
прогноза
за ВрЕМЕТо

ВалуТни
курсоВЕ

прогноза
за ВрЕМЕТоUSD - 1.75316, EUR - 1.955830, CHF - 1.80194, GBP - 2.21893 ВалуТни

курсоВЕ
СРЯДА 27о/15о                         ЧЕТВЪРТЪК 28о/17о                      ПЕТЪК 31о/17о

Сряда, 21 юни 2017 ã., áр. 140 (6092), ãодина ÕÕVI. Öåна 30 ñò.

bg

димас ад
добив на инертни материали, 

асфалтополагане и строителство
габрово, бул. „Трети март“ 53, тел. 066 801-430, 
тел./факс 066 801-443, e-mail: dimas_to@abv.bgГАБРОВО

20 дåца на Елиза 
Ковачåва - Öокова
ñ изложáа в 
Националния музåй 
на оáразованиåòо

Портрет на Елиза Ковачева от Божидар Цоков, 7 години

	 	 Двадесет	 възпитаници	 на	 габровската	 худож-
ничка	Елиза	Ковачева	 -	Цокова	завършиха	симво-
лично	учебната	година	по	изкуство	с	изложба	в	Арт	
коридора	на	Националния	музей	на	образованието.	
Жизнерадостни	 и	 вдъхновени,	 малките	 художници	
получиха	 поздравления	 от	 родители	 и	 приятели,	
грамоти	за	отлично	представяне	и	почерпка	от	г-жа	
Цокова,	 гостоприемство	 и	 подаръци	 от	 Национал-
ния	 музей	 на	 образованието.	 Някои	 от	 децата	 са	
носители	на	награди	от	проведени	през	тази	година	
конкурси.	Повечето	за	пръв	път	показват	свои	ри-
сунки	пред	публика.																												 стр. 8

сВЕТОЗаР ГаТЕВ

	 Най-добрият	 българ-
ски	 състезател	 по	 хард	
ендуро	 Теодор	 Кабакчиев	
(КТМ	 300	 EXC,	 „Екстрийм	
Тойота	 Венци“)	 прелисти	
нова	 страница	 в	 своята	
спортна	 кариера.	 19-го-
дишният	 габровски	 талант	
стана	 първият	 роден	 пи-
лот,	преминал	през	финал-
ната	 арка	 на	 „Ерзбергро-
део“	 -	 най-трудното	 със-
тезание	по	 хард	ендуро	в	
света.	 Това	 стана	 в	 23-о	
издание	на	традиционната	
надпревара,	 която	 събира	
ежегодно	 в	 една	 желязна	
мина	 в	 селцето	 Айзенерц	
в	 Австрия	 най-елитните	

майстори	 на	 планетата	
в	 тази	 разновидност	 на	
мотоциклетния	 спорт.	 За	
съжаление,	 Тедо	 премина	
през	 финалната	 арка	 на	
„Red	Bull	Hare	Scramble“	12	
минути	след	предвиденото	
4-часово	 време	 и	 по	 тази	
причина	името	му	не	фигу-
рира	сред	малцината	със-
тезатели,	завършили	всич-
ките	 25	 контролни	 точки	
по	 трасето	 в	 „Ерзбергро-
део	2017“.	Карираният	флаг	
се	развя,	когато	той	бе	на	
път	към	контрола	24,	„Lazy	
Noon“,	 на	 27-а	 позиция	 в	
класирането.	 Това	 обаче		
изобщо	 не	 омаловажава	
постижението	на	Кабакчи-
ев,	който	за	пръв	път	успя	

да	 се	 пребори	 с	 мината,	
стигна	 до	финала	 на	 това	
изключително	 състезание	
и	 се	 нареди	 до	 малцина-
та	пилоти	в	 света,	 успели	
да	подчинят	„Железния	ги-
гант“.
	 Ще	 кажете,	 какво	 пък	
толкова	 значимо	 има	 в	
достигането	до	финала	на	
едно	 състезание	 и	 то	 на	
27-о	място.	 „Red	Bull	Hare	
Scramble“	не	е	просто	със-
тезание,	 това	 е	 най-труд-
ната	 еднодневна	 мотоцик-
летна	 офроуд	 надпрева-
ра	 в	 света,	 изстискваща	
цялата	 сила	 и	 интелект	
на	 участниците.	 Те	 имат	
на	 разположение	 4	 часа,	
в	 които	 трябва	 да	 карат	

възможно	 най-бързо,	 а	 в	
същото	 време	 да	 наме-
рят	 най-оптималното	 тра-
се	през	 стръмните	 тераси	
на	 мината,	 разположена	
в	 подножието	 на	 Алпите.	
Четири	 часа,	 изпълнени	 с	
пот,	 болка	 и	 дори	 безна-
деждност,	 защото	 теренът,	
през	 който	 преминават	
мотоциклетистите,	 е	 неи-
моверно	 труден.	 Преодо-
ляват	 се	 почти	 отвесни	
насипи,	 склонове,	 горски	
масиви	 с	 извадени	 отвън	
коренища,	огромни	канари	
с	 размер	 на	 най-малки-
те	 камъни	 от	 по	 метър,	
планини	 от	 каменопади	 и	
свлачища,	 водни	 и	 кални	
препятствия.	 на стр. 8

Тåдо Каáакчиåв покори „Жåлåзния ãиãанò"

„Еньовден - празник на слънцето, 
билките и водата” в ЕМО „Етър”

24 юни
09:00 - 12:00 Включете се в конкурса за „Еньовски 
  венец” и „Момина китка и венче”
10:00 - 18:00 Базар на билкови продукти
11:00 - 16:00 Плетене на венци, боядисване 
  с естествени багрила
11:00 - 14:00 Музикална и танцова програма

25 юни
10:00 - 18:00 Базар на билкови продукти
11:00 - 16:00 Представяне на занаята Копаничарство

 

	 Гостуваща	 изложба	 на	 румънски	
автор	в	художествена	галерия	„Христо	
Цокев“	 се	 превърна	 в	 международно	
културно	 събитие	 с	 академичен	 дух	 и	
елитно	 присъствие.	 Нестандартните	
и	 многообразни	 стъклени	 форми	 и	
трансформации	 на	 проф.	 Дан	 Попо-
вич	събраха	снощи	културния	елит	на	
Габрово,	 преподаватели	 по	 художест-
вена	обработка	 на	 стъкло	от	Румъния	
и	България,	представители	на	музеи	и	
галерии,	студенти.	Осем	момчета	и	мо-
мичета	от	Националния	университет	по	
изкуства	 в	 Букурещ	 отмениха	 изпита	
си	 по	Анатомия,	 за	 да	 присъстват	 на	
откриването	 на	 изложбата	 на	 профе-
сор	Дан	Попович.						 на страница 3

Изложáа на проф. Дан 
Попович ñå прåвърна 
в мåждународно 
кулòурно ñъáиòиå

ПРЕсцЕнТъР Обс
на БсП - ГаБРОВО

	 След	 като	 казусът	 с	
назначаването	 на	 Ма-
рия	 Пенева	 за	 замест-
ник	 областен	 управител	
на	Област	Габрово	стигна	
до	 Върховна	 прокурату-
ра	 и	 получи	 отговор	 от	
Главния	 инспекторат	 към	
Министерски	 съвет,	 че	
изложените	 твърдения	 в	
сигнала	не	се	потвържда-
ват,	 народният	 предста-
вител	Кристина	Сидорова	
отправи	 запитване	 към	
ректора	на	Великотърнов-
ския	 университет	 „Св.	 св.	
Климент	 Охридски”	 проф.	
Бонджолов.	
	 От	 отговора	 на	 за-
местник-ректора	 по	 учеб-

на	 дейност	 проф.	 д.ф.н.	
Стоян	 Буров	 става	 ясно,	
че	 Мария	 Пенева	 е	 била	
студент	 в	 специалност	
„Публична	 администра-
ция“	в	Стопански	факултет	
на	 ВТУ	 „Св.	 св.	 Кирил	 и	
Методий“	 през	 учебната	
2016-2017	 г.	 (магистърска	
програма).	На	19	май	2017	
г.	съгласно	заповед	№	РД-
10-732	 от	 18.05.2017	 г.	 на	
ректора	 на	 университета	
успешно	 е	 защитила	 ди-
пломна	работа,	с	което	от	
същата	 дата	 е	 придобила	
образователно-квалифика-
ционната	 степен	 „магис-
тър“.	
	 От	 изложените	 факти	
се	вижда	ясно	противоре-
чие.

продължава на стр. 2

Ощå за казуñа ñ назначаванåòо на 
Мария Пåнåва за зам. оáлаñòåн управиòåл

РУЖа ЛЮБЕнОВа
	 Собственик	 на	 къща	 в	
село	Дамяново	се	оплакал	
в	 полицията	 в	 Севлиево,	
че	някой	е	направил	опит	
да	запали	дома	му,	но	на-
края	се	оказало,	че	е	не-
предпазлива	 игра	 с	 огъня	
на	сина	му.
	 Сигналът	 бил	 получен	
на	 14	 юни	 т.	 г.	 вечерта.	
След	 оглед	 на	 местопро-
изшествието	и	покрива	на	
къщата	 разследващите	 се	
усъмнили	 за	 детска	 игра.	
Накрая	 11-годишният	 син	
на	собственика	на	къщата	

си	признал,	че	с	приятели	
си	 играли	 и	 палили	 ками-
на	 на	 дърва.	 В	 резултат	
се	запалили	близкостоящи	
греди	и	хлапаците	се	качи-
ли	на	покрива	да	гасят.	До	
пострадали	 и	 до	 намеса	
на	 пожарната	 не	 се	 стиг-
нало.	Огънят	бил	потушен,	
а	 възрастните	 разбрали	
как	 стои	 работата	 чак	
след	намесата	на	полици-
ята.	 Работата	 по	 случая	
ще	 продължи	 инспектор	
от	 „Детска	 педагогическа	
стая“,	 който	 ще	 проведе	
беседи	с	момчето.

Соáñòвåник ñå жалва 
заради опиò за палåж,  
оказа ñå дåòñка иãра 

	 Нова	 шампионска	 тит-
ла	 прибави	 към	 колек-
цията	 си	 най-добрият	 га-
бровски	 лекоатлет	 за	 по-
следните	 години	 Християн	
Стоянов.	 Състезателят	 на	
клуб	„Орловец	93“	спечели	
златото	 и	 сребро	 от	 На-
ционалния	 шампионат	 по	
лека	атлетика	за	младежи	
до	 20	 години,	 който	 се	
проведе	 на	 стадион	 „Ва-
сил	 Левски“	 в	 столицата.	
Хрис	 беше	 без	 конкурен-
ция	 в	 бягането	 на	 5000	 м	
и	 пресече	 финалната	 ли-
ния	 с	 персонален	 рекорд	
-	15.21.52	минути.	Това	е	с	
9	секунди	по-добър	резул-
тат	 от	 този,	 който	 постиг-
на	 преди	 две	 седмици	 на	
Националния	 шампионат	
за	 мъже	 и	 жени	 във	 Ве-

лико	Търново,	 и	 е	 покрит	
норматив	 за	 участие	 на	
Балканиадата	за	тази	въз-
раст,	която	е	на	1-2	юли	в	
Питещи,	Румъния.	С	почти	
минута	 по-бавен	 от	 Стоя-
нов	беше	вторият	-	Трифон	
Илиев	от	СКЛА	„Шумен“,	а	
третото	 място	 зае	 Тодор	
Кънев	 от	 „Атлет“	 (Карно-
бат).	 Християн	 участва	 и	
в	 надпреварата	 на	 1500	
метра	и	от	нея	взе	сребро.	
Времето,	 което	 регистри-
ра	на	Националния	стади-
он,	 бе	 4.02.00	минути.	Със	
секунда	 по-бърз	 от	 него	
беше	 единствено	 Мартин	
Проданов	 от	 СК	 „Актив	
2013“	(Пловдив).	

продължава на стр. 8

Õриñ Сòоянов ñ òиòла на 
5000 мåòра оò Националния 
шампионаò до 20 ãодини
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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

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

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.

продължава от стр. 1
Тъй	 като	 според	 доклада	
на	 Главния	 инспекторат	
към	 Министерски	 съвет	
следва	 да	 се	 приеме,	 че	
тя	 е	 отговаряла	 на	 из-
искванията	 за	 заемане	
на	 длъжността	 заместник		
областен	 управител	 и	 е	
била	магистър	към	датата	
на	 назначаване	 11	 май	
2017	 г.,	 въпреки	 че	 за-
местник-ректорът	на	Вели-
котърновския	 университет	
изрично	 посочва,	 че	 да-
тата	 на	 придобиване	 на	
магистърска	 степен	 е	 18	
май	2017	г.	
	 Това	 действие	 на	 уп-

равляващото	 мнозинство	
показва,	 че	 отново	 зако-
новите	 норми	 се	 погаз-
ват	 в	 името	 на	 личния	
партиен	 интерес.	 Казусът	
вече	 не	 е	 просто	 защо	
Пенева	 е	 назначена	 на	
висша	държавна	длъжност	
без	 нужното	 образование	

към	 дата	 11	 май	 2017	 г.,	
а	 защо	 случилото	 се	 се	
омаловажава	 и	 отрича	
дори	 от	 Главния	 инспек-
торат	 към	 Министерски	
съвет.	Въпросът	е	и	защо	
Мария	 Пенева	 спести	 ис-
тината	на	жителите	на	об-
ласт	 Габрово	 за	 датата,	
на	която	е	придобила	сте-
пен	„магистър”.
	 Уважаеми	 управлява-
щи,	 няма	 как	 да	 претен-
дирате	 за	 обективност	 и	
морал	след	като	прилага-
те	 избирателно	 тълкуване	
на	 закона	 и	 след	 като	
истината	 за	 Вас	 не	 е	 от	
първостепенно	значение.	

