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	 Регионален	 историче-
ски	 музей	 –	 Габрово	 по-
лучи	 интересно	 и	 ценно	
дарение	 –	 отличия,	 меда-
ли,	 дипломи	 и	 грамоти	 от	
републикански,	 балкански	
европейски	 и	 други	 пред-
мети	 от	 лекоатлетически	
юношески	 състезания,	
принадлежащи	на	габрове-
ца	 Калоян	 Петков.	 Вещи-
те	предаде	неговият	баща	
Иван	Кирилов	Петков.
	 Калоян	Иванов	Петков	
е	роден	на	14	август	1972	
г.	в	гр.	Габрово.	Основното	
си	 образование	 завършва	
в	основно	училище	„Нико-
ла	 Войновски“,	 а	 средно-
то	 -	 в	 ТМЕТ	 „Д-р	 Никола	
Василиади“.	 Тренира	 лека	
атлетика	–	бягане	на	1500,	
3000	и	5000	м.	Републикан-

ски	шампион	 е	 на	 3000	м	
и	 5000	 м.	 Висшето	 си	 об-
разование	завършва	в	На-
ционалната	 спортна	 ака-
демия	 през	 1997	 г.,	 а	 во-
енната	 си	 служба	 отбива	
в	 спортна	 рота	 „Славия“. 
	 Калоян	Петков	е	шести	
в	 ранглистата	 на	 Европа	
на	42	км.
	 След	 завършването	 си	
той	 е	 старши	 треньор	 на	
физкултурен	 клуб	 „Акаде-
мик“.	От	1998	до	2000	годи-
на	 живее	 в	 ЮАР.	 Печели	
купата	на	ЮАР	–	Йоханес-
бург	 на	 бягане	 на	 42	 км. 
	 След	 завръщането	
си	 в	 България	 е	 личен	
треньор	 на	 популярна-
та	 лекоатлетка	 Цветели-
на	 Кирилова,	 която	 ста-
ва	 европейски	 шампион	

на	 800	 м	 гладко	 бягане. 
	 През	 2002	 година	 Ка-
лоян	 Петков	 заминава	 за	
САЩ	 като	 помощник,	 а	
по-късно	 и	 като	 старши	

треньор	 на	 националния	
отбор	 по	 футбол	 -	 жени	
на	САЩ	и	Канада.	С	него	
постига	 изключително	 ви-
соки	резултати.	Успоредно	

с	 работата	 той	 завършва	
задочно	 Международния	
колеж	 по	 лека	 атлетика	
в	 град	 Гошин,	 щата	 Ин-
диана.	 Там	 той	 тренира	

футболен	 клуб	 „Индиана“. 
	 През	 2009	 година	 е	
изпратен	 в	 град	 Перм	 –	
Русия,	 където	 е	 назначен	
за	старши	треньор	на	ФК	

–	 жени	 „Звезда	 05“.	 От-
борът	 завършва	 първен-
ството	 на	 първо	 място. 
От	 2011	 г.	 до	 днес	 рабо-
ти	в	Република	Казахстан.	
Първоначално	 е	 старши	
треньор	 на	 футболен	 клуб	
жени	 „БИИК	 –	 Казигурт“,	
а	 впоследствие	 и	 на	 на-
ционалния	 отбор	 по	 фут-
бол	 –	жени	на	Казахстан.	
С	 клубния	 отбор	 печели	
неколкократно	 местния	
шампионат,	 купата	 и	 су-
перкупата	 на	 страната.	
Полученото	 дарение	 ще	
обогати	фонда	на	Региона-
лен	 исторически	 музей	 и	
ще	допринесе	за	проучва-
нето	 и	 популяризирането	
на	 спорта	 и	 спорните	 по-
стижения	 на	 отделни	 лич-
ности,	родом	от	Габрово.
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РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 Вчера	 Районният	 съд	
в	Габрово	постанови	4	 го-
дини	 затвор	 за	 58-годи-
шен	мъж	от	село	Брънеци,	
участвал	 в	 извършването	
на	 пет	 телефонни	 измами	
на	 територията	 на	 град	
Габрово.
	 Полицията	 го	 залови	
в	 средата	 на	 ноември	 м.	
г.	 Криминалистите	 устано-
вили,	 че	 за	 периода	 от	
средата	 на	 октомври	 до	
средата	 на	 ноември	 2016	
г.	 мъжът	 е	 участвал	 в	 из-

вършването	 на	 мащабни	
измами,	 при	 които	 от	 пет	
жени	 на	 възраст	 е	 взел	
над	 50	 000	 лв.	 И	 в	 пе-
тте	 случая	 е	 използвана	
схемата	 „оказване	 на	 съ-
действие	 при	 полицейска	
акция	 за	 залавянето	 на	
измамници“.	 Подсъдимият	
бил	муле,	прибирал	парите	
от	 хората,	 задържал	 част	
за	себе	си,	а	лъвския	пай	
отнасял	 до	 определено	
място	и	го	оставял.	По	те-
лефона	получавал	инструк-
ции	 колко	 да	 задържи,	
какво	и	къде	да	го	остави.	

Едната	от	жените	дала	37	
000	 лв.	 накуп.	От	 тях	 „му-
лето“	 получил	 като	 коми-
сиона	 700	 лв.,	 довериха	
запознати.	 Организатори-
те	на	схемата	даже	купили	
на	 габровския	 си	 помагач	
кола,	 защото	 понякога	 се	
налагало	да	ходи	и	да	ос-
тавя	парите	на	необичайни	
места,	 като	например	под	
камъните	 до	 един	 пътен	
знак	в	прохода	Хаинбоаз.
	 Съдът	 заседава	 по	
случая	 на	 12	 юни	 т.	 г.,	
а	 присъдата	 стана	 ясна	
на	 13-ти.	 Пред	 съдебна-

та	 зала	 чакаха	 за	 разпит	
като	 свидетели	 измамени-
те	 жени.	 Как	 става	 така,	
че	 хора	 с	 житейски	 опит	
се	 доверяват	 на	 явни	мо-
шеници,	 попита	 една	 от	
тях	 репортер	 на	 „100	 ве-
сти“.	„Не	се	лъжа	така	лес-
но,	но	гласът	по	телефона	
звучеше	 толкова	 служеб-
но,	 така	 авторитетно,	 че	
повярвах“,	 обясни	 потър-
певшата	 –	 симпатична,	 на	
външен	 вид	 не	 повече	 от	
45-годишна	жена.	Дала	им	
300	лева,	но	и	златото	си,	
допълни	с	въздишка	тя.	

	 В	крайна	сметка	вчера	
председателят	 на	 съста-
ва	 съдия	 Пламен	 Денев	
реши:	Призна	 подсъдимия	
Н.	Н.	за	виновен,	„че	през	
периода	18	октомври	–	 14	
ноември	 2016	 г.	 в	 Габро-
во,	при	условията	на	про-
дължавано	 престъпление,	
след	 предварителен	 сго-
вор	с	неустановено	по	де-
лото	лице,	с	цел	да	набави	
за	 себе	 си	 и	 за	 другиго	
имотна	 облага,	 възбудил	
и	 поддържал	 заблуждение	
у	пет	лица	от	 Габрово,	 че	
участват	в	полицейска	ак-

ция	 за	 залавяне	 на	 прес-
тъпници,	 за	 което	 е	 необ-
ходимо	 да	 предадат	 пари	
и	 златни	 накити,	 които	
впоследствие	ще	им	бъдат	
върнати,	 и	 с	 това	 причи-
нил	 на	 посочените	 лица	
имотна	 вреда	 в	 големи	
размери	 -	 общо	 56	 056,62	
лева...	 За	 извършеното	
престъпление	и	на	основа-
ние	чл.	...	от	Наказателния	
кодекс	 Н.	 Н.	 бе	 осъден	
на	 4	 години	 лишаване	 от	
свобода	при	първоначален	
общ	режим.
	 Съдът	 уважи	 изцяло	

предявените	 от	 трима	 от	
пострадалите	 граждански	
искове,	 като	 осъди	 Н.	 Н.	
да	 им	 заплати	 обезщете-
ния	 за	 причинени	 от	 де-
янията	 имуществени	 вре-
ди	 в	 размер	 на	 общо	 53	
694,56	лв.	Подсъдимият	бе	
осъден	да	заплати	в	полза	
на	 държавата	 и	 1550	 лв.	
–	 равностойност	 на	 при-
добитото	 от	 него	 в	 резул-
тат	на	посоченото	по-горе	
престъпление“.	 Присъдата	
може	 да	 бъде	 обжалвана	
пред	Окръжен	съд	-	Габро-
во	в	15-дневен	срок.

Ало измамник, оáрал 5 ãаáровки, оòива в заòвора
Една от измамените каза пред „100 вести“, че не се лъжела лесно, но гласът по телефона й прозвучал „много авторитетно“

Бившияò ñòарши òрåньор на националния оòáор по фуòáол 
за жåни на САЩ и Канада направи дарåниå на Гаáрово

НадЕЖда ТиХОВа

	 Да	помогнем	на	малка-
та	Преслава	Червенска	да	
ходи	 нормално	 и	 да	 тича	
на	 воля	 като	 всяко	 дете.	
С	 такъв	 апел	 се	 обръщат	
към	 габровци	 родителите	
на	 десетгодишното	 моми-
ченце	от	Габрово.	
	 Историята	му	е	затрог-
ваща.	Детето	е	с	вродено	
заболяване	 на	 гръбначния	
стълб	 –	 Spina	 bifida,	 т.	 е.		
незатворени	прешлени.	На	
четиримесечна	 възраст	 й	
е	 направена	 операция	 в	
„Свети	Иван	Рилски“	в	Со-
фия	 –	 пластика	 на	 гръб-
нака.	 Преслава	 е	 с	 хи-
потрофия	 и	 ограничение	
на	движенията	на	дясното	

стъпало	и	има	неврогенен	
пикочен	 мехур.	 Макар	 и	
на	10	години,	тя	носи	пам-
перси,	 защото	 не	 може	
да	 задържа	 урината.	 Впо-
следствие	 се	 уврежда	 и	
лявото	краче.
	 „Преди	една	година	хо-
дихме	 на	 преглед	 в	 Гор-
на	 баня,	 където	 професор	
следеше	 състоянието	 на	
краката	 й	 –	 разказа	 май-
ката	 Елица	 Червенска.	 -	
Той	 беше	 категоричен,	 че	
трябва	 непременно	 да	 се	
направи	операция	на	сухо-
жилията.	 Ходихме	 на	 пре-
глед	и	в	Австрия.	Приятел-
ско	 семейство	 от	 Габро-
во	 ни	 свърза	 с	 тамошен	
специалист.	 В	 България	
ни	 бяха	 поизплашили,	 че	

гръбнакът	 й	 ще	 се	 изкри-
ви,	ако	не	се	предприеме	
нищо.	
	 Предлаганата	 опера-
ция	 беше	 доста	 тежка	 –	
смяна	 на	 сухожилията	 от-
пред	и	отзад,	а	процентът	
на	 успеваемост	 на	 опера-
цията	–	доста	по-малък.	В	
Германия	 прогнозата	 е	 от	
почти	 60%,	 че	ще	 се	 въз-
станови,	а	у	нас	повечето	
прогнози	бяха,	че	ще	оста-
не	 инвалид	 за	 цял	живот.	
Затова	 ние	 поискахме	 да	
потърсим	и	второ	мнение.	
Свързахме	се	с	професор	
от	 Германия,	 който	ни	на-
прави	 преглед	 в	 Австрия,	
където	 ходи	 на	 консулта-
ции	два	пъти	в	годината,	а	
иначе	работи	в	 клиника	в	

Нюрнберг.	Разходите	ни	до	
Австрия	 са	 по-малко,	 от-
колкото	до	Германия.	След	
направения	 обстоен	 пре-
глед	 на	 детето	 той	 каза,	
че	 трябва	 да	 се	 направи	
операция	 до	 една	 година,	
защото	 след	 това	 ще	 за-
почнат	 болки	 в	 краката	 и	
детето	 няма	 да	 може	 да	
ходи.	 Крачетата	 й	 започ-
наха	да	отичат	в	колената	
и	 глезените.	 Професорът	
от	 Германия	 дава	 доста	
добри	 надежди	 за	 опера-
цията,	 която	 ще	 направи.	
Той	смята	да	скъсява	сухо-
жилия,	а	не	да	ги	разменя.	
Операцията	е	на	стойност	
22	 400	 евро.	 Ние	 още	 ня-
маме	 конкретна	 дата,	 за-
щото	в	болницата,	в	която	

ще	бъде	извършена	опера-
цията,	искат	да	се	преведе	
сумата	 14	 дни	 предвари-
телно.	
	 Нямаме	 възможност	
да	 съберем	 тази	 сума,	 в	
която	 са	 включени	 опера-
цията	и	престоя	на	детето	
в	болницата.	То	ще	трябва	
да	 носи	 и	 шини	 на	 двата	
си	 крака.	 Едните	 са	 за	
през	нощта,	а	другите	–	за	
през	 деня.	 Нужни	 са	 и	
ортопедични	обувки,	изра-
ботени	 в	 самата	 болница.	
Двете	шини	са	 3000	 евро,	
а	 обувките	 –	 400	 евро.	
След	 това	 ще	 предстоят	
рехабилитация	в	България,	
както	и	раздвижване.“
 продължава на стр. 2

Да помоãнåм на Прåñлава да ходи и òича, апåлираò áлизкиòå й
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www.100vesti.info

Новият  “100 вести”
в Интернет

• НовиНи и съобщеНия за	ремонтни	дейности
• Проверка на	сметка
• УслУгите,	които	предлагаме
• абоНамеНт за	новини	на	електронната	поща
• абоНамеНт за	съобщения	за	спиране	на	водата

ВодоснабдяВане и канализация
 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com

„Вик” ооД - габрово, бул. „Трети март” № 6

• съобщения за ремонтни дейности
• ПроВерка на сметка
• УслУгите,	които предлагаме

ВодоснабдяВане и канализация
 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com

Вик ооД - габрово, бул. „Трети март” 6
office@vik-gabrovo.com

16 юни (петък)
РУСКА	 ВЕЧЕР	 С	 DJ	 Dany	Vrany	 Начало:	 20.00	 ч.,	
вход:	свободен

17 юни (събота)
ДУО	ВИГО	Начало:	21.00	ч.,	вход:	свободен

21 юни (сряда)
ИМПРО	ТЕАТъР	Начало:	20.00	ч.,	вход:	4	лв.

