж 45000 eu
Седянковци, 2-ет.,55м2, двор 26000 eu
Ловни дол, 2-ет, 93м2, двор 25000 eu
Дебел дял, 2.600 дка 18000 лв
Ц. ливада,106м2, двор 600м2 45000 лв
ПАРЦЕЛИ: Раховци,УПИ,850м2 6000 лв
С/у Техномаркет, УПИ 3900м2 дог.
Борики, УПИ 5580 м2 20 лв/м2

Боженци, УПИ 1220 м2 20000 eu
Шенини, УПИ 672 м2 10000 лв
Драгановци, зем. земя дог
Гергини, УПИ, 1 дка 13000 лв
Николчовци УПИ 1180 м2 дог
Костенковци, УПИ, 4448 м2 7 eu/м2

УПИ, 3200 м2, на Коня дог
Киевци, 600 м2, проект 22500 eu
Враниловци, 800 м2, ток и вода дог
Недевци, 730 м2 7300 лв
Източник, 1160 м2 3000 лв
Вел ков ци, 1600 м2 10 лв/м2

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
Земеделска земя на главен път Габро-
во - Севлиево, 3700 м2 дог.
ДАВА ПОД НАЕМ:
Еса, 3-ст. апартамент,н.с., обз. 400 лв
ИЦ, стаи за студенти 100 лв
КУПУВА:
Боксониера, гарсониера - център
Селски къщи - в посока от Габрово 
към Козирог, Лесичарка и Боженци 
ПАРЦЕЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ, ЗЕМ. ЗЕМЯ
Купува земеделска земя в регион 
Габрово

www.fokus-imoti.com
e-mail: fokus_imoti@abv.bg

0897/95 25 19

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Габрово, ул. “Цанко 
Дюстабанов” 18, ет. 1
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ИМоТИ ПроДАВА
ТрИсТАеН АПАрТАМеНТ, 
2 етаж, срещу асансьора, 
тухлен, на Колелото, 60 
000 лв., се продава на тел. 
0888/395-279. [11, 8]
ТрИсТАеН АПАрТАМеНТ - 
2 етаж, среден, асансьор, 
тухлен, Колелото, за 60 
000 лева се продава на 
тел. 0888/935-279. [11, 7]
ТрИсТАеН ТУХЛеН апарта-
мент в идеален център, ет. 
3, 80 кв. м, се продава на 
тел. 0896/269-751. [11, 7]
къщА НА бакойците се 
продава на тел. 0896/745-
142. [8, 7]
ИМоТ В кв. Киевци се 
продава. възможен е бар-
тер за апартамент. справ-
ки на тел. 0877/704-071. 
[20, 17]
къщА НА 8 километра от 
града се продава на тел  
0889/083-666. [11, 7]
АПАрТАМеНТ В супер цен-
тър - 130 кв. м; Къща на 
два етажа с дворно място 
в село Поповци се прода-
ват на тел. 0888/813-710, 
0885/883-166, 0876/857-
727. [11, 6]
къщА В идеален център, 
гараж, двор, се прода-
ва. Подробности на тел. 

0885/150-760. [10, 5]
ПАрЦеЛ - 1000 кв. м, с 
бунгало, в село Трънито се 
продава на тел. 066/86-
15-84. [8, 6]
АПАрТАМеНТ - 100 кв. 
м, топ център, ул. „Юрий 
венелин“ 3б, след ремонт, 
55 000 лв. Тел. 0889/900-
000. [22, 11]
къщА В село горна Ро-
сица - център, за 52 000 
лева се продава на тел. 
0885/597-746. [11, 11]
АПАрТАМеНТИ И гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-481. [13, 5]
ДВе къщИ на 10 км от 
града - тел. 0878/345-
666. [5, 5]
ДВУсТАеН, ТУХЛА, супер 
център, ремонт, се прода-
ва на тел. 0888/201-120. 
[6, 4]
ПроДАВА еДНоФАМИЛ-
НА къща на Русевци - РзП 
263 кв. м, с гараж и пар-
цел  500 кв. м - незавър-
шена. Цена 75 000 лв. 
Тел. 0878/847-664 [15, 2]
АПАрТАМеНТ - 80 кв. м, 
на ул. „скобелевска“ 10в, 
ет. 3, ап. 9 (над Дома на 
книгата) се продава на 
тел. 0888/206-267. [11, 
3]
къщА НА два етажа в 
Лъката се продава на тел. 
0898/595-968. [22, 5]
ВТорИ И трети произ-
водствени етажи по 190 
кв. м се продават на тел. 
0884/116-078. [6, 5]

къщА се продава или за-
меня на тел. 0896/633-
205. [5, 5]
ИМоТ В кв. Киевци се 
продава на тел. 0890/573-
393. [25, 5]
МЯсТо се продава на 
тел. 066/823-449. [4, 4]
АПАрТАМеНТ В центъра 
с ТеЦ се продава на тел. 
0878/996-918. [5, 2]
къщА НА ул. „никола 
войновски“ № 6 - 130 кв. 
м, и двор 500 кв. м се 
продава на тел. 0896/741-
763. [6, 2]
къщА В кв. бойката - 108 
кв. м застроена площ, и 
850 кв. м двор, след ре-
монт, се продава на тел. 
0896/741-763. [6, 2]
ПАрЦеЛИ В кв. Тлъчници 
- 5600 кв. м, се прода-
ват на тел. 0888/419-838. 
[22, 4]
МАГАзИН В топ център - 
220 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 4]
ИМоТ В село Драганов-
ци, 1420 кв. м, ток и 
вода, се продава на тел. 
0896/641-089. [3, 2]
АПАрТАМеНТ В широк 
център - 63 кв м, ет. 1, се 
продава на тел. 0893/350-
698. [11, 2]
ДВУеТАЖНА къщА с 
дворно място в село Кос-
тенковци се продава на 
тел. 0878/863-875. [8, 3]
ТУХЛеНА ГАрсоНИерА с 
ТеЦ до Автогара се прода-
ва на тел. 0988/333-610. 
[1, 1]

