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сТЕФКа БУРмОВа

Днес посланикът на Руска-
та федерация в България 
Анатолий Макаров е на по-
сещение в Дряново. По 
време на визитата си той 
ще има опознавателна сре-
ща с кмета на града инж. 
Мирослав Семов и ще под-
несе венци и цветя пред 
Руския паметник. След 
това руският посланик ще 
разгледа музея на майсто-
ра строител Кольо Фичето, 

както и новостроящата се 
царква в с. Царева лива-
да. При посещението си 
в Дряновския манастир 
той ще бъде посрещнат от 
Протосингела на Велико-
търновската митрополия.  
Анатолий Макаров ще бъде 
гост и на дряновските ин-
струменталчици във „ВСК 
Кентавър-ИЗ Динамика“, 
където ще се запознае с 
последните нововъведения 
в производствения процес 
на компанията. 

сВЕТОзаР гаТЕВ

 Гавраил Стефанов - 
един от големите таланти 
на КК “Янтра-Исполин“, 
записа престижното тре-
то място в комплексното 
класиране при юношите 
младша възраст на Дър-
жавния шампионат по ко-
лоездене на писта, който 
се проведе на колодрума 
в столицата. Възпитани-
кът на треньорите Дани-
ел Петров и Светослав 
Чанлиев спечели бронза 

в Омниум-а, в който се 
събират точките от всички 
проведени индивидуални 
дисциплини и победител е 
състезателят с най-голям 
сбор. Омниумът определя 
най-многостранният коло-
ездач на писта, тъй като 
включва както спринтови 
дисциплини, така и таки-
ва за издържливост - 200 
метра, 2000 метра индиви-
дуално преследване, из-
дръжливост по точки, 500 
метра от място и скрач.
Гавраил събра 154 точки. 

Със 182 шампион стана 
Иво Тофтев от КК “Чер-
номорец“ (Бургас), а сре-
брото със 172 грабна Иван 
Христов от КК “Несе-
бър - Дием“. В отделните 
стартове състезателят на 
„Янтра-Исполин“ записа 
второ място на 200 метра, 
в която остана само на 2 
секунди от времето на по-
бедителя Иво Тофтев.
 В шампионата участва-
ха и още няколко състеза-
тели на „Янтра-Исполин“ - 
Валентин Стефанов, Васил 

Гуджев, Тихомир Стоянов 
и Пресиян Пенчев. Спе-
челените от тях и Гавраил 
точки, заедно с четвър-
тото място в отборното 
преследване, отреди на 
“Янтра-Исполин” 5-то мяс-
то в крайното класиране 
след “Несебър-Дием“, Цар 
Симеон“ (Пловдив), „Си-
ните камъни“ (Сливен) и 
„Драг“ (София).

Гàвðàил Сòефàнов ñ áðонз нà пиñòà

 "Важно е да включим 
Габрово в големите турис-
тически пакети" - това спо-
дели за "100 вести" вчера 
зам.-кметът на Общината 
Нела Рачевиц. Коментарът 
й е по повод проведената 
в града от петък до неде-
ля 17-та годишна среща 
на Асоциацията на българ-
ските туроператори и ту-
ристически агенти (ABTTA). 
Целта на традиционното 
браншово мероприятие бе 
да се обсъди развитието 
на туризма в България и 
предизвикателствата, пред 
които са изправени турис-
тическите агенции в осъ-
ществяването на дейността 
си. Община Габрово бе до-
макин. 
 "Срещата е тук по-на-
ша покана - уточни вчера 
Рачевиц, която официално 
откри форума в петък. - 
Истинско чудо е, че се 
съгласиха да я проведат 
в Габрово, като знаят на-
шия проблем - липсата на 
четиризвезден хотел."  В 
случая срама от челото на 
града изтри тризвездният 
"МАК" на Георги Бижев.  

 Идеята на оглавяваната 
от Таня Христова управа 
била да се даде възмож-
ност на основните играчи 
на туристическия пазар у 
нас да актуализират ин-
формацията си за възмож-
ностите на района. Сама-
та Рачевиц положи доста 
усилия в тази насока при 

откриването. Тя представи 
предимствата на града в 
областта на туризма, като 
наличието на два големи 
природни парка - Нацио-
налния „Централен Бал-
кан“ и ПП „Българка“, на 
туристически обекти като 
АИР „Боженци“ с музея 
към него и ЕМО „Етър“, 

единствените по рода си 
Интерактивен музей на ин-
дустрията и Дом на хумора 
и сатирата, Регионалния 
исторически музей и Со-
колския манастир. Обек-
ти, които представят по 
най-добър начин местното 
културно и историческо на-
следство, както и българ-

ските традиции. Рачевиц 
запозна гостите и с една 
от най-новите инициативи 
– представяне на Габрово, 
Трявна, Севлиево и Дряно-
во по туристически борси 
в един общ туристически 
продукт. Целта е четирите 
града от областта да си съ-
трудничат в привличането 
на гости на региона. 
 "През тези три дни най-
големите туроператори у 
нас имаха възможност от 
първа ръка да видят какво 
се случва в този град и да 
преценят нашите възмож-
ности - сподели Рачевиц 
и уточни, че участниците 
във форума държали дял 
от 75% от самолетните би-
лети в България. - Голяма 
част от тях не само внасят, 
те изнасят туристически 
продукт - предлагат меж-
дународен туризъм в цял 
свят. От разговорите, които 
водихме с тях, стана ясно, 
че имаме шанс в опреде-
лени сегменти - културен 
туризъм, преживелищен 
туризъм - туризъм, който 
е стъпил на преживяване-
то. Може да е кулинария, 