23 юни (петък), 24 юни (събота)
ДУО	ВИГО	Начало:	21.00	ч.,	вход:	свободен

За резервации: 0879 614 806

НадЕЖда ТиХОВа
 
	 ПМГ	 „Акад.	 Ив.	 Гюзе-
лев“	 е	 с	 най-добри	 ре-
зултати	 от	 Националното	
външно	оценяване	за	сед-
ми	 клас,	 показват	 обоб-
щените	 от	 Регионалното	
управление	 на	 образова-
нието	резултати	за	облас-
тта.	
	 В	Националното	 външ-
но	 оценяване	 за	 седми	
клас	 на	 изпит	 по	 мате-
матика	 са	 се	 явили	 783	
деца	 на	 първия	 модул,	 а	
за	втория	са	останали	659,	
или	 84%.	 През	 миналата	
година	 процентът	 е	 бил	
същият	 на	 останалите	 да	
работят	 по	 втория	 модул.	
Очаквано	 ПМГ	 е	 с	 най-
висок	 успех,	 показан	 на	
изпита.	 Положителна	 тен-
денция	е	намаляването	на	
процента	на	слабите	оцен-
ки	в	сравнение	с	миналата	

година.	Увеличил	се	е	бро-
ят	на	средните	и	отлични-
те	 оценки.	 Девет	 ученици	
са	постигнали	максимален	
брой	точки	–	65,	на	първия	
модул.	 Всички	 те	 са	 от	
Природоматематическата	
гимназия.	 Двама	 ученика	
са	постигнали	максимален	
брой	точки	на	изпита	–	100	
точки.	
	 Според	 Елена	 Григо-
рова	–	старши	експерт	по	
български	 език	 и	 литера-
тура,	 резултатите	 на	 сед-
ми	 клас	 в	 Националното	
външно	 оценяване	 тази	
година	 показват	 прибли-
зително	еднакви	стойности	
с	 миналата	 година,	 което	
говори	 за	 еднакво	 ниво	
на	 усвояване	 на	 знания.	
Средният	 брой	 точки	 по	
български	 език	 на	 първия	
модул	 е	 35,38,	 а	 на	 из-
пита	 общо	 са	 51,03.	 При	
резултатите	 в	 оценки	 от	

първия	 модул	 преоблада-
ват	 оценките	много	 добър	
–	38%.	Слабите	оценки	са	
по-малко	 в	 сравнение	 с	
процента	 за	 страната,	 но	
няма	 пълен	 отличен	 нито	
на	 първия	модул,	 нито	 на	
изпита	за	областта.	Резул-
татите	по	училища	и	общи-
ни	се	запазват	като	мина-
лата	 година.	 Най-висок	 е	
резултатът	 на	 учениците	
от	Природоматематическа-
та	 гимназия,	 следвани	 от	
ОУ	 „Проф.	 П.	 Райков“	 в	
Трявна,	ОУ	„Св.	Св.	Кирил	
и	Методий“	и	ОУ	„Ран	Бо-
силек“	в	Габрово	и	на	пето	
място	са	СУ	„Райчо	Каро-
лев“	-	Габрово	и	СУ	„Васил	
Левски“	-	Севлиево.
	 За	първи	път	през	тази	
година	 имаше	 изпит	 за	
проверка	 на	 способности-
те	 по	 физическо	 възпита-
ние	 и	 спорт	 след	 завър-
шен	седми	клас	като	част	

от	 изпитите	 за	 приемане	
на	 ученици	 през	 новата	
учебна	 година	 в	 профили-
рани	спортни	паралелки	в	
три	 училища	 от	 областта.	
Бяха	 подадени	 общо	 82	
заявления	 за	 участие	 в	
този	 изпит,	 на	 който	 се	
яви	 и	 един	 ученик	 от	 об-
ласт	Велико	Търново.	Сред	
училищата,	които	ще	имат	
прием	 в	 профилирани	
спортни	паралелки,	е	учи-
лище	 „Райчо	Каролев“.	За	
него	са	подадени	41	заяв-
ления,	 но	 са	 се	 явили	 на	
изпит	38	ученика.	Резулта-
тите	се	измерват	по	точки.	
С	 отлична	 оценка	 са	 24	
ученици.	За	училище	„Мак-
сим	 Райкович“	 в	 Дряново	
са	подадени	30	заявления,	
а	са	се	явили	28	ученици,	
11	 от	 които	 са	 с	 отличен	
резултат.	 Най-малко	 заяв-
ления	 са	 подадени	 за	 СУ	
„Васил	Левски“	-	Севлиево	

–	11	заявления,	но	в	деня	
на	изпита	се	явили	9	уче-
ници.
	 Средният	 резултат	 от	
изпита	 за	 проверка	 на	
способностите	 по	 физиче-
ско	 възпитание	 и	 спорт	 е	
40,296	 точки,	 което	 при-
равнено	в	оценка,	е	много	
добър	 5,48.	 Надеждата	 е,	
че	 поне	 две	 профилирани	
паралелки	 по	 физическо	
възпитание	 и	 спорт	 в	 об-
ластта	 ще	 бъдат	 сформи-
рани,	 коментира	 Таня	 Го-
ранова	 –	 старши	 експерт	
по	 физическо	 възпитание	
и	спорт.
	 Рена	 Илиева	 –	 стар-
ши	 експерт	 по	 начално	
образование,	 коментира	
резултатите	 от	 Национал-
ното	 външно	 оценяване	 в	
четвърти	клас.	В	него	бяха	
включени	 843	 ученици	 от	
23	 училища	 на	 Габровска	
област.	За	поредна	година	

четвъртокласниците	се	на-
реждат	на	едно	от	челните	
места	в	страната	–	петото,	
след	Смолян,	София	 град,	
Кюстендил	 и	 Благоевград.	
Средният	 успех	 за	 облас-
тта	 е	 77,27.	 По	 български	
език	 и	 литература	 резул-
татът	 е	 73,66	 при	 среден	
за	 страната	 71,67.	 По	 ма-
тематика	 средният	 успех	
в	 страната	 е	 70,3	 срещу	
72,68	за	Габровска	област.	
По	човекът	и	природата	–	
74,07	за	страната,	а	за	об-
ластта	–	77,91.	Най-високи	
се	резултатите	в	страната	
и	 при	 нас	 по	 човекът	 и	
обществото	 -	 79,35,	 а	 в	
областта	 -	 84,79.	 Според	
Рена	 Илиева	 трябва	 да	
се	 подчертае,	 че	 13	 от	
23	 училища	 са	 постигнали	
среден	 успех	 над	 80	 точ-
ки	 при	 максимален	 брой	
100.	 Най-ниският	 отчетен	
резултат	 в	 две	 училища	 е	

много	 добър	 4,32.	 Учили-
щата,	 които	 се	 нареждат	
в	първата	шестица,	са	ОУ	
„Св.	Св.	Кирил	и	Методий“	
с	92,4	среден	успех,	„Нео-
фит	Рилски“	-	91,95,	„Райчо	
Каролев“	 -	 88,8,	 ОУ	 „Ва-
сил	 Левски“	 -	 Плачковци	
–	 88,75,	 Начално	 училище	
„Васил	 Левски“	 -	 86,45,	 и	
„Ран	 Босилек“	 -	 85,2.	 Из-
водът,	 който	 прави	 Рена	
Илиева	от	 тези	резултати,	
е,	че	трябва	да	се	продъл-
жи	с	осигуряването	на	до-
пълнителна	 образовател-
на	 подкрепа	 там,	 където	
майчиният	език	на	децата	
не	е	български,	да	се	тър-
си	 нов	 инструментариум	
за	 педагогическо	 взаимо-
действие,	 да	 се	 привли-
ча	 родителската	 общност	
като	партньор,	за	да	може	
всяко	едно	дете	да	намери	
своето	 място	 в	 учебния	
процес.

ПМГ å първåнåц във външноòо оцåняванå за ñåдми 
клаñ, чåòвърòоклаñнициòå - на пåòо мяñòо в ñòранаòа
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	 Снощи,	 в	 края	 на	 ра-
ботния	 ден,	 състав	 на	
Районния	 съд	 постано-
ви	 Велизар	 В.,	 задържан	
за	 изнудване,	 да	 бъде	
освободен	 срещу	 4000	
лева	 парична	 гаранция.	
	 Преди	 време	 осъж-
даният	 и	 преди	 студент	
по	 право	 влезе	 в	 поле-
зрението	 на	 медиите	 по	
друг	 повод,	 но	 сега	 ще	
отговаря	 за	 изнудва-

нето	 на	 млад	 габровец.
	 По-рано	 вчера	 от	 Ра-
йонната	 прокуратура	 съ-
общиха,	 че	 Велизар	 В.	 е	
задържан	 за	 72	 часа.	Той	
е	 привлечен	 в	 качество-
то	 на	 обвиняем	 за	 това,	
че	 „на	 3.01.2017	 г.	 в	 гр.	
Габрово,	на	ул.	„Видима“,	с	
цел	да	набави	за	себе	си	
имотна	 облага,	 принудил	
В.	 И.	 от	 същия	 град	 чрез	
сила	–	нанасяне	на	удари	
с	 крак	 от	 стол	 по	 левия	
лакът,	 да	 извърши	 нещо	

противно	 на	 волята	 му	 –	
да	се	разпореди	със	свои	
движими	вещи	-	телевизор	
„Самсунг“,	 лаптоп	 „Ейсър“,	
настолен	 компютър	 „Ей-
със“,	 3	 броя	 гири,	 2	 чи-
фта	 обувки,	 2	 броя	 якета,	
буфер,	 5	 броя	 тонколони,	
разклонител,	 професиона-
лен	 фотоапарат	 „Canyon”,	
клавиатура	и	мишка...“.	Ве-
лизар	 наредил	 на	 изнуд-
вания	 младеж,	 заедно	 с	
негов	 приятел,	 да	 отнесат	
споменатите	 вещи	 в	 ко-

лата	 му.	 С	 това	 причинил	
имотна	 вреда	 на	 изнуд-
вания	 на	 обща	 стойност	
1622,00	лв.	–	престъпление	
по	 чл.	 214,	 ал.	 1	 от	 НК.
	 Официалната	 причи-
на,	 според	 прокуратурата,	
за	 извършеното	 деяние	
„са	 влошени	 отношения	
между	 двамата“.	 Неофи-
циално	 обаче	 „100	 вести“	
дочу,	 че	 в	 дъното	 на	 слу-
чая	 вероятно	 стоят	 нар-
котици	 и	 че	 изнудването	
било	 с	 цел	 налагане	 на	

разпространението	 им.
	 Вчера	 прокуратурата	
поиска	 задържането	 на	
Велизар	 за	 постоянно	 в	
ареста,	 но	съдът	 го	пусна	
срещу	 гаранция	 от	 4000	
лв.	 Не	 бяха	 приети	 моти-
вите	 на	 обвинението,	 че	
Велизар	 може	 да	 избяга	
или	 да	 сплаши	 свидете-
лите.	 В	 7-дневен	 срок	 га-
ранцията	 трябва	 да	 бъде	
внесена	 и	 тогава	 обвиня-
емият	 може	 да	 излезе	 на	
свобода,	 казва	 законът.

Пуñнаха В. В. ñрåщу 4000 лв. парична ãаранция
Съдът не прие мотивите на прокуратурата, поискала постоянен 
арест за изнудвача, че може да избяга или да сплаши свидетелите

	 На	 7,	 8	 и	 9	 юни	 в	
Благоевград	 се	 проведе	
Шестата	 национална	 сре-
ща	 „Музеите	 и	 устойчи-
вото	 развитие”,	 органи-
зирана	 от	 Министерство	
на	 културата	 и	 Региона-
лен	 исторически	 музей	 -	
Благоевград,	 съвместно	
с	 Община	 Благоевград.	
	 Присъстваха	 предста-
вители	 на	 голяма	 част	 от	
музеите	и	галериите	в	Бъл-
гария.	 Поканени	 бяха	 и	
присъстваха	 трима	 пред-
ставители	 на	Исторически	
музей	 -	 Севлиево	 с	 ди-
ректора	 Найден	 Петров.	
Уредниците	 Ивета	 Миле-
нова	и	Димитър	Димитров	
участваха	 в	 работата	 на	
Националната	 среща	 с	
презентация	на	тема	„Чуж-

дестранните	 банкноти	 от	
фонда	 на	 Исторически	
музей	 -	 Севлиево“,	 коя-
то	 бе	 посрещната	 с	 инте-
рес	от	музейната	колегия.
	 Чуждестранните	 банк-
ноти	са	малка	част	от	съх-
раняваните	в	Исторически	
музей	 -	 Севлиево	 множе-
ство	парични	средства,	съ-
бирани	 през	 годините	 от	
различни	 уредници	 и	 по	
различни	 начини.	 Антични	
и	 средновековни	 монети,	
резултат	 от	 археологиче-
ски	проучвания	и	случайни	
находки,	 монети	 с	 голям	
и	 по-малък	 номинал	 от	
новата	 история,	 както	 и	
редица	 български	 и	 чуж-
дестранни	 банкноти	 обо-
гатяват	 фонда	 на	 музея.
	 Голяма	 част	 от	 тях	

са	 показвани	 в	 изложби.	
Най-впечатляващата	от	тях	
представи	 най-ценните	 от	
античните	 и	 средновеков-
ни	монети	 във	 фонда,	 ре-
зултат	 на	 археологически	
проучвания	и	случайни	на-
ходки.	 Тя	 продължи	 само	
няколко	дни	и	беше	осигу-
рена	 денонощна	жива	 ох-
рана.	 Временни	 изложби	
запознаваха	 публиката	 с	
монети	 на	 европейските	
владетели	от	XVI	-	XIX	век,	
монети	на	 турските	 султа-
ни,	български	банкноти.																																																																																																																																									
През	февруари	 тази	 годи-
на	севлиевци	и	гостите	на	
града	 имаха	 възможност	
да	получат	визуална	пред-
става	 за	 разнообразието	
от	 чуждестранни	 банкно-
ти	 във	 фонда	 на	 музея.	