НоВо сТроИТеЛсТВо ме-
зонет - 123 кв. м, + 50 кв. 
м тераса, кв. Тлъчници, за 
88 000 лв. се продава на 
тел. 0878/515-080 [9, 1]

ИМоТИ кУПУВА
къщА, АПАрТАМеНТ, га-
раж, магазин или имот на 
изплащане се купува на 
тел. 0899/143-163. [22, 
17]
къщА В габрово до 40 
000 лева търси да купи 
тел. 0898/269-851. [5, 5]
АПАрТАМеНТ До 31 хи-
ляди лева от пощата до 
Колелото се купува на тел. 
0898/573-188. [4, 4]

ИМоТИ ДАВА ПоД НАеМ
НоВИ И реновирани офи-
си се отдават под наем 
в сградата на обб - тел. 
0888/907-666.
АПАрТАМеНТ се дава под 
наем на тел. 0877/291-
544. [11, 9]
ПоМещеНИе В идеален 
център се дава на тел. 
0888/974-845. [11, 3]
МАГАзИН ПоД наем до 
пазара - тел. 0896/640-
415. [4, 4]
ГАрсоНИерА се дава под 
наем на тел. 0887/771-
811. [3, 3]
АПАрТАМеНТ В Трявна от-
дава под наем (продава) 
тел. 0897/556-676. [11, 9]
ГАрсоНИерА НА еса се 
дава под наем на тел. 
0896/640-415. [3, 3]
МАГАзИН - 50 кв. м, в 

идеален център на Троян 
се дава под наем на тел. 
0670/6-24-66. [6, 4]
оБзАВеДеН АПАрТАМеНТ 
с ТеЦ се дава под наем на 
тел. 0898/644-138. [5, 3]
ДВУсТАеН УШИреН апар-
тамент - обзаведен, без 
бяла техника, 250 лв., 
се дава под наем на тел. 
0876/969-015. [3, 3]
АВТоМИВкА се дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [11, 4]
ХрАНИТеЛеН МАГАзИН се 
дава под наем, продава се 
стоката и оборудването - 
тел. 0899/925-007. [11, 4]
ПоМещеНИе - 40 кв. м, 
централен пазар, изгодно 
се дава под наем на тел. 
0894/41-42-91. [4, 2]
ГАрАЖ ПоД наем в кв. 
варовник - тел. 0898/996-
948. [4, 2]
сТАЯ В апартамент под 
наем - тел. 0885/632-832. 
[4, 2]
ТрИсТАеН АПАрТАМеНТ - 
ново обзавеждане, след 
основен ремонт, с ТеЦ, 
квартал Младост, до блок 
„Катюша“, 230 лв. Тел. 
0895/268-289. [3, 1]

ГорИ кУПУВА
„МГ-Лес“ ИзкУПУВА 
гори - 0887/547-499, 
0878/513-655.

зеМИ
зеМеДеЛскА зеМЯ се 
купува на тел. 0888/982-
294. [11, 4]

АВТоМоБИЛИ ПроДАВА
реНо сЦеНИк, 1.9 TDI, 
131 к. с., 2006 г., клима-
тик, автоматик, цена: 6500 
лв., се продава на тел. 
0887/541-199. [6, 4]
сИТроеН 3Х, в движение, 
на символична цена се 
продава на тел. 0889/876-
039. [5, 2]

ВАз, МоскВИч
МоскВИч 2140, с Агу, 
цена: 550 лв., се продава 
на тел. 0888/441-876. [3, 
3]
ЛАДА НИВА се продава на 
тел. 0895/460-288. [5, 5]

АВТоМоБИЛИ 
кУПУВА
коЛИ, БУсоВе, камиони, 
трактори, ремаркета (може 
и дефектирали) от място 
на най-високи цени се из-
купуват на тел. 0897/429-
374
ИзкУПУВАНе НА автомо-
били - тел. 0889/961-133. 
[6, 6]

АВТоУсЛУГИ

ТеЖко кАТАсТроФИ-
рАЛИ АвТоМобиЛи 
- експресни и с от-
лично качество: АВ-
ТоТеНекеДЖИйскИ, 
АВТоБоЯДЖИйскИ И 
реМоНТНИ УсЛУГИ - 
тел. 0879/130-408 [10, 
10]

АВТоМорГИ
НИкА АУТо изкупува вся-
какъв вид МПс на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [13, 5]

скрАП, сТАрИ
АВТоМоБИЛИ
коЛИ зА скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 14]

МоТорИ/
ВеЛосИПеДИ
МоТоЦИкЛеТ „кИУей 
хек“ 9, тип „Хонда“, се 
продава на тел. 0879/377-
654. [3, 1]

ПреВозИ
ТрАНсПорТ с бус - от 
0.40 лв./км, междуградски 
- 0893/511-154.
еВТИН ТрАНсПорТ - 
0886/897-111
ПреВоз с бус - 0877/555-
708.
ТрАНсПорТ с бус, 3 тона, 
фургон - 18 кубика, екстри 
- 0887/31-61-84.
ТрАНсПорТ с нов бус 
- 0.40 лв./кв. м - тел. 
0894/004-045. [25, 23]