може да е изучаване на 
занаят, отиваш не просто 
да гледаш, а да участваш 
активно."
 В мероприятието се 
включи зам.-министърът на 
туризма Ирена Георгиева, 
която пристигна в петък, 
а в събота се срещна с 
кмета Таня Христова. Геор-
гиева е признат междуна-
роден експерт в бранша. 
От 2009 г. до встъпването 
й в длъжност като замест-
ник-министър на туризма 
е член на Борда на ди-
ректорите на ЕСТАА (The 
European Travel Agents’ and 
Tour Operators’Associations), 
като е заемала позициите 
директор и заместник-ди-
ректор в организацията, а 
от 2010 до 2012 г. е била и 
неин президент. От 2006 г. 
до назначаването й за за-
местник-министър на тури-
зма е член на Управител-
ния съвет на АБТТА , а от 
2009 до 2013  е председа-
тел на УС на асоциацията. 
да. 
 "С нея си говорихме 
за други неща - инфор-
мира Рачевиц. - Търсихме 

съвет и мнение, споде-
лихме какво се случва и 
какви са от наша глед-
на точка проблемите. Тя 
е специалист от бранша, 
който познава действител-
ността. Това, което каза, 
е, че почивките вече не 
са дълги, а къси. Хората 
правят 3-4 дена. Трябва 
да се съобразим с това 
Пречи ни и липсата на 
качествена леглова база 
- първото, което казват 
някои туроператори, е, че 
нямаме четиризвезден хо-
тел. Иначе това си е тяхна 
бизнессреща - с прави-
телството и помежду им. 
Има нов европейски ре-
гламент, който те обсъди-
ха. Хубавото е, че всички 
се отзоваха положително 
за визията на града и 
обектите, които са посе-
тили, и се разбрахме, че 
ще мислим заедно - ще 
се опитаме да вкараме 
Габрово в някои от техни-
те продукти. Те имаха сре-
ща с кмета и обещаха да 
помогнат за разширяване 
на контактите на Габрово 
и извън България." 

Рàчевиц: "Гàáðово òðяáвà дà е в ãолемиòе òуðиñòичеñки пàкеòи"

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 Денислав Д. от русен-
ското село Хотанца, изма-
мил по телефона петима 
габровци, ще стои зад ре-
шетките. Решението е на 
Районния съд в Габрово 
от 22 юни т. г. Младият 
мъж е поредният участ-
ник в бандите мошеници, 
прехранващи се със спес-
тяванията на стари и наив-
ни хора,заловен през по-
следните дни. Малко преди 
него габровската полиция 
задържа е 22-годишен жи-
тел на севлиевското село 
Батошево, участник в други 
три измами.

 Сега Районния съд пос-
танови Денислав да остане 
за постоянно в ареста, но 
той има право на обжал-
ване пред Окръжния съд в 
Габрово и вероятно ще се 
възползва.
 До момента е извест-
но, че „през периода от 
5 до 21 юни т. г., при ус-
ловията на продължавано 
престъпление, участвал в 
осъществяването на пет 
измами на територията на 
град Габрово, при които на 
пострадалите лица са при-
чинени вреди в размер на 
повече от 15 000 лева.“
 Съдебният състав от 
Районния съд в Габрово 

прецени събраните до мо-
мента доказателства  и 
заключи: може да се на-
прави обосновано предпо-
ложение, че Денислав Д. 
е извършил престъпление-
то, за което е привлечен 
в качеството на обвиня-
ем, както и че са налице 
останалите изискуеми от 
закона предпоставки за 
определяне на най-тежка-
та мярка за неотклонение. 
„Предвид изложеното, съд-
ът уважи искането на Ра-
йонна прокуратура – Габро-
во и постанови „задържане 
под стража”, записаха в 
протокола. От Районната 
прокуратура допълниха, че 

едно от престъпленията на 
обвиняемия е извършено 
на 21 юни т. г. 2017 г. „...
действайки след предвари-
телен сговор с неустанове-
но лице, с цел да набави 
за себе си имотна облага в 
размер на 8 000 лв., възбу-
дил и поддържал у жена от 
същия град заблуждение, 
че помага на полицията  и 
с това й причинил имот-
на вреда в размер на 8 
000 лв. - престъпление по 
чл.209 ал.1 от Наказател-
ния кодекс. Това е текст за 
измама. А там наказанията 
са от една до шест години 
затвор.
 

РОсЕН иВаНОВ

 След споразумение 
с Районната прокурату-
ра в Дряново 56-годишен 
мъж, държал цигари без 
бандерол, е осъден на 10 
месеца затвор, условно. 
Следващите три години ще 
тече изпитателния срок на 
подсъдимия Симеон Ц.
 Присъдата е оконча-
телна и влезе в сила на 21 
юни т г. Случаят приклю-
чи след като дряновският 
съд одобри споразумение, 
постигнато между подсъ-
димия и Районна прокура-
тура-Дряново. 

        Симеон Ц.  се призна 
за виновен, че „при форма 
на вина пряк умисъл, на 12 
март т. г., около 8,30 часа, 
на ул.“Ст. Стамболов“ в 
Дряново, в управлявани-
ят от него лек автомобил  
„Опел  Астра“... държал ак-
цизни стоки... 489 броя. ку-
тии цигари с марките „Sani 
slims“ и „Premium quality“ 
.  Всички кутии били без 
акцизен бандерол, какъв-
то се изисква по Закона 
за тютюна,тютюневите и 
свързаните с тях изделия. 
Случаят е немаловажен и 
представлява престъпле-
ние по чл.234 ал.1 пр.2 от 

Наказателния кодекс.
 Подсъдимият се отърва 
от затвора, трябва да вни-
мава в следващите години, 
а 489-тте  кутии цигари се 
отнемат в полза на държа-
вата, след което ще бъдат 
унищожени. 
 Споразумението има 
последици на влязла в 
сила присъда.
 Ще припомним, че 
акцията по задържането 
осъществи смесен екип 
полицаи и от Икономиче-
ска полиция при ОД МВР 
Габрово и РУ Дряново, 
съвместно с инспектори от 
Митническо бюро Габрово.