	 Изложбата	 бе	 подре-
дена	 в	 една	 от	 залите	 на	
Хаджистояновото	 учили-
ще	 в	 Севлиево.	 Куратор	
беше	 уредникът	 на	 отдел	
„Нова	 история“,	 който	 бе	
систематизирал	 и	 под-
брал	 банкноти	 от	 раз-
лични	 страни	 и	 те	 заеха	
мястото	 си	 във	 витрини-
те.	 Подбран	 бе	 и	 под-
ходящ	 обяснителен	 текст.
	 И	 тъй	 като	 сме	 наяс-
но,	 че	 банкнотите,	 макар	
и	 чуждестранни,	 не	 са	
уникални	сами	по	себе	си,	
ние	се	опитахме	да	визу-
ализираме	 за	 публиката	
интересното	и	различното	
тук.	Това	 са	 начините	 на	
тяхното	 придобиване	 от	
севлиевци	 и	 попадането	
им	 в	 домашните	 архиви,	

а	 те	 са	 много	 –	 от	 рис-
кованите	 търговски	 пъ-
тувания	 на	 множеството	
севлиевски	 занаятчии	 и	
търговци	 до	 османски-
те	 и	 европейски	 пазари	
през	 Възраждането,	 през	
трудния	 гурбетчийски	 път	
на	 дюлгери	 и	 градина-
ри,	 тежката	 емигрантска	
съдба	 на	 заселилите	 си	
тук	белогвардейци,	до	из-
пращането	 на	 заможни-
те	 севлиевски	 младежи	
в	 европейските	 универ-
ситети	 и	 пътуванията	 на	
предприемчиви	 севли-
евци	 по	 търговия.	 Всеки	
преследвал	своята	мечта,	
а	 за	 това	 били	 нужни	
чуждестранните	банкноти,	
от	 които	 днес	 се	 съхра-
няват	 в	 музейния	 фонд.

Иñòоричåñкияò музåй в Сåвлиåво учаñòва 
в Национална ñрåща в Блаãоåвãрад
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КЛУБ ЧАРДАФОН-ОРЛОВЕЦ

за осигуряване участието на отборите 
момичета’12, момичета’14 и и момчета’14
във финалите от националния шампионат 
в отделните възрастови групи. 
ТУРНИРИТЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА 
МЕДАЛИТЕ са в Самоков, Пловдив и 
София, всеки един продължава 3-4 дни. 

РАЗХОДИТЕ ПО ЕДИН ТУРНИР са около 
2000 лева.
ЗА ВРЪЗКА: Виктор Крушев - спортен 
директор, 0887 707984
БАНКОВА СМЕТКА: 
Алианц Банк България, клон Габрово: 
IBAN  BG05BUIN95611000452599

Áàñêåòáîëåí êëóá 
“×àðäàôîí-Îðëîâåö”

търси спонсори
продължава от стр. 1

Семейството	 на	 Пресла-
ва	 се	 обърнало	 за	 съдей-
ствие	към	Фонда	за	лече-
ние	на	деца	в	чужбина,	но	
получило	отказ	да	поемат	
сумата	 от	 22	 400	 евро	 за	
операция	в	болница	в	Гер-
мания.	
	 Мотивът	 –	 тази	 опера-
ция	 може	 да	 бъде	 извър-
шена	 и	 в	 България.	 Ро-
дителите	 на	 детето	 обаче	
категорично	отказали	опе-
рацията	да	бъде	извърше-
на	 в	 България,	 тъй	 като	
прогнозираната	успешност	
е	 10%,	 а	 в	 Нюрнберг	 –	
60%.	 Нещо	 повече	 –	 тук	
операцията	 би	 струвала	
двойно	 по-скъпо	 от	 Гер-

мания.	 В	 България	 стой-
ността	 е	 100	 хиляди	 лева,	
а	 в	 Германия	 –	 45	 хиляди	
лева.	Въпреки	това	сумата	
е	непосилна	за	семейство-
то,	 което	 иска	 да	 избере	
най-доброто	 за	 детето	 си.	
Затова	 се	 надява	 габро-
вци	да	помогнат	на	Прес-
лава,	 операцията	 да	 се	
осъществи	 по	 време	 на	
ваканцията,	да	има	време	
и	 за	 възстановяване,	 за	
да	 може	 бъдещата	 петок-
ласничка	да	тръгне	наесен	
отново	на	училище.
	 Дарителската	 сметка	
на	 Преслава	 Христова	
Червенска:	 	 Първа	 инвес-
тиционна	банка	АД
n:BG17FInV91501317000248.

Да помоãнåм на Прåñлава да 
ходи и òича, апåлираò áлизкиòå й

срЕДно уЧилиЩЕ „оТЕЦ паисиЙ“ 
и проФЕсионална  гиМназиЯ 
по сТроиТЕлсТВо граД гаБроВо

приЕМ 2017/2018 година
след завършен VII клас
проФЕсиЯ „сТроиТЕлЕн ТЕхник” 
Специалност: „строителство и архитектура”
Срок на обучение: 5 години; Форма на обучение: дневна
III степен професионална квалификация.

след завършен VIII клас
проФЕсиЯ „ДизаЙнЕр” 
Специалност:  „интериорен дизайн”  
Срок на обучение: 4 години, Форма на обучение: дневна
III степен професионална квалификация.

проФЕсиЯ „сТроиТЕл-МонТажник”
Специалности: „сухо строителство” и „изолации в 
строителството”; Форма на обучение: дневна; II степен 
проф.  квалификация.
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 - Г-жо Сидорова, раз-
кажете повече за Етичния 
кодекс на депутата?
	 -	 За	 приемането	 на	
Етичен	кодекс	на	депутата	
се	говори	от	много	години,	
но	 колегите	 от	 останали-
те	 парламентарни	 групи	
явно	 нямат	 желание	 да	
бъде	 приет	 той,	 поради	
което	 нашата	 парламен-
тарна	 група	 изработи	 и	
прие	 свой.	 В	 него	 са	 за-
легнали	правилата	и	етич-
ните	 норми,	 които	 трябва	
да	 спазва	 един	 депутат	 в	
своята	работа.	
	 Народните	 представи-
тели	от	„БСП	за	България“	
например	 нямат	 право	
да	 използват	 служебното	
си	 положение	 за	 лична	
изгода,	 за	 получаване	 на	
привилегии	 или	 освобож-

даване	 от	 задължения,	 да	
прикриват	свои	незаконни	
действия	 или	 да	 избегнат	
наказание.	 Депутатите	 не	
могат	 да	 разкриват	 или	
да	 се	 възползват	 за	 лич-
ни	 цели	 от	 информация,	
получена	 в	 качеството	 им	
на	 народни	 представите-
ли	 или	 членове	 на	 пар-
ламентарната	 група.	 Не	 е	
позволено	 на	 народните	
представители	 от	 левица-
та	да	използват	служебни	
средства	или	коли	за	лич-
ни	пътувания	в	страната	и	
чужбина.	В	Етичния	кодекс	
са	 записани	 и	 специални	
правила	срещу	корупция	и	
конфликт	на	интереси.	
 - Вече две седмици 
сте в парламентарната 
зала, какво научихте за 
това време?

	 -	Че	през	целия	мандат	
хората	трябва	да	знаят,	че	
народният	 представител	
трябва	 да	 бъде	 близо	 до	
хората	и	да	чува	какви	са	
техните	проблеми	и	да	се	
опитва	да	ги	реши.	А	не	да	
се	 говори,	 че	 се	 обръща-
ме	към	своите	избиратели	
само	 по	 избори.	 Именно	

поради	 това	 още	 в	 поне-
делник	се	срещнах	с	хора	
от	 кв.	 Дядо	 Дянко,	 чиито	
проблеми	 са	 свързани	 с	
разбита	пътна	инфраструк-
тура,	наводнени	къщи	и	 т.	
н.	Те	 са	 по-скоро	 от	 ком-
петенциите	 на	 Общината	
и	на	ОбС	и	според	мен	са	
решими.	Затова	считам,	че	

на	всяка	моя	среща	зана-
пред	е	важно	да	присъст-
ва	 и	 общински	 съветник	
от	 групата	 на	 левицата.	
Мисля	да	продължа	с	тези	
срещи,	както	и	да	органи-
зирам	свои	приемни	дни.	 
	 Считам	за	важно	отно-
во	да	чуя	лично	от	хората	
кои	са	най-належащите	ка-
зуси,	 върху	 които	 трябва	
да	работя.	А	и	за	да	не	се	
губи	връзката	между	мест-
ната	общност	и	Народното	
събрание.	 Естествено,	 по	
време	на	кампанията	бяха	
поставени	 много	 пробле-
ми,	 но	 е	 важно	 те	 да	 се	
приоритизират	и	да	се	за-
почне	 работа	 за	 решава-
нето	им.
 - Кои са сред най-ва-
жните?
	 -	 Безспорно	 най-ва-
жният,	според	мен	жизне-
новажен	 дори,	 е	 решава-
нето	на	проблема	с	вода-
та	на	Севлиево.	
 - Има ли шанс за ско-
рошното му решаване?
	 -	В	момента	проучвам	
какви	 са	 стартиралите	
проекти,	свързани	с	реша-
ването	 му.	 Знам,	 че	 вече	
е	пусната	обществена	по-
ръчка	 за	 водоснабдяване-
то	на	част	от	габровските	
села	 от	 габровския	 водо-
провод,	 което	 до	 момен-
та	 се	 извършваше	 от	 се-
влиевското	 „Бяла“	 ЕООД.	
Освен	 това	 съществуват	

още	някои	идеи,	за	които	
проучвам	 на	 какъв	 етап	
са,	 подготвям	 питане	 към	
министъра	 на	МРРБ.	 Вяр-
вам,	 че	 това	 е	 тема,	 по	
която	 непрекъснато	 тряб-
ва	да	се	работи,	да	не	се	
спират	 действията,	 свър-
зани	 с	 нейното	 решава-
не.	Зам.-председателят	на	
БСП	Кирил	Добрев	започ-
на	много	сериозна	работа	
по	 нея,	 аз	 ще	 продължа	
с	 цялата	 си	 енергия	 да	
работя	 за	 осъществяване-
то	 й.	 Защото	 наистина	 е	
жизнено	 необходимо	 ней-
ното	решаване.	Не	можем	
да	 претендираме,	 че	 сме	
европейска	държава,	след	
като	 в	 XXI	 век	 град	 от	
нашата	 област	 страда	 от	
безводие.	 Особено	 през	
лятото	 там	 ситуацията	 е	
направо	драматична.
 - Кои са другите казу-
си, по които ще работите 
на първо време?
	 -	 Те	 са	 свързани	 с	
рехабилитацията	 на	 ин-
фраструктурата	 в	 облас-
тта,	 респективно	 на	 пътя,	
който	 свързва	 Дряново	 и	
Трявна.	 Особено	 в	 учас-
тъка	около	Царева	ливада	
положението	 е	 драматич-
но.	 Пътят	 Дряново	 -	 Се-
влиево	 също	 е	 в	 тежко	
състояние.	 А	 развитие-
то	 на	 туризма	 в	 облас-
тта	 е	 пряко	 свързано	 с	
тези	пътни	артерии,	които	

свързват	общините	от	ре-
гиона.
	 Съществуват	проблеми	
и	 в	 сектора	 „Читалища“,	
които	пораждат	необходи-
мостта	 от	 законодателни	
промени.	Така	че	има	мно-
го	 казуси,	 върху	 които	да	
се	работи.	Предстои	мно-
го	работа	и	се	надявам	да	
я	свършим.
	 Подготвяме	 и	 среща	
с	учителите,	 тъй	като	има	
внесен	 проектозакон	 за	
изменение	 и	 допълнение	
на	Закона	за	предучилищ-
но	 и	 училищно	 образова-
ние	 и	 искам	 да	 чуя	 тях-
ното	 мнение.	 Вече	 имам	
няколко	идеи,	които	ще	се	
опитам	да	реализирам.	
 - Има ли нови про-
блеми, които изкристали-
зираха, след като поехте 
отговорността на народен 
представител, от това, 
което видяхте и чухте, до-
като бяхте председател 
на ОбС на левицата и по 
време на предизборната 
кампания?
	 -	Казусите	са	идентич-
ни,	 познати	 и	 нерешени	
от	 дълги	 години	 или	 ско-
ро	 изникнали,	 но	 нещо	
ново	за	тези	две	седмици	
все	още	не	се	е	появило.	
Вероятно	 ще	 се	 появят	 и	
нови,	но	към	днешна	дата	
те	са	такива,	каквито	бяха	
по	време	на	предизборна-
та	кампания.

Криñòина Сидорова: „Най-налåжащияò за рåшаванå 
проáлåм в оáлаñòòа å водоñнаáдяванåòо на Сåвлиåво” 

сТЕФКа БУРмОВа

 Две различни теми са били обсъждани на семинара на 
парламентарната група „БСП за България“ и на Изпълнител-
ното бюро, проведен в събота и неделя на Боровец – зако-
нодателните инициативи, които предстои да предприеме 
левицата, Правилник за дейността на групата, както и Ети-
чен кодекс на депутата. Основното, което е било решено 
на този семинар, според депутата Кристина Сидорова, е 
свързано със засилване на връзката между парламентарната 
група на левицата, областни и общински ръководства на пар-
тията, организирането на постоянни приемни в общините. 
Най-важното обаче е - подчерта тя, когато депутатът даде 
обещание пред своите избиратели – да го изпълни.
 За Етичния кодекс на депутата и за предстоящата ра-
бота на най-новия габровски депутат – Кристина Сидорова, е 
разговорът с нея. 