Ощå за казуñа ñ назначаванåòо на 
Мария Пåнåва за зам. оáлаñòåн управиòåл

РУЖа ЛЮБЕнОВа
 
	 Нямат	 край	 измамите,	
защото	 нямат	 край	 и	 на-
ивните	 хора.	 Изводът	 не	
е	 отсега,	 но	 последните	
информации	от	полицията	
показват,	 че	 положение-
то	е	наистина	отчайващо.	
Само	 на	 19	 юни	 и	 само	
от	 две	 жени	 в	 Габровска	
област	 телефонните	 из-
мамници	 заработиха	 43		
469	лева	и	златни	накити.	
Само	 че	 с	 втората	 жена	
нещата	 взеха	 друг	 обрат	
и	 един	 от	 измамниците	
влезе	в	ареста.
	 Без	да	каже	на	никого	
и	 без	 да	 се	 посъветва	 с	
близките	 си,	 69-годишна	
жена	 от	 Севлиево	 наивно	
им	се	доверила	и	им	дала	
впечатляващите	 39	 869	
лева.	Ей	тъй	–	в	брой!
	 След	 като	 осъзнала	
грешката	 си	 и	 потърсила	
полицията	 за	 помощ,	 же-
ната	 разказала	 какво	 й	
се	случило.	На	13	юни	т.	г.	
получила	 телефонно	обаж-
дане	от	непознат	мъж,	кой-
то	й	обяснил,	че	в	региона	

се	 провежда	 акция	 за	 за-
лавянето	 на	 измамници	 и	
тя	 може	 да	 съдейства	 на	
полицията.	 Авторитетният	
глас	 твърдял,	 че	 тя	 може	
да	помогне,	като	предоста-
ви	наличните	си	средства.
	 Вярвайки,	 че	 наисти-
на	 подпомага	 полицейски	
действия,	 на	 13	 и	 14	 юни	
жената	 три	 пъти	 оставяла	
различни	 суми	 на	 посо-
чени	 места.	 Два	 пъти	 из-
мамниците	я	 карали	да	 ги	
слага	на	различни	места	в	
Севлиево,	а	един	път	пъту-

вала	чак	до	Плевен.
	 Нанесената	 й	 имотна	
щета	 възлиза	 общо	 на	 39	
869	лв.,	съобщиха	вчера	от	
полицията.	Сега	по	случая	
е	 образувано	 досъдебно	
производство,	 но	 парите	
ги	няма...	
	 Доста	 по-добре	 за	
жертвата	 завърши	 втори-
ят	 случай.	 На	 19	юни	 т.	 г.	
около	 13	 часа	 в	 тревнен-
ската	 полиция	 се	 получил	
сигнал	от	81-годишна	жена	
от	Трявна,	че	същия	ден	е	
станала	 жертва	 на	 изма-

ма.	
	 И	този	път	измамници-
те	 действали	 по	 сценария	
„оказване	 на	 съдействие	
на	 полицията	 при	 про-
веждането	 на	 специали-
зирана	 акция“.	 Както	 се	
били	уговорили	преди	това	
по	 телефона,	 жената	 ос-
тавила	 на	 предварително	
определеното	 място	 3600	
лв.	и	златни	накити.	Само	
че	 тревненските	 полицаи	
получили	 сигнала	 навре-
ме	 и	 започнали	 незабав-
ни	 действия.	 Претърсили	

дискретно	 цяла	Трявна	 за	
мъжа,	 който	 взел	 парите,	
и	 около	 час	 по-късно	 го	
спипали	 в	 района	 на	 ул.	
„Васил	 Левски“	 в	 същия	
град.
	 Криминалистите	 зало-
вили	 22-годишен	 мъж	 от	
севлиевското	 село	 Бато-
шево.	Няма	мърдане	-	при	
обиска	у	мъжа	били	наме-
рени	и	парите,	и	златните	
бижута.	
	 От	 полицията	 допълни-
ха,	 че	 е	 извършен	 оглед	
и	е	образувано	досъдебно	
производство.	 Мъжът	 бил		
задържан	 за	 срок	 до	 24	
часа,	 после	 –	 освободен	
с	 мярка	 за	 неотклонение	
„подписка“.	 Вече	 е	 при-
влечен	 в	 качеството	 на	
обвиняем	за	престъпление	
по	чл.	209,	ал.	1,	във	вр.	с	
чл.	20,	ал.	2	от	Наказател-
ния	 кодекс	 –	 за	 измама.	
„Който	 с	 цел	 да	 набави	
за	 себе	 си	 или	 за	 други-
го	 имотна	 облага	 възбу-
ди	 или	 поддържа	 у	 няко-
го	 заблуждение	 и	 с	 това	
причини	нему	или	другиму	
имотна	 вреда,	 се	 наказва	

за	 измама	 с	 лишаване	 от	
свобода	 от	 една	 до	 шест	
години...	 Който	 със	 съща-
та	 цел	 използва	 заблуж-
дението,	 неопитността	 или	
неосведомеността	на	няко-
го	 и	 с	 това	 причини	 нему	
или	другиму	имотна	вреда,	
се	наказва	с	лишаване	от	
свобода	до	пет	години.“
	 От	 полицията	 за	 поре-
ден	 път	 призоваха	 хората	
да	 бъдат	 по-недоверчиви	
към	 подобен	 род	 обажда-
ния.	 Криминалистите	 на-
помнят,	 че	 не	 съществува	
практика	 да	 се	 изискват	
пари	 от	 гражданите	 за	
провеждането	 на	 какви-
то	 и	 да	 било	 полицейски	
действия.	 Всяко	 обажда-
не,	 свързано	 с	 искане	 на	
пари,	 е	 категоричен	 знак	
за	 измама.	 В	 такива	 слу-
чаи	е	необходимо	телефон-
ният	разговор	да	бъде	пре-
къснат	 незабавно	 и	 да	 се	
подаде	 сигнал	 на	 телефон	
112,	както	и	да	се	потърси	
връзка	с	близки	роднини.
	 В	началото	стана	дума	
за	наивните	хора.	А	докъде	
стига	тази	наивност,	да	не	

кажем	и	друго,	илюстрира	
следният	 пример.	 Разка-
за	 ни	 го	 опитен	 севлиев-
ски	полицай.	Един	ден	при	
него	отива	измамена	жена	
и	започва	да	се	оплаква	от	
ало	мошениците.	В	следва-
щия	 миг	 се	 обръща	 сама	
към	 себе	 си:	 „Ама	 и	 аз,	
глупачка!	 Обадиха	 ми	 се,	
че	е	катастрофирала	тежко	
дъщеря	ми	и	аз	трябва	да	
дам	 пари	 за	 спешна	 опе-
рация.	 Съгласих	 се!	 Ама	
да	ме	питаш	защо?	Ами	че	
аз	имам	само	син,	 нямам	
дъщеря...“		
	 На	 тези,	 които	 ще	 се	
изсмеят	 ехидно,	 ще	 кажа	
–	 не	 бързайте!	 Има	 вре-
ме	 и	 то	 е	 пред	 вас,	 ама	
ще	 мине	 бързо.	 И	 тогава	
ситуацията	 може	 да	 се	
повтори	 с	 ваше	 участие.	
Така	 че	 умно	 и	 внимател-
но	 наглеждайте	 възраст-
ните	 си	 близки.	 Обяснете	
им	спокойно	да	не	се	пре-
доверяват,	 а	 да	 звънят	 и	
при	 подобни	 обаждания	
да	се	допитват	до	вас,	до	
съседите	си	или	на	когото	
имат	доверие.

Сåвлиåвка дадå 40 хиляди лåва на òåлåфонни измамници

сТЕФКа БУРмОВа

	 Утре,	 22	 юни,	 докто-
рът	по	икономика	Евгений	
Кънев	ще	представи	пред	
бизнеса	 от	 Габрово	 и	 ре-
гиона	 мерките	 в	 ЕС	 за	
повишаване	на	инвестици-
ите	и	ускорен	растеж,	из-
вестни	като	Плана	Юнкер.	
Събитието	 е	 свързано	 с	
изпълнението	 от	 начало-
то	 на	 2017	 г.	 в	 рамките	
на	 Европейския	 инфор-
мационен	 център	 „Европа	
директно“	 към	 Габровска-
та	 търговско-промишлена	
палата	 проект,	 свързан	 с	
Плана	 за	 Инвестиции	 в	
Европа,	 накратко	 Планът	
Юнкер.	 Семинарът	 ще	 се	
състои	 от	 16,00	 часа	 в	

зала	3311	на	Ректората	на	
Техническия	 университет	
в	града.
	 Пред	 бизнеса	 д-р	 Къ-
нев	 ще	 обърне	 внимание	
върху	 макроикономиче-
ските	условия	и	влиянието	
им	 в	 България,	 ще	 пред-
стави	и	банковите	инстру-
менти	по	Плана	Юнкер.
	 Д-р	 Eвгений	 Кънев	 е	
управляващ	съдружник	на	
инвестиционнo-финансова	
консултантска	 компания	
„Маконис“.	Бил	е	управля-
ващ	 директор	 за	 Европа	
на	 американската	 компа-
ния	 „Tello	 Corporation“	 и	
директор	 Корпоративни	
финанси	 в	 KPMG	 Бълга-
рия.	 В	 дългогодишната	
си	 кариера	 на	 инвести-

ционен	 и	 финансов	 кон-
султант	 той	 е	 ръководил	
голям	 брой	 проекти	 за	
сливания	и	придобивания,	
бизнес	 оценки	 и	 финан-
сирания	 в	 редица	 страни	
от	 Източна	 Европа	 и	 Ир-
ландия.	 Има	 магистърска	
степен	 по	 бизнес	 адми-
нистрация	 от	 Illinois	 State	
University	(USA)	и	Диплома	
по	 финанси	 и	 счетовод-
ство	 на	 Асоциацията	 на	
сертифицираните	 експерт	
счетоводители	 на	Велико-
британия	 (ACCA).	 Специа-
лизирал	 е	 корпоративни	
финанси	 във	 Великобри-
тания,	Белгия	и	Германия.	
Макроикономист	 на	 Меж-
дународната	търговска	ка-
мара	(ICC)	за	България.

Уòрå д-р Евãåний Кънåв прåдñòавя в Гаáрово áанковиòå инñòрумåнòи по плана Юнкåр

РУЖа ЛЮБЕнОВа

	 По	 две	 обвинения	 ще	
отговаря	 49-годишният	 К.	
С.	 от	 Габрово,	 който	 бе	
задържан	 пиян	 да	 влачи	
завързано	 за	 колата	 му	
куче.	 Вчера	 от	 Районна-
та	 прокуратура	 в	 Габрово	
съобщиха,	 че	срещу	мъжа	
има	образувано	досъдебно	
производство	за	проявена	
жестокост	 към	 животното	
и	 за	 това,	 че	 е	 шофирал	
пиян.
	 К.	 С.	 бе	 задържан	
малко	 преди	 полунощ	 на	
16	юни	 на	 ул.	 „Козещица“	
в	 Габрово.	 49-годишният	
мъж,	 пиян,	 бил	 завързал	
собственото	си	куче	за	ав-
томобила	 си	 „Опел	Астра“	
и	 го	 влачел	 по	 пътното	
платно	 към	 местността	
Узана.	 Мъжът	 бил	 аресту-
ван	и	прибран	за	24	часа,	

а	 раненото	 животното	 –	
освободено	 и	 прегледано	
от	ветеринар.	

	 Друг	мъж,	който	в	този	
момент	 се	 прибирал	 от	
работа,	 се	 натъкнал	 на	
картината.	 Изчакал	 ве-
теринарният	 лекар	 да	 си	
свърши	работата,	да	обра-
боти	раните	на	животното	
и	 го	 прибрал	вкъщи.	Сега	
чака	 да	 мине	 делото,	 за	
да	може	официално	да	по-
лучи	грижата	за	кучето.	То	
се	 възстановява.	 Вече	 си	
има	дом	и	име	–	Снежи.	
	 Бившият	 му	 стопанин	
обаче	 ще	 отиде	 на	 съд.	
Досъдебното	 производ-
ство	срещу	него	е		за	това	
„дали	 на	 16	 юни	 2017	 г.	
около	23,55	ч.	в	гр.	Габро-
во,	на	ул.	„Козещица“,	като	
проявил	 жестокост	 (вър-
зал	 го	за	автомобил	си	и	
го	 влачел)	 към	 гръбначно		
животно	–	собственото	му	
куче,	 му	 причинил	 трайно	
увреждане	–	престъпление	

по	чл.	325б,	ал.	1	от	Нака-
зателния	кодекс.
	 И	за	това,	че	по	също-
то	време	и	място	управля-
вал	лек	автомобил		„Опел	
Астра“		с	концентрация	на	
алкохол	 в	 кръвта	 над	 1,2	
на	 хиляда	 –	 2,33	промила	
,установено	по	надлежния	
ред		-	престъпление	по	чл.	
343б,	 ал.1	 от	 Наказател-
ния	 кодекс“,	 съобщиха	 от	
прокуратурата.
	 Под	 нейно	 ръковод-
ството	 се	 извършват	
действията	 по	 разследва-
нето.	 Събират	 се	 доста-
тъчно	 доказателства	 за	
привличането	 на	 извър-
шителя	 в	 качеството	 му	
на	обвиняем.	Всеки,	който	
„като	 прояви	 жестокост	
към	 гръбначно	 животно,	
му	причини	противозакон-
но	смърт,	тежко	или	трай-
но	увреждане,	се	наказва		

с	 лишаване	 от	 свобода	
до	 три	 години	 и	 с	 глоба	
от	 хиляда	 до	 пет	 хиляди	
лева“.	 Ако	 престъпление-
то	 е	 извършено	 от	 чо-
век,	 който	 „осъществява	
дейност	 или	 професия,	
свързана	с	отглеждане	на	
животни	 или	 полагане	 на	
грижи	 за	 тях,	 ако	 е	 по	
начин	 или	 със	 средства,	
опасни	за	живота	на	хора	
или	 животни,	 по	 особено	
мъчителен	 начин	 за	 жи-
вотното	 или	 с	 особена	
жестокост,	 на	 публично	
място	или	в	присъствието	
на	 малолетно	 или	 непъл-
нолетно	 лице,	 или	 пов-
торно,	 наказанието	 скача	
–	 затвор	 от	 една	 до	 три	
години	и	глоба	от	две	хи-
ляди	до	пет	хиляди	лева.
	 Спасеното	 куче	 вече	
си	има	дом	и	име	–	Сне-
жи.	