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 С решение от 16 юни 
т. г. севлиевският Районен 
съд оправда 27-годишeн 
мъж, който бе обвинен в 
изнасилване на 14-годишна 
девойка край село Душево. 
Вече трябва да са ясни 
мотивите, с които подсъди-
мият бе обявен за невинен. 
След като се запознае с 
тях, районният прокурор 
на Севлиево Тихомир Пе-
тков ще протестира оправ-
дателното решение пред 

по-висша съдебна инстан-
ция – габровския Окръжен 
съд. Той беше категоричен 
в това си решение, както 
и че няма промяна в сви-
детелските показания на 
потърпевшата.
 27-годишният мъж бе 
привлечен в качеството на 
обвиняем за това, „че на 
28 срещу 29 ноември 2016 
г.  в землището на с. Душе-
во, Севлиевско, в лек авто-
мобил “Фиат”,  се съвкупил 
с лице от женски пол, като 
я принудил към това със 

сила и заплахи... При из-
насилването момичето не 
е навършило 18 годишна 
възраст, а е едва на 14 го-
дини, което е престъпление 
по чл.152, ал.2,  вр.  ал.1 
от Наказателния кодекс. 
Престъплението е в раздел 
„Разврат“, а наказанието 
по този текст  е лишаване 
от свобода от три до де-
сет години“, казаха тогава 
разследващи, а Районният 
съд в Севлиево му нало-
жи мярка „задържане под 
стража“. 

Аðеñòувàхà Дениñлàв оò Õоòàнцà, измàмил пеòимà ãàáðовциДъðжàвàòà оòне нелеãàлни циãàðи, 
ñоáñòвеникъò ñе оòъðвà ñъñ ñпоðàзумение
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Поñлàникъò нà Руñия Анàòолий 
Мàкàðов нà поñещение в Дðяново

Севлиевñкияò Рàйонен ñъд опðàвдà оáвинен 
в изнàñилвàне, пðокуðоð Пеòков ще оáжàлвà
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Работим за вас!
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ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

ÐÀÄÈÀÒÎÐÈ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET 
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ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

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

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

29/03

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

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

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

066/830251МЕТАЛ ТУР

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

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

19/06

* 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

 
       

О Б Щ И Н А   Г А Б Р О В О
Със заповеди №1119, 1120 и 1121 от 23.06.2017 г.  на  Кмета на Община Габрово  са открити процеду-

ри за публични търгове с явно наддаване за продажба на следните имоти:

№ ИМоТ Дата и час 
на търга

Начална цена,
лв. без ДДс

Дата и час за 
повторен търг

1. Поземлен имот 14218.503.680 по КК и КР а гр. Габрово, Север-
на зона – ІІ част, ул. „Орловска“, незастроен,  с площ 1387 кв. 
метра. 

11.07.2017 г.
14.30 ч.    36 930

18.07.2017 г.
14.30 ч.

2. УПИХ-70 от кв. 12 по плана на с. Лесичарка, с площ 500 кв. 
м, заедно с материалите от освидетелствана сграда, годни за 
втора употреба.

11.07.2017 г.
13.30 ч.   4 000 

18.07.2017 г.
13.30 ч.

3. Поземлен имот с идентификатор 14218.538.72 по КК и КР на 
гр. Габрово, находящ се на ул. „Генерал Дерожински" № 51-а, 
кв. Етър, гр. Габрово, с площ от 727 кв. м заедно със:
- сграда 14218.538.72.1, със ЗП 160 кв. м, на два етажа и су-
терен, 
- сграда 14218.538.72.2, със ЗП 74 кв.м, на един етаж и сутерен. 

11.07.2017 г.
14.00 ч.     

54 110 18.07.2017 г.
14.00 ч.

 Търговете  ще се проведат в стая 209 на втори етаж в сградата на Община Габрово.
 Тръжната документация ще се получава в Центъра за информация и обслужване на граждани при Община 
Габрово от 26.06.2017 г. до 10.07.2017 г. срещу представяне на квитанция за закупени документи.
 Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до крайния срок за закупуване на документи. 
Право на оглед имат лицата, закупили тръжни документи и след предварително съгласуване с отдел „Общин-
ска собственост”, тел. 818 383 и 818452.
 Датата за повторно провеждане на търговете е при неявяване на участници на първата обявена дата или 
при явяване само на един кандидат за имотите в първа зона на гр. Габрово, тръжни документи ще се продават 
до 17.07.2017 г. включително.

„ВиК” ООД - Гàáðово 
тъРси дА нАзнАчи 

работник „Хидротехнически съоръжения” 
в язовирен район „Христо смирненски”. 

 КАндидАтите трябва да са завършили сред-
но техническо образование, да имат компютърна 
грамотност и да притежават свидетелство за упра-
вление на МПС кат. „В”. Документи се приемат от 
27 юни до 4 юли 2017 г. в отдел „Човешки ресурси” 
в административната сграда на дружеството на бул. 
„Трети март” № 6.

 39-ГОДишнА жЕнА от Дряново е задържана за шофиране под 
влиянието на наркотици. На 21 юни т. г., около 12,10  часа на 
пътя Дряново-с. Царева ливада полицейски екип спрял за провер-
ка лек автомобил „Фиат“. Оказало се, че водачката е употребила 
наркотични вещества – техническото средство отчело положите-
лен резултат за амфетамин и метамфетамин. 
 72-ГОДишнА жЕнА от Трявна е поредната жертва на теле-
фонна измама. На 21 юни т. г. в тревненската полиция е получен 
сигнал от потърпевшата, че същия ден неизвестен човек е взел от 
нея с измама  4500 евро и  250 лв. Престъплението е извършено 
по баналния сценарий „оказване на съдействие при провеждане 
на акция по залавяне на измамници“. 
 91-ГОДишЕн Мъж от Габрово е блъснат от кола, движеща се 
на заден ход. Инцидентът е станал на 20 юни, около 11 часа, на 
ул. „Иван Гюзелев“ в Габрово. Водачът на товарно „Рено Канго“ -  
38-годишен мъж от Габрово, при движение на заден ход, блъснал 
възрастният пешеходец, който паднал на земята. Пострадалият е 
настанен в МБАЛ-Габрово с фрактура на носа. Водачът и пешехо-
децът са тествани за употреба на алкохол - техническото средство 
отчело нулеви резултати.
 нА 20 юни в полицията е получен сигнал от 69-годишна жена 
от Габрово, че същия ден е станала жертва на телефонна измама. 
По сценария „оказване на съдействие за залавянето на телефонни 
измамници“ жената хвърлила през терасата на жилището си 480 
лв., златни и сребърни накити.