НадЕЖда ТиХОВа

	 От	институт	„Конфуций“	
харесаха	напредъка	в	обу-
чението	 по	 китайски	 език	
и	 култура	 в	 Природома-
тематическата	 гимназия	 в	
Габрово.	 Десетчленна	 де-
легация	 на	 института,	 во-
дена	 от	 двамата	 директо-
ри	–	проф.	Гъ	от	китайска	
страна	 и	 Аксиния	 Колева	
от	 българска,	 инспектира	
габровската	 гимназия,	 в	
която	 обучението	 по	 ки-
тайски	 се	 води	 от	 учите-
ли,	осигурени	от	института.	
Втора	година	сборна	група	
от	 ученици	 изучава	 екзо-

тичния	 за	 българите	 език	
извън	 учебните	 часове	 с	
преподавател	 китайската	
доброволка	Уан	Джувиян.
	 Целта	 на	 проверката	
е	специалистите	да	се	за-
познаят	 с	 обучението	 по	
китайски,	 нивото,	 достиг-
нато	от	децата,	състояние-
то	 на	 материалната	 база.	
Видяното	 им	 харесало	
много,	 сподели	 директо-
рът	 на	 гимназията	 Цвета-
на	 Кюмюрджиева.	 Гости-
те	дали	висока	оценка	на	
обучението	 и	 преценили,	
че	 децата,	 които	 го	 изу-
чават	за	втора	 година,	са	
напреднали.	 Преподава-

телката	направила	презен-
тация	 като	 показала	 как	
изглеждат	част	от	уроците	
й,	 както	 и	 наученото	 за	
китайската	 традиция	 да	
се	 сгъва	 и	 изрязва	 хар-
тия,	 занимания,	 свързани	
с	 китайската	 кухня	 и	 т.	
н.	 Децата	 изпели	 песен	
на	 китайски	 и	 представи-
ли	мисли	на	Конфуций	на	
китайски	 и	 на	 български.	
Гостите	 били	 впечатлени	
от	 добрата	 материална	
база,	от	желанието	на	уче-
ниците	да	изучават	 китай-
ски.	Две	от	ученичките	от	
ПМГ	 с	 помощта	 на	 инсти-
тут	„Конфуций“	ще	заминат	

на	десетдневен	обучителен	
лагер	 в	Пекин,	 където	ще	
могат	да	получат	сертифи-
кат	за	владеене	на	първо-
то	ниво	на	китайски	език.	
Този	 сертификат	 би	могъл	
да	им	помогне	за	продъл-
жаване	на	изучаването	на	
езика	 като	 стипендианти	
на	институт	„Конфуций“.	
	 Китайските	гости	пода-
рили	 на	 училището	 много	
дидактически	 материали.	
Директорът	 на	 гимназията	
Цветана	 Кюмюрджиева	 е	
впечатлена	 от	 говорещите	
табла,	 при	 които	 като	 до-
преш	 специална	 писалка	
до	определен	символ,	 той	

се	изговаря	на	китайски,	а	
след	това	и	на	български.	
Предоставени	 били	 и	 та-
кива	говорещи	азбуки.	Де-
цата	получавали	от	тях,	за	
да	могат	по-лесно	да	учат	
вкъщи.	 Преподавателката	
споделила	 колко	 умни	 и	
интелигентни	 ученици	 има	
в	училището.	Затова	и	ре-
зултатите	са	по-добри.
	 Обучението	 по	 китай-
ски	 език	 и	 култура	 ще	
продължи	 и	 през	 новата	
учебна	 година.	 През	 сеп-
тември	 в	 гимназията	 ще	
посрещнат	новия	китайски	
преподавател,	изпратен	от	
институт	„Конфуций“.

Оò „Конфуций" харåñаха напрåдъка по 
киòайñки в Маòåмаòичåñкаòа ãимназия

НадЕЖда ТиХОВа

 Няма	 получени	 двой-
ки	 по	 математика,	 а	 по	
български	език	няма	шес-
тици.	 Това	 показват	 об-
общените	 резултати	 от	
матурите,	 направени	 от	
експертите	 в	 Регионално-
то	управление	на	образо-
ванието	в	Габрово.	
	 Според	 Снежана	 Бла-
жева	 -	 старши	 експерт	
по	математика,	резултатът	
от	 държавния	 зрелостен	
изпит	по	математика	в	об-
ластта	е	много	добър	4,85,	
почти	 същият	 като	 през	
миналата	година.	
	 На	 него	 са	 се	 явили	
58	 зрелостника	 от	 4	 учи-
лища	 –	 ПМГ,	 НАГ,	 „Ген.	
Ив.	Бъчваров“	в	Севлиево	
и	 един	 ученик	 от	 СУ	 „П.	
Р.	 Славейков“	 в	 Трявна.	
Осем	са	пълните	шестици,	
от	 които	 5	 в	 ПМГ	 и	 3	 в	

НАГ.
	 Общият	 успех	 от	 ма-
турата	по	български	език,	
на	която	са	се	явили	731	
зрелостници,	е	добър	4,17,	
срещу	4,12	през	миналата	
година.	С	най-висок	успех	
логично	 е	 НАГ,	 следвана	
от	 три	 училища	 с	 почти	
идентични	 резултати	 -	 СУ	
„П.	 Р.	 Славейков“	 -	Тряв-
на,	 ПМГ	 -	 Габрово	 и	 СУ	
„Васил	 Левски“	 -	 Севли-
ево.	 Няма	 ученици	 с	 пъ-
лен	 отличен,	 но	 има	 от-
лични	оценки,	а	броят	на	
оценките	 „много	 добър“	
е	 завишен	 в	 сравнение	
с	 миналата	 година.	 Като	
цяло	 училищата	 запазват	
почти	 същите	 стойности	
на	успеха,	който	са	пока-
зали	през	миналата	годи-
на.
	 На	 втория	 задължите-
лен	 държавен	 зрелостен	
изпит	 учениците	 имаха	

право	 да	 избират	 пред-
мета.	Най-много	 са	 поис-
кали	да	се	явят	на	изпит	
по	 биология	 и	 здравно	
образование.	 Общо	 193	
зрелостника	 са	 положи-
ли	 изпит,	 а	 средният	 ус-
пех,	постигнат	в	областта,	
е	 4,07.	 Според	 Катюша	
Станчева	 –	 старши	 екс-
перт	 по	 природни	 науки	
и	екология	и	председател	
на	 Регионалната	 комисия	
за	 организиране	 и	 про-
веждане	 на	 държавните	
зрелостни	 изпити	 майска	
сесия,	в	сравнение	с	ми-
налата	 година	 резултатът	
се	запазва.	
	 Много	 от	 зрелост-
ниците,	 обучаващи	 се	 в	
професионални	 гимна-
зии,	 предпочитат	 да	 се	
явят	 на	 втори	 държавен	
зрелостен	 изпит	 именно	
по	 биология	 и	 здравно	
образование.	 Отличните	

оценки	 по	 този	 предмет	
на	матурите	 са	 6.	А	 сред	
училищата	с	най-висок	ус-
пех	е	ПМГ	–	5,26,	от	тази	
гимназия	 са	 и	 учениците	
с	 пълните	 шестици.	 На	
второ	 място	 е	 СУ	 „П.	 Р.	
Славейков“	-	Трявна,	а	на	
трето	 място	 –	 СУ	 „Васил	
Левски“	-	Севлиево	с	5,18.	
Броят	 на	 слабите	 оценки	
е	14,	но	те	са	обикновено	
на	зрелостници,	 които	са	
завършили	 през	 минали	
учебни	години.
	 Вторият	 предмет,	 из-
бран	 от	 повече	 зрелост-
ници,	 е	 английски	 език.	
Само	 две	 са	 слабите	
оценки	при	него,	а	отлич-
ните	 са	 123.	 Най-добрите	
резултати	 са	 в	 НАГ,	 ПТГ	
„Д-р	 Н.	 Василиади“,	 СУ	
„Васил	 Левски“	 -	 Севли-
ево	 и	 ПМГ.	 Средният	 ре-
зултат	е	много	добър	5,48.
	 Третият	 по	 желание	

предмет,	 по	 който	 са	 се	
явили	 зрелостниците,	 е	
философия.	Общо	100	чо-
века	 са	 получили	 среден	
успех	 добър	 3,65,	 без	 от-
лични	оценки	и	със	7	сла-
би.
	 На	изпит	по	география	
са	 се	 явили	 69	 зрелост-
ника	 и	 са	 получили	 най-
много	слаби	оценки	–	29.	
Средният	успех	е	3,16.	От-
лични	оценки	няма.
	 Зрелостниците	 пока-
зали	добър	резултат	и	по	
предмета	История	и	циви-
лизация,	 където	 има	 три	
напълно	 отлични	 оценки.	
А	 сред	 училищата	 с	 най-
висок	успех	от	изпита	по	
история	 е	 професионал-
ната	 гимназия	 „Ген.	 Ив.	
Бъчваров“	в	Севлиево.
	 Тепърва	 постигнатите	
резултати	ще	се	анализи-
рат	и	ще	се	правят	изво-
ди	и	обобщения.

Няма двойки на маòуриòå по маòåмаòика, 
а по áълãарñки няма пълни шåñòици

	 На	10	и	11	юни	в	Гурко-
во	за	45-ти	път	се	проведе	
фолклорният	 празник	 на	
градовете	 Елена,	 Котел,	
Твърдица,	Трявна,	 Гурково	
и	 Дряново	 „Балканът	 пее	
и	 разказва”	 -	 съобщи	Ан-
тоанета	 Ставрева,	 секре-
тар	на	НЧ	 „Развитие-1869“	
-	 Дряново.	 Фестивалът	 е	
мащабен	 и	 уникален	 про-
ект,	който	се	осъществява	
в	 различни	 етапи	 между	
градовете	от	двете	страни	
на	 Стара	 планина	 повече	
от	 40	 години.	 Запазвайки	

традиционното	 представя-
не	 на	 фолклорната	 кул-
тура,	 той	 се	 развива	 и	
обогатява	с	всяко	следва-
що	 издание.	 Включен	 е	 в	
Националния	 календар	 на	
Министерството	 на	 култу-
рата.	 Селищата	 домакини	
полагат	 усилия	 празникът	
да	 запази	 както	 тради-
ционните	 си	 черти,	 така	
и	 да	 бъде	 всеки	 път	 ак-
туален,	 значим,	 неповто-
рим,	 да	 носи	 своя	 социа-
лен	 ефект.	 „Балканът	 пее	
и	 разказва”	 се	 превърна	
през	 годините	 в	 хубава	
традиция	за	духовното	об-
щуване	 между	 старопла-
нинските	 градове	 Елена,	
Котел,	 Дряново,	 Трявна,	
Гурково	 и	 Твърдица.	 Об-
щина	Дряново	се	предста-
ви	с	30-минутна	програма,	
включваща	 участието	 на	
ДЮТС	 „Балканджийче”	 и	
подготвителна	 група	 към	
НЧ	„Развитие-1869”.	

Дряново продължава 
òрадицияòа на „Балканъò 
пåå и разказва”
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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

имоти; работа предлага; уроци, курсове; спорт; ветеринар

уроЦи, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62
МЦспос „алФа – МЕ-
ТАЛ” ЕООД организирa 

курс за охранители. Кур-
сът представлява първона-
чално обучение за работа 
като охранител – физи-
ческа охрана на обекти. 
Цена на курса: 80 лв., 
издава се държавен серти-
фикат. За информация: гр. 
Габрово. ул. „Стефан Ка-
раджа” 3, тел. 066/83-00-
00, <http://www.alfa-metal.
com/>. [11, 4]
изгоДно! уроЦи по 
английски език - тел. 
0895/419-429. [7, 1]

жиВоТни проДаВа
МагарЕ, Мъжко, на 7 го-
дини, скопено, елитно, За 
работа с амуницията, се 
продава на грижовен сто-
панин. Цена по договаряне. 
За справки - село Вел-
ковци - корабчето, Алек-
сандър Павлов. [10, 1]
5 ДоЙни кози и млад 
пръч се продават на тел. 
0899/891-716. [5, 1]
ЧЕТиригоДишна коБила 
- впрегаема, се продава на 
тел. 0988/333-707. [4, 1]

ЯрЕТа за клане се прода-
ват на тел. 0877/336-510. 
[2, 1]

ДоМашни люБиМЦи
поДарЯВаМ ДВорни ку-
чета на 6 месеца - тел. 
0884/646-145, 0988/398-
294. [11, 5]

поДарЯВаМ Малко коте, 
хигиенни навици - тел. 
0878/800-382. [4, 3]
поДарЯВаМ оВЧарка за 
пазач - тел. 0884/197-939. 

Магазин за Фуражи
Магазин за фуражи - 
Габрово, Лъката (зад поли-
цията). Продава царевична 
отсевка  - 0.35 лв., пше-
ница и ечемик - 0.40 лв., 
царевица - 0.42 лв., трици 
- 0.36 лв. Тел. 0878/240-
506. [33, 12]

Винарска изба карайсен

ПРЕДЛАГА	КАЛЕНКА
 (само в избата)

0888 520 053, 061322459

ЦЕН ТЪР ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ОБУ ЧЕ НИЕ - ГАБ РО ВО
ОР ГА НИ ЗИ РА ЛИ ЦЕН ЗИ РА НИ КУР СО ВЕ ЗА: 
� ГОТВАЧ
� СЕРВИТЬОР, БАРМАН
� ОГ НЯ Р
� КРА НИС Т
� ЕЛЕК Т РО И МО ТО КА РИС Т
� МА ШИ НИСТ НА 
   ПЪТ НО-СТРО И ТЕЛ НИ МА ШИ НИ

ИЗ ДА ВА ДЪР ЖА ВЕН 
ДО КУ МЕНТ ЗА 

ПРА ВОС ПО СОБ НОСТ� ШИВАЧ
� ФРИЗЬО Р
� КОЗ МЕ ТИК
� ЛЕ ЧЕ БЕН МА САЖ
� МАНИКЮР, 
   ПЕДИКЮР,   
   НОКТОПЛАСТИКА

066/808-592, 0887/361-876ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕР ЗА 
БЕЗРАБОТНИ И РАБОТЕЩИ

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД управлява	и	поддържа	
електроразпределителната	мрежа	в	Североизточна	
България.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД обявява за град Севлиево 
свободна позиция:
ЕЛЕКТРОМОНТЬОР ПО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ 
НА ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ И МРЕЖИ, ТРА-
ФОПОСТОВЕ  И СТИ
Разпределителен обслужващ център Горна 
Оряховица&Габрово
Отдел „Експлоатация, мрежи и СТИ запад“

 ОСНОВНИ зАДЪЛЖЕНИя И ОТГОВОРНОСТИ:
	 Поддръжка	на	електропроводни	линии	и	трафопос-
тове	 –	 техническа	 изправност,	 ремонт,	 подмяна	 на	
арматура,	изолатори,	регулиране	фазови	проводници,	
възстановяване	на	скъсани	проводници
	 •	Работа	с	електромери	–	монтаж	и	проверка,	под-
мяна/настройка	на	часовникови	тарифни	превключва-
тели,	при	нужда	снемане	на	данни	от	електромер
	 •	Монтаж	на	електромерни	табла
	 •	Прекъсване	и	възстановяване	на	захранването	на	
обекти
	 •	Водене	на	техническа	документация	за	дейността
	 •	Дава	домашни	дежурства	по	график