Прокураòураòа подхвана жåñòокоñòòа към кучå на ул. „Козåщица”

Сидорова      Пенева

	 Приходите	 от	 нощувки	
през	март	2017	г.	в	59	мес-
та	за	настаняване	в	облас-
тта	с	над	10	легла	–	хотели,	
мотели,	 къмпинги,	 хижи	 и	
др.,		са	416	хил.	лева,	съоб-
щиха	от	отдел	„Статистиче-
ски	изследвания	–	Габрово“	
на	 ТСБ	 „Север“	 в	 Русе.	
Броят	 на	 стаите	 в	 тях	 е	
1.6	хил.,	а	на	леглата	–	3.3	
хиляди.
	 В	 сравнение	 с	 март	
2016	г.	общият	брой	на	мес-
тата	за	настаняване,	функ-
ционирали	 през	 периода,	
намаляват	 с	 6.3%,	 а	 на	
леглата	 в	 тях	 -	 с	 1.1%.	
В	 област	 Габрово	 общият	

брой	 нощувки	 във	 всички	
места	 за	 настаняване,	 ре-
гистрирани	през	март	2017	
г.,	 е	 12.5	 хил.,	 или	 с	 8.0%	
по-малко	 в	 сравнение	 със	
същия	 месец	 на	 предход-
ната	година.	
	 През	 март	 2017	 г.	 в	
хотелите	 с	 1	 и	 2	 звезди	
са	 реализирани	 10.2%	 от	
общия	 брой	 нощувки	 на	
чужди	 граждани	 и	 42.7%	 -	
на	българи.
	 Пренощувалите	 лица	
в	 местата	 за	 настаняване	
през	 март	 2017	 г.	 намаля-
ват	 с	 12.7%	 в	 сравнение	
със	същия	месец	на	2016	г.	
и	достигат	7.3	хиляди.	

Приходиòå оò нощувки в 
59 мåñòа за наñòаняванå 
в рåãиона ñа 416 хил. лåва

МÖСПОС „АЛФА – МЕТАЛ” ЕООД 
организирa курс за охранители

 КуРсът ПРЕдстАВляВА	 първоначално	 обуче-
ние	 за	 работа	 като	 охранител	 –	физическа	 охрана	
на	обекти.	
 ЦЕнА нА КуРсА:	 80	 лв.,	 издава	 се	 държавен	
сертификат.

За информация: 
гр. Габрово, ул. „стефан Караджа” 3, 

тел. 0879 94 33 88
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 - Кога човек става за-
висим от цигарите?
	 -	 Зависимостта	 към	
цигарите	 всъщност	 е	 за-
висимост	 към	 никотина	 в	
тях.	 Човек	 става	 зависим	
още	след	първите	няколко	
цигари.	 Зависимостта	 има	
два	 компонента	 -	 физи-
чески	 -	 5%,	 и	 психически	
-	 95%.	 Главната	 причина	
за	зависимостта	е	убежде-
нието	на	пушачите,	че	ци-
гарите	им	носят	 удоволст-
вие	или	подкрепа,	така	че	
всички	 пушачи	 са	 зависи-
ми	 през	 целия	 си	 живот	
като	 пушачи,	 независимо	
колко	 цигари	 на	 ден	 из-
пушват	–	5	или	50.
 - съществува ли така 
наречената абстиненция, 
ако човек се опита да от-
каже цигарите?
	 -	Абстиненцията	е	съв-
купността	 от	 неприятни	
симптоми,	които	човек	из-
питва,	 когато	 тялото	 му	
изхвърля	отровата	–	в	слу-
чай	с	пушенето	това	е	ни-
котинът,	 плюс	другите	 над	
6000	 отровни	 вещества,	
съдържащи	 се	 в	 тютюне-
вия	дим.	Абстиненцията	от	
никотина	 е	 толкова	 сла-
ба,	 че	 пушачите	 дори	 не	
могат	да	я	опишат,	 а	 каз-
ват	просто:	 „Пуши	ми	се”.	
Няма	 физически	 болки,	
само	усещане	за	празнота	
в	стомаха	–	като	при	глад	
или	 стрес,	 неспокойствие,	
желание	 да	 правиш	 нещо	

с	 ръцете.	 Цялото	 страда-
ние	 на	 пушачите	 идва	 от	
психическата	 им	 нагласа	
–	 от	 вярата	 им,	 че	 отказ-
вайки	 цигарите,	 се	 лиша-
ват	от	инструмент	за	удо-
волствие	или	подкрепа:	за	
концентрация,	 отпускане,	
успокоение	и	т.	н.
 - Има ли нещо общо 
пристрастеността към ци-
гарите с пристрастенос-
тта към алкохола и нарко-
тиците?
	 -	Цигарите	са	„вратата”	
към	 другите	 зависимости	
–	 те	 са	 първото	 забра-
нено	 нещо,	 което	 опит-
ваме,	 защото	 са	 широко	
достъпни	 и	 относително	
евтини,	а	и	абсолютно	не-
глижирани	 от	 обществото	
ни.	 Всички	 зависимости	
имат	 един	 основен	 корен	
и	 той	 е	 убеждението	 на	
човека,	че	е	недостатъчен	
такъв,	 какъвто	 е.	 Това	 е	
неосъзнато	или	дори	осъз-
нато	 усещане	 за	 празно-
та	 в	 теб,	 която	 трябва	 да	
запълниш	 с	 нещо	 отвън.	
Културната	среда,	в	която	
живеем,	предлага	безброй	
такива	 „пълнители”	 –	 ци-
гари,	 алкохол,	 наркотици	
и	 т.	 н.	 Усещането	 за	 не-
достатъчност	е	психически	
феномен,	който	се	зараж-
да	 още	 в	 детството	 и	 се	
усложнява	 в	 процеса	 на	
израстване.	 За	 щастие,	 с	
него	можем	да	се	справим	
с	малко	помощ	или	просто	

ако	 се	 приемем	 такива,	
каквито	 сме.	 А	 във	 всич-
ки	 случаи	 всяко	 човеш-
ко	 същество	 е	 прекрасно	
и	 напълно	 достатъчно	 за	
мисията	 си	 в	 този	 живот	
(макар	 и	 понякога	 да	 ни	
е	 трудно	 да	 разберем	 и	
приемем	това).	
 - до каква степен вре-
дят цигарите на органи-
зма?
	 -	Цигарите	убиват	все-
ки	втори	пушач!	Статисти-
ката	 отдавна	 е	 доказала,	
че	50%	от	пушачите	умират	
от	 болести,	 причинени	 от	
цигарите.	Подробните	вре-
ди	от	пушенето	са	широко	
известни	 –	 пише	 ги	 дори	
по	кутиите	с	цигари,	и	по-
вечето	 пушачи	 са	 наясно	
с	тях.	Нека	лекарите	да	ги	
изброяват.	 Всичко,	 което	
пушенето	 ни	 причинява,	
е	 ужасно,	 но	 според	 мен	
най-ужасни	 са	 опустоши-

телните	последствия	върху	
нервната	система:	цигари-
те	 прогресивно	 я	 разру-
шават!	Жалко	е,	 че	меди-
цината	 неглижира	 точно	
тези	вреди,	като	не	говори	
за	 тях!	 Пушачите	 живеят	
цял	 живот	 раздразнител-
ни,	 неспокойни,	 напрегна-
ти	и	тревожни,	постепенно	
губят	 чувствителността	 на	
ръцете	 си,	 усещането	 си	
за	вкус	и	аромат,	зрение-
то	 им	 се	 влошава,	 нару-
шава	 се	 способността	 им	
за	 концентрация,	 изчезва	
усещането	за	контрол	над	
усещанията	 и	 емоциите,	
което	води	до	потиснатост	
и	депресия,	до	страхови	и	
панически	състояния	и	т.н.	
 - Какви видове лече-
ние съществуват за отказ-
ване от цигарите и успеш-
ни ли са те?
	 -	 Отказването	 от	 ци-
гарите	 отдавна	 се	 е	 пре-

върнало	в	мултимилиардна	
индустрия.	 Днес	 войната	
за	парите	на	пушачите	се	
води	 между	 тютюневите	
и	фармацевтичните	компа-
нии,	 които	 напоследък	 се	
обединяват	 в	 консорциу-
ми.	 Фармацевтичната	 ин-
дустрия	инвестира	десетки	
милиарди	 долари	 всяка	
година	за	реклама	на	про-
дукти,	съдържащи	никотин,	
които	 да	 заместят	 цига-
рите	 -	 т.	нар.	НЗТ	–	нико-
тин-заместваща	 терапия:	
лепенки,	 дъвки,	 спрейове	
и	т.	н.	
	 Още	 през	 2000	 годи-
на	 обаче	 независимо	 из-
следване	 на	 Виенския	
медицински	 университет	
доказа,	 че	 едва	 6-8%	 от	
пушачите	успяват	да	отка-
жат	цигарите	чрез	НЗТ	за	
повече	от	3	месеца.	Сама	
по	 себе	 си	 тази	 терапия	
е	 абсурдна:	 да	 даваш	 на	
наркоман	 наркотика,	 към	
който	е	зависим,	е	просто	
безсмислено!	Все	едно	да	
кажеш	 на	 хероиново	 за-
висим,	който	пуши	хероин	
през	тръбичка:	„Ако	искаш	
да	откажеш	хероина,	запо-
чни	 да	 си	 го	 инжектираш	
венозно!”	
	 Друга	 тенденция	 е	 пу-
шачите	 да	 се	 лекуват	 с	
психоактивни	 лекарства	
като	 антидепресантите.	Те	
са	 скъпи,	 с	 много	 непри-
ятни	 странични	 действия	
и	често	водят	до	пристра-
стяване,	 без	 да	 помогнат	
за	 преодоляване	 на	 за-
висимостта.	 Едно	 от	 най-
модерните	 лекарства	 от	
този	 вид	 беше	 забранено	
в	Мексико	и	още	няколко	
страни	 от	 Южна	 Америка	
и	Европа	 заради	 увеличе-
ни	случаи	на	опити	за	са-
моубийство	 сред	 използ-
валите	 го.	 Единственият	
ефективен	 начин	 за	 трай-
но	 отказване	 от	 цигарите	
е	 терапията	по	метода	на	
Алън	Кар.
 - Прибягват ли хората 
до лекарска помощ за от-
казване от цигарите?
	 -	 Според	 мен	 хората	

търсят	помощ	от	лекарите	
си	 за	 отказване	 на	 ци-
гарите,	 но	 рядко	 получа-
ват	 адекватно	 отношение.	
Дори	 добронамерените	 и	
загрижени	 медици	 просто	
не	знаят	какво	да	им	пре-
поръчат.	А	за	съжаление	и	
пушещите	 лекари	 са	 поне	
половината	от	съсловието.
 - Опасни ли са елек-
тронните цигари и могат 
ли да заместят тютюна?
	 -	 Електронните	 цигари	
са	 опасни	 точно	 толкова,	
колкото	всеки	източник	на	
отрова.	 Главният	 проблем	
на	 пушача	 е	 никотинът,	 а	
чрез	 електронната	 цигара	
той	 непрекъснато	 приема	
дози	 никотин.	 Освен	 че	
никотинът	сам	по	себе	си	
е	 отрова	 (той	 е	 неврото-
ксин	 и	 инсектицид	 –	 из-
ползва	се	в	селското	сто-
панство	 за	 унищожаване	
на	 вредители	 по	 растени-
ята),	той	просто	продължа-
ва	 зависимостта	на	пуша-
ча.	 След	 известно	 време	
почти	 всички	 пушачи	 зах-
върлят	 електронните	 и	 се	
връщат	 към	 обикновените	
цигари.	Много	 хора	пушат	
едновременно	 и	 двата	
вида,	 като	 така	 системно	
се	„предозират”.
 - съществува твърде-
ние, че няма бивш пушач. 
Вярно ли е?
	 -	 Не,	 не	 е	 вярно,	 че	
няма	 бивш	 пушач.	 Всеки	
пушач	може	да	откаже	ци-
гарите	завинаги,	без	нико-
га	да	изпита	дори	най-мал-
кото	желание	да	запали!	В	
този	 смисъл	 всеки,	 който	
е	 осъзнал,	 че	 за	 него	 от	
пушенето	 няма	 абсолютно	
никаква	полза,	че	спирай-
ки	да	пуши,	не	само	не	се	
отказва	от	нищо	ценно,	но	
се	 освобождава	 от	 може	
би	най-гадния	си	проблем,	
става	бивш	пушач	веднага,	
щом	загаси	последната	си	
цигара.	И	остава	бивш	пу-
шач,	 докато	 е	 жив.	Такъв	
човек	гледа	на	другите	пу-
шачи	не	със	завист,	а	със	
съжаление	 –	 както	 гледа	
на	 наркоманите	 и	 алкохо-

лиците.	
 - Вреди ли тютюневи-
ят дим на пасивните пу-
шачи?
	 -	 Да,	 тютюневият	 дим	
е	точно	толкова	вреден	за	
пасивните	пушачи,	колкото	
и	 за	 активните,	 ако	 жи-
веят	 или	 работят	 заедно!	
Всички	 болести,	 които	 пу-
шачите	 си	 докарват	 чрез	
пушенето,	 са	 опасност	 и	
за	 непушачите,	 които	 ди-
шат	 техния	 дим.	Няма	 из-
ключения	от	това	правило	
и	 за	 съжаление,	 от	 това	
страдат	 най-много	 децата,	
които	просто	нямат	избор	
и	 живеят	 с	 пушещите	 си	
родители.	Парадоксално	е	
как	 един	 родител	 е	 го-
тов	да	даде	живота	си	за	
своето	 дете,	 а	 същевре-
менно	 с	 пушенето	 си	 го	
застрашава	 с	 рак,	 емфи-
зем,	астма	и	т.	н.	
 - с какво се подобря-
ва животът на пушач, от-
казал се от цигарите?
	 -	Да	откажеш	цигарите	
е	 може	 би	 най-хубавото	
нещо,	 което	 един	 пушач	
може	да	направи	не	само	
за	себе	си,	но	и	за	всички	
хора	 около	 него.	 Ползи-
те	 за	 здравето	 са	 без-
спорни	 и	 лекарите	 ще	 ги	
обяснят	 по-добре	 от	 мен.	
Аз	 ще	 споделя	 личния	 си	
опит	като	бивш	пушач	със	
„стаж”	от	18	години:	Подо-
брено	самочувствие	и	удо-
влетвореност	 от	 постигна-
тата	цел,	прилив	на	енер-
гия,	 по-добър	 сън,	 по-до-
бра	 концентрация,	 по-до-
бро	 общуване	 и	 по-добър	
сексуален	 живот,	 повече	
свободно	 време,	 по-висо-
ка	 професионална	 ефек-
тивност,	 не	 на	 последно	
място	 повече	 пари,	 край	
на	 страха	 от	 болестите	 и	
вината,	 която	 изпитваш	
към	близките	си	–	особено	
към	децата	и	родителите...	
С	 една	 дума	 -	 СВОБОДА.	
Свободата,	 с	 която	 сме	
се	 родили,	 свободата	 да	
разполагаш	 със	 себе	 си,	
да	управляваш	себе	си,	да	
бъдеш	който	си!