 Единайсет растения 
канабис са намерени 
засети в местността Ка-
занджийска лъка край с. 
Градница, съобщиха от 
полицията. Проверката е 
направена на 20 юни т. г. 
В хода й е установено, че 
растенията са засадени и 
се отглеждат от 19-годишен 
местен жител. Листната 
маса е иззета. Младежът 
е задържан за срок до 24 
часа. Същия ден, кримина-

листи извършили проверка 
в жилището на 33-годишна 
жена от Севлиево. В дома 
й е намерена суха лист-
на маса, която при поле-
вия наркотест реагирала 
на марихуана. Наркотич-
ното вещество е иззето. 
Жената е задържана за 
срок до 24 часа. Работата 
по цялостното изясняване 
на случаите продължава, 
образувани са досъдебни 
производства.

 Над 3500 броя цветя 
ще засади Община Севли-
ево, съобщиха от оглавя-
ваната от Иван Иванов ад-
министрация. За първи път 
се поставят многогодишни 
зелени растения. Цветята 
са от видовете Армерия, 
Гипсофила, Императа, Се-
дум, Хойхера. Заедно с 
тях са посадени и едного-
дишни от видовете Циния 
и Винка. Оформянето на 
цветните площи в целия 
град вече започна.
 Община Севлиево еже-
годно обогатява и се гри-
жи за зелените и цветни 
градини. По този начин 
градът се превръща в един 
от най- красивите в Бъл-
гария, е оценката на об-
щинарите, които апелират 
гражданството да пази за-
саденото.

анахроника

Оòкðихà кàнàáиñ кðàй Гðàдницà

3500 цвеòя ñàдяò 
в Севлиево

сТЕФКа БУРмОВа

 „Мисли глобално, 
действай локално“ е фор-
мулата на успеха в днеш-
ните икономически реал-
ности, според доктора по 
икономика Евгений Кънев. 
В края на миналата сед-
мица той беше в Габрово 
за среща с местния биз-
нес, по време на която 
обясни основните посту-
лати на новия инвести-
ционен план за Европа 
– Плана Юнкер. Той стар-
тира още през 2015 г. и 
неговата основна цел е 
подпомагане на растежа, 
увеличаване на работни-
те места и съживяване 
стратегическите инвести-
ции в ключови сектори в 
Европа. Стремежа е чрез 
реализирането на този 
план да бъдат „отключе-
ни“ обществени и частни 

инициативи до 2018 г. за 
поне минимум 315 мили-
арда евро. Което може 
да стане чрез улесняване 
достъпа до рисково фи-
нансиране на различни 
по големина компании – 
от малките до крупните 
корпорации.
 Д-р Евгений Кънев 
счита, че Планът Юнкер 
е колективно и координи-
рано усилие на европей-
ско ниво за насърчаване 
на инвестициите в реал-
ната икономика. А целта 
е ускоряване създаването 
на работни места и иконо-
мически растеж, удовлет-
воряване дългосрочните 
потребности на икономи-
ката и увеличаване кон-
курентоспособността, ук-
репване производствения 
капацитет и инфраструк-
турата на ЕС и подобря-
ване на инвестиционната 
среда. Д-р Кънев обясни 
още, че Планът за инвес-
тиции има три основни 
стълба. Първият е свър-
зан с мобилизиране на 
средства за инвестиции, 
вторият е насочен към 
подкрепа за инвестициите 
в реалната икономика и 
третият – създаване на 
благоприятна за инвести-
циите среда. Той подчерта 
още, че само до май 2017 
г. одобрените за България 

средства за финансира-
не в рамките на Плана 
Юнкер са 206, 9 мили-
она евро. Очакванията са 
тези средства са мобили-
зират около 1 124 милиар-
да евро за инвестиции. 
Евгений Кънев аргумен-
тира необходимостта за 
успешното реализиране 
на Плана Юнкер с мно-
жество факти, оказващи 

влияние върху икономи-
ческата и търговската 
среда. Те са свързани с 
нарастването на хората 
над 65 години, които про-
дължават да работят, като 
само в САЩ в последните 
няколко години те са се 
удвоили. Освен това до 
2030 г. енергийните нуж-
ди ще се увеличат с 50 
процента, а очакванията 

са до 2050 г. населението 
на земята да прескочи 
9 милиарда. Предвижда-
нията са населението на 
Азия да се увеличи с 50 
на сто, на Америка – 20 
процента, а на Европа да 
намалее. Което се дължи 
преди всичко на еволю-
цията на индустриалните 
модели. Тоест, динамиката 
на промените в глобален 

мащаб е толкова голяма, 
че човек не може да я 
осмисли. Именно поради 
това е необходимо да се 
обърне сериозно внима-
ние на еволюцията на ин-
дустриалните модели, да 
се търсят нови формули 
на работа. Дори, ако се 
наложи, да се премине 
към съзнателно рушене на 
старите, закостеняли пох-
вати, към освобождаване 
от тях, за да се върви с 
ускорени темпове напред. 
Затова от изключително 
значение са глобалните 
тенденции в енергетиката, 
с които сме длъжни да се 
съобразяваме, счита той. 
Което означава нараства-
не използването на зеле-
на вместо конвенционал-
на енергия, регулаторна 
стабилност и предсказу-
емост, както и създаване 
на енергиен съюз. И чрез 
него да се осигурават ин-
вестиции за интегриране 
на регионалните мрежи и 
пазари.  
 Евгений Кънев посочи 
още, че от изключител-
но значение за успешно 
икономическо развитие е 
грижата за изграждане на 
стабилна инфраструктура 
– твърда /пътища/, мека 
/институции и регулатор-
на рамка/, финансова и 
енергийна.  