 ПРОФИЛ НА КАНДИДАТА:
	 •	Средно	електротехническо	образование
	 •	Шофьорска	книжка	категория	„В”
	 •	Ангажираност	и	отговорност	към	работния	процес
	 •	Клиентска	ориентация	и	изпълнение	на	задачите	
качествено	и	в	срок
	 •	Решаване	на	проблеми
	 •	Сътрудничество	и	работа	в	екип 
 КАНДИДАТСТВАНЕ:
	 Моля,	кандидатствайте	с	автобиография	и	референ-
тен	 код	EF_Sev_370617 не	 по-късно	 от	26.06.2017 г. 
на:	e-mail:	careers@energo-pro.bg
факс:	+359	52	660	850
	 адрес:	 гр.	 Варна,	 бул.	 „Владислав	 Варненчик“	 №	
258,	 Варна	Тауърс,	 кула	 Г,	 за	 отдел	 „Организационно	
развитие	и	управление	на	представянето“	

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ  АД, Разпределителен
обслужващ център - Г. Оряховица и Габрово

уведомява своите клиенти, че:

 На 27.06.2017 г. и на 28.06.2017 г. от 09.00 
до 17.00 ч.	 поради	 извършване	 на	 неотложни	 ре-
монтни	 дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	в	град	Габрово	ще	бъде	прекъснато	
електрозахранването	 	в	района	на	село	Милковци,	
Златевци,	Лоза	и	Петровци.
 На 27.06.2017 г. и 28.06.2017 г. от 08.30 до 
09.00 ч. и от 16.00 до 17.00 ч.	 поради	извършване	
на	 оперативни	 превключвания	 по	 съоръженията	 за	
доставка	 на	 електроенергия	 в	 община	 Габрово	 са	
възможни	 смущения	 на	 електрозахранването	 в	 ра-
йона	на:	
	 ул.	 „Вишеград”	от	№	26	до	32,	 ул.	 „Дрен”	от	№	
4	до	10,	1	до	17,	ул.	„Зорница”	от	№	1	до	9,	№	4	до	
14,	ул.	„Катюша”	от	№	2	и	3,	ул.	„Щастие”	от	№	24	
дo	30,	„Подправки	КОМ”,	„БУЛВЕН-ПРО”,	„ЛЕОМЕТ”,	
„ДИОМЕКС”,	„ДИМ	ИНВЕСТ	ЕООД”.
селата:	Поповци,	Куката,	Киевци,	Думници,	Гайтани,	
Прахали,	 Гледаци,	Дивеци,	 Чавеи,	Пецевци,	Мрахо-
ри,	Янковци	-	горният	край	на	селото,	и	Армени.	
 На 29.06.2017 г. и на 30.06.2017 г. от 09.00 до 
17.00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електрое-
нергия	в	град	Габрово	ще	бъде	прекъснато	електро-
захранването	в	района	на	село	Потока	и	Езерото.
 На 29.06.2017 г. и на 30.06.2017 г. от 08.30 до 
09.00 ч. и от 16.00 до 17.00 ч.	 поради	извършване	
на	 оперативни	 превключвания	 по	 съоръженията	 за	
доставка	 на	 електроенергия	 в	 община	 Габрово	 са	
възможни	 смущения	 на	 електрозахранването	 в	 ра-
йона	на:	
	 кв.	Априлово,	 кв.	Нова	махала,	 кв.	Шумели,	 кв.	
Ябълка,	ул.	„Нова	махала”,	„Бяла	река”,	„Въстаниче-
ска”,	„Ножарска”,	„Казашка”,	„Слънчев	дол”,	площад	
„Добри	Пенчев”,	„Роден	кът”,	„Петко	Андреев”,	хижа	
„Финтекс”	и	хижа	„МАК”	
селата:	 Чарково,	 Червена	 локва,	 Бойчета,	 квартал	
Водици,		фирми	„БУЛСОРС”,	завод	„Сокол”,	„	Етър”	
ООД
	 ЕНЕРГО-ПРО	МРЕЖИ		АД,	Разпределителен	об-
служващ	център-Г.Оряховица	и	Габрово	се	извинява	
на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	се	
надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	 информация	 можете	 да	 получите	
на	тел.	0700	161	61.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ  АД, Разпределителен
обслужващ център - Г. Оряховица и Габрово

уведомява своите клиенти, че:

 На 26.06.2017 г. от 09.00 до 16.00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонт-
ни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	в	град	Габрово	ще	
бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на:	
Селата	 Враниловци,	 Стоевци,	 Михайловци,	 Райновци,	 всички	 фирми,	 намиращи	
се	в	двора	на	бившето	„ДЗС	Враниловци”	–	„Алевтина	2009“	ООД,	ЕТ	„Надежда”,	
„Плам	97”,	Грънчарска	и	дърводелска	работилници,	„Старкерамикс”,	„ИД	Дизайн”,	
Шивашки	цех	„Даниела	Вълева“.
 
 На 26.06.2017 г. от 09.00 до 09.30 ч. и от 15.30 до 16.00 ч.	поради	извършване	
на	оперативни	превключвания	по	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	в	
община	Габрово	са	възможни	смущения	на	електрозахранването	в	района	на:
	 -	Западна	промишлена	зона,	квартал	Войнoво	и		квартал	Шенини,	ул.	„Шенини“	
и	ул.	„Стрежерът”,	
	 фирмите:	„Техноинженеринг-груп“	АД,	ЕТ	„МИГ	-	Мирослав	Стойчев”,	„Киров	ЕТ	
ВВЛ”,	„ДИМ	Инвест“	ЕООД,	„Полипрес“	ООД,	„СД	ПАН	-	Х.	Христов	Панк.Сие”,	„Тис	
Ойл“	ООД,	ЕТ	„Съни	-	Пламен	Венков”,	„Нико“	ЕООД,	„Кристина	-	Капс“	ЕООД,	„Ко-
лев	-	Тихомир	Петков”,	„Техно	стар“	ООД,	„Евро	Мик“	ООД,	„Вега“	ООД,	„Централен	
Балкан“	ЕООД,	 „Тимекс“	ООД,	 „СД	Дер-га	–	Макс”,	 „Меразчиев	 -	Драган	Колев”,	
„Радев	-	Иван	Христов”,	„Марина”,	„Омегапласт”;	Ветеринарна	лечебница,	„Колтек“,	
„Дзалли”,	кв.	Войново,	„Екопроект”,	„Тирими“	ЕООД,	„Алфрида-Пеев”	-	с.	Рачевци,	
селата:	Гергини,	Рачевци,	Гарвани,	Николчовци,	Янковци	(долният	край	на	селото).
 
 На 27.06.2017 г. от 09.00 до 16.00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонт-
ни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	в	община	Габрово	ще	
бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на:	
Селата	Гергини,	Рачевци,	Гарвани,	Николчовци,	фирма	„Алфрида-Пеев”	-	с.	Рачевци.
 На 27.06.2017 г. от 09.00 до 09.30 ч. и от 15.30 до 16.00 ч.	поради	извършване	
на	оперативни	превключвания	по	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	в	
община	Габрово	са	възможни	смущения	на	електрозахранването	в	района	на:
	 -	Западна	промишлена	зона,	квартал	Войнoво	и	квартал	Шенини,	ул.	„Шенини“	
и	ул.	„Стрежерът”,
	 фирмите:	„Техноинженеринг-груп“	АД,	ЕТ	„МИГ	-	Мирослав	Стойчев”,	„Киров	ЕТ	
ВВЛ”,	„ДИМ	Инвест“	ЕООД,	„Полипрес“	ООД,	„СД	ПАН	-	Х.	Христов	Панк.Сие”,	„Тис	
Ойл“	ООД,	ЕТ	„Съни	-	Пламен	Венков”,	„Нико“	ЕООД,	„Кристина	-	Капс“	ЕООД,	„Ко-
лев	-	Тихомир	Петков”,	„Техно	стар“	ООД,	„Евро	Мик“	ООД,	„Вега“	ООД,	„Централен	
Балкан“	ЕООД,	 „Тимекс“	ООД,	 „СД	Дер-га	–	Макс”,	 „Меразчиев	 -	Драган	Колев”,	
„Радев	-	Иван	Христов”,	„Марина”,	„Омегапласт”;	Ветеринарна	лечебница,	„Колтек“,	
„Дзалли”,	кв.	Войново,	„Екопроект”,	„Тирими“	ЕООД,		всички	фирми,	намиращи	се	в	
двора	на	бившето	„ДЗС	Враниловци”	–	„Алевтина	2009“	ООД,	ЕТ	„Надежда”,	„Плам	
97”,	Грънчарска	и	дърводелска	работилници,	„Старкерамикс”,	„ИД	Дизайн”,	Шиваш-
ки	цех	„Даниела	Вълева“.
	 -	селата:	Враниловци,	Стоевци,	Михайловци,	Райновци,	Янковци	(долният	край	
на	селото).
 На 30.06.2017 г. от 09.00 до 16.00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонт-
ни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	в	град	Габрово	ще	
бъде	прекъснато	електрозахранването		в	района	на:	
Селата	 Враниловци,	 Стоевци,	 Михайловци,	 Райновци,	 всички	 фирми,	 намиращи	
се	в	двора	на	бившето	„ДЗС	Враниловци”	–	„Алевтина	2009“	ООД,	ЕТ	„Надежда”,	
„Плам	97”,	Грънчарска	и	дърводелска	работилници,	„Старкерамикс”,	„ИД	Дизайн”,	
Шивашки	цех	„Даниела	Вълева“.
 На 30.06.2017 г. от 09.00 до 09.30 ч. и от 15.30 до 16.00 ч.	поради	извършване	
на	оперативни	превключвания	по	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	в	
община	Габрово	са	възможни	смущения	на	електрозахранването	в	района	на:
-	Западна	промишлена	зона,	квартал	Войнoво	и		квартал	Шенини,	ул.	„Шенини“	и	
ул.	„Стрежерът”,	
	 фирмите:	„Техноинженеринг-груп“	АД,	ЕТ	„МИГ	-	Мирослав	Стойчев”,	„Киров	ЕТ	
ВВЛ”,	„ДИМ	Инвест“	ЕООД,	„Полипрес“	ООД,	„СД	ПАН	-	Х.	Христов	Панк.Сие”,	„Тис	
Ойл“	ООД,	ЕТ	„Съни	-	Пламен	Венков”,	„Нико“	ЕООД,	„Кристина	-	Капс“	ЕООД,	„Ко-
лев	-	Тихомир	Петков”,	„Техно	стар“	ООД,	„Евро	Мик“	ООД,	„Вега“	ООД,	„Централен	
Балкан“	ЕООД,	 „Тимекс“	ООД,	 „СД	Дер-га	–	Макс”,	 „Меразчиев	 -	Драган	Колев”,	
„Радев	-	Иван	Христов”,	„Марина”,	„Омегапласт”;	Ветеринарна	лечебница,	„Колтек“,	
„Дзалли”,	 кв.	Войново,	 „Екопроект”,	 „Тирими“	ЕООД,	 „Алфрида-Пеев”,	 с.	 Рачевци,	
селата:	Гергини,	Рачевци,	Гарвани,	Николчовци,	Янковци	(долният	край	на	селото).
 ЕНЕРГО–ПРО МРЕЖИ АД, Разпределителен обслужващ център - Г. Оряховица и Габрово се 
извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. Допъл-
нителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61.

спорТ
шахМаТ за деца в 
Дома на културата - тел. 
0899/590-276. [11, 7]

ВЕТЕринари
Д-р росЕн ДИМИТРОВ 
- ВЕТЕРИНАРНА АМБУ-
ЛАТОРИЯ И ЗООМАГАЗИН 
- прегледи, лечение, про-
филактика, изкуствено 
осеменяване - Габрово, 
ул. „Стефан Караджа“ 
19, срещу Автогарата, 
до Уникс, тел. 066/806-
140, GSM 0888/671-905, 
0897/897-822.
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недвижими имоти; нощувки

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
05/06

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

иМоТи проДаВа
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ, 
2 етаж, срещу асансьора, 
тухлен, на Колелото, 60 
000 лв., се продава на тел. 
0888/395-279. [11, 9]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ - 
2 етаж, среден, асансьор, 
тухлен, Колелото, за 60 
000 лева се продава на 
тел. 0888/935-279. [11, 8]
иМоТ В кв. Киевци се про-
дава. Възможен е бартер 
за апартамент. Справки на 
тел. 0877/704-071. [20, 
19]
къЩа на 8 километра от 
града се продава на тел.  
0889/083-666. [11, 8]
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, 7]
къЩа В идеален център, 
гараж, двор, се прода-
ва. Подробности на тел. 
0885/150-760. [10, 6]
парЦЕл - 1000 кв. м, с 
бунгало, в село Трънито се 
продава на тел. 066/86-15-
84. [8, 7]
апарТаМЕнТ - 100 кв. м, 
топ център, ул. „Юрий Ве-
нелин“ 3Б, след ремонт, 
55 000 лв. Тел. 0889/900-
000. [22, 13]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-481. [13, 6]
ДВусТаЕн, Тухла, супер 
център, ремонт, се прода-
ва на тел. 0888/201-120. 
[6, 5]
апарТаМЕнТ - 80 кв. м, 
на ул. „Скобелевска“ 10В, 
ет. 3, ап. 9 (над Дома на 
книгата) се продава на тел. 
0888/206-267. [11, 4]
къЩа на два етажа в Лъ-
ката се продава на тел. 
0898/595-968. [22, 7]
иМоТ В кв. Киевци се про-
дава на тел. 0890/573-393. 
[25, 7]
апарТаМЕнТ В центъра с 

ТЕЦ се продава на тел. 
0878/996-918. [5, 3]
къЩа на ул. „Никола 
Войновски“ № 6 - 130 кв. 
м, и двор 500 кв. м про-
дава тел. 0896/741-763. 
[6, 3]
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, 3]
парЦЕли В кв. Тлъчници - 
5600 кв. м, се продават на 
тел. 0888/419-838. [22, 6]
Магазин В топ център - 
220 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 6]
иМоТ В село Драгановци, 
1420 кв. м, ток и вода, се 
продава на тел. 0896/641-
089. [3, 3]
апарТаМЕнТ В широк 
център - 63 кв м, ет. 1, се 
продава на тел. 0893/350-
698. [11, 3]
ДВуЕТажна къЩа с 
дворно място в село Кос-
тенковци се продава на 
тел. 0878/863-875. [8, 5]
ноВо сТроиТЕлсТВо ме-
зонет - 123 кв. м, + 50 
кв. м тераса, кв. Тлъчни-
ци, за 88 000 лв. се про-

дава на тел. 0878/515-
080 [9, 2]
къЩа с гараж над Хле-
бозавода - тел. 0889/828-
257. [5, 2]
къЩа В кв. Любово 1, ул. 
„Места“ 19, се продава на 
тел. 0893/67-67-28. [5, 2]
къЩа В село Драгиевци, 
дом № 22, за 16 000 лв. се 
продава на тел. 06718/25-
95, 0884/266-952. [2, 1]
къЩа В кв. Бичкиня се 
продава на тел. 0879/053-
299. [3, 2]
ДВусТаЕн ТухлЕн апарта-
мент в центъра се продава 
на тел. 0877/265-929. [5, 
2]
къЩа на ул. „Николаев-
ска“ 58А на цена по дого-
варяне се продава на тел. 
0898/832-228. [11, 1]
ЧЕТирисТаЕн апарТа-
МЕнТ в центъра, тухла, 
обзаведен, цена: 37000 
евро, се продава на тел. 
0888/441-876. [3, 1]
апарТаМЕнТ В квартал 
Бичкиня се продава на тел. 
0898/230-700. [5, 1]
В ЦЕнТъра на село Шума-
та се продава УПИ от 1.3 
дка - тел. 0877/204-959. 