ТрАНсПорТ оТ 5 до 25 
тона с бордови и са-
мосвални автомобили - 
0888/564-431 [33, 22]
ПреВоз, сАМосВАЛ, до 
2.5 тона - 0899/904-339 
[10, 3]
ТрАНсПорТ с бус - 
бордови и пикап - тел. 
0877/467-622. [10, 5]

БИЛеТИ, ПъТУВАНИЯ
АВТоБУсНИ, сАМоЛеТНИ 
биЛеТи - 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

екскУрзИИ
еДНоДНеВНА екскУр-
зИЯ до одрин всеки петък. 
справки на тел. 0877/584-
113. [12, 1]

счеТоВоДсТВо
счеТоВоДНА кАНТорА „КонТо-еКсПеРТ“ - счетовод-
ни услуги, годишно приключване, данъчни декларации 
- 066/804-066

ЛИкВИДАЦИИ
зАЛИчАВАНе НА фирми - 0888/73-25-85

4 броя алуминиеви джанти от „Ауди“ А6. с гуми “Toyo proxes” 225/45/zr16 98W ; 
Цена по договаряне - 0887/611-753

МАГАзИНИ
DM Style откри нов магазин за облекло и обувки до 
баев мост. Постоянни промоции. без почивен ден.
МАГАзИН кооП - кв. Младост, Крушата, ви предлага: 
ХЛяб - бял, нарязан, 0.700 кг - 0.59 лв.; зАХАР - гоР-
нА оРяХовиЦА, 1 кг - 1.62 лв.; оЛио - 1 л, 1.86 лв.; 
сиРене оТ КРАве МЛяКо - 4.35 лв./кг; яЙЦА, размер 
М - 0.15 лв.; биРА „боЛяРКА“, 2 л - 1.79 лв.; биРА 
„бРиТос“, 2 л - 1.75 лв.; биРА „нАзДРАве“, 2.5 л - 1.79 
лв.; КуХненсКА РоЛКА КооП - 1.39 лв.; гРАнуЛиРАнА 
ХРАнА зА КуЧеТА - 10 кг, 9.99 лв.; оРиз - екстра ка-
чество, 1 кг, 1.35 лв. ЦениТе не сА обвъРзАни със 
сРоК, възМоЖни сА ПРоМени иЛи изЧеРПвАне нА 
КоЛиЧесТвАТА! Тел. 0887/371-536. [10, 1]

НощУВкИ
сТАИ И апартаменти за нощувки в севлиево - от 10 до 
20 лева, се предлагат на тел. 0887/671-848.
НощУВкИ - лукс - тел. 0886/800-000. [22, 11]
НощУВкИ - тел. 0899/165-486. [11, 11]
НощУВкИ В топ център - 10 лв. - 0877/240-584. [23, 
7]
НощУВкИ, ЦеНТър - 0878/515-080. [18, 2]

ероТИкА
47-ГоДИШНА - 50 лева на 
среща, 100 лева цяла нощ 
на ваш терен - 0890/222-
094. [33, 31]
ЖИГоЛо ДАМИ, двойки - 
тел. 0884/992-066. [11, 9]
секс зА мъже - 0896/981-

354. [5, 3]

зАПозНАНсТВА
ТърсЯ ЖеНА от 66 до 
70 години за съвместен 
живот, която да е на квар-
тира, да живее при мен 
- тел. 066/86-75-92. [4, 4]
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87-04-89, 0888/255-318

ДОГРАМА AL, PVC

ГАРАЖНИ ВРАТИ

ЩОРИ 
външни, 
вътрешни

KacTeëO

80 69 62        www.metalsod.com
МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП

СИЛНИТЕ ИЗБИРАТ 
СИЛНИ ПАРТНЬОРИ!

ДИСТРИБУТОР НА “ЖИТИ” АД

ÎÃÐÀÄÍÀ� ÌÐÅÆÀ� È� ÎÃÐÀÄÍÈ� ÏÀÍÀ:� пле-
тени и заварени, поцинковани и с PVC; колове, 

аксесоари; рабица, кокошкарска мрежа; 
сита, подложни мрежи. ÃÂÎÇÄÅÈ: 70 
модела на склад, 15 размера стоманени; 

за пневматични пистолети. ÒÅËÎÂÅ: меки, 
твърди; поцинковани, помеднени; пчеларски, пломбажни; бодлива тел, тел с PVC, 
заваръчна тел, тел на пръти ÊÎÂÀÍÎ�ÆÅËßÇÎ.�ÃÀÁÈÎÍÈ

Тел . 066/80 85 39, 0889/364 626  0886/650 175
Гарата, хотел “Янтра”, 1 ет.

ÐÀÄÍÈ ÏÀÍÀ: пле-

всичко от ТЕЛ 
на едно място

ÎÃÐÀÄÍ
тенннннннннннннннннннннннни и з

,
ва тел, тел с PVC,ва тел, тел

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

ÌÅÁÅËÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

„100 вести“ е един-
ственият регионален 
всекидневник - излиза всеки 
ден без неделя. Във всеки 
брой на вестника се пуб-
ликуват реклами и обяви. 
Гишето за обяви на вхо-
да на редакцията - Габро-
во, ул. „Отец Паисий“ 2, 
работи от 7.30 до 17.00 
ч. След 17 ч. обяви се при-
емат в редакцията на 4 
етаж.
Вашата обява ще 
бъде отпечатана още 
на следващия ден, ако 
бъде подадена в редакци-
ята до 16.30 часа. 
Цената на обявите е 
на дума, без предлози и 
съюзи, за едно отпечат-
ване - обикновени 15 сто-
тинки, в рамка - 30 ст., 
върху сива подложка - 40 
ст. При текущите обяви 
всяка 11-та е безплатна. 