Евãений Кънев: „Миñли ãлоáàлно, дейñòвàй локàлно"
Полицията не търси помощ 
по този начин - не същест-
вува практика да се изис-
кват пари от гражданите за 
провеждането на каквито 
и да било нейни действия. 
На прокуратурата е извес-
тен и друг факт - че  е жи-
вял и работил в Германия. 
Оттук следва възможност-
та да се укрие, а предвид 
участието му в още четири 
измами – и да продължи 
да ги върши. С тези моти-
ви Денислав е задържан 
засега за постоянно, но 
законът му дава право да 
обжалва. 
 Телефонните измам-
ници имат неизчерпаем 
източник на идеи как да 
ограбват нищо неподози-
ращи хора. Използват най-
умело предоверяването на 
възрастните. От полицията 
изброиха няколко прости 
правила, за да се предпа-
зим от тях и основното е 
да не се доверяваме на 
гласа в слушалката. Вто-
рото е, да помним винаги, 
че искането на пари по те-
лефона е категоричен знак 
за измама! Полицията не 
търси помощ по този начин 
- не съществува практика 
да се изискват пари от 
гражданите за провежда-
нето на каквито и да било 
нейни действия. 

Продължава от стр. 1

Аðеñòувàхà Дениñлàв 
оò Õоòàнцà, измàмил 
пеòимà ãàáðовци
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Зàñлужàвà ли ñи инвеñòицияòà 
в оòопление нà пелеòи?
 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

гЕОРги ЦВЕТКОВ

 В навечерието на 25 
юни – Денят на българска-
та статистика, на сайта на 
НСИ бяха обявени резулта-
тите от проведеното на 3 и 
17 юни 2017 г. Национално 
състезание по статистика 
2017 за ученици от 10 до 12 
клас. За участие в състе-
занието бяха регистрирани 
и допуснати 63 отбора, Га-
бровска област бе предста-
вена от Професионалната 
гимназия по икономика 
„Рачо Стоянов“ –  Дряново.
След проведения първи 
кръг – попълване на он-
лайн тест, съдържащ 30 
въпроса, до втори кръг 
стигнаха само 44 отбора. 

Между тях бе и отборът 
на ПГИ „Р. Стоянов“. При 
попълването на теста от 
учениците и техните менто-
ри се изискваха:
 - Основни познания по 
статистика - разбиране на 
статистически понятия, ин-
терпретация на графики, 
елементарни изчисления 
на вероятности и други;
 - Използване на офи-
циалните източници на 
статистически данни (сайт, 
публикации и други);
 - Интерпретиране на 
статистически текст.
 На 17 юни се проведе и 
втория кръг, включващ ана-
лиз на статистически данни 
по дадена статистическа 
тема. При своята работа 

участниците в състезание-
то трябваше да използват 
само подготвената за със-
тезанието база със статис-
тически данни, публикувана 
на сайта на НСИ непо-
средствено преди началото 
на втория кръг. В рамките 
на четири астрономиче-
ски часа отборът на ПГИ 
„Рачо Стоянов“ от града на 
Колю Фичето на 8 слайда 
представи своето виждане 
върху темата: „Наблюдение 
на работната сила в Репу-
блика България“, Анализ на 
икономическата активност 
на населението през 2016, 
2011 и 2016 г.
 За успешната работа 
на екипа в състав: Габри-
ела Атанасова, Райна Ми-

хайлова и Ренета Пашова 
– ученици от ПГИ „Рачо 
Стоянов“ и ментора – ръ-
ководителя на направление 
„Информационни и кому-
никационни технологии“ в 
гимназията по икономика 
– г-жа Илияна Попова, го-
вори факта, че в крайното 
класиране дряновския от-
бор е на 25 място. Пред 
него са само представите-
ли на училища в областни 
градове.
 Отдел “Статистически 
изследвания – Габрово“ 
при ТСБ – Север, благода-
ри на учениците и техния 
ментор за представянето, а 
на всички настоящи, бивши 
и бъдещи статистици – чес-
тит Ден на статистиката!

НадЯ НаЙдЕНОВа

 На 22.06.2017 година 
тържествено бяха връче-
ни дипломите на випуск 
2017 на Професионалната 
техническа гимназия „Д-р 
Никола Василиади”.  На 
тържеството присъстваха 
София Дамянова, пред-
ставител на търговско-
промишлената палата на 
Австрия, Ивайло Галев – 
контролинг във фирма „Га-
бинвест“, Людмила Шано-
ва – ръководител учебни 
практики въф фирма „Рез-
бонарезни инструменти“, 
Стефан Райков и Ивана 
Данева от фирма „Цера-
тицит“, Христо Белчев – 
наставник на учениците 
от фирма „Импулс“, Вален-
тина Кукенска и Йордан 
Кънев от ТУ – Габрово.