Румяна Коñòадинова: “Вñåки можå да оòкажå циãариòå”
Методът за спиране на пушенето № 1 в света идва в Габрово на 24 юни. Неговият създател Алън Кар бил много тежък пушач

БОяна ПЕнчЕВа

 На 24 юни в Габрово в хотел „Балкан“ от 10 часа ще се 
проведе терапия за отказване на цигарите по метода на 
Алън Кар. Това е най-добрият метод за отказване на цига-
рите, който се провежда в България от 9 години и за първи 
път гостува в Габрово. 
 Алън Кар е най-големият експерт по проблемите на пу-
шенето в света. Самият той е бил много тежък пушач (с по 
60 цигари дневно) и след десетки безуспешни опити да спре 
цигарите през 1983 г. открива своя уникален метод. 
 С помощта на метода на Алън Кар цигарите са спрели 
знаменитости като Антъни Хопкинс, Стефано Габана, Деми 
Мур, Аштън Къчър, Лиза Стенсфийлд, Джордж Харисън, Ри-
чард Брансън, Лийм Нийсън, Голди Хоун.
 Защо да откажем цигарите, ще пробваме да ни убеди в 
аванс терапевтът на пушачи Румяна Костадинова.

Изложáа на Дан Попович ñå прåвърна 
в мåждународно кулòурно ñъáиòиå

Проф. Иван Кънчев, румънски възпитаник и главен виновник за гостуването на проф. Дан Попо-
вич (най-вдясно). В средата - Евгени Недев, директор на ХГ „Христо Цокев“

Едно от преминаванията на стъклото - от течна 
маса в камък

Доц. д-р Константин Вълчев от НБУ и асистентката по гравюра 
от Букурещ Йоана Стеля. Заедно с нея дойдоха и осем студенти

продължава от стр. 1
Специално	за	откриването	
от	 катедрата	 по	 стъкло,	
метал	 и	 керамика	 на	 На-
ционалния	 университет	 по	
изкуства	 в	 Букурещ	 прис-
тигнаха	 доц.	 Овидиу	 Йо-
неску,	доц.	Давид	Олтяну	и	
асистент	Йоана	Стеля.

	 От	 българска	 страна	
академичното	 представи-
телство	 в	 лицето	 на	 доц.		
д-р	 Константин	 Вълчев		
беше	 по-скоро	 европей-
ско.	 В	 професионалните	
среди	 наричат	 препода-
вателя	 от	 Нов	 български	
университет,	 департамент	

Изящни	 изкуства	 „евро-
пейския	стъклар“.
	 Самият	 автор	 проф.	
Попович	не	скри	приятна-
та	 си	 изненада	 от	 много-
бройните	 гости,	благодари	
на	 Габрово,	 на	 екипа	 на	
галерията	 и	 призна,	 че	 е	
влюбен	в	града.	

	 На	 откриването	 сно-
щи	 румънският	 художник	
отдели	 повече	 време	 на	
заглавието	 на	 изложбата	
„Преминаване“	 като	 спо-
дели,	 че	 дълго	 е	 търсил	
значението	на	тази	дума	в	
различни	езици,	за	да	на-
мери	 най-точния	 израз	 на	

философията,	 на	 визията,	
която	 иска	 да	 представи.	
Накрая	 се	 спира	 на	 ан-
глийската	 дума	 ITINERARy	
като	най-събирателна,	най-
точна	за	пътуването	и	пре-
минаването	 на	 стъклото	
през	 историята	 на	 чове-
чеството,	 през	 различните	

състояния,	 през	 студената	
и	 топла	 обработка,	 през	
многото	 трансформации,	
през	отношението	на	хора-
та	към	него.	За	българско-
то	заглавие,	под	което	из-
ложбата	гостува	в	Габрово	
- „Преминаване“,	заслугата	
е	на	проф.	Кънчев.

	 Дан	 Попович	 е	 участ-
ник	в	множество	междуна-
родни	прояви	за	художест-
вено	 стъкло	 в	 Германия,	
Япония,	 Швеция,	 Канада,	
Турция,	 България.	 Публи-
кува	изследвания	за	изку-
ството	от	стъкло.

Бояна Пенчева
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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

НОВО СТРОИТЕЛСТВО
ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ОФЕРТИ
ПРОДАВА ГАРАЖИ

Монев дол, 27 м2 8 500 лв
Баждар, 21 м2 9 100 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

1-ст., Д.Дянко, 43м2, ет.2/2,след ремонт 13 900 eu
1-ст., Колелото, 40 м2, ет.7/8, ТЕЦ 30 000 лв
2-ст., Еса, 62 м2, ет.13/13, южен, тухлен, PVC 
REHAU, за дов. ремонт; блинд. врата 35 990 лв
2-ст., Градище, 64 м2, ет.5, лукс  63 000 лв
2-ст., Колелото,74 м2, ет.3, ПВЦ+обз.  45 000 лв
2-ст., бул.”Априлов”, 68 м2, ет.5,ПВЦ  44 900 лв
2-ст. Лъката, 72 м2, ет. 3, обзаведен 86 000 лв
2-ст. Д.Дянко,60 м2,ет.5/5, за ч.ремонт 30 000 лв
2-ст. Младост, 55 м2, ет. 3, ПВЦ 35 000 лв
2 ст. Трендафил 1, 6/6 ет., панел, за основен 
ремонт 24 200 лв

3 ст., Тлъчници, 98 м2, ет.5/5 44 157 eu
3 ст., ИЦ, 2/5 ет.,116м2, ч.ремонт,PVC 84 400 лв
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3 ст., Баждар, 1/4 ет., 91 м2, преход 30 900 eu
3 ст., бул. Априлов, 5/5 ет., 93 м2,PVC 49 900 лв
3 ст., Тлъчници, 98 м2, ет.5/5 44 157 eu
3 ст., Колелото, 111 м2, ет.2/5 63 600 лв
3 ст., Колелото, 74 м2, ет.3/5 32 900 eu
3 ст., Баждар, 1/4 ет., 91 м2, преход 30 900 eu
3-ст. Колелото, 74м2, ет. 3, PVC,тухла 33 000 eu
3-ст., Шести участък,100м2, ет.2, гараж, идеални 
части от двор и помещение в партера 94 000 лв
3-ст.,Ш.мост, 88м2,ет.2, за ремонт,газ 63 000 лв
3-ст. Център, 87 м2, ет. 4/4 53 900 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

ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ 
Боженци, 140 м2 РЗП, двор 700 м2 56 000 eu
Боженци, стара с плочи, 2 спални, 2 бани, меха-
на, 590 м2 99 000 лв
Войново, 2 ет., 112 м2 ЗП, 4 спални, механа, 
двор 856 м2 44 900 лв
Горни Бакойци, реновирана стара, с плочи, обла-
городен двор 1361 м2 77 000 eu
Драгановци, 3 спални+бани, двор 920м2 96 000 лв
Козирог, с плочи, ст. постр. 1385 м2 16 000 eu
Иванили, с плочи, стоп. потр. 956 м2 5 600 eu
Шумели, 2 ет., 92 м2 ЗП, двор 829 м2 41 200 лв
Баждар, 92 м2 ЗП, ет. 3/3, PVC, газ 27 500 eu
Кметовци, груб стр.,160м2 ЗП, 1380м2 55 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв

ПРОДАВА КЪЩИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 139 000 eu
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спал-
ни, НС 2009, двор 1854 м2 115 000 eu
Кметовци, 2-ет.на, двор 1007 м2  126 000 eu
Стойковци, лок. парно, 190м2 РЗП, юг 160 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu

ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ
Шенини, 480 м2, с подобрения 20000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 37900 лв
Гачевци, УПИ, 1033 м2, до река 16200 лв
Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16900 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62200 лв
Борово, УПИ, 503 м2, стар проект магазин и 
апартаменти 16900 лв
Русевци, 1829 м2, 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 скла-
дова дейност 69 000 лв
Чехлевци, 1333 м2 + стара къща 15 000 лв
Чехлевци, 812 м2, трифазен ток 6 400 лв
Баждар, УПИ, 584м2, проект за 5-ет. РЗП 1787м2, 
гаражи, апартаменти 38-182 м2 79 000 еu
Шести участък, УПИ, 286 м2 32 225 еu

Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова 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, 82 8м2, до 10 м 9 000 eu
Русевци - 1118м2, до 10 м, 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

БИЗНЕС ИМОТИ
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320м2 дог.
Сграда 13 ет.а, 6605 м2 РЗП, за реконструкция
 1 160 000 лв
Сграда, склад и рампа, 587 м2 257 500 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu

Сграда в груб строеж - 1056м2 РЗП, УПИ 4455м2, 
за хотел и басейн 389 000 лв
Ид. център, търговски комплекс, ресторант и офи-
си, обзавеждане - 1200м2 630 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет.а + магазин, 
1500м2 РЗП 193 800 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

Център, офис, 109 м2, ТЕЦ 500 лв
Адм. център, офис - 110 м2 550 лв
Адм. център, офис - 106 м2 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 
EuПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ �ПАКЕТ УСЛУГИ 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 

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

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 � 066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240

имоти; работа предлага

Вестник „100 вести“ е един-
ственият регионален всекидне-
вник - излиза всеки ден без не-
деля. Във всеки брой се публику-
ват реклами и обяви. Гишето 
за обяви на входа на редакция-
та - Габрово, ул. „Отец Паисий“ 
2, работи от 7.30 до 17.00 ч. 
След 17 ч. обяви се приемат 
на 4 етаж. Вашата обява ще 
бъде отпечатана на следващия 
ден, ако бъде подадена 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. 

Винарска изба карайсен

ПРЕДЛАГА	КАЛЕНКА
 (само в избата)

0888 520 053, 061322459

Заñлужава ли ñи инвåñòицияòа 
в оòоплåниå на пåлåòи?
	 Да,	 заслужава	 си!	 Защото	 дава	 пре-
красна	 възможност	 да	 се	 автоматизи-
ра	 локалното	 отопление	 на	 апартамент,	
къща,	независимо	от	размера,	офис,	или	
хотел.	 Почти	 всеки	 от	 нас	 знае	 колко	
е	 трудно	 е	 да	 се	 отопляваш	 на	 дърва	 и	
въглища	 -	 независимо	 дали	 е	 с	 печка,	
котел	или	камина	с	водна	риза,	налага	се	
всекидневно	 изриване	 на	 кофи	 с	 пепел,	
зареждане,	разгаряне,	поддържане	на	оп-
ределена	температура.	Процесът	не	може	
да	се	контролира,	а	още	по	малко	да	се	
автоматизира.	Но	с	отоплението	на	пеле-
ти	 ще	 забравите	 за	 тези	 грижи.	 Сутрин	
няма	да	се	събуждате	в	студения	си	дом,	
вечер	няма	да	се		прибирате	в	студеното	
си	 жилище,	 и	 тепърва	 да	 се	 захващате	
с	 отоплението.	 Защото	 отоплението	 на	
пелети	е	автоматично	включва	горелката,	
подава	 пелети	 в	 котела	 във	 време	 оп-
ределено	 от	 вас,	 поддържа	 зададена	 от	
вас	 температура	 в	 помещенията,	 които	
отоплява.	 Зареждането	 на	 пелети	 в	 бун-
кера	и	лесно	и	удобно	и	става	веднъж	на	
няколко	дни.	Почиствате	котела	-	веднъж	
месечно.	А	 запасяването	 за	 цялата	 зима	
с	пелети	e	 	много	по-лесно	в	сравенние	
дори	 с	 нацепените	 дърва	 и	 чувалите	 с	
въглища.	 Отоплението	 с	 пелети	 е	 подхо-
дящо	във	всички	случаи	-	за	работещи,	за	
семейства	с	деца,	за	възрастни		хора.

ЦЕнИ за 2017 г. с ддс.Пелетна камина	 GF10	
суха	-	промо	цена: 1450 лв..Пелетна камина	 GF18	 с	
помпа,	разширителен	съд	-	
промо	цена:	1850 лева..Пелетна камина GF24	 с	
помпа,	разширителен	съд	-	
промо	цена:	1950 лева..ПРОМО! GF 858 VIP пе-
летна горелка с	 мощност	
от	8	kw	до	58	kw, керамич-
на запалка,	 два	 подаващи	
шнека	 и	 автоматично	 ме-
ханично	 самопочистване	 с	
нова	цена 1590 лева..Пакет „25 киловата“ 
Включва:	 Пелетна	 горелка	
Gf	45	+	Водогреен	котел	Gf	
25	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	
за	210	кг	пелети	-	цена: 2560 лева..Пакет „35 киловата“ - цена: 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	котел	
Gf	35	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	за	210	
кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - цена: 2980 лева.
Включва: Пелетна	 горелка	 Gf52	 +	 Водо-

греен	 котел	 Gf48	
+	 три	 врати	 +	
подаващ	 шнек	 +	
бункер	 за	 210	 кг	
пелети.
с И н у с О И д А л Е н .UPS ЗА ПЕлЕтнИ 
КАМИнИ И ГОРЕлКИ 
От GOLDEN FIRE 450 
V/A. За	всички	клиенти,	
закупили	 наш	 продукт,	
промоционална	 цена	
от	 375	 лева. с две го-
дини пълна гаранция!. Продуктите на 
GOLDEN FIRE се по-
ръчват за изпълне-
ние след попълване 
на заявка, която се 
изпълнява за срок от 
две седмици. В цена-

та на базисните модели не влиза транспорт, а на 
пелетните камини с помпи и разширителен съд 
и на водогрейните котли - монтажът към вече 
изградена система за отопление. .Предлагаме проектиране и изграж-
дане на цялостна система за отопление 
на пелети. .транспорт - 80 лв; Монтаж - 170 лв.

GOLDEN FIRE
OтОПлЕнИЕ нА ПЕлЕтИ

в Габрово 
и региона 
с представител 
инж. Иван Господинов

ИК КОлОнЕл ООд
КОнсултИРА, 
дОстАВя, МОнтИРА
ПОддъРжА. 
справки на тел.
0887 611 753
066 810 410
офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

вземете 
вашата 
златна 

топлина 
от 

Golden Fire 
в Габрово!

ВсИЧКИ ПРОдуКтИ се предлагат 
и на ИЗПлАЩАнЕ с оскъпяване 1% 
на месец за срок от 12 до 48 месеца. 