сТроИТеЛсТВо
кърТИ И пробива - 
0897/832-363
кърТИ, ИззИЖДА - 
0878/943-895
съБАрЯМ И почиствам от 
А до я. извършвам строи-
телни работи - 0899/601-
444
УсЛУГИ с багер и самос-
вал - 0888/564-431
реМоНТ НА покриви 
всякакви - и с плочи, 
уЛуЦи - 0878/868-831, 
0896/859-701. [22, 10]
БрИГАДА ИзВърШВА ре-
монт на покриви, хидро-
изолации, топлоизолации, 
дренаж, тенекеджийски и 
бояджийски услуги - тел. 
0895/295-654. [12, 12]
„ВеЛеВ-сТрой-реМоНТ“ 
ПреДЛАГА всички видо-
ве строителни материали. 
склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [13, 5]
ИззИЖДАНе НА тераси, 
къртене на панел, алпини-
сти - тел. 0897/931-088, 
066/85-17-23. [12, 10]
кърТЯ БеТоН, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 
4]
ФИрМА съБАрЯ, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 5]

ВъТреШеН реМоНТ
ПАркеТ, ДЮШеМе - реде-
не, циклене, фино шлай-
фане, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 

066/86-61-43, 0889/286-
025
БезПрАШНо ЦИкЛеНе - 
0887/040-471.
ПАркеТ, ДЮШеМе, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
ШПАкЛоВкА, БоЯДИсВА-
Не - тел. 0895/386-650.
Вик, ФАЯНс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
17]
МоНТАЖ НА гипсокартон, 
шпакловки и боя, изола-
ция - тел. 0895/728-668. 
[11, 6]
ВъТреШНИ реМоНТИ - 
тел. 0884/073-471. [6, 3]
ИзМАзВАНе НА капаци, 
тенекеджийство, покрив-
ни ремонти и др. - тел. 
0882/279-749. [15, 5]
оБръщАНе НА прозорци, 
боядисване, вътрешна изо-
лация - тел. 0896/979-993. 
[11, 3]
ШПАкЛоВкА И боядисва-
не - тел. 0892/722-903. 
[11, 3]
Вик, ФАЯНс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 2]

ИзоЛАЦИИ

АЛПИНИсТИ, скеЛе - 
0898/907-400
АЛПИНИсТИ - 0899/321-
190
ИзоЛАЦИИ, соБсТВеНо 
скеле - 0878/943-895
ТоПЛоИзоЛАЦИИ - алпи-
нисти и скеле, гаранция. 
Тел. 0898/569-486. [22, 
15]
ХИДро- И топлоизолации, 
покривни ремонти, дренаж 
- тел. 0888/863-001. [13, 
5]
ВъНШНА И вътрешна из-
олация, собствено скеле, 
зидане на тераси - тел. 
0899/419-476, 066/86-83-
20. [4, 2]

ИзрАБоТВА
оГрАДНА МреЖА произ-
вежда, гвоздеи и телове на 
заводски цени се предла-
гат на тел. 066/80-85-39.

щорИ
еТ „ВеДИМА-М“ - ЩоРи 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

еЛ. ИНсТАЛАЦИИ,
реМоНТИ

ДреБНИ еЛекТроУсЛУ-
ГИ по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 32]

Вик, коМИНИ
ПроФесИоНАЛНо По-
чИсТВАНе на комини - По 
всяКо вРеМе. гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик МоНТАЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
МАШИННо оТПУШВАНе 
на канали - 0899/805-
238.
Вик УсЛУГИ - тел. 
0878/159-655. [9, 7]

ТърсеНе НА ВоДА
оТкрИВАНе НА ПоДзеМ-
нА воДА с бАгеТи. опре-
деляне на дълбочината и 
дебита на водната жила! 
100% гаранция! за кон-
такти: тел. 0897/548-928 
[27, 21]

ДоГрАМА

еТ „АЛексАНДър ЙоР-
ДАнов“ - АЛуМиниевА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
НИскИ ЦеНИ - PVC и AL 
дограма, сенници, щори - 
www.TEHTA.com, 0878/60-
65-70.
Al/PVC ДоГрАМА изгод-
но - „Майски“ ооД, тел. 
0899/014-245. [22, 13]

Н и ко коНсТрУк-
ЦИИ ооД произвежда 
и монтира Прозоре-
чНИ сИсТеМИ ReHAU 
- 0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 8]

реМоНТ НА 
еЛекТроУреДИ 
И еЛекТроНИкА
реМоНТ НА телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 19]
реМоНТ НА телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 17]

реМоНТ НА всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
9]
реМоНТ НА перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075, 066/865-
046. [3, 3]

ГрАДИНИ, БАсейНИ

ЛАНДШАФТеН ДИ-
зАйН, оФорМЛеНИе 
И ИзПъЛНеНИе НА 
ДВорНИ МесТА, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скални 
кътове, барбекюта. Тел. 
0888/942-335.