 Директорът на учили-
щето, инж. В. Христов, 
приветства зрелостници-

те и им пожела да пре-
следват мечтите си, но 
да не забравят откъде са 

тръгнали – да помнят род-
ното си място и училище-
то, дало старт в живота 
им. Седемте отличници на 
училището получиха както 
грамоти и плакети, така 
и материални награди за 
постигнатите резултати в 
учебния процес.
 Гостите на тържество-
то  също поздравиха аби-
туриентите. 
 София Дамянова , 
представител на търгов-
ско-промишлената пала-
та на Австрия благодари 
на дванайсетокласниците 
от специалност „Мехатро-
ника”, които изучаваха 
тайните на професията 
в реални производстве-
ни условия, и на фирмите 
партньори, осигурили тази 
възможност. Тя сподели, 
че дуалното обучение 

прави учебния процес по-
интересен и практически 
насочен, а ПТГ „Д-р Ни-

кола Василиади” е сред 
първите училища в Бъл-
гария, които работят по 

този проект. 
 Госпожа Дамянова на-
гради випускниците Калин 
Койчев, Станислав Бож-
ков и Тихомир Иванов за 
отличните резултати в 
учебния процес.
 Християн Бонев и Ве-
нилин Иванов също бяха 
отличени - за това, че 
вече са сключили трудови 
договори и  са готови да 
работят във фирма „Им-
пулс.
 Абитуриентите бяха 
поздравени и от Техниче-
ския университет. Знание-
то е сила, а висшите учи-
лища са готови да дадат 
нови знания и умения на 
младите техници.
 Пожелаваме на випуск 
2017 успешен старт в жи-
вота, много здраве и ус-
пехи.

НадЕЖда НаЙдЕНОВа

 Традиционно колекти-
вът на ПТГ „Д-р Н. Васили-
ади“ полага грижи не само 
за обучението, но и за ре-
ализацията на своите уче-
ници на пазара на труда. 
Затова техническата гимна-
зия участва в апробиране 
на Програма за кариерно 
ориентиране на училищно 
ниво като пилотно училище 
с професионална насоче-
ност за учебната 2016 / 
2017 г. по проект „СИСТЕ-
МА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕН-
ТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ“ .  В края 
на миналата седмица беше 
проведено заключителното 
мероприятие.
 Инж. В.Христов откри 
събитието, като предста-
ви педагогическия екип - 

Васил Христов-директор, 
Маргарита Стефанова - 
педагогически съветник, и 
Цветанка Генчева-класен 
ръководител, учениците от 
пилотните класове и техни-
те класни ръководители: 
8 „а“ клас, КТТ, М. Селива-
нова, 9 „в“ клас - „Мехатро-
ника“ - дуално обучение - 
С.Ненова, 10 „а“ клас, КТТ, 
Д. Цветкова, 11 „б“ клас 
- „Системно програмиране“  
– М. Табакова, 
Гости на събитието бяха  
Маринела Събева от Об-
ластния информационен 
център, Емилия Ангелова 
- координатор на проекта 
от РУО,  доц. Петър Петров 
от Технически университет 
-Габрово, доц. Стефан Ива-
нов от ЦКО към ТУ, Нели 
Николова – председател 
на Обществения съвет на 

родителите, ЦКО - Габрово, 
бивши възпитаници на учи-
лището.
 Директорът на техни-
ческата гимназия посочи 
целите на програмата за 
кариерно ориентиране, 
които са насочени към осъ-
ществяването на връзката 
училище – пазар на труда. 
Формирането на умения 
за управление на кариера-
та през целия живот раз-
ширява възможностите за 
достъп на завършващите 
професионално образова-
ние до пазара на труда. 
Интересът и активното 
участие на работодателите 
в процеса на професио-
нално образование и обу-
чение дават възможност и 
за много по-разнообразни, 
практически ориентирани 
и привлекателни за учени-

ците форми на кариерно 
ориентиране.
 Презентация за  дей-
ностите, извършени по 
проекта, представи М. Сте-
фанова. В нея беше под-
чертано, че дейността на  
екипа на училището е била  
насочена към непрекъсна-
то търсене на подходящи 
форми и начини за ин-
формираност, оказване на 
помощ, подкрепа и съдей-
ствие в период на пре-
ход, вземане на решения 
в условия на несигурност, 
фокусиране върху успеха.
 Дейностите и инициа-
тивите с учениците  са съ-
действали за изясняване 
на жизнените и кариерни 
цели; прилагане на  сред-
ства за оценка на спо-
собностите и интересите 
и за установяване на въз-

можностите за реализация 
на учениците; развиване 
на индивидуални кариер-
ни планове; обучаване  в 
стратегии за търсене на 
работа, разработване на 
портфолио и подготовка за 
добро представяне пред 
работодател; ориентиране 
в пазара на труда; увели-
чаване шансовете за удо-
влетворяваща реализация.
С особен интерес пре-
мина демонстрацията на 
собствен проект от уче-
ниците Кристиян Стоянов 
и Виктор Янев, с който 
участваха  в национално 
състезание “Джон Атана-
сов“ по ИТ – София и в 
ученическата секция на 
Ученическия институт по 
математика и информатика 
към БАН по време на 46–та 
конференция на Съюза на 

математиците в България. 
Проектът зае 2-ро място на 
регионалния кръг на олим-
пиадата по ИТ в катего-
рия “Приложни програми“ 
с ръководител Красимир 
Иванов.
 Презентация за про-
фесии на настоящето и 
бъдещето  представи Ка-
мелия Колева - 11 „б“. 
Впечатляващи бяха нови-
те професии: консултант 
по роботите, специалист 
по слънчеви технологии и 
геймификатор. В презента-
цията  беше отбелязана и 
новата  специалност “при-
ложен програмист“, която 
през учебната 2017/2018 г. 
ще се изучава за първи 
път в техническата гимна-
зия
 Бившите ученици на 
ПТГ „Д-р Никола Василиа-

ди“ - Петър Петров,  Сте-
фан Иванов, споделиха, 
че техническата гимназия 
дава базови знания и уме-
ния за кариерно развитие.
Събитието завърши с поз-
драви от гостите и комен-
тари относно интересите, 
потребностите на младежи-
те в професионален план 
и нуждата от подкрепа от 
кариерен консултант.
Работата по проекта по-
каза, че функционирането 
на клуб“Кариера“ в тех-
ническата гимазия  до-
принася за създаване на 
интегрирана система за 
реализация и заетост по 
придобитата квалификация 
на завършващите средно 
професионално образова-
ние ученици в съответствие 
с изискванията на пазара 
на труда.