[2, 1]
В сЕВлиЕВо се продава 
хубав парцел от 5 дка - 
тел. 0877/204-959. [2, 1]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
на Шиваров мост, ново 
строителство, се продава 
на тел. 0887/304-807. [3, 
1]
апарТаМЕнТ - първи 
етаж, двустаен, панел, се 
продава на тел. 0887/760-
790. [3, 1]

иМоТи купуВа
къЩа, В добро състояние, 
до 40 000 лв., на равно 
място, в близост до града 
се търси на тел. 0893/788-
178. [5, 2]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
ноВи и реновирани офи-
си се отдават под наем 
в сградата на ОББ - тел. 
0888/907-666.
апарТаМЕнТ В Трявна се 
отдава под наем (продава) 
на тел. 0897/556-676. [11, 
11]
Магазин - 50 кв. м, в 
идеален център на Троян 
се дава под наем на тел. 
0670/6-24-66. [6, 6]

оБзаВЕДЕн апарТаМЕнТ 
с ТЕЦ се дава под наем на 
тел. 0898/644-138. [5, 5]
аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [11, 6]
храниТЕлЕн Магазин се 
дава под наем, продава се 
стоката и оборудването - 
тел. 0899/925-007. [11, 6]
поМЕЩЕниЕ - 40 кв. м, 
централен пазар, изгодно 
се дава под наем на тел. 
0894/41-42-91. [4, 3]
гараж поД наем в кв. 
Варовник - тел. 0898/996-
948. [4, 3]
сТаЯ В апартамент под 
наем - тел. 0885/632-832. 
[4, 4]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- ново обзавеждане, след 
основен ремонт, с ТЕЦ, 
квартал Младост, до блок 
„Катюша“, 230 лв. Тел. 
0895/268-289. [3, 2]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 2]

Магазин В Блок 
„каТюша“ - кВ. Мла-
ДосТ се отдава под 
наем на тел. 0888/234-
179. [11, 1]

нЕоБзаВЕДЕна Боксо-
ниЕра в широк център се 
отдава под наем на тел. 
0879/573-560. [5, 1]
гарсониЕра В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0896/349-417, 
066/85-41-85. [11, 1]

иМоТи 
заМЕнЯ
къЩа - 76 кв. м, с място 
и гараж, на ул. „Тотю Ива-
нов“ се заменя за двуста-
ен апартамент или 1-ста-
ен по договаряне. Справ-
ки на тел. 0885/512-786. 
[1, 1]

гори 
купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - 0887/547-499, 
0878/513-655.

зЕМи
зЕМЕДЕлска зЕМЯ се 
купува на тел. 0888/982-
294. [11, 5]

гори проДаВа
В сЕВлиЕВско землище 
се продават 17 дка гори - 
тел. 0877/204-959. [2, 1]

ноЩуВки
сТаи и апартаменти за нощувки в Се-
влиево - от 10 до 20 лева, се предлагат 
на тел. 0887/671-848.
ноЩуВки - лукс - тел. 0886/800-000. 
[22, 13]
ноЩуВки В топ център - 10 лв. - 
0877/240-584. [23, 9]
ноЩуВки, ЦЕнТър - 0878/515-080. 
[18, 4]
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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 вся-
какви - и с плочи, УЛУЦИ - 
0878/868-831, 0896/859-
701. [22, 11]
рЕсТаВриранЕ и санира-
не на стари и нови къщи, 
бетон, арматура, зидария, 
кофраж, всички видове 
мазилки с бои, топлои-
золации, собствено ске-
ле - Т. Пехливанов, тел. 
0894/893-001. [22, 13]
„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, 6]
иззижДанЕ на тераси, 
къртене на панел, алпини-
сти - тел. 0897/931-088, 
066/85-17-23. [12, 12]
кърТЯ БЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 5]

ФирМа съБарЯ, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 7]
сТроиТЕлсТВо и ремонт 
на покриви и навеси - тел. 
0887/473-350. [7, 2]
заМазки, зиДариЯ, 
мазилка, бетон, довър-
шителни работи - тел. 
0898/672-883. [5, 2]
рЕМонТ на лакомици и 
ремонт на покриви - тел. 
0898/942-347. [2, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - ре-
дене, циклене, фино шлай-
фане, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 
066/86-61-43, 0889/286-
025
БЕзпрашно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, БоЯДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
Вик, ФаЯнс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
19]
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловки и боя, изола-
ция - тел. 0895/728-668. 
[11, 7]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0884/073-471. [6, 4]
изМазВанЕ на капаци, 
тенекеджийство, покрив-
ни ремонти и др. - тел. 
0882/279-749. [15, 7]
оБръЩанЕ на прозор-
ци, боядисване, вътрешна 
изолация - тел. 0896/979-
993. [11, 4]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0892/722-903. 
[11, 5]
Вик, ФаЯнс, теракота - 

тел. 0884/228-253. [22, 4]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/346-602. [4, 1]

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, 
17]
хиДро- и топлоизолации, 
покривни ремонти, дренаж 
- тел. 0888/863-001. [13, 
7]
Външна и вътрешна из-
олация, собствено скеле, 
зидане на тераси - тел. 
0899/419-476, 066/86-83-
20. [4, 3]

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.
ограДна МрЕжа произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени предлага 

066/80-85-39.

Щори
ЕТ „ВЕДиМа-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

Ел. инсТалаЦии,
рЕМонТи
попраВЯМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[12, 2]
ДрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 1]

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, 8]

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, 23]

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.

рЕМонТ на 
ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 21]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 19]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
11]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075, 066/865-
046. [3, 1]

граДини, БасЕЙни

ланДшаФТЕн Ди-
заЙн, оФорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
ДВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни 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, 7]
поЧисТВанЕ на прозор-
ци, пране на мека мебел. 
Ниски цени! Тел. 0890/56-
98-03. За Габрово и реги-
она. [11, 2]

МЕБЕли, 
оБзаВЕжДанЕ

МонТаж на МЕБЕли 
-  тел. 0988/882-974. 
[22, 1]

косЕнЕ
коси и почиства - тел. 
0878/151-684. [22, 17]
косЕнЕ и поддръжка 
на тревни площи - тел. 
0898/518-361. [11, 5]
косЕнЕ, касТрЕнЕ и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [13, 3]

хиДроизолаЦии
хиДроизолаЦиЯ на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [20, 15]

ЦВЕТЯ
праВиМ БукЕТи по за-
явка. Доставка до дома 
в рамките на града. Дос-
тавката е безплатна! Тел. 
0894/829-614. [4, 1]

услуги
заВаръЧни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 9]
ДърВоДЕлски услуги - 
тел. 0887/473-350. [7, 2]
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ДОГРАМА AL, PVC

ГАРАЖНИ ВРАТИ

ЩОРИ 
външни, 
вътрешни

KacTeëO

Вестник „100 вести“ е 
единственият регионален 
всекидневник - излиза все-
ки ден без неделя. Ги-
шето за обяви на входа 
на редакцията - Габрово, 
ул. „Отец Паисий“ 2, ра-
боти от 7.30 до 17.00 ч.  

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

ÌÅÁÅËÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

сЧЕТоВоДсТВо
сЧЕТоВоДна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни 
декларации - 066/804-
066

ТъргоВЕ
рЕгионалЕн исТори-
ЧЕски музей - Габро-
во обявява търг за 
отдаване под наем на 
билкопродавница „Деч-
кова къща“. Документи 
се закупуват в РИМ - 
Габрово, ул. „Николаев-
ска“ 10. Справки на тел. 
066/809-767 [3, 1]

ликВиДаЦии
залиЧаВанЕ на фирми 
- 0888/73-25-85

проДаВа Машини
ЯрМоМЕлка сЕ продава 
на тел. 0878/600-370. [3, 
2]

проДаВа МаТЕриали
Цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 7]
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-

ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 7]
Цигли - втора употре-
ба, се продават на тел. 
0897/913-395. [3, 1]

палЕТи проДаВа
палЕТи - 5 лв. - 0878/24-
05-06. [11, 6]

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, 2]
спЕшно! ъглоВ диван 
3+2 и два фотьойла за 95 
лева се продават на тел. 

0889/504-590. [5, 5]
изгоДно! хлаДил-
ник се продава на тел. 
0887/851-353. [3, 3]

проДаВа разни
ЦисТЕрна за го-
риво - 0.75 куб. м; 
1.00/0.50/1.50 м; лама-
рина - 4 мм, гърловина 
за пълнене, канелка 1/2, 
винкелна поставка се про-
дават на тел. 0890/139-
359. [11, 8]
каМина с водна риза, 
ремарке - голямо, 4 
тона, се продават на тел. 
0879/377-654. [3, 2]
пЕралнЯ, ФризЕр, съдо-
миялна, печки - готварска 

и микровълнова, косачка, 
телевизор, колело се про-
дават на тел. 0899/845-
318. [11, 2]
ЦисТЕрни - 1 тон, 170 
лв., всички видове бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [11, 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 купу-

ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 7]

купуВа 
Машини
ЦиркулЯр и фуражомел-

ка - 220 V, се купуват на 
тел. 0899/005-208. [6, 6]
поД наЕМ
скЕлЕ сЕ дава под наем 
на тел. 0893/805-968. 
[11, 7]

Магазини
DM Style откри нов ма-
газин за облекло и обув-
ки до Баев мост. По-
стоянни промоции. Без 
почивен ден.
Магазин кооп - кв. 
Младост, Крушата, Ви 
предлага: ХЛЯБ - бял, 
нарязан, 0.700 кг - 0.59 
лв.; ЗАХАР - Горна ОРЯ-
ХОВИЦА, 1 кг - 1.62 лв.; 
ОЛИО - 1 л, 1.86 лв.; 
СИРЕНЕ ОТ КРАВЕ МЛЯ-
КО - 4.35 лв./кг; ЯЙЦА, 
размер М - 0.15 лв.; 
БИРА „БОЛЯРКА“, 2 л 
- 1.79 лв.; БИРА „БРИ-
ТОС“, 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 качество, 
1 кг, 1.35 лв. ЦЕНИТЕ 
НЕ СА ОБВЪРЗАНИ СЪС 
СРОК, ВЪЗМОЖНИ СА 
ПРОМЕНИ ИЛИ ИЗЧЕРП-
ВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА! 
Тел. 0887/371-536. [10, 
2]

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 дърва 
за огрев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
„раЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 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, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/161-083

нарЯзани, наЦЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват 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, се продават на 
тел. 0896/428-137.
ДърВа сЕ продават на 
тел. 0988/823-371. [33, 

24]
ДърВа за огрев - мет-
рови - 70 лв., нарязани 
и нацепени - 80 лв./куб. 
м - тел. 0896/741-763. 
[22, 16]
рЕжа и кастря труднодо-
стъпни и опасни дървета 
над кабели и покриви - 
тел. 0889/980-112. [22, 
12]
ДърВа за огрев - метро-
ви, нарязани, нацепени. 
Тел. 0879/972-114. [33, 
17]
ЦЕпЯ ДърВа - 0876/479-
910. [11, 10]
МЕТроВи ДърВа - 70 лв., 
нарязани, нацепени - 80 
лв. - 0893/511-154 [22, 8]

наЦЕпЕни сухи и сурови 
дърва - 70 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 7]
пЕлЕТи: слънЧоглЕДо-
Ви - 200 лв./т; дъбови - 
370 лв./т - 0878/24-05-06. 
[22, 6]
ДърВа за огрев - наряза-
ни, нацепени, 80 лв./куб. 
м, с включен транспорт - 
тел. 0896/741-763. [11, 3]
гоТоВи ДърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [17, 4]
ДърВа за огрев - наряза-
ни за печки и камини, без-
платен транспорт, реални 
кубици, се продават на тел. 
0896/735-859. [11, 4]

рЕжа ДърВа - тел. 
0894/602-701. [22, 4]
рЕжа ДърВа - тел. 
0894/220-509. [12, 2]
рЕжа ДърВа по домовете 
- тел. 0895/526-610. [3, 2]
ЦЕпЯ ДърВа и обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [2, 2]
„ФлинТ - Гайдарови“ 
(Петя Гайдарова) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки, пелети. Осигурен 
транспорт. Тел. 0898/690-
606, 066/808-053. [15, 1]
пЕлЕТи - ДЪБОВИ пред-
лага „Флинт - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [15, 1]

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, 6]

сиТроЕн 3х, в движение, 
на символична цена се 
продава на тел. 0889/876-
039. [5, 4]
опЕл корса, 1.5, TD, Ису-
зу, 1994 г., за 1350 лв. се 
продава на тел. 0896/903-
050. [3, 1]
проДаВа оТлиЧни от 
Германия: Голф 4 специал, 
Ауди 80, Венто 1.9 TD, 
Пежо Експерт, Туинго 1.2 

- тел. 0898/878-548. [2, 1]
за ЦЕниТЕли! Мерцедес 
230 Е се продава на тел. 
0877/204-959. [2, 1]

Ваз, МоскВиЧ
лаДа ниВа - бензин-
газ, се продава на тел. 
0895/460-288. [5, 2]
лаДа 2107 се прода-
ва на тел. 0889/916-580, 
0888/447-320. [5, 1]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, камиони, 
трактори, ремаркета (може 
и дефектирали) от място на 
най-високи цени изкупува  
0897/429-374

аВТоЧасТи/Магазини
аВТоМоБилни каТа-
лизаТори се изкупуват 
с БЕЗПЛАТЕН демонтаж -  
справки на тел.  0890/305-

005.