Пълна автоматизация на горивния процес с новия италиански софтуер
доставка до 48 часа на 
посочен от Вас адрес 
- само до края на 
август

МИнИстЕРстВО нА ЗЕМЕдЕлИЕтО, ХРАнИтЕ И ГОРИтЕ
сЕВЕРнОЦЕнтРАлнО дъРжАВнО ПРЕдПРИятИЕ – дП ГАБРОВО

тП  „дъРжАВнО ГОРсКО стОПАнстВО ГАБРОВО”

гр. габрово  5300, ул. „Минзухар“ 1, тел. 066/808826, е-mail: gabrovo@scdp.bg

	 За	 свободни	 работни	 места	на длъжност „техник 
лесничейство”. 
	 В	ТП	 „Държавно	 горско	стопанство“	 -	 Габрово	ще	
се	 проведе	 подбор	 по	 документи	 за	 2	 (две)	 работни	
места	на	длъжност	„Техник	лесничейство”.

 I. Описание на длъжността:

	 1.	Организира,	контролира	и	отговаря	за	охраната	
в	поверения	му	охранителен	участък.
	 2.	Да	открива	нарушения	в	горите	и	съставя	АУАН;
	 3.	Да	изисква	спазването	на	дисциплината	на	полз-
ванията	 от	 горите,	 опазването	 на	 горите,	 граничните	
и	други	знаци	в	горите,	съоръжения	и	сгради	в	ГФ	и	
други	обекти	в	границите	на	поверения	му	участък;
	 4.	Да	измерва	добитата	дървесина,	да	издава	пър-
вични	документи;
	 5.	 Да	 проверява	 всички	 документи	 за	 сеч,	 паша,	
лов,	риболов	и	другите	ползвания	от	горите;
	 6.	Да	опазва	дивеча	и	рибното	богатство	в	повере-
ния	му	участък;
	 7.	 Да	 следи	 за	 спазването	 на	 противопожарните	
правила,	а	при	пожар	да	вземе	необходимите	мерки;
	 8.	Да	маркира	насаждения	и	изготвя	необходимите	
документи.
	 9.	При	изпълнение	на	уговорената	с	работодателя	
работа	е	длъжен:
	 9.1.	Да	се	явява	на	работа	и	да	използва	цялото	
работно	време	за	изпълнение	на	възложените	задачи.
	 9.2.	Да	се	явява	на	работа	в	състояние,	което	му	
позволява	да	изпълнява	възложената	задача	и	да	под-
държа	това	състояние	през	цялото	работно	време.
	 9.3.	 Да	 пази	 грижливо	 имуществото,	 което	 му	 е	
поверено	или	с	което	е	в	досег	при	изпълнение	на	въз-
ложената	му	работа	и	да	го	използва	целесъобразно.
	 9.4.	 Да	 спазва	 вътрешните	 правила,	 приети	 в	ТП	
ДГС,	и	да	не	пречи	на	другите	работници	да	изпълня-

ват	трудовите	си	задължения.
		 9.5	Да	 пази	 доброто	 име	 на	ТП	ДГС,	 да	 не	 злоу-
потребява	 с	 доверието	 на	 работодателя,	 както	 и	 да	
не	разпространява	поверителни	за	него	сведения	или	
фирмени	тайни.
	 9.6.	 Изразява	 своята	 лоялност	 към	ТП	 ДГС	 чрез	
готовността	и	ефективността	при	изпълнение	на	трудо-
вите	си	задължения.
	 9.7.	Отговаря	 за	 спазването	 на	 правилата	 за	 тех-
ническата	 безопасност,	 хигиената	 на	 труда	 и	 проти-
вопожарната	охрана	и	взема	мерки	за	потушаване	на	
възникнал	пожар.

 II. Изисквания за заемане на длъжността:

	 1.	Да	познава	закони,	правилници,	инструкции,	ука-
зания	и	други	нормативни	документи,	регламентиращи	
дейността	за	опазването	на	горите	и	земите	от	горския	
фонд,	дивеча	и	рибата;
	 2.	Да	познава	справочно-нормативната	база	в	ТП	
ДГС;
	 3.	Да	знае	правилата	и	реда	за	съставяне	на	акто-
ве	и	придвижването	им;
	 4.	Трябва	да	познава:	българското	законодателство	
(административно,	 финансово,	 гражданско,	 търговско,	
трудово	право),	свързано	с	горскостопанската	дейност	
и	характера	на	работата	му,	Закона	за	горите,	Закона	
за	лова	и	опазване	на	дивеча	и	правилниците	за	при-
ложението	им	и	др.

 III. необходими документи:

	 1.	Заявление	за	постъпване	на	работа.
	 2.	Автобиография.
	 3.	Диплома	за	завършено	лесовъдско	образование.
	 4.	Удостоверение		за	регистрация	в		публичния	ре-
гистър	на	ИАГ	за	лесовъдска	практика.

ОБяВА

  IV. сРОК ЗА ПОдАВАнЕ нА дОКуМЕнтИ:
 
 документите се подават в срок до 10.00 часа на 23 юни 2017 г. в тП дГс - Габрово.
 За справка и информация: Маргарита Енева – личен състав, тел. 066 80 88 26.

 1. Шофьор на камион с кран	–	изискване	за	кате-
гория	„С“.
 2. Банцигар (гатерист).

 

 необходими документи:
	 -	Копия	от	лична	карта,	шофьорска	книжка,	трудова	
книжка.
	 -	Свидетелство	за	съдимост.

„Глобал лес индъстри“ ЕООд – севлиево

тъРсИ дА нАЗнАЧИ:

Добро заплащане!

За	контакти:	тел.	0888/663-690	-	Момчил	Ганев.

 

                          ГАБРОВО
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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



521 юни 2017 г.

за обява със снимка 
(8 кв. см) цената е 

2 лв./публикация, за 
текст - 30 ст./дума

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, 
11]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ - 
2 етаж, среден, асансьор, 
тухлен, Колелото, за 60 
000 лева се продава на 
тел. 0888/935-279. [11, 
10]
къЩа на 8 километра от 
града се продава на тел  
0889/083-666. [11, 11]
апарТаМЕнТ В супер 
център - 130 кв. м; Къща 
на два етажа с дворно 
място в село Попов-
ци се продават на тел. 
0888/813-710, 0885/883-
166, 0876/857-727. [11, 
10]

къЩа В идеален център, 
гараж, двор, се прода-
ва. Подробности на тел. 
0885/150-760. [10, 8]
апарТаМЕнТ - 100 кв. 
м, топ център, ул. „Юрий 
Венелин“ 3Б, след ре-
монт, 55 000 лв. Тел. 
0889/900-000. [22, 19]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци - 0897/922-481. 
[13, 9]
апарТаМЕнТ - 80 кв. м, 
на ул. „Скобелевска“ 10В, 
ет. 3, ап. 9 (над Дома 
на книгата) продава тел. 
0888/206-267. [11, 7]
къЩа на два етажа в 
Лъката се продава на тел. 
0898/595-968. [22, 13]
иМоТ В кв. Кие-
вци се продава на тел. 
0890/573-393. [25, 13]
къЩа на ул. „Никола 
Войновски“ № 6 - 130 
кв. м, и двор 500 кв. м 
продава тел. 0896/741-
763. [6, 6]
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, 6]

парЦЕли В кв. Тлъчници 
- 5600 кв. м, се прода-
ват на тел. 0888/419-838. 
[22, 12]
Магазин В топ цен-
тър - 220 кв. м, продава 
0888/419-838. [22, 12]
апарТаМЕнТ В широк 
център - 63 кв м, ет. 
1, се продава на тел. 
0893/350-698. [11, 6]
ноВо сТроиТЕлсТВо ме-
зонет - 123 кв. м, + 50 
кв. м тераса, кв. Тлъчни-
ци, 88000 лв. - 0878/515-
080 [9, 5]
къЩа на ул. „Николаев-
ска“ 58 на цена по дого-
варяне се продава на тел. 
0898/832-228. [11, 4]
ДВусТаЕн апарТа-
МЕнТ близо до OMV, 2 
етаж, тухла, PVC догра-
ма, се продава на тел. 
0888/672-395. [6, 6]
Вилно МЯсТо в Шенини 
и имот в строеж в село 
Златевци се продават на 
тел. 0899/943-105. [11, 
6]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
78 кв. м, Русевци, ТЕЦ, 35 
000 лв. - тел. 0896/748-
774. [5, 3]

апарТаМЕнТ срЕЩу хо-
тел „Габрово“ се продава 
на тел. 0898/388-994. [5, 
5]
гарсониЕра В кв. Бич-
киня, ет. 1, се продава на 
тел. 0899/739-950. [3, 2]
гараж В кв. Варо-
вник се продава на тел. 
0897/242-979. [3, 2]
сЕлски иМоТ около 2 
декара - план, основи за 
строеж от камък, по дого-
варяне се продава на тел. 
0899/118-557. [3, 3]
къЩа В село Орловци се 
продава на тел. 066/678-
749. [5, 4]
ДВусТаЕн, ТухлЕн, в 
супер център, след ре-
монт, се продава на тел. 
0888/201-120. [6, 2]
Малка Вила в село По-
повци - 1 дка, за 22 000 
лева се продава на тел. 
0899/893-376. [3, 2]
къЩа В Габрово се про-
дава на тел. 0899/717-
118. [3, 1]
иМоТ В кв. Кие-
вци се продава на тел. 
0877/704-071. Възможен 
е бартер за апартамент. 
[33, 1]

иМоТи МанЕВа прода-
ва: апартамент, етаж 1, 
Трендафил-2, стара къща 
с двор, парцел за строи-
телство в Гостилица. Тел. 
0887/760-790. [3, 1]
голЯМ апарТаМЕнТ 
в центъра се продава 
или заменя за гарсо-
ниера. Справки на тел. 
0877/655-152. [1, 1]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
над хотел МАК, за ремонт, 
за 43 000 лева се прода-
ва на тел. 0876/234-503. 
[12, 1]
къЩа сЕ продава на тел. 
0896/633-205. [5, 1]
апарТаМЕнТ - ново стро-
ителство, + гараж се про-
дават на тел. 0988/333-
533. [5, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
ноВи и реновирани офи-
си се отдават под наем 
в сградата на ОББ - тел. 
0888/907-666.

Магазин В Блок 
„каТюша“ - кВ. Мла-
ДосТ се отдава под 
наем на тел. 0888/234-
179. [11, 7]

гарсониЕра В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0896/349-417, 
066/85-41-85. [11, 7]
иЦ, ДВа магазина/офи-
си, договаряне - тел. 
0888/378-193. [5, 3]
ДВусТаЕн уширЕн 
апартамент се дава под 
наем на тел. 0898/760-
175. [5, 3]
гараж В кв. Варовник 
се дава под наем на тел. 
0898/996-948. [3, 2]
гарсониЕра В центъра 
- 200 лв. - тел. 0897/827-
973. [2, 1]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- обзаведен, в Лъката се 
дава под наем на тел. 
0889/099-704. [3, 2]
МиВка с паркинг се 
дава под наем на тел. 08 
84/005-537. [5, 2]
заВЕДЕниЕ с павили-
он за бърза закуска се 
дава под наем на тел. 
0884/005-537. [5, 2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- ново обзавеждане, след 
основен ремонт, с ТЕЦ, 
квартал Младост, до блок 
„Катюша“, 230 лв. Тел. 
0895/268-289. [3, 1]

нЕоБзаВЕДЕн апарТа-
МЕнТ в идеален център 
се дава под наем на тел. 
0884/149-419. [3, 1]
оБзаВЕДЕн апарТаМЕнТ 
с ТЕЦ се дава под наем 
на тел. 0898/644-138. [5, 
1]
ТаВанска гарсониЕра 
се дава под наем на тел. 
0886/158-441. [5, 1]
каФЕнЕ, поДхоДЯЩо 
е и за еврофутбол, се 
дава под наем на тел. 
0889/353-138. [5, 1]
гараж Близо до автога-
рата се дава под наем на 
тел. 0898/632-250. [5, 1]

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

зЕМи
зЕМЕДЕлска зЕМЯ купу-
ва 0888/982-294. [11, 7]

ноЩуВки
сТаи и апартаменти за нощувки в Севли-
ево - от 10 до 20 лева, се предлагат на тел. 
0887/671-848.
ноЩуВки - лукс - тел. 0886/800-000. [22, 19]
ноЩуВки В топ център - 10 лв. - 0877/240-
584. [23, 15]
ноЩуВки, ЦЕнТър - 0878/515-080. [18, 10]
сТаи и апартамент за нощувки - 0882/530-
954. [13, 3]
ноЩуВки - тел. 0896/640-697. [22, 1]



Габрово, 
ул. “Отец Паисий” 2
066/8
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областният
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сЕлскосТопанска
проДукЦиЯ
плоДоВЕ оТ малини със 
заявка се продават на тел. 
0897/280-783. [10, 5]

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, 14]
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, 15]
„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, 9]
кърТЯ БЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 8]
ФирМа съБарЯ, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 13]
сТроиТЕлсТВо и ремонт 
на покриви и навеси - тел. 
0887/473-350. [7, 4]
хиДроизолаЦиЯ, сани-
ранЕ, покриви, навеси, 
дренаж - 0888/020-187. 
[15, 6]
хиДро- и топлоизолации, 
тенекеджийство , ремонт 
на покриви, дренаж – 
0888/863-001. [12, 5]
изМазВанЕ на капаци, 
тенекеджийство и покрив-
ни ремонти – 0882/279-
749. [12, 5]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - ре-
дене, циклене, фино шлай-
фане, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 
066/86-61-43, 0889/286-
025
шпаклоВка, БоЯДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловки и боя, изола-
ция - тел. 0895/728-668. 
[11, 10]
изМазВанЕ на капаци, 
тенекеджийство, покрив-
ни ремонти и др. - тел. 
0882/279-749. [15, 13]

оБръЩанЕ на прозор-
ци, боядисване, вътрешна 
изолация - тел. 0896/979-
993. [11, 7]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0892/722-903. 
[11, 11]
Вик, ФаЯнс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
10]

изолаЦии
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400
алпинисТи - 0899/321-
190
изолаЦии, соБсТВЕно 
скеле - 0878/943-895
хиДро- и топлоизолации, 
покривни ремонти, дренаж 
- тел. 0888/863-001. [13, 
13]
хиДро- и топлоизолации, 
ремонт и направа на по-
криви, дренаж и др. - тел. 
0882/279-749. [12, 2]

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, 8]
ДрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 7]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 3]

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.

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 всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
17]
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, скални 
кътове, барбекюта. Тел. 
0888/942-335.

поЧисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими, 

дивани - 0896/741-416, 
0896/741-415.
пранЕ с RAInbOw в дома 
и офиса - 0877/555-708.
поЧисТВанЕ на прозор-
ци, пране на мека мебел. 
Ниски цени! Тел. 0890/56-
98-03. За Габрово и реги-
она. [11, 8]
пЕрилоТо В квартал 
Смирненски е отворено от 
понеделник до петък. Теле-
фон за връзка: 066/801-
780. [5, 5]

МЕБЕли, оБзаВЕжДанЕ

МонТаж на МЕБЕли 
-  тел. 0988/882-974. 
[22, 3]

косЕнЕ
косЕнЕ и поддръжка 
на тревни площи - тел. 
0898/518-361. [11, 11]
косЕнЕ, касТрЕнЕ и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [13, 7]
косЕнЕ и прочистване - 
тел. 0877/441-110. [11, 2]

услуги
ДърВоДЕлски услуги - 
тел. 0887/473-350. [7, 4]
заВаръЧни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 1]
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Рекламни карета, обя-
ви и съобщения във 
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87-04-89, 0888/255-318

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

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

проДаВа Машини
БанЦиг, аБрихТ - профе-
сионални, немски, се про-
дават на тел. 0896/770-
419. [5, 3]
ЦиркулЯр сЕ продава на 
тел. 0894/245-490. [3, 3]
Баланс Машина и 

монтаж и демонтаж за 
вулканизатор - перфект-
ни, се продават на тел. 
0884/005-537. [5, 2]
ЦиркулЯр - монофазен, 
1.1, се продава на тел. 
0887/525-288. [3, 1]

проДаВа МаТЕриали
Цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 13]
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 13]
Цигли - втора употре-
ба, се продават на тел. 
0897/913-395. [6, 1]

проДаВа оБзаВЕжДанЕ
проДаВа сЕ мека мебел: 
диван-спалня с фотьойли 
и кувертюри за тях. Тел. 
0895/978-488. [5, 5]

проДаВа 
разни
пЕралнЯ, ФризЕр, съдо-
миялна, печки - готварска 
и микровълнова, косачка, 
телевизор, колело се про-
дават на тел. 0899/845-
318. [11, 8]
ЦисТЕрни - 1 тон, 170 
лв., всички видове бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [11, 7]
караБини МазалаТ 
7.62х54R и Сайга 7.62х39 
се продават на тел. 
0889/24-23-34 - Севли-
ево. [6, 2]

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, 13]

поД наЕМ
скЕлЕ сЕ дава под наем 
на тел. 0893/805-968. 
[11, 10]

оТоплЕниЕ
прЕсЯТи ВъглиЩа дон-
бас и разпалки. Безплатен 
транспорт. Тел. 0887/031-
439, 0889/991-977, 
066/88-21-13, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
нарЯзани, наЦЕпЕни 
дърва - 80 лв., метро-
ви - 70 лева, разпалки 

- 4 лв., безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0897/222-062.
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
„Мг-лЕс“  проДаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„раЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ - 0898/450-
946, 0887/105-729.
наЦЕпЕни ДърВа - 80 
лв., безплатен транс-
порт, незабавна  достав-
ка, се продават на тел. 
0895/252-686

наЦЕпЕни, нарЯзани 
дърва - 80 лева, 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.
ДърВа за печка, камина, 
котел и метрови - реал-
ни кубици, се продават 
на тел. 0879/988-047, 
0879/988-131
наЦЕпЕни ДърВа 
- дъб, бук, габър - тел. 
0896/428-137.

ДърВа сЕ продават на 
тел. 0988/823-371. [33, 
27]
ДърВа за огрев - мет-
рови - 70 лв., нарязани 
и нацепени - 80 лв./куб. 
м - тел. 0896/741-763. 
[22, 19]
рЕжа и кастря труднодо-
стъпни и опасни дървета 
над кабели и покриви - 
тел. 0889/980-112. [22, 
15]
ДърВа за огрев - метро-
ви, нарязани, нацепени. 
Тел. 0879/972-114. [33, 
23]
МЕТроВи ДърВа - 70 лв., 
нарязани, нацепени - 80 
лв. - 0893/511-154 [22, 

14]
наЦЕпЕни сухи и суро-
ви дърва - 70 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 13]
пЕлЕТи: слънЧоглЕДо-
Ви - 200 лв./т; дъбови 
- 370 лв./т - 0878/24-05-
06. [22, 12]
ДърВа за огрев - наряза-
ни, нацепени, 80 лв./куб. 
м, с включен транспорт - 
тел. 0896/741-763. [11, 6]
гоТоВи ДърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [17, 10]
ДърВа за огрев - наря-
зани за печки и камини, 
безплатен транспорт, ре-
ални кубици, се прода-

ват на тел. 0896/735-859. 
[11, 10]
рЕжа ДърВа - тел. 
0894/602-701. [22, 10]
рЕжа ДърВа - тел. 
0894/220-509. [12, 8]
„ФлинТ - Гайдарови“ 
(Петя Гайдарова) - донба-
ски въглища, брикети, раз-
палки, пелети. Осигурен 
транспорт. Тел. 0898/690-
606, 066/808-053. [15, 7]
пЕлЕТи - ДЪБОВИ пред-
лага „Флинт - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [15, 7]
ДърВа - нацепени. По 
избор. Точно количество. 
Тел. 0894/399-931. 

www.100vesti.info

Новият  “100 вести”
в Интернет

аВТоМоБили проДаВа
кола пЕжо 309 се про-
дава на тел. 0889/210-
406. [5, 2]
ФолксВагЕн голФ и Па-
сат се продават на тел. 
0878/821-365. [7, 1]
сЕаТ ароса - 2001 г., с 
газова уредба, нови гуми, 
5 лв./100 км, за 2000 
лв. се продава на тел. 
0899/543-099. [3, 1]

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

аВТоЧасТи/Магазини
аВТоМоБилни каТали-
заТори изкупува с БЕЗ-
ПЛАТЕН демонтаж - справ-
ки 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, 9]

гуМи
гуМи - 14“, с джанти, 
нови, за Ауди, се прода-
ват на тел. 0896/770-419. 
[5, 3]

ТракТори, МоТокари
кран HIAB на трактор 
ЮМЗ за 12 000 лв. прода-
ва 0877/781-145. [33, 8]

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

уроЦи, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсо-
ве за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62
МЦспос „алФа – МЕТАЛ” 
ЕООД организирa курс за 
охранители. Курсът пред-
ставлява първоначално 
обучение за работа като 
охранител – физическа ох-
рана на обекти. Цена на 
курса: 80 лв., издава се 
държавен сертификат. За 
информация: гр. Габрово. 
ул. „Стефан Караджа” 3, 
тел. 066/83-00-00, <http://
www.alfa-metal.com/>. [11, 
7]
изгоДно! уроЦи по 
английски език - тел. 
0895/419-429. [7, 3]
БЕзплаТно оБуЧЕниЕ 
-  езиково, компютърно 
и професионално, с вау-
чери предлага „Веда Кон-
султ“ За работещи лица. 
За контакти: 066/806-552; 
0898/543-012; 0896/779-
140; www.veda.bg. [18, 5]

жиВоТни проДаВа
МагарЕ, Мъжко, на 7 
години, скопено, елитно, 
За работа с амуницията, 
се продава на грижовен 
стопанин. Цена по дого-
варяне. За справки - село 
Велковци - корабчето, 
Александър Павлов. [10, 7]
краВи сЕ продават на тел. 
06714/27-44, 0890/214-
128. [3, 3]

оВЦЕ сЕ продават на тел. 
0888/854-135. [6, 2]
ЯрЕТа за разплод се про-
дават на тел. 0889/479-
071. [3, 1]
агнЕТа за клане се про-
дават на тел. 0877/440-
100. [3, 1]
агнЕТа, МожЕ и труп-
но, се продават на тел. 
0888/975-692. [11, 1]

ДоМашни люБиМЦи
срЕБрисТи Йоркшир-
ски териери се продават 
на тел. 0899/156-244. [3, 
1]

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, 18]

пЧЕли проДаВа
пЧЕлни оТВоДки се про-
дават на тел. 0878/365-
379. [5, 1]
2 БроЯ пчелни семейства, 
многокорпусни, в отлично 
състояние, се продават на 
тел. 0087/02-00-39. [3, 1] 
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лал (Далпатрам). Рич (Форестър). Дам. Тира. Илик. Каламата. 
Акино (Корасон). „Сатирикон”. Танатар (Севастиян). Тор. „Дама 
пика”.  Ери. Факир. Раси. Алари (Надин). САБЕНА. Окарина. Ке-
мане.  Авари. „Атис”. Ваталин. Сидерова (Верка). Такири. Акола 
(Пол).  Арам.
 ОТВЕСНО: Ванеса Паради. Ирина Тасева. Бор. Кокилобегач. 
ТОКАМАК. Каравелов (Любен). Манов (Емил). Кирибати. Вити 
(Моника). Авала. Аладар. Ренар (Жюл). Митика. Илика (Луи-
джи). Еналид. Нели („Стас и Нели”). Танин. Ринит. Макара  Пад.  
Ларан. Нитон. Мома. „Ана”. Еноти. Атика. Атанасов (Георги). 
Осло. Инари. Аконит. Пикасо (Пабло). Тива. Алима. Апарати. 
Арил. Кабаре. „Итала”. Ела. Акарида. Кетен. „На Лора”. Анали. 
Мак. Вилан. „Металика”. Анара. Тонала. Абонат. Литератор. 
„Нова летопис”. Новинари. Ива. Ворона. Алатир. Кори. Асам.

работа предлага/търси; лекари; превози; туристически агенции

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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* КРУИЗ ПО Р. ДУНАВ-ВИЕНА-БУДАПЕЩА-БРА-
ТИСЛАВА - 02.12.17 от 1050 лв.

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
* ОДРИН за 1 ден, 29.07./26.08./09.09.,40 лв.
* БУКУРЕЩ за 1 ден, 22.07./19.08./30.09.,40лв.  
* ИСТАНБУЛ - 13.07., от 129 лв.
* СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 15.07.,1нощ.,125 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.
* ПОЧИВКА НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО - 30.06.-5 
нощ., зак. и вечери, 330 лв. от Севлиево/В.Т-во
* АТИНА-КОРИНТ-МИКЕНА-ДЕЛФИ - 01.08./                                                            
26.09, 360 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/Велико Търново

* ПОЧИВКА НА ОСТРОВ ТАСОС всеки петък 
от 02.06. до 22.09., 7 нощувки, от 383 лв., 
от ГАБРОВО
* ПОЧИВКА НА ХАЛКИДИКИ всяка седмица 
м. юни и септември, 7 нощувки, от 594 лв., 
от ГАБРОВО
* ПОЧИВКА В АЛБАНИЯ всяка седмица м. юни 
и септември, 7 нощ., от 551 лв., от ГАБРОВО

ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ
РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИТЕ - 30.06., 
130 лв., СОПОТ-КАРЛОВО - 01.07., 25 лв.,                                                                                          
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 25.08, 155 лв.
ПОЧИВКА В КИТЕН/СОЗОПОЛ С 4/6НОЩУВКИ                                                     
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, ХОМЕОПА-
ТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, ФО-
ТОПОДМЛАДЯВАНЕ, ФОТО-
ИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ  при 
акне, тъмни петна, белези, 
разширени капиляри  с 
апарати ПУЛСАР и СИНЕ-
РОН ЕЛОС. РАДИОЧЕСТО-
ТЕН ЛИФТИНГ на лице. ВЕ-
ЛАСМУУТ ПРОЦЕДУРИ за 
лечение на целулит, стягане 
и изглаждане на кожата. 
МЕЗОТЕРАПИЯ при целу-
лит, косопад, торбички под 
очите, отпусната и дехидра-
тирана кожа.  ПОСТАВЯНЕ 
НА БОТОКС при мимически 
бръчки и обилно изпотява-
не. ХИАЛУРОНОВИ ФИЛЪ-
РИ - попълване на бръчки, 
уголемяване на устни и ко-

рекция на лицевия обем и 
контур.  ЕЛЕКТРОКОАГУЛА-
ЦИЯ - премахване на бра-
давици и доброкачествени 
кожни туморчета. ДЕРМА-
ТОСКОПИЯ - диагностика 
и оценка на риска от зло-
качествено израждане на 
бенки и други пигментни 
образувания. ЛЕЧЕБНИ И 
КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 
- биотерапевтичен лазер, 
поляризирана светлина, 
ултразвук, Д Арсонвал, 
химически пилинг, почист-
ване на лице. КАБИНЕТЪТ 
работи и по договор с 
РЗОК. Габрово, ул. „Брян-
ска“ 11, тел. 066/ 800-140, 
Д-Р МАРИНА САНКЕВА, 
GSM 0889/436-613, www.
drsankeva.com.
Д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поставя-
не на меки и твърди кон-
тактни лещи - понеделник 
до петък - от 9 до 18 ч.; 
събота и неделя - след 
уговорка на тел. 066/80-
32-37
Д-р ДонЧЕВ - НАЧАЛНИК 
УРОЛОГИЯ. Прегледи всеки 
ден на ул. „Николаевска“ 

195 от 15 до 18 часа. Ехо-
графия на бъбреци и прос-
тата. Лечение на камъни в 
бъбреците. Работи с талони 
на РЗОК. Тел. 0898/913-
726, 0898/74-48-14.
Д-р БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-193.
Д-р ЙорДжЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-046.
психиаТър и нЕВролог. 
Д-р ТриФоноВ, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧ-
НИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
оТ МЕсЕЦ май 2017 г. 
в МЦ “Св. Иван Рилски“ 
започна да преглежда един 
от водещите УНГ специали-
сти в България – Д-Р АТА-
НАС ГЮЛЕВ, НАЧАЛНИК УНГ 
ОТДЕЛЕНИЕ УМБАЛ „ПЪЛ-
МЕД“, ГР. ПЛОВДИВ.За ин-
формация и записване на 
час за посещение при д-р 
Гюлев: тел. 066/803-343 
или 0897/941-041, адрес: 
гр. Габрово, ул. „Райчо Ка-
ролев” № 2, ет. 1. [22, 14]
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, 2]
Д-р ТанЯ Петкова - кар-
диолог, преглежда болни в 
ДКЦ „СИАС“, ул. „Чумерна“ 
15. Телефон за записване: 
066/866-000. [15, 2]

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Маса-
жисТки -  0876/735-596. 
[22, 14]
Масажи сЕ предлагат на 
тел. 0897/219-833. [22, 
12]
салон за красота „Шар-
лойс“ - фризьорски услуги, 
мезотерапия за лечение на 
целулит, стягане на кожата 
и косопад, Дарсонвал за 
почистване на петна, черни 
точки, акне, кола маски, 
перманентен грим, офор-
мяне на вежди косъм по 
косъм по най-новия метод  
GOLDEnEYE, лечебни маса-
жи, поставяне на медицин-
ски обеци - 0877/24-05-
84. [11, 1]