Техничеñкàòà ãимнàзия пðиключи пðоекò зà кàðиеðно оðиенòиðàне

„Рàчо Сòоянов” в нàционàлноòо ñъñòезàние по ñòàòиñòикà

Вðъчихà дипломиòе в „Д-ð николà Вàñилиàди”, 7 ñà оòличнициòе

Александър Стефанов  
е випуснкникът с най-висок  успех

София Дамянова награди
най-добрите в професията
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО:

Тлъчници, 89 м2, ет. 2 70 000 лв
Комплекс "Христо Ботев", 120м2, ет. 2, 
ново строителство, завършен  97 000 лв
Център, 100 м2, завършен 85 000 лв
Трендафил-2, 104м2, ет. 2 85 000 лв
Шивара, 50 м2, ет. 2 42 000 лв
Крушата, 100 м2 80 000 лв
Младост, 82 м2, ет. 3 38 000 €
Младост, 62 м2, ет.1, надпартер 45 000 лв
Младост, 116 м2, ет. 2 84 000 лв
Широк център, 100 м2, ет. 2 41 200 €
Широк център, 120 м2, ет. 2 49 500 €

ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:

Бичкиня, 57м2, ет. 5   25 000 лв
ШЦ, 63м2, ет. 3/4               42 000 лв
ИЦ, 71 м2, ремонтиран 67 000 лв
Еса, 58 м2, ет. 6/8 36 000 лв
Сирмани, тухла, 60 м2, ет.3/5 38 000 лв
Младост, 58 м2, ет. 8 28 000 лв
Борово, 65м2, ет. 5 36 000 лв
До Севброкерс,  72м2, ет.1 42 000 лв
Бичкиня, 77 м2, ет. 3, гараж 60 000 лв
К-с "Хр. Ботев", 72 м2, ет. 8 20 000 €
Младост, 57м2, ет. 6, с ТЕЦ 26 000 лв
Еса, 63м2, ет. 3 40 000 лв
ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:

Център, 80м2, ет. 3 54 000 лв
ШЦ, 75м2, нов ремонт, обз. 65 000 лв
Севлиево, ИЦ, 140 м2, ет.3/4       70 000 лв
ШЦ, 88 м2, ет. 6/8 55 000 лв
Център, 87 м2, ет. 1 47 000 лв
ШЦ, 115 м2, ет. 2, гараж, мази 45 000 €
Център, 80 м2, ет. 2, нов ремонт     дог. 
До МАК, 86м2, ет. 1    58 000 лв
Бичкиня,95м2,гараж,таван, маза   90 000 лв
Варовник, 105 м2, ет. 4 +гараж 68 000 лв
Голо бърдо, тухла, 75 м2 45 000 лв
Севлиево, ШЦ, 85 м2, ет. 4, т. м. 38 000 €
Център, 90 м2, ет. 3 64 000 лв
Младост, 81 м2, ет. 8/10 45 000 лв

КЪЩИ В ГРАДА:

Къща с магазин, Бичкиня, РЗП 180м2, ПИ 
410м2 100 000 лв
Борово, ЗП 85м2, ПИ 600м2 45 000 лв
Еса, ЗП 75м2, ПИ 300м2, гараж 68 000 лв
Стефановци, етаж, 105м2 52 000 лв
Еса, етаж, ЗП 79м2, гараж 50 000 лв
ИЦ, етаж, ЗП 68м2 40 000 лв
Русевци, етаж ЗП 812            45 000 лв
Ново стр.,РЗП 300м2,ПИ 1 дка    130 000€
Център, РЗП 300м2        65 000 €
Варовник, ЗП 82м2, ПИ 959м2    28 000 лв
Русевци, ЗП 66м2, ПИ 2,5 дка  80 000 лв
Велчевци, ЗП 95м2, ПИ 290м2, гараж  
   65 000 лв
Бакойци, РЗП 70м2, ПИ 500м2    18 000 лв
Борово, етаж,ЗП50 м2, ПИ250м2 18 500 лв
Болтата, РЗП 70м2, ПИ 500м2 23 000 лв
Етъра, ЗП 74м2, ПИ 900 м2     53 000 лв
Йонковото, РЗП 118 м2, ПИ 294 м2, 
гаражи 45 000 лв
Камъка,РЗП120м2, ПИ1дка,гараж 45 000 лв
Колелото, РЗП 200м2, ПИ 300м2 65 000 €
Русевци, ЗП 109 м2, ПИ 400м2 100 000 €
Ш. център, ЗП 30 м2, ПИ 178м2 20 000 лв

ПАРЦЕЛИ В ГРАДА:

Киевци, ПИ 859м2 21 000 лв
Радичевец, ПИ 738м2 12 000 лв
Етъра, УПИ 6 дка   95 000 лв
Киевци, ПИ 1200м2 12 лв/м2

ШЦ, УПИ 826 м2 16 лв./м2

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

Идеален център, ПИ 1500 м2 200 €/м2

Киевци, УПИ 3.5 дка 16 €/м2

Киевци, ПИ 2 дка 17 €/м2

Йонковото, УПИ 970м2 25 лв/м2

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

Стефановци, УПИ 2165 м2 10 лв/м2

ШЦ, УПИ 400 м2 13 лв/м2

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

КЪЩИ В ОБЛАСТТА:

Гръблевци, ЗП 133м2,ПИ 1650м2 19 000 лв
Гъбене, РЗП 130м2, ПИ 1 дка 35 000 лв
Иванили, РЗП 100м2, ПИ 1 дка 21 000 лв

Трявна, РЗП 200м2 100 000 лв
Драгиевци,РЗП 150м2,ПИ1600м2 25 000 лв
Донино, РЗП 130м2, ПИ 1240м2, гараж  
   52 000 лв
З. дърво, ЗП 40м2, ПИ 600м2 12 000 лв
Харачери, бунгало,ЗП 12м2, ПИ 300м2 6000 лв
Райновци, РЗП 144м2,ПИ 1090м2 36 000лв
Драгановци,РЗП 110м2,ПИ 1400м2 27 000 лв
Богданчовци, ЗП 20м2, ПИ 700м2 10 000 лв
Враниловци,РЗП 120м2,ПИ 570м2, с гараж  
                                    договаряне
Драгановци, ЗП 25м2, ПИ 1000м2 18 000 лв
Драгановци, ЗП 35м2,ПИ 1100м2 14 000 лв
З. дърво, РЗП 120м2,ПИ 1500м2 26 000 лв
Кметовци, РЗП 80м2, ПИ 570м2 36 000 лв
Музга, ЗП 110 м2, ПИ 1430м2 16 000 лв
Фъревци, ЗП 93 м2, ПИ 1198м2 15 000 лв
Харачери, РЗП 100м2, ПИ 500м2 дог.