ПочИсТВАНе
еТ „АЛексАНДър ЙоРДА-
нов“ - пране на килими, 
дивани - 0896/741-416, 
0896/741-415.
ПрАНе с RAInbow в дома 
и офиса - 0877/555-708.
ПочИсТВАНе НА тавани, 
гаражи, мази и др. - тел. 
0895/812-830. [12, 5]

МеБеЛИ, оБзАВеЖДАНе
МоНТАЖ НА мебели - тел. 
0988/882-974. [6, 4]

МоНТАЖ НА МеБеЛИ 
-  тел. 0988/882-974. 
[22, 1]

косеНе
косИ И почиства - тел. 
0878/151-684. [22, 15]
косеНе И поддръжка 
на тревни площи - тел. 
0898/518-361. [11, 3]

косеНе, кАсТреНе и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [13, 2]

ХИДроИзоЛАЦИИ
ХИДроИзоЛАЦИЯ НА 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [20, 13]

УсЛУГИ
ПочИсТВАНе с храсторез 
- 0879/821-828. [10, 7]
зАВАръчНИ УсЛУГИ - 
тел. 0885/724-671. [11, 
8]

оТоПЛеНИе
ПресЯТИ ВъГЛИщА дон-
бас и разпалки. безплатен 
транспорт. Тел. 0887/031-
439,  0889/991-977, 
066/88-21-13, срещу „Ка-
питан Дядо никола“.
НАрЯзАНИ, НАЦеПеНИ 
дърва - 80 лв., метро-
ви - 70 лева, разпалки 
- 4 лв., безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0897/222-062.
ДърВА зА огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
„МГ-Лес“  ПроДАВА  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„рАЯ 08“ - ДъРвА зА ог-
Рев - метрови, нарязани 
и нацепени, безПЛАТен 
ТРАнсПоРТ - 0898/450-
946, 0887/105-729.

НАЦеПеНИ ДърВА - 80 
лв., безплатен транс-
порт, незабавна  достав-
ка, се продават на тел. 
0895/252-686
НАЦеПеНИ, НАрЯзАНИ 
дърва - 80 лева, незабавна 
доставка, се продават на 
тел. 0884/161-083
НАрЯзАНИ, НАЦеПеНИ 
дъб, бук, габър - безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/657-742.
НАЦеПеНИ ДърВА - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
реЖА ДърВА на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080.
ДърВА зА печка, камина, 
котел и метрови - реал-
ни кубици, се продават 
на тел. 0879/988-047, 
0879/988-131
НАЦеПеНИ ДърВА - дъб, 
бук, габър - тел. 0896/428-
137.
ДърВА се продават на 
тел. 0988/823-371. [33, 
23]

ДърВА зА огрев - метрови 
- 70 лв., нарязани и наце-
пени - 80 лв./куб. м - тел. 
0896/741-763. [22, 15]
реЖА И кастря труднодо-
стъпни и опасни дървета 
над кабели и покриви - тел. 
0889/980-112. [22, 11]
„ФЛИНТ - гайдарови“ 
(Петя гайдарова) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки, пелети. осигурен 
транспорт. Тел. 0898/690-
606, 066/808-053. [20, 19]
ПеЛеТИ - дъбови, предлага 
„Флинт - гайдарови“. Тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [20, 19]
ДърВА зА огрев - мет-
рови, нарязани, нацепени. 
Тел. 0879/972-114. [33, 
15]
ДърВА, НАЦеПеНИ - 
80.00 лева, дърва, мет-
рови - 70.00 лева. Тел. 
0878/472-237. [11, 11]
ДърВА, НАЦеПеНИ. Точ-
но количество. незабавна 
доставка. Тел. 0894/399-
931. [11, 11]

ЦеПЯ ДърВА - 0876/479-
910. [11, 8]
МеТроВИ ДърВА - 70 лв., 
нарязани, нацепени - 80 
лв. - 0893/511-154 [22, 6]
НАЦеПеНИ сУХИ и сурови 
дърва - 70 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 5]
ПеЛеТИ: сЛъНчоГЛеДо-
ВИ - 200 лв./т; дъбови 
- 370 лв./т - 0878/24-05-
06. [22, 4]
ДърВА зА огрев - наряза-
ни, нацепени, 80 лв./куб. 
м, с включен транспорт - 
тел. 0896/741-763. [11, 2]
ЦеПЯ ДърВА, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [3, 3]
ГоТоВИ ДърВА за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [17, 2]
ДърВА зА огрев - наряза-
ни за печки и камини, без-
платен транспорт, реални 
кубици, се продават на 
тел. 0896/735-859. [11, 2]
реЖА ДърВА - тел. 
0894/602-701. [22, 2]

ПроДАВА МАТерИАЛИ
МАрТАЦИ Бор се прода-
ват на тел. 0887/316-184. 
[12, 12]
ТУХЛИ - 1-ки, 0.15 лв., 
се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 23]
ЦИГЛИ - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 5]
ТръБИ, ЛАМАрИНИ, ел. 
мотори и др. се продават 
на тел. 0895/752-838. [22, 
5]
ЦИГЛИ - двуулучни, 0.50 
лв., се продават на тел. 
0897/578-998. [3, 3]

ПроДАВА оБзАВеЖДАНе
оБзАВеЖДАНе зА мага-

зин - етажерки от алуми-
ниев профил и стъкло - 4 
броя, 1000/2000/40, се 
продава на тел. 0888/163-
862. [3, 1]
сПеШНо! ъГЛоВ диван 
3+2 и два фотьойла за 95 
лева се продават на тел. 
0889/504-590. [5, 3]
ИзГоДНо! ХЛАДИЛНИк се 
продава на тел. 0887/851-
353. [3, 2]