психолози
психологиЧни консул-
ТаЦии - първата безплатна 
- 0899/590-276. [11, 2]

прЕВози
ТранспорТ с бус - от 
0.40 лв./км, междуградски 
- 0893/511-154.
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
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 оТ 5 до 25 

тона с бордови и са-
мосвални автомобили - 
0888/564-431 [33, 30]
ТранспорТ с бус - 
бордови и пикап - тел. 
0877/467-622. [10, 9]
ноВ Бус - 0.40 лв./км - 
тел. 0894/004-045. [22, 
2]

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

„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, 29]

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, 22]
заВЕДЕниЕ Търси серви-
тьор/ки и готвач/и. Справ-
ки на тел. 0878/462-655 
[12, 10]

„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, 18]

„МЕТал сЕкюриТи ГРУП“ 
търси служители автопат-
рулен екип. Справки на 
тел. 066/80-69-62. [13, 9]
ФирМа „алФриДа-пЕЕВ“ 
търси работници в произ-
водството. Осигурен транс-
порт и прилично запла-
щане. Сутрин в офиса до 
8.30 ч., тел. 066/87-88-33. 
[11, 11]

„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, 8]

шоФьор каТЕгориЯ 
„С+Е“ за тежкотоварен ав-
томобил се търси на тел. 
0878/526-347. [11, 7]
храниТЕлни сТоки в 
квартал Палаузово търси 
продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [15, 
14]
„Топ сЕрВиз“ търси авто-
монтьор. Справки на тел. 
0888/415-263. [33, 13]
МЕБЕлна ФаБрика тър-
си дърводелец-мебелисти 
и шлайфисти. Справки на 
тел. 0888/419-838. [22, 
12]
каМЕриЕрка, гоТВаЧ/
ка, работник кухня, сер-
витьор/ка се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 11]
пиЦариЯ „МаниЯ“ тър-
си сервитьори, пицари. 
Справки на тел. 0899/161-
663. [11, 11]
ФирМа Търси шивачки 
- прав шев и оверлог, за 
град Трявна. Осигуровки, 
добро заплащане, транс-
порт. Справки на тел. 
0893/565-050. [14, 10]

ФирМа „ДиМас“ АД 
набира работници на 
следните длъжности: 
аВТоМонТьор, шо-
Фьор на ТоВарЕн 
аВТоМоБил и раБоТ-
ник сТроиТЕлсТВо. 
За повече информация: 
тел. 066/80-69-16. [13, 
10]

„инна Транс“ ООД - гр. 
Севлиево, търси междуна-
роден шофьор за вътре-
шен транспорт в Европа. 
Изисквания: Шофьорска 
книжка със съответните 
категории; карта за профе-
сионална компетентност; 
Дигитална карта за та-
хограф. Телефон за връз-
ка: 0888/585-170. [11, 6]
ТърсиМ шоФьор за спе-
циализиран товарен ав-
томобил с кран. Телефон 
за връзка: 0892/342-659 
- Красимир. [33, 8]
БиТоВо заВЕДЕниЕ търси 

да назначи помощник-сер-
витьор със стартова запла-
та 500 лв., сервитьор със 
стартова заплата 650 лв. 
Справки на тел. 0888/310-
981 и 0887/002-030. [10, 
7]
„ВЕрнаДа“ ЕооД - село 
Горна Росица набира ра-
ботници - мъже и жени, за 
производство. Справки на 
тел. 0885/204-770. [6, 6]
заВЕДЕниЕ за бързо хра-
нене в град Черноморец 
търси персонал - чистачки, 
миячки, работник кухня. 
Поема се храна, спане. 
Добро възнаграждение! 
Справки на тел. 0888/008-
672, 0888/100-161. [6, 2]
жЕна оТ района на Бички-
ня за почистване на вход 
от блок два пъти месечно 
се търси на тел. 0888/576-
167. [5, 5]
ФирМа Търси майстор 
готвач, сервитьори и ка-
мериерки. 0894/053-750. 
[24, 6]
ТърсЯ пасТир, заплата 
600 лв., Трявна - справки 
на тел. 0898/689-508 - 
Стойчо. [6, 5]
ЦЕх за производство на 
пилешко месо търси да 
назначи мъж за общ ра-
ботник. Справки на тел. 
0893/697-900. [5, 5]
„Мина - Елит“ търси слад-
кар/ка, може и без опит. 
Справки на тел. 0878/598-
133. [7, 3]
шоФьор за ТИР bG-RO 
се търси на тел. 0896/640-
388. [5, 5]
„паркоВЕ и озеленяване“ 
ООД търси да назначи ра-
ботник за поддържане на 
озеленени площи. Справки 
на тел. 0888/985-412. [6, 
4]

ФирМа Търси Мон-
Тажник за PVC и 
Al ДограМа. Справки 
на тел. 0888/255-318. 
[11, 3]

рЕсТоранТ В Созопол 
търси хигиенистка-миячка. 
Осигурени храна и квар-
тира. Заплащане по дого-
варяне. Справки на тел. 
0897/926-662. [5, 4]
оБЩ раБоТник за ферма 
с категория „С“ в село 
Донино - 30 лв. на ден, се 
търси на тел. 0879/645-
245. [5, 4]

БЕраЧи за билки се тър-
сят на тел. 0887/341-715. 
[5, 2]
глЕДаЧка за дете в Несе-
бър - 900 лв., се търси на 
тел. 0878/557-167. [7, 2]
ТърсЯТ сЕ сервитьори, 
спасител и готвач за ком-
плекс „Сънрайз“ в село 
Враниловци. Телефон за 
връзка: 0877/283-259. [6, 
4]
„хлЕБозаВоД гаБроВо“ 
ООД, търси да назначи 
работник производство, 
за предпочитане мъже, 
средното образование е 
предимство, работи се на 
двусменен режим на ра-
бота, добро възнагражде-
ние и пълно осигуряване. 
Телефон за информация: 
0878/535-094. [12, 2]
заВЕДЕниЕ В центъра на-
бира персонал за пица, 
дюнер и касиерки. Справ-
ки на тел. 0885/361-135. 
[11, 2]
БолноглЕДаЧка с опит 
за гледане на възрастни 
хора, предимно нощем, 
може и пенсионерка, 
в село Яворец се търси 
на тел. 0882/826-111 и 
0888/883-324. [2, 2]
заВЕДЕниЕ Търси гот-
вачка за обедно меню. 
Справки на тел. 0896/831-
841. [4, 1]
заВЕДЕниЕ В Китен търси 
за летния сезон серви-
тьорка. Осигурени кварти-
ра и храна. Трудов дого-
вор. 0897/926-776. [11, 1]

„ЕВропа Трико“ АД 
- произВоДсТВо на 
плЕТЕн ТрикоТаж, 
Търси Да назнаЧи 
плЕТаЧки. Местора-
бота: село Ряховци-
те, община Севлиево. 
Осигурен транспорт от 
гр. Габрово. Необходи-
ми документи - молба 
и автобиография, се 
приемат до 30 юни на 
адрес: гр. Севлиево, 
ул. „Стоян Бъчваров” 4 
или на имейл: Europe_
tricot@mail.bg. [5, 1]

МоМиЧЕ за вечер за за-
ведение (може и ученичка) 
се търси на тел. 0878/657-
577. [2, 1]
„гаБ-шуус“ ЕооД наби-
ра шивачки и ръчнички 
на саи. Справки на тел. 

0898/707-515. [3, 1]
ФирМа за почистване 
набира хора за работа 
в Германия - 1200 евро 
заплата. Справки на тел. 
0884/456-477. [5, 1]
ФирМа наБира шивач-
ки. Опит не е необходим. 
Справки на тел. 066/800-
161. [10, 1]
ТърсиМ ДисТриБуТор в 
козметична компания. До-
бро заплащане. Справки 
на тел. 0894/080-736. [9, 
1]
раБоТа прЕз лятото! За 
повече информация: тел. 
0894/080-736, гр. Габро-
во, ул. „Орловска“ 20. [9, 
1]
раБоТа по младежка 
програма за лица до 29 
години. Справки на тел. 
066/800-161. [9, 1]
наБираМЕ пЕрсонал за 
професионално почистване 
в Англия. Справки на тел. 
00447450258226, office@
springcleaning-tw.co.uk. [5, 
1]

ВиЕ искаТЕ да развивате 
собствен бизнес или тър-
сите допълнителен доход? 
Представителството на 
компания „Тианде“ набира 
екипи. Потърсете или за 
повече информация: тел. 
0896/181-500. [2, 1]
пиЦариЯ Търси готва-
чи, пицари, сервитьори. 
Справки на тел. 0899/161-
663. [11, 1]

раБоТа Търси
ТърсЯ раБоТа - тел. 
0896/285-710. [11, 11]
глЕДаМ ДЕЦа почасово 
- тел. 0894/686-687. [11, 
10]

грижа за Болни 
и ВъзрасТни
глЕДаМ Болни - тел. 
0896/256-812. [2, 2]
ДаВаМ къЩа срещу гле-
дане на жена до 65 години 
на тел. 066/992-244. [5, 
2]

бинго зала 
„габроВо“ 

търси 
крупиета

0896 604 999 

може и  
студенти задочници

Отговори на кръстословицата, публикувана в бр. 139

ЕроТика
47-гоДишна - 50 лева на 
среща, 100 лева цяла нощ 
на ваш терен - 0890/222-
094. [33, 8]
сЕкс за мъже - 0896/981-
354. [11, 1]

ЯсноВиДсТВо
ЯсноВиДкаТа МариЯ 
Христова приема - тел. 
0895/201-332. [7, 4]

Магазини
Магазин кооп - кв. Мла-
дост, Крушата, Ви предлага: 
ХЛЯБ - бял, нарязан, 0.700 
кг - 0.59 лв.; ЗАХАР - ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА, 1 кг - 1.62 
лв.; ОЛИО - 1 л, 1.86 лв.; 
СИРЕНЕ ОТ КРАВЕ МЛЯКО 
- 4.35 лв./кг; ЯЙЦА, размер 
М - 0.15 лв.; БИРА „БОЛЯР-
КА“, 2 л - 1.79 лв.; БИРА 
„БРИТОС“, 2 л - 1.75 лв.; 
БИРА „НАЗДРАВЕ“, 2.5 л - 
1.79 лв.; КУХНЕНСКА РОЛКА 
КООП - 1.39 лв.; ГРАНУЛИ-
РАНА ХРАНА ЗА КУЧЕТА - 10 
кг, 9.99 лв.; ОРИЗ - екс-
тра качество, 1 кг, 1.35 лв. 
ЦЕНИТЕ НЕ СА ОБВЪРЗАНИ 
СЪС СРОК, ВЪЗМОЖНИ СА 
ПРОМЕНИ ИЛИ ИЗЧЕРПВА-
НЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА! Тел. 
0887/371-536. [10, 5]
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20 дåца на Елиза Ковачåва - 
Öокова ñ изложáа в Националния 
музåй на оáразованиåòо

продължава от стр. 1
А	 в	 Арт	 коридора	 на	 На-
ционалния	 музей	 на	 об-
разованието	 преминава	
най-многобройната	 публи-
ка	 -	 ценител	 на	 детско-
то	 творчество,	 от	 десетки	
училища	в	цяла	България.
	 Безспорно	 впечатле-
ние	 в	 изложбата	 прави	
живописното	 многообра-
зие,	 смелото	 боравене	 с	
цветовете,	 умелото	 овла-
дяване	на	различни	техни-
ки	и	най-вече	портретното	
присъствие.
	 Портретът	 на	 първа	
страница	 на	 Елиза	 Кова-
чева	 -	 Цокова	 е	 истински	

шедьовър	 на	 7-годишния	
Божидар	Цоков.	На	съща-
та	висота,	но	по-различна	
стилистика	 демонстрира	
9-годишната	 Андреа	 Хри-
стова	в	портрета	на	Искра	
Събева	 (снимката долу).	
Андреа	 присъства	 с	 още	
по-смел	 опит	 в	 портрети-
рането	 -	 анфас	 на	 деве-
тмесечното	бебе	Емили.
	 Вероятно	 успехите	
на	 децата	 в	 портрета	 се	
дължат	 и	 на	 унаследени	
традиции.	 Бащата	 на	 Ели-
за	 Ковачева-Цокова	 -	 Бо-
жидар	 Ковачев,	 отделяше	
много	 време	 на	 портре-
тирането	 в	 часовете	 по	

рисуване.	Всъщност	Елиза	
е	 израснала	 като	 творец	
в	школата	на	баща	си	и	е	
попила	всички	педагогиче-
ски	умения	от	него.
	 „Винаги	 съм	 знаела,	
че	единственото,	което	ще	
правя,	е	да	работя	с	деца.	
Знаех	 го	 още	 от	 ателие-
то	 на	 татко	 и	 се	 готвех	
вътрешно	 за	 това	 -	 спо-
деля	 г-жа	 Цокова,	 вече	 и	
майка	на	три	деца	(двама	
малки	 художници	 и	 едно	
момиченце).	 -	 Още	 през	
2003	година,	когато	завър-
ших,	 започнах	 да	 зани-
мавам	 деца	 с	 рисуване.	
Направихме	 групичка	 в	
художествената	 галерия	
„Христо	 Цокев“.	 Това	 си-
гурно	 е	 моето	 призвание,	
както	 и	 на	 моето	 семей-
ство.	 Баба	 ми	 Митка	 Йо-
тева	 също	 беше	 учителка	
-	 по	математика.	Надявам	
се	и	децата	да	се	чувстват	

добре	 с	мен,	 да	 ги	 радва	
това,	което	правят.“
	 На	 откриването	 вче-
ра	 Елиза	 награди	 децата	
за	 отличната	 работа	 през	
годината	 и	 придружи	 гра-
мотите	с	художествено	оф-
ормена	курабийка	с	името	
на	 всяко	 дете	 -	 Цветина,	
Георги,	Моника,	Нели,	Вик-
тория,	 Антония,	 Лия,	 Цве-
тиана,	Андреа,	 Белослава,	
София,	 Жоржета,	 Даная,	
Алексъндър,	 Александра-
Манол,	Божидар...
	 Малките	 художници	
получиха	 подаръци	 и	 от	
Националния	музей	на	об-
разованието.
	 Това	е	второ	гостуване	
на	Елиза	Ковачева	-	Цоко-
ва	в	НМО.
	 Миналата	 година	 на	
празника	 на	 детето	 -	 1	
юни,	 музеят	 предостави	
на	 семейство	 Ковачеви	
освен	Арт	 коридора	 и	 за-