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, 6]
коли за скрап от място 
изкупува 0899/092-510. 

[22, 16]

МоТори/ВЕлосипЕДи
МоТоЦиклЕТ „киуЕЙ 
хех“ 9, тип „Хонда“, про-
дава 0879/377-654. [3, 2]

ТракТори, МоТокари
кран HIAB на трактор 
ЮМЗ за 12 000 лв. се про-
дава на тел. 0877/781-145. 
[33, 2]

Винарска изба 
КАРАйСЕН
предлага 

КАЛЕНКА
 (само в избата)
0888 520 053, 

061322459 ЦЕН ТЪР ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ОБУ ЧЕ НИЕ - ГАБ РО ВО
ОР ГА НИ ЗИ РА ЛИ ЦЕН ЗИ РА НИ КУР СО ВЕ ЗА: 
� ГОТВАЧ
� СЕРВИТЬОР, БАРМАН
� ОГ НЯ Р
� КРА НИС Т
� ЕЛЕК Т РО И МО ТО КА РИС Т
� МА ШИ НИСТ НА 
   ПЪТ НО-СТРО И ТЕЛ НИ МА ШИ НИ

ИЗ ДА ВА ДЪР ЖА ВЕН 
ДО КУ МЕНТ ЗА 

ПРА ВОС ПО СОБ НОСТ� ШИВАЧ
� ФРИЗЬО Р
� КОЗ МЕ ТИК
� ЛЕ ЧЕ БЕН МА САЖ
� МАНИКЮР, 
   ПЕДИКЮР,   
   НОКТОПЛАСТИКА

066/808-592, 0887/361-876ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕР ЗА 
БЕЗРАБОТНИ И РАБОТЕЩИ

ЕроТика
жиголо ДаМи, двойки 
- тел. 0884/992-066. [11, 
11]
сЕкс за мъже - 0896/981-
354. [5, 5]
47-гоДишна - 50 лева на 
среща, 100 лева цяла нощ 
на ваш терен - 0890/222-
094. [33, 2]
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ВОДОРАВНО: Коперник	 (Николай).	 Тропикал.	 Макет.	
Салол.	Сага.	Галенит.	Лекок	(Шарл).	Пор.	Нат.		Мокет.	
Навара.	СДС.	Рона.	Италик	 (Силий).	Манила.	 „Идат”.	
„Арбат”.	Киноман.	Том.	Орар.	Мако.	Икако.		Таро.	Ара-
ваки.	Арал.	Семинар.	Малини.	Сак.	„Как”.	Никодимов	
(Аспарух).	 Катинар.	Натан	 (Жак).	 Канап.	Токар.	 „Ми-
лан”.	Раб.	Било.	 	Амани	 (Николай).	 „Милана”.	Абелар	
(Пиер).	 „Ман”.	 Кала.	 Упит	 (Андрей).	 Мана.	 Пак.	 Са-
фари.	Акинак.	Оматид.	Радан.	Пара.	Ошав.	Нор.	Пам.	
Бекон.	 „Мандрагора”.	 Накат.	 Катар.	 Матис	 (Анри).	
Коралов	(Емил).	Пелерина.	Самар.	Калай.	Ларат.	
ОТВЕСНО:	 Командир.	 Ана	 Карима.	 Абака.	 	 Палас.		
Бор.	Канал.	Кореком.	Бекет	(Самюъл).	Марос.	Табак.		
Макара.	Рен.	Рата.	Екип.	НАСА.	Отар.	Антимон.	Раман	
(Чандрасекхара).	Балатон.		Тоник.	Рикати	(Винченцо).	
Афиш.	Кок.	Икс	(Джеки).	Калиман.	Рола.	Адамава.	Але	
(Аугуст).	Анаван.	 Кобур.	 Ват.	Атлети.	 Окарина.	 Епир.		
Напа.		Рок.	Тимок.	Карали.		Андрей.	Колонада.	Имот.	
Матадор.	Калани.		Адамар	(Жак).	Карамел.		Рис.	Вит.		
Калинин	 (Константин).	 Мин.	 Гара.	 Капак.	Тарим.	 Ли-
ман.	Потир.	Тагор	(Рабиндранат).		Коканова	(Невена).	
Ана	Карина.	Ларан.	Молив.	Нанак	(Талванди).	Масат.

отговори на кръстословицата от брой 133, вторник

работа предлага/търси; лекари; превози; туристически агенции

Вестник „100 вести“ е единственият регионален всеки-
дневник - излиза всеки ден без неделя. Гишето за обяви 
на входа на редакцията - Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2, 
работи от 7.30 до 17.00 ч.  След 17 ч. обяви се приемат 
в редакцията на 4 етаж. Вашата обява ще бъде отпеча-
тана 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 отпечатване - обикновени 15 
стотинки, в рамка - 30 ст., върху сива подложка - 40 ст. 
При текущите обяви всяка 11-та е безплатна. 

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

 
       

�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

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

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, 
торбички под очите, от-
пусната и дехидратира-
на кожа.  ПОСТАВЯНЕ НА 
БОТОКС при мимически 
бръчки и обилно изпо-
тяване. ХИАЛУРОНОВИ 
ФИЛЪРИ - попълване 

на бръчки, уголемяване 
на устни и корекция на 
лицевия обем и контур.  
Е Л ЕК Т РОКОА Г УЛАЦИЯ 
- премахване на брада-
вици 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, по-
чистване на лице. КАБИ-
НЕТЪТ работи и по дого-
вор с РЗОК. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, тел. 066/ 
800-140, Д-Р МАРИНА 
САНКЕВА, GSM 0889/436-
613, www.drsankeva.com.
Д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37

Д-р БалникоВа - кожен 
лекар - 0888/878-193.
Д-р ЙорДжЕВа - кожен 
лекар - 0888/544-046.
психиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
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, 8]
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 информа-
ция и записване на час 
за посещение при д-р 
Гюлев: тел. 066/803-343 
или 0897/941-041, адрес: 
гр. Габрово, улица „Райчо 
Каролев” № 2, етаж 1. 
[22, 8]

прЕВози
ТранспорТ с бус - от 
0.40 лв./км, междуград-
ски - 0893/511-154.
ЕВТин  ТранспорТ - 
0886/897-111
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с бус, 3 т, 
фургон - 18 куб., екстри - 
0887/31-61-84.
ТранспорТ с нов бус 
- 0.40 лв./кв. м - тел. 

0894/004-045. [25, 25]
ТранспорТ оТ 5 до 25 
тона с бордови и са-
мосвални автомобили - 
0888/564-431 [33, 24]
ТранспорТ с бус - 
бордови и пикап - тел. 
0877/467-622. [10, 6]

БилЕТи, пъТуВаниЯ
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ - 066/80-49-
48, 0887/83-61-73.

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални МасажисТки -  0876/735-596. 
[22, 8]
Масажи сЕ предлагат на тел. 0897/219-833. [22, 6]
Маникюр
Маникюр, гЕл лак, изграждане, ноктопластика, пе-
дикюр предлага тел. 0893/905-693. [11, 10]
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

раБоТа прЕДлага
рЕсТоранТ Търси серви-
тьор/ка. Справки на тел. 
0878/369-779, 0899/889-
897. [11, 11]

ФирМа Търси МаЙ-
сТор гоТВаЧ - 1200 
лв., сЕрВиТьори - 
650 лв., и каМЕри-
Ерки. Справки на тел. 
0894/053-750. [24, 24]

ТранспорТна ФирМа на-
бира шофьори на гондоли 
с категория „С+Е“, запла-
щане: 1800 лв. средна го-
дишна заплата. Справки 
на тел. 0887/818-462, 
0889/717-497. [12, 10]

“принЦ“ ооД раз-
ширЯВа произВоД-
сТВоТо и наема: ши-
ВаЧи с опиТ - 900-
1150 лв.; шиВаЧи 
- 750-850 лв.; кроЯЧ 
на кожа  -  550-
950 лв.; раБоТниЦи 
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, 23]

заВЕДЕниЕ В град Ахто-
пол набира за летния се-
зон: Продавачи - 600-800 
лв.; работник кухня - 800-
1000 лв.; хигиенисти - 600 
лв.; пицар - 800-1000+ лв. 
Осигурени храна, нощувка, 
трудов договор. Справки 
на тел. 0897/787-530. [11, 
10]
асисТЕнТ с добър англий-
ски език за работа вкъщи 
се търси на тел. 0885/977-
195. [22, 17]
гоТВаЧ/ка за Севлиево 
при добро заплащане се 
търси на тел. 0887/671-
848. [22, 17]
акВапарк В Созопол тър-
си да назначи персонал 
- майстор пицар, готвач, 
работник фреш бар, ра-
ботник палачинки, барман 
безалкохолни, работник 
сладолед  - осигурена от 
фирмата квартира. Тру-
дов договор и осигуровки. 

Отлично възнаграждение! 
Справки на тел. 0893/303-
848 [30, 16]
заВЕДЕниЕ Търси серви-
тьор/ки и готвач/и. Справ-
ки на тел. 0878/462-655 
[12, 7]

„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, 12]

пТиЦЕкланиЦа „гЕ-
парД“ ООД търси да на-
значи шофьор с катего-
рия „С“ и професионална 
компетентност, обезкос-
твач. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [15, 12]
заВЕДЕниЕ Търси гот-
вачки. Справки на тел. 
0899/962-124. [11, 7]
проДаВаЧ-консулТанТ 
за магазин за промишле-
ни стоки се търси на тел. 
0887/649-427. [11, 11]
„МЕТал сЕкюриТи ГРУП“ 
търси служители автопат-
рулен екип. Справки на 
тел. 066/80-69-62. [13, 6]
заВЕДЕниЕ Търси серви-
тьорка, може и без опит. 
Справки на тел. 0896/831-
841. [5, 5]

„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, 5]

раБоТник за метанстан-
ция в град Габрово се тър-
си на тел. 0893/393-308. 
[11, 9]
ТЕхник „сисТЕМи за си-
гурност“ се търси на тел. 
0888/732-591. [11, 9]
шоФьор каТЕгориЯ 
„С+Е“ за тежкотоварен ав-
томобил се търси на тел. 
0878/526-347. [11, 4]
краВЕФЕрМа Търси жи-

вотновъди и сезонни трак-
тористи. Справки на тел. 
0896/690-300. [8, 8]
коМпаньонки за Гер-
мания срещу добро за-
плащане се търсят на тел. 
+4915166703332. [11, 8]
храниТЕлни сТоки в 
квартал Палаузово търси 
продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [15, 8]

ФирМа Търси Мон-
Тажник за PVC и Al 
ДограМа. Справки 
на тел. 0888/255-318. 
[11, 8]

аВТоМонТьори сЕ тър-
сят на тел. 0888/415-311. 
[11, 7]
„Топ сЕрВиз“ търси авто-
монтьор. Справки на тел. 
0888/415-263. [33, 7]
заВЕДЕниЕ на Еса тър-
си готвачка и сервитьорка. 
Справки на тел. 0896/867-
284. [6, 4]
МЕБЕлна ФирМа „Лукс-
90“ ЕООД търси да на-
значи мебелисти и шлай-
фист (бояджия), шприцьор. 
Справки на тел. 0886/33-
29-68 - гр. Габрово. [12, 
7]
аВТоМиВка Търси ра-
ботник. Справки на тел. 
0896/777-521. [11, 6]
заВЕДЕниЕ за бързо хра-
нене в Черноморец търси 
персонал. Справки на тел. 
0888/008-672, 0888/100-
161. [5, 4]
„капка“ ооД - Габрово, 
бул. „Трети март“ 87, тър-
си шивачка. Твърда за-
плата, отлични условия. 
Справки на тел. 0889/506-
941. [7, 6]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси продавач на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно - 0897/889-011. 
[11, 6]
проДаВаЧ-консулТанТ 
В мини маркет се търси на 
тел. 0897/889-002. [11, 6]
МЕБЕлна ФаБрика тър-
си дърводелец-мебелисти 
и шлайфисти. Справки на 
тел. 0888/419-838. [22, 6]
риг ЕооД търси да на-
значи охранител с всички 
необходими документи за 
заемане на длъжността. 
Работата е по график. За 
повече информация: тел. 
0885/894-840. [7, 3]
каМЕриЕрка, гоТВаЧ/

ка, работник кухня, сер-
витьор/ка се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 5]
раБоТник кухнЯ - за-
куски, се търси на тел. 
0895/850-220. [5, 5]
пиЦариЯ „МаниЯ“ тър-
си сервитьори, пицари. 
Справки на тел. 0899/161-
663. [11, 5]
ФирМа „алФриДа-пЕ-
ЕВ“ търси работници в 
производството. Осигурен 
транспорт и прилично за-
плащане. Сутрин в офиса 
до 8.30 часа, тел. 066/87-
88-33. [11, 5]
ТърсЯ МаЙсТор на тес-
тени закуски на 8 часа 
за работа в Слънчев бряг, 
може и пенсионер. Дневна 
смяна, с платени осигуров-
ки и квартира. Да владее 
български език. Справки 
на тел. 0895/687-318. [5, 
5]
ФирМа Търси шивачки 
- прав шев и оверлог, за 
град Трявна. Осигуровки, 
добро заплащане, транс-
порт. Справки на тел. 
0893/565-050. [14, 4]
„шопоВ Транс“ ЕООД 
търси работник за бензи-
ностанция в Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 101а и 
международни шофьори с 
добро заплащане. Справ-
ки на тел. 0893/816-262. 
[3, 3]

 ФирМа „ДиМас“ АД 
набира работници на 
следните длъжности: 
шоФьор на ТоВарЕн 
аВТоМоБил и раБоТ-
ник сТроиТЕлсТВо. 
За повече информация: 
тел. 066/80-69-16. [7, 
4]

пЕкарна „клЕопаТра“ 
търси продавачка. Справ-
ки на тел. 0895/708-501. 
[4, 4]
„инна Транс“ ООД - гр. 
Севлиево, търси междуна-
роден шофьор за вътре-
шен транспорт в Европа. 
Изисквания: Шофьорска 
книжка със съответните 
категории; карта за про-
фесионална компетент-
ност; Дигитална карта 
за тахограф. Телефон за 
връзка: 0888/585-170. 
[11, 3]
риМ - Габрово набира ра-
ботници за археологиче-