ПроДАВА рАзНИ
ЦИсТерНА зА гориво - 
0.75 куб. м; 1.00/0.50/1.50 
м; ламарина - 4 мм, гърло-
вина за пълнене, канел-
ка 1/2, винкелна постав-
ка се продават на тел. 
0890/139-359. [11, 6]
кАМИНА с водна риза, 
ремарке - голямо, 4 
тона, се продават на тел. 
0879/377-654. [3, 1]

кУПУВА рАзНИ

БУркАНИ се изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо никола“.
БрИЛЯНТ ЯНА изкупува 
старинни предмети, из-
вършва ремонт на бижута  
- 0898/317-631
сТАрА НАФТА се купува 
на тел. 0895/752-838. [22, 
5]

кУПУВА МАТерИАЛИ
ИзкУПУВАМ ТрУПИ, орех, 
липа  и корени от орех - 
0899/904-339 [10, 4]

кУПУВА МАШИНИ
ЦИркУЛЯр И фуражомел-
ка - 220 V, се купуват на 
тел. 0899/005-208. [6, 5]

ПоД НАеМ
скеЛе се дава под наем 
на тел. 0893/805-968. [11, 
6]

ЛекАрИ
кАБИНеТ коЖНИ и ве-
неРиЧесКи боЛесТи, ес-
ТеТиЧнА и КозМеТиЧнА 
ДеРМАТоЛогия, ХоМео-
ПАТия. ФоТоеПиЛАЦия, 
ФоТоПоДМЛАДявАне , 
ФоТоиМПуЛснА ТеРАПия  
при акне, тъмни петна, 
белези, разширени капи-
ляри  с апарати ПуЛсАР 
и синеРон еЛос. РАДи-
оЧесТоТен ЛиФТинг на 
лице. веЛАсМууТ ПРоЦе-
ДуРи за лечение на целу-

лит, стягане и изглаждане 
на кожата. МезоТеРАПия 
при целулит, косопад, тор-
бички под очите, отпусна-
та и дехидратирана кожа.  
ПосТАвяне нА боТоКс 
при мимически бръчки и 
обилно изпотяване. ХиАЛ-
уРонови ФиЛъРи - по-
пълване на бръчки, уго-
лемяване на устни и ко-
рекция на лицевия обем и 
контур.  еЛеКТРоКоАгуЛА-
Ция - премахване на бра-
давици и доброкачествени 
кожни туморчета. ДеРМА-
ТосКоПия - диагностика 
и оценка на риска от зло-
качествено израждане на 
бенки и други пигментни 
образувания. ЛеЧебни и 
КозМеТиЧни ПРоЦеДуРи 
- биотерапевтичен лазер, 
поляризирана светлина, 
ултразвук, Д Арсонвал, 

химически пилинг, почист-
ване на лице. КАбинеТъТ 
работи и по договор с 
РзоК. габрово, ул. „брян-
ска“ 11, тел. 066/ 800-
140, Д-Р МАРинА сАнКе-
вА, GSM 0889/436-613, 
www.drsankeva.com.
Д-р ГеорГИ ТАбАКов - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поста-
вяне на меки и твърди 
контактни лещи - понедел-
ник до петък - от 9 до 18 
ч.; събота и неделя - след 
уговорка на тел. 066/80-
32-37
Д-р ДоНчеВ - нАЧАЛниК 
уРоЛогия. Прегледи все-
ки ден на ул. „николаев-
ска“ 195 от 15 до 18 ч. 
ехография на бъбреци и 
простата. Лечение на ка-
мъни в бъбреците. Работи 

с талони на РзоК. Тел. 
0898/913-726, 0898/74-
48-14.
Д-р БАЛНИкоВА - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
Д-р йорДЖеВА - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.
ПсИХИАТър И НеВро-
ЛоГ. Д-р ТрИФоНоВ, 
габрово, ул. „емануил Ма-
нолов“ № 12-А, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. изДАвА 
ПсиХиАТРиЧни уДосТо-
веРения.
Д-р крАсИМИр Карагьо-
зов - специалист уши, нос 
и гърло. Понеделник-сря-
да, 8:30- 13:30 ч., 16-18 
ч. Работи с РзоК. Меди-
цински център „Апогей“, 
тел. 0899/500-543. [8, 7]
оТ МесеЦ май 2017 г. 

в МЦ “св. иван Рилски“ 
започна да преглежда 
един от водещите унг 
специалисти в българия 
– Д-Р АТАнАс гЮЛев, нА-
ЧАЛниК унг оТДеЛение 
уМбАЛ „ПъЛМеД“, гР. 
ПЛовДив.за информация 
и записване на час за 
посещение при д-р гю-
лев: тел. 066/803-343 или 
0897/941-041, адрес: гр. 
габрово, ул. „Райчо Каро-
лев” № 2, ет. 1. [22, 6]
Д-р ТАНЯ Петкова - кар-
диолог, приема за пре-
гледи в „сиАс“ - срещу 
стадион „Априлов“, поне-
делник от 8.00 до 12.00 
ч., вторник от 8.00 до 
17.00 часа. [6, 5]

козМеТИкА, МАсАЖ
ПроФесИоНАЛНИ МАсА-
ЖИсТкИ -  0876/735-596. 