лата	 за	 временни	 излож-
би.	 В	 една	 доста	 голяма	
експозиционна	 площ	 бяха	
представени	 творби	 на	
графика	Божидар	Ковачев	
и	 неговата	 дъщеря	 Елиза,	
детски	 рисунки	 на	 техни	
възпитаници	 и	 самостоя-
телна	 изложба	 на	 Елена	
Ковачева	 -	 майка	 на	 Бо-
жидар	Ковачев,	позната	в	
града	 като	 ревностен	 по-
пуляризатор	 на	 езика	 ес-
перанто	в	продължение	на	
много	 години.	 Елена	 Ко-
вачева	 показа	 колекцията	
си	 от	 кукли	 от	 цял	 свят.	
Под	 общия	 наслов	 „Дет-
ство	 мое...“	 Националният	
музей	 на	 образованието	
показа	 приемствеността	
между	поколения	педагози	
и	 творческото	 сътрудни-
чество	деца	-	учители.
	 Вниманието	 към	 дет-
ското	 творчество,	 въз-
можностите	 за	 изява	 на	

децата	 и	 показването	 на	
техните	постижения	е	една	
основните	 дейности,	 кои-
то	Националният	музей	на	
образованието	 развива	 и	
надгражда	 от	 своето	 съз-
даване	досега.	Десетки	са	
реализираните	 изложби	 в	
„Творческото	ателие“	и	Арт	
коридора	 на	 музея.	 Пла-
хите	 деца,	 който	 идваха	
с	първите	си	рисунки	 тук,	
вече	 водят	 своите	 пора-
снали	наследници.
	 Традицията	да	се	пред-
ставят	 талантливи	 деца	
от	 цялата	 страна	 намери	
специално	място	в	старти-
ралия	тази	година	„Месец	
на	 словото	 и	 знанието“.	
Всяка	 година	 през	 май	 в	
рамките	 на	 инициативата	
ще	бъде	представено	дете,	
чийто	 талант	 е	 намерил	
признание	 и	 подкрепа	 от	
общността.“	
 Бояна Пенчева

Елиза Ковачева - Цокова пред рисунките на 7-годишната Цветина Белчева

Манол Цоков, 9 години

Тåдо Каáакчиåв покори „Жåлåзния ãиãанò"
продължава от стр. 1
Изисква	 се	 смелост,	

невероятно	 владеене	 на	
мотора	и	непоколебимост,	
за	 да	 се	 измине	 пътя	 до	
върха	на	мината,	на	висо-
чина	от	1466	метра.	В	това	
състезание	до	финала	чес-
то	достигат	по-малко	от	10	
човека	 и	 то	 най-добрите,	
най-здравите,	 технични	 и	
натренирани	 състезатели	
в	света,	обикновено	пило-
ти	на	заводските	отбори	-	
КТМ,	„Husqvarna“,	„Sherco“	
и	др.

Всъщност,	 за	 да	 си	
осигуриш	привилегията	да	
караш	 в	 „Red	 Bull	 Hare	
Scramble“,	 първо	 трябва	
да	покажеш,	че	си	един	от	
500-те	 най-добри	 ендуро	

състезатели	 в	 света.	Това	
става	 с	 пресявката	 на	 т.	
нар.	„Iron	road	prolog“.	

В	 него	 се	 пускат	 над	
2000	участници	с	всякакъв	
вид	мотори,	които	се	със-
тезават	 по	 чакълест	 път	
с	 дължина	 от	 13,5	 км	 и	
широк	на	места	до	30	ме-
тра.	Само	най-бързите	500	
от	 тях	 получават	 правото	
да	карат	в	 „черешката	на	
тортата“	 -	 „Red	 Bull	 Hare	
Scramble“.	

Прологът	се	състои	от	
два	 манша.	 Теодор	 беше	
просто	фантастичен	в	пър-
вия	 и	 записа	 страхотното	
десето	 време,	 като	 оста-
ви	 зад	 себе	 си	 повечето	
от	световните	топ	пилоти.	
Във	 втория	 манш	 българ-

ският	 шампион	 подобри	
времето	 си	 със	 секунда,	
но	въпреки	това	беше	из-
местен	 до	 27-а	 позиция	 в	
класирането.	Това	взе	пак	
отреди	 на	 Тедо	 място	 в	
първата	 стартова	 редица,	
съставена	 от	 най-бързите	
50	 състезатели,	 за	 кулми-
нацията	 на	 „Ерзбергроде-
но	 2017“	 -	 „Red	 Bull	 Hare	
Scramble“.

Началото	не	беше	осо-
бено	 успешно	 за	 габров-
ския	младок	и	на	първата	
контрола	 той	 беше	 с	 12	
позиции	 по-назад	 -	 39-и.	
Постепенно	 обаче	 Ка-
бакчиев	 започна	 да	 из-
преварва	 състезателите	
пред	 себе	 си	 и	 на	 10-а	
контрола	 вече	 беше	 28-

и.	 Последният	 контролен	
пункт,	който	Тедо	премина	
във	 времето	 от	 4	 часа,	
беше	„Dynamite“	(КТ23),	на	
27-а	 позиция.	 След	 това	
преодоля	и	 „Lazy	Noon“	и	
премина	 през	 финалната	
арка	на	върха	на	„Желез-
ния	 гигант“,	 но	 12	 минути	
след	края	на	фиксираното	
време.

„Чувствам	 се	 тотално	
изтощен	и	без	капка	сила,	
но	 съм	доволен,	 че	 успях	
да	 измина	 цялото	 трасе	
-	 сподели	Тедо	 след	 със-
тезанието.	 -	 Беше	 хуба-
во	 преживяване.	 Знаех,	
че	съм	в	по-добра	форма	
тази	 година	 и	 исках	 да	
постигна	повече.	Може	би	
стартът	 малко	 ме	 обърка.	

Веднага	след	началото	на	
един	от	сипеите	ми	се	на-
ложи	да	се	върна	3	пъти,	
защото	 просто	 от	 пра-
ха	 нищо	 не	 се	 виждаше.	
След	това	на	3-4	места	ми	
се	 налагаше	 да	 изчаквам	
състезателите	 пред	 мен,	
а	 17-а	 контрола	 -	 „Карлс	
динър“,	беше	една	от	най-
изморителните	 и	 най-теж-
ки	точки	по	трасето	и	там	
също	се	позабавих.	Оста-
вам	със	смесени	чувства.	
Доволен	съм,	че	успях	да		
финиширам,	 но	 и	 разоча-
рован,	 че	 не	 влязох	 във	
времето.	Яд	ме	е,	защото	
имаше	 4	 часа	 блъскане	
и	 накрая	 някакви	 си	 12	
минути	не	ми	достигнаха“,	
допълни	 първият	 българ-

ски	 състезател,	 преминал	
през	 финала	 на	 „Ерзбер-
гродео“.

Още	един	роден	участ-
ник	се	пребори	за	участие	
в	„Red	Bull	Hare	Scramble“	
и	това	беше	Иван	Димов.	
Той	 записа	 110-о	 място	 в	
пролога	и	стартира	от	3-а	
редица	в	най-престижната	
надпревара.	Краят	на	4-те	
състезателни	часа	го	зас-
тигна	на	път	към	16-а	кон-
трола,	на	119-а	позиция.

Тедо	 участва	 и	 в	 още	
едно	 от	 изпитанията	 по	
време	 на	 четиридневния	
ендуро	фестивал	 „Ерзбер-
гродео“	 -	 т.	 нар.	 „Karcher	
Rocket	 Ride“.	 То	 включва	
изкачване	 на	 стъпало-
виден	 хълм	 на	 4	 нива,	

като	това	трябва	да	стане	
по	 възможно	 най-бързия	
начин.	 Състезателите	 се	
подреждат	 в	 редици	 по	 6	
и	стартират	в	стила	на	мо-
токроса	 -	 с	 пускането	 на	
времето	пада	бариерата.	

Най-бързите	 трима	 от	
всяка	 серия	 се	 класират	
за	 следващия	 кръг.	 По	
време	 на	 квалификациите	
на	 всеки	 от	 участниците	
се	 позволява	 да	 направи	
по	два	опита	за	постигане	
на	 по-добро	 време.	 Най-
бързите	 48	 се	 борят	 за	
трофея	 на	 Kärcher	 Rocket	
Ride.	Кабакчиев	беше	15-и	
в	 квалификациите	 от	 416	
участника	 и	 впоследствие	
стигна	 до	 четвъртфинали-
те.

ЗаРКО ГаТЕВ

България	има	съдийска	
двойка	 и	 делегат,	 които	
имат	 правото	 да	 ръково-
дят	 срещи	 и	 първенства,	
организирани	 от	 Между-
народната	 федерация	 по	
хандбал	 (IHF),	 и	 двама	 от	
тях	 са	 габровци.	 Георги	
Дойчинов	и	Михаил	Башев	
се	представиха	великолеп-
но	 на	 курсовете	 за	 съдии	
и	 делегати,	 които	 вървя-
ха	 паралелно	 с	 провеж-
дащата	 се	 в	 Габрово	и	В.	
Търново	Световна	купа	по	
хандбал	с	участието	на	16	
мъжки	отбора.

За	 получаването	 на	
статут	 на	 IHF	 съдия	 ре-

ферите	 трябва	 да	 преми-
нат	 два	 курса	 и	 този	 в	
България	 беше	 втори	 за	
Георги	 Дойчинов	 и	 парт-
ньора	 му	 Юлиян	 Горецов	
от	 София.	 Първия	 двама-
та	 изкараха	 през	 2015	 г.	
в	 Швеция.	 Обучението	 в	
България	продължи	10	дни	
и	 включваше	 теоретичен	
изпит	 върху	 правилата	 на	
играта,	 физически	 тест	 и	
видеотест.	 Реферите	 бяха	
наблюдавани	 и	 по	 вре-
ме	 на	 двубоите	 от	 II	 IHF	
Emerging	 nations	 men`s	
championship.	 Дойчинов	 и	
Горецов	ръководиха	три	от	
срещите	 в	 турнира	 -	 Люк-
сембург	-	Грузия,	Ирландия	
-	Турция	 и	 най-дългия	 мач	

на	 шампионата	 -	 полуфи-
нала	Турция	-	Кипър,	който	
завърши	 с	 продължения.	
Доброто	 им	 представяне	
беше	възнаградено	с	офи-
циални	 сертификати	 за	
IHF-съдии.	 Така	 Дойчинов	
и	Горецов	стават	едва	вто-
рата	 българска	 съдийска	
двойка,	 която	 има	 едно-
временно	 правомощията	
да	 ръководи	 срещи,	 орга-
низирани	от	Европейската	
федерация	 по	 хандбал	 и	
Международната	 федера-
ция.	 Такъв	 статут	 имаха	
габровските	 рефери	 Иван	
Башев	и	Георги	Добрев.

Синът	 на	 Иван	 Башев	
-	 Михаил,	 става	 първият	
български	 делегат	 на	 IHF.	

Башев-младши	 впечатли	
всички	 с	 познанията	 си	
върху	 правилата	 на	 хан-
дбалната	 игра	 и	 тълку-
ването	 на	 комплицирани	
ситуации	 и	 това	 законо-
мерно	доведе	до	сертифи-
цирането	 му	 като	 делегат	
на	 Международната	 феде-
рация	 по	 хандбал.	 Само	
двама	 от	 7	 кандидати	 по-
лучиха	 това	признание.	Те	
изкараха	 10-дневен	 курс	
на	обучение	с	практически	
и	теоретичен	тест.	Михаил	
Башев	 беше	 назначен	 за	
технически	 делегат	 на	 10	
от	 срещите	 в	 турнира,	 в	
това	число	на	двата	фина-
ла	за	3-4	и	1-2	място.		

Българският	 нацио-

нален	 отбор	 завърши	 на	
пето	 място,	 като	 победи	
в	 последния	 си	 мач	 отбо-
ра	 на	 милиарден	 Китай	
с	 38:30.	 Така	 тимът	 ни,	 в	
чийто	 треньорски	 щаб	
беше	 габровецът	 Христо	
Йорданов,	 направи	 сери-
озна	 крачка	 напред,	 след	
като	 преди	 две	 години,	 в	
първото	 издание	 на	 IHF	
Emerging	 nations	 men`s	
championship,	 се	 класира	
на	11-о	място.	Съставът	ни	
записа	 четири	 победи	 и	
две	загуби.	С	огромна	цена	
се	оказа	поражението	още	
на	старта	от	Кипър	с	23:25,	
което	 лиши	 тима	 ни	 от	
възможността	 да	 спечели	
медали	от	шампионата.	

Гåорãи Дойчинов и Михаил Башåв ñ IHF ñòаòуò
продължава от стр. 1

На	сериозна	дистанция	от	
двамата	 остана	 третият	 -	
Николай	Начев	от	„Балкан“	
(Ботевград).	 След	 шампи-
оната	 Християн	 Стоянов	
започна	 лагер	 в	 Хисаря	
заедно	 със	 своя	 нов	 пер-
сонален	 треньор	 Евгени	
Игнатов	 с	 мисъл	 за	 пред-
стоящото	световно	първен-
ство	за	хора	с	увреждания	
в	Лондон	от	14	до	23	юли.	
	 В	 Националния	 шам-
пионат	 за	 състезатели	 до	
20	години	участваха	и	още	
няколко	 габровски	 лекоа-
тлети.	 Светлин	 Иванов	 от	
„Орловец	 93“	 направи	 до-
бро	 представяне	 на	 400	
метра	и	влезе	във	финала,	

в	 който	 се	 класира	 осми.	
Таня	Желева	участва	в	две	
дисциплини.	В	 спринта	 на	
100	 метра	 се	 класира	 де-
вета	и	само	три	десети	не	
й	 достигнаха	 за	 място	 на	
финала.	В	сектора	за	скок	
на	 дължина	 състезателка-
та	 на	 „Орловец	 93“	 зае	
пето	място	с	резултат	от	5	
мм	и	28	см.	Валерия	Стоя-
нова	 представи	 другия	 га-
бровски	клуб	-	„Тот	атлет“,	
в	 бягането	 на	 1500	мм.	Тя	
обаче	имаше	малшанса	да	
бяга	в	по-слабата	от	двете	
серии	 и	 въпреки	 че	 фи-
нишира	 първа,	 резултатът	
й	 5.33.20	 минути	 й	 отреди	
девето	 място	 в	 крайното	
подреждане.											

Õриñ Сòоянов ñ òиòла на 5000 м оò 
Националния шампионаò до 20 ã.