ски разкопки. Заявления 
- ул. „Николаевска“ 10. 
Справки на тел. 066/809-
767 [6, 2]
хора за работа в Герма-
ния - шофьорска книжка, 
до 40 години, се търсят на 
тел. 0888/456-477. [5, 2]
Тпк „Балкан“ търси да 
назначи: 1. Шивачки; 2. 
Гладачки; 3. Банцигар; 4. 
Ръчник. Телефон за връз-
ка: 0877/826-140. [4, 2]
ТърсиМ шоФьор за спе-
циализиран товарен ав-
томобил с кран. Телефон 
за връзка: 0892/342-659 
- Красимир. [33, 2]
поМоЩник В кухня (са-
латиер) се търси на тел. 
0887/376-674. [5, 2]
пасТир на крави се тър-
си на тел. 0899/687-138. 
[5, 2]
заВЕДЕниЕ Търси бар-
ман-сервитьорка за днев-
на смяна (може и без 
опит). Справки на тел. 
0896/831-841. [3, 1]
МиЯЧка на 4 или 8 часа 
- тел. 0878/966-222. [5, 
2]
ФирМа Търси междуна-
родни шофьори за при-
цепи и бусове за Бълга-
рия - EU. Справки на тел. 
0888/321-644. [4, 1]
МасажисТка и коз-
метичка търси тел. 
0877/240-584. [4, 1]
ФирМа Търси струга-
ри, фрезисти, шлайфист. 
Може и пенсионери. До-
бро заплащане и отлични 
условия на труд. Телефон 
за контакт: 0888/300-593 
- Г. Генев. [6, 1]
ФирМа Търси млади 
мъже от 17 до 40 години, 
за да ги обучи за работ-
ници в металообработва-
нето. Телефон за контакт: 
0888/300-593 - Г. Генев. 
[6, 1]
пасТир В село Донино - 
700 лв., се търси на тел. 
0879/645-245. [6, 1]
МоМиЧЕ за работа в за-
ведение се търси на тел. 
0878/657-577. [1, 1]
БиТоВо заВЕДЕниЕ тър-
си да назначи помощ-
ник-сервитьор със стар-
това заплата 500 лв., 
сервитьор със стартова 
заплата 650 лв. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [10, 1]

раБоТа Търси
ТърсЯ раБоТа - тел. 0896/285-710. [11, 8]
глЕДаМ ДЕЦа почасово - тел. 0894/686-687. [11, 7]

грижа за Болни
и ВъзрасТни
глЕДаМ Болни, може почасово, от Дома на хумора и 
сатирата до Колелото - тел. 0896/256-812, 066/86-32-
95. [2, 2]

психологиЧни услуги
ВЕроника николоВа - психолог-консултант, тел. 
0882/836-255, адрес: гр. Габрово, ул. „Капитан Дядо 
Никола“ № 61. Психологическо консултиране на деца, 
възрастни и семейства. [11, 8]
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БОяНа ПЕНчЕВа

За	 трети	 път	 Андрей	
Пенчев	 –	 Парлапанов	
изминава	 бойния	 път	 на	
Първа	българска	армия	по	
време	 на	 Втората	 светов-
на	война.

ПъРВИЯ	 път	 като	
фелдфебел	 школник	 –	 ав-
томобилист	 през	 1945	 го-
дина.	

ВТОРИЯ	път	през	2015	
година	 заедно	 с	 още	 120	
ветерани,	 водени	 от	 д-р	
Иван	Сечанов	 -	председа-
тел	на	Съюза	на	ветерани-
те	от	 войните	в	България,	
с	 три	автобуса	преминаха	
през	 Сърбия,	 Хърватия	 и	
стигнаха	до	Унгария.
	 Походът	 беше	 част	 от	
програмата	 за	 отбелязва-
не	 на	 70-годишнината	 от	
края	на	войната.
	 Ветераните,	 повечето	
от	 които	 над	 90-годишни,	
положиха	 цветя	 на	 Брат-
ската	 могила	 в	 Сигетвар	
и	 се	 поклониха	 пред	 па-
метта	 на	 загиналите	 бъл-
гарски	бойци	по	време	на	
Дравската	епопея.	 (Тогава	
Андрей	Пенчев	е	бил	на	21	
години.)

	 Спряха	 на	 мемориала	
във	Вуковар,	където	могат	
да	се	прочетат	имената	на	
1027	 загинали	 български	
воини.	 Положиха	 венци	
на	 българското	 гробище	
в	 Харкан,	 на	 братската	
могила	 в	 Печ.	 В	 Харкан	
-	 основният	 плацдарм	 на	
Дравската	 епопея,	 са	 по-
гребани	1439	българи.	Бъл-
гарски	 свещеник	 отслужи	
панихида	 в	 памет	 на	 3300	
наши	 войници,	 остана-

ли	 завинаги	 на	 унгарска	
земя.
	 ТРЕТОТО	 пътуване	
през	паметта	на	военната	
1945	 година	 Парлапанов	
направи	в	състава	на	таз-
годишния	4-дневен	автопо-
ход	по	стъпките	на	Първа	
българска	армия.
	 Този	 път	 бойците	 от	
Втората	световна	война	в	
похода	бяха	само	10,	а	от	
Габрово	 -	единствен	пред-
седателят	 на	 Областната	
организация	на	ветераните		
Андрей	 Пенчев	 -	 Парла-
панов.	 Ето	 какво	 разказ-
ва	 94-годишният	 взводен	
командир	 на	 автомобилна	
колона:
	 „Походът	 тръгна	 на	 10	
май	 сутринта	 от	 София	 с	
военен	автобус	Мерцедес,	
номер	1006.	Бяхме	10	души	
ветерани.	 50	 души	 –	 от	
Военно	 министерство,	 от	
Съюза	 на	 инвалидите,	 от	
запасните	офицери,	бивши	
генерали,	 полковници.	 За	
четири	 дни	 трябваше	 да	
посетим	 българските	 во-
енни	 гробища	 в	 Сърбия,	
Хърватия	и	Унгария.	

Делегацията	се	водеше	
от	заместник-командващия	

на	СКС	 генерал-майор	То-
дор	 Дочев,	 директора	 на	
Дирекция	 „Социална	 по-
литика“	в	МО	Иво	Антонов	
и	 главния	 експерт	 в	 ди-
рекцията	 подполковник	 от	
резерва	Манол	Тенчев.

Първата	 церемония	 бе	
край	Ниш	-	Сърбия.	Поче-
тохме	паметта	на	2015	бъл-
гарски	офицери	и	войници,	
загинали	 в	 различни	 кра-
ища	 на	 бивша	Югославия	
в	 първата	 фаза	 на	 учас-

тието	 ни	 в	 заключителния	
етап	 на	 Втората	 световна	
война.	Те	 са	 погребани	 в	
костница	 край	 сръбския	
град.

Всичко	 беше	 нагласе-
но	 предварително	 и	 под-
редено	в	автобуса	-	цветя,	
венци.	
	 Понеже	 поддържаме	
лоши	 отношения	 със	 сър-
бите,	 не	 ни	 посрещна	 ни-
кой,	 но	 ни	 настаниха	 в	
хотела,	носещ	съвсем	при-
емливото	 име	 „Славяни“.	

Там	 отседнахме	 на	 отива-
не,	не	и	на	връщане.	
	 В	 Белград	 преспахме	
една	 вечер,	 като	 се	 хра-
нехме	 в	 ресторанта	 пано-
рама	на	седмия	етаж.	
	 Тръгнахме	 по	 посока	
на	Хърватско.	Пристигнах-
ме	 във	 Вуковар	 -	 нямам	
впечатления	 от	 града,	 и	
се	 отправихме	 към	 Бъл-
гарското	 военно	 гробище,	
организирано	 преди	 3-4	
години.	 Има	 гранитен	 мо-
нумент	 и	 Братска	 могила,	
и	 същевременно	 над	 200	
гробни	места	с	еднообраз-
ни	места	с	бял	врачански	
камък,	 където	 са	 издъл-
бани	 имената	 най-малко	
на	 4	 бойци,	 загинали	 в	
тази	област	от	раните	си.	
Ранени	някъде	и	докарани	
там.	 Военни	 действия	 тук	
не	 е	 имало.	 В	 костницата	
са	погребани	 1027	 българ-
ски	 войници,	 офицери	 и	
доброволци,	 като	 325	 от	
тях	са	с	неизвестни	имена.	
На	 българските	 гробища	
във	 Вуковар	 ни	 посрещна	
посланичката	 на	 България	
в	 Загреб	 д-р	 Таня	 Дими-
трова.	Нашите	 гробове	 са	
по-скромни,	 без	 засадени	
цветя,	 но	 хубави,	 зелени,	
осветени	 преди	 две	 годи-
ни.
	 Бяха	 поднесени	 осем	
венеца	от	името	на	посол-
ството	ни	в	Загреб,	минис-
търа	 на	 отбраната	 Краси-
мир	 Каракачанов,	 начал-

ника	 на	 отбраната	 гене-
рал-лейтенант	 Андрей	 Бо-
цев,	 военно-патриотичните	
съюзи,	 министерствата	 на	
отбраната	 и	 на	 браните-
лите	 на	 Хърватия,	 Загреб-
ските	бранители,	кмета	на	
община	Вуковар	и	българ-
ската	общност	в	Хърватия.	
Панихида	 за	 загиналите	
български	 воини	 отслужи	
иконом	 Емил	 Ангелов	 от	
църквата	 „Св.	 Св.	 Сед-
мочисленици“	 в	 Загреб.	 
Генерал-майор	 Тодор	 До-
чев	 държа	 слово	 на	 спе-
циално	 организирания	 во-
енен	церемониал.
	 Присъства	 и	 военният	
ни	 аташе	 полковник	 Бо-
рислав	 Игов,	 подполко-
вник	 от	 резерва	 Манол	
Тенчев,	 представителите	
на	 Министерството	 на	 от-
браната	 на	 Хърватия,	 ге-
нералите	 Желко	 Шилек,	
Желко	Жежел	и	Игор	Гра-
бич,	 военнослужещи	 от	
армията	 на	 Хърватия,	 ръ-
ководители	 на	 местната	
власт.
	 Посланик	 Димитрова	
каза,	 че	 за	 нея	 е	 голя-
ма	 чест	 да	 бъде	 на	 това	
паметно	 място	 заедно	 с	
нас,	българските	ветерани.	
Преди	две	 години	по	ини-
циатива	 на	 посолството	
мемориалът	 е	 възстано-
вен.	
	 Вечерта	 същия	 ден	
влязохме	 в	 Унгария.	 На	
унгарска	 територия	 има	
около	16	български	военни	
гробища.
	 В	град	Печ,	Югозапад-
на	 Унгария,	 има	 братска	
могила.	Тук	не	са	се	води-
ли	бойни	действия,	 градът	
не	 е	 освобождаван,	 не	 е	
разрушаван,	 но	 на	 цен-
тралните	 гробища	 в	 Печ	
има	 голяма	 могила,	 къде-
то	 са	 погребани	 руски	 и	
български	 воини.	 Има	 и	
белоруски.		
	 По-голяма	 част	 са	 от		
Драмски,	Гюмюрджински	и	
Пирински	полк.	Преместе-
ни	от	други	гробища	няма.
	 Кметът	на	Печ	и	дирек-
торът	на	дирекция	„Военни	
гробове“	в	Министерството	
на	 отбраната	 на	 Унгария	
ни	 поздравиха	 и	 казаха,	
че	и	занапред	ще	продъл-
жава	 грижата	 за	 българ-
ските	военни	паметници	и	
мемориали.			
	 И	тук	положихме	венци	
и	цветя	и	поехме	към	най-

голямото	 българско	 воен-
но	гробище	в	Харкан.	

Във	 възпоменателното	
тържество	 тук	 се	 вклю-
чиха	 представители	 на	
местната	 власт,	 духов	 ор-
кестър,	 военнослужещи	от	
унгарската	 армия	 и	 пред-
ставители	 на	 Българска-
та	 православна	 църква.		 
	 Пред	 гробовете	 и	 па-
метните	 плочи	 на	 1439	
български	 бойци,	 един	
югославски	и	21	руски	го-
вориха	 нашият	 посланик	
в	 Унгария	 Уляна	 Богдан-
ска	 и	 генерал-майор	 То-
дор	 Дочев,	 представител	
на	българската	общност	 в	
Унгария.

Някои	 от	 членовете	
на	 нашата	 делегация	 на-
мериха	 гробове	 на	 свои	
близки.	

Гробището	е	издигнато	
от	 унгарците	 и	 е	 открито	
официално	 преди	 60	 го-
дини.		

Вечерта	 автопоходът	
пристигна	 в	 сръбската	
столица.	В	Белград	завър-

ши	 пътят	 по	 стъпките	 на	
Първа	българска	армия	на	
нашата	делегация.	Почето-
хме	паметта	на	33-ма	наши	
воини,	 чиито	 кости	 лежат	
в	българското	военно	гро-
бище	в	Белград.	

На	 него	 са	 изписани	
имената	 на	 български	 во-
ини-пленници,	 починали	
тук	през	1919	и	1920	година. 
Такива	 паметници	 има	 в	
Букурещ,	 Белград,	 Виена	
и	 Будапеща.	Те	 са	 строе-
ни	 от	 Министерството	 на	
войната	през	1936	 година.	
Тези	 герои	 от	 войните	 са	
страдали	 повече	 в	 лаза-
ретите	 и	 пленническите	
лагери.

Генерал-майор	 Дочев	
ни	 благодари	 за	 прояве-
ното	родолюбие	и	издръж-
ливост.	 Ние,	 ветераните,	
не	 само	 не	 се	 изморих-
ме,	но	започнахме	да	пра-
вим	 планове	 за	 маршрут,	
по	 който	 ще	 отбележим	
75-годишнината	от	войната	
след	3	години“.

Снимки Андрей Пенчев

Андрей Пенчев – Парлапанов по пътя на Първа българска армия след 72 години:

Наãлåдах ñå на воåнни ãроáища и на 
оòношåниå към воåнниòå ãроáища

българското военно гробище в Харкан, Унгария

Пред Братската могила в Печ, Унгария  

Вуковар, Хърватия. Военен церемониал на българските гробища. Снимката вляво - Вуковар,