[22, 6]
МАсАЖИ се предлагат на 
тел. 0897/219-833. [22, 4]

МАНИкЮр
МАНИкЮр, ГеЛ лак, из-
граждане, ноктопластика, 
педикюр предлага тел. 
0893/905-693. [11, 9]

ПсИХоЛозИ
сВеТЛАНА кАЦАрскА - 
психолог-консултант - за 
юноши и възрастни. ба-
зово ниво, когнитивно-по-
веденческа психотерапия. 
Тел. 0888/896-348.
ВероНИкА НИкоЛоВА - 
психолог-консултант, тел. 
0882/836-255, адрес: гр. 
габрово, ул. „Капитан 
Дядо никола“ № 61. Пси-
хологическо консултиране 
на деца, възрастни и се-
мейства. [11, 6]
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 Интересно и развле-
кателно, поучително и 
тържествено, и най-вече 
запомнящо се, завърши 
учебната година за хиля-
ди деца от цяла България, 
съобщиха от Националния 
музей на образованието.  
 Последната седмица 
на месец май и първата 
на юни във  Възстановката 
на Габровското училище 
в НмО се върна истин-
ската атмосфера на вза-
имоучителното обучение, 
познато през 19 век като 
Бел-Ланкастърска метода 
и тръгнало по българските 
земи от Габрово през 1835 
година. 
 „Годишното изпитание” 
в Националния музей на 
образованието се разли-
чава от Вазовия годишен 
изпит, известен като „Ра-
дини вълнения”, и от днеш-
ните системи за „Външно 
оценяване”.
 анимираното от музей-
ните специалисти „изпита-
ние” е по „Рибния буквар” 
на д-р Бетър Берон, из-
ползва и показва принци-
пите на Бел-Ланкастърска-
та метода. По развлека-
телен и любопитен начин 

препитва децата и свързва 
видяното и чуто в музея 
с постигнатото в училище 
знание чрез съвременни 

музейно-педагогически 
практики.
 „Изпитанието” се про-
вежда по предварителна 

заявка и в него участват 
не повече от 30 деца от 
първи до четвърти клас.
Преди да влезе във Въз-

становката на взаимното 
училище, класът разглеж-
да експозицията и вни-
манието на учениците се 

насочва към първия бъл-
гарски буквар и неговия 
автор. За децата е из-
ключително интересно да 
видят шестте оригинални 
издания на Рибния буквар, 
издавани в продължение 
на две десетилетия.
 Годишното изпитание 
е по текстове от буквара. 
Децата четат и тълкуват 
„Добри съвети”, „Умни от-
вети”, „Басни”, „Различни 
истории”, откривайки пос-
ланията и мъдростта в тях.
За да проведе изпитание-
то, музейният аниматор, 
който влиза в ролята на 
Даскал Неофит, подреж-
да учениците по чиновете, 
запознава ги с организа-
цията на учебния процес 
във взаимното училище 
и характерните за него 
пясочница (първи чин), 
взаимоучителни таблици, 
табла с калем, кавалерия, 
показвател, уруглица, мъз-
ди, дивит (мастилница и 
перо) и др.
 с различни по труд-
ност тестове се избират 
показватели (помощници 
по писане и четене на 
главния учител) за всеки 
чин. Показвателят получа-

ва отличителен знак и  за-
става прав до чина, за да 
наблюдава и помага при 
изпълнение на задачите.
Когато показвателите по-
лучат необходимите указа-
ния, изпитанието започва 
и от успешните отговори 
зависи преминаването на 
учениците на следващ чин, 
тоест в по-горна степен.
 Изпитанието завършва 
тържествено. Национални-
ят музей на образование-
то връчва на издържалите 
атестат (копие на ориги-
налния, който Главното 
мъжко училище в Габрово 
връчва на първия випуск 
през 1875 г.).  
 Както някога в Габров-
ското училище, децата си 
тръгват от музея с пох-
вални знаци с надписи 
„Внимателен”, „Прилежен”, 
„мъдър”, „Благочинник”, 
„Благонравен”.
 „Годишното изпитание“  
е петата, последна ини-
циатива на Националния 
музей на образованието 
в рамките на месеца на 
словото и знанието, проте-
къл под наслов „И ний сме 
дали нещо на светът...”

Снимки: НМО - Габрово

Децà оò цялàòà ñòðàнà зàвъðшихà учеáнàòà ãодинà ñ „Годишно 
изпиòàние” в Нàционàлния музей нà оáðàзовàниеòо - Гàáðово

 За втора поредна годи-
на габровският „Чардафон-
Орловец“ спечели Купа 
„стефан Тодоров“.  Турни-
рът в памет на може би 
най-голямата баскетболна 
легенда в севлиево, за 
четвърти пореден път се 
организира в събота от 
местния БК „Раковски“. 
В зала „Дан Колов“ сили 
премериха три местни 
тима и воденият от иг-
раещия треньор антонио 
станков „Чардафон-Орло-
вец“. За антонио това пък 
е трето поредно отличие, 
първото той спечели със 
свои състуденти от Вели-
котърновския университет. 
По регламент в севлиев-
ската надпревара, която 
по принцип е за ветера-
ни, участват сборни отбо-
ри – на терена трябва да 
са четирима мъже и една 
жена, в тима могат да 
бъдат включени и двама 
ученика, които да черпят 
от опита на батковците и 
каките. Повече ефирност 
на терена ЧаО придава-
ше чрез Петя Трифонова и 
Христина Петкова – златен 
медалист от Ученически-
те игри през 2011 г. с 
отбора на НаГ, съставен 
тогава 100 процента от 
състезателки на току-що 
възродения габровски бас-
кетболен клуб. Христина 
има и няколко запомнящи 
се изяви на  в турнира 

„Христо Донков“ - със спе-
циалното разрешение на 
легендата Ивайло Равуцов, 
тя игра срещу юношите 
на „Левски“, които тогава 
отстъпиха на мъжкия тим 
на „Чардафон-Орловец“ - 
бъдещ вицешампион при 
юношите и бронзов ме-
далист при младежите от 
сезон 2013/2014 г.
 „стефан можеше да е 
жив, а не да се участваме 
в турнир в негова памет 
– споделя изпълнителният 
директор на „Чардафон-
Орловец“ Иван Господи-
нов. - Той е от случаите, с 
които местната медицина 

няма повод да се гордее. 
Беше току-що научил за 
болестта си, сподели ми, 
че се притеснява от опе-
рацията. Това беше в неде-
ля – за да се поуспокои и 
разсее го бяха назначили 
за главен съдия на тур-
нир в Габрово, във втор-
ник вече го нямаше. Беше 
атрактивен и като играч, и 
като съдия. стефан Кеца – 
така си го знаехме. Когато 
възстановихме баскетбола 
в Габрово, с Пламен ми-
нев първо отидохме при 
него за съвет, да почер-
пим малко опит наготово. 
Браво на „Раковски“, че не 

го забравят! Канят ли ни, 
винаги ще участваме!“
 До Купа „стефан Тодо-
ров“ тази година „Чарда-
фон-Орловец“ стигна след 
победа срещу „аутсайде-
ри“ с 59:41, въпреки че 
в тази среща не участва 
антонио станков, и срещу 
„Феърплей“ с 52:42 на фи-
нала. До мача за купата 
неговият съперник, в чийто 
състав лидери бяха два-
ма състезатели на велико-
търновския „Баш мечките“ 
- шампион от редовния 
сезон на BGO-Българско 
баскетболно общество – 
център, след като победи 

„Раковски“ с 63:49. Органи-
заторът на турнира стигна 
до третото място, побеж-
давайки в малкия финал 

„аутсайдерите“ с 57:47.
 Организаторите се 
бяха постарали никой да 
не си отиде обиден – на-

гради имаше кажи-речи за 
всички – грамоти, люби-
мец на публиката, люби-
мец на турнира и какво 
ли още не. Три от най-
престижните четири бяха 
обрани от състезатели на 
„Феърплей“ - Най-полезен 
играч – Георги Кузев, Най-
добър стрелец от зоната 
за 3 точки - Йоан Начев, 
най-добър забивач – Пла-
мен стефанов. Най-добър 
реализатор стана центърът 
на „Чардафон-Орловец“ 
Дисислав Дончев. 
 „Чардафон-Орловец“ бе 
в състав: антонио станков, 
Дисислав Дончев, Тихомир 
Щерев, Константин Тър-
новски, Иван александров, 
александър симеонов, 
учениците Димитър Тодо-
ров и цветомир минев и 
дамите Петя Трифонова и 
Христина Петкова.
 снимки
 Глория Георгиева

“Чàðдàфон-Оðловец" ñ вòоðà купà „Сòефàн Тодоðов"

продължава от стр. 1
сподели старши-треньорът 
на националния отбор на 
България Георги андреев.
 В зала „Орловец“ ще 
се играят срещите и от 
предварителна група „D“, в 
която е шампионът от пър-
вото издание на турнира 
през 2015 г. - Фарьорски 
острови, заедно с Китай, 
армения и молдова.
 В ДсК “Васил Лев-
ски“ във Велико Търново 
са срещите от Група „а“ 
- Турция, Косово, албания 
и Ирландия, и Група „В“ - 

Люксембург, Грузия, малта 
и Великобритания.
 Първите два отбора от 
всяка група ще се кла-
сират за 1/4-финалите, а 
медалистите от шампио-
ната ще получат правото 
да попаднат в основната 
схема на квалификациите 
за европейското първен-
ство за мъже през 2020 
година, което за първи път 
ще бъде с 24 отбора.
 мачовете в спорт-
на зала "Орловец" и 
ДКс"Васил Левски" са с 
вход свободен за зрители.

Бълãàðия òðъãвà в áиòкà
зà медàлиòе нà Свеòовнàòà 
купà по хàндáàл

 Най-малките, с тре-
ньор светлин Иванов, 
завършили на 12-о място 
в първенството по Фут-
бол 5, администрирано от 
Областния съвет на БФс 
- Габрово, получиха въз-
поменателни медали. Връ-
чи им ги бившият между-
народен арбитър Георги 
Йорданов.   
Четвъртите в първенство-
то по Футбол 7 на Зс 
на БФс - Велико Търново, 
с треньори Димчо Данов 
и Николай Банов, бяха 
наградени от Добромир 

Проданов. митко михай-
лов връчи отличията на 
децата от подготвителната 
група, възпитаници на тре-
ньорите Даниел Христов и 
станислав станчев, които 
заеха 4-о място в първен-
ството на Областния съвет 
на БФс - стара Загора, 
а президентът на клуба 
Николай мънчев поднесе 
купа и медали на момче-
тата от отбора по Футбол 
9, с треньор Димчо Данов, 
заел 3-о място в шампио-
ната на Зс на БФс - Ве-
лико Търново.

ФК „Янòðà 1919” нàãðàди 
оòáоðиòе ñи ñлед кðàя 
нà ñезон 2016/2017