ПАРЦЕЛИ В ОБЛАСТТА:

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

Армени, УПИ 2300 м2, на път 6 лв./м2

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

Борики, ПИ 800 м2 12 €/м2

Борики, зем. земя, 2 дка 10 лв/м2

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

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

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

Поповци, 3.8 дка 10 лв/м2

Стоевци, УПИ 1240 м2 6 лв/м2

БИЗНЕС ИМОТИ:

Магазин, център, 55м2 1200 €/м2

Магазин, "Орловска", 91м2 1200 €/м2

ШЦ, магазин, ЗП44м2 25 000 лв
Автогара, офиси, ЗП 464м2   договаряне
Магазин, Трендафил-2, 130м2 150 000 лв
Трявна, хотел, РЗП 350 м2 120 000 €
    ОТДАВА ПОД НАЕМ:      26/06
Гарсониера, център, обз. 200 лв./мес.
Магазин, център, 272м2  1200 лв./мес.
ИЦ, търг. помещение, 61м2 550 лв./мес.
Лъката,търг. помещение,70м2  300 лв./мес.
Лъката, произв. пом., 300м2 600 лв./мес.

НОВИ ОФЕРТИ - ИЗГОДНИ ЦЕНИ:

Къща с магазин, Бичкиня, РЗП 180м2, ПИ 
410м2                         100 000 лв
Борово, ЗП 85м2, ПИ 600м2 45 000 лв
Тлъчници, 89м2, ет. 2 70 000 лв
ШЦ, 90м2, ет. 3, лукс          договаряне
Комплекс "Христо Ботев", 120м2, ет. 2, 
ново строителство, завършен 97 000 лв
Еса, 73м2, ет. 4 55 000 лв
Еса, 57м2, нов ремонт 37 000 лв
Трънито,РЗП 102м2,ПИ 1034м2  15 000 лв
Бичкиня, 60м2, ет. 2 36 000 лв
Център, ново стр., 100м2, зав.  85 000 лв
Център, 80м2, ет. 3 54 000 лв
Дряново, УПИ 3 дка 23 000 лв

www.garantproperty.eu; 
garant_imoti@abv.bg

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

БИНГО зАлА 
„ГАБРОВО“ 

търси 
крупиета

0896 604 999 

може и  
студенти задочници

отговори на кръстословицата от брой 143, събота
ВоДорАВНо: "Варчовци". Асклепий. Биела. Пасти. Урсо /Сал-
ваторе/. Бранител. Тоники. "Ан". Велосипед. Ека. Адак. Рамка. 
Термос. Тантал. Лила. Тапир. "Ането". Индия. Атол. Трема. Диск. 
Андонов /Методи/. Омега. Ато. Аур. Кааза. Руен. Ска. Кайма. 
Диамант. Борса. Капка. Опарин /Александър/. Равнис!. БДЖ. 
Галош. Пиан. Жури. Рондо. Млин. Амонал. Ров. "Фиеста". Ера. 
Жана д'Арк. Елатерит. Ранг. Отплес. Яга. Лаерт. Иго. Коч. Уза. 
Тлака. Арпа. Стелки. Плик. Иолит. Артика. Идиотщина. Униат. 
Декари. Анал.
оТВесНо: Забрадка. Накип. Орангутан. Риана. Падуа. Агнон /
Шмуел/. Азери. Учен. Ктитор. Брадвар. Алта. Олив. Арон. Коило. 
Дал /Роалд/. Кит. Кватерн. Локарно. Фанатик. "Елата". Вайс /Пе-
тер/. Шмиргел. Ад. Дипломант. Амар. Лек. Рап. Склероза. Апис. 
Отклик. Бастиа /Фредерик/. Тема. Квинтет. "Аида". "СТОП". Ломе. 
Дана. Алпи. Кир. Акинети. Агрипина. Алга. Ои. "Иде ли?". "Ауакс". 
Метеорит. Беук /Франце/. Ранд. "Ема". Жорес /Жан/. Поща. При-
ем. Диана. Бунар. Калин. Бис. Корист. Недра. Иво. Ина. Йонас /
Франц/. Якост. "Жилет". Чатал. 

рАбоТА ПреДЛАГА
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 осигуров-
ки. Отлично възнаграж-
дение! Справки на тел. 
0893/303-848 [30, 26]
ЗАВеДеНИе ТърсИ сер-
витьор/ки и готвач/и. 
Справки на тел. 0878/462-
655 [12, 12]
кАфеНе ТърсИ барман/
ка и сервитьор/ка. Справ-
ки на тел. 0897/383-738. 
[11, 11]

„ИМПУЛс“ АД - 
ГАброВо търси да на-
значи сПешНо Тех-
НоЛоГ ПроГрАМИсТ 
НА МАшИНИ с ЦПУ 
с НАчАЛНА ЗАПЛАТА 
оТ 2500 ЛеВА. Ние 
предлагаме: 1. Работа 
в екип от млади, ам-
бициозни хора и дока-
зани професионалисти. 
2. Допълнителни финан-
сови бонуси и ваучери 
за храна. Справка на 
тел. 066/899-542 или 
0879/406-796 - Велич-
ка Раева. [26, 22]

„МеТАЛ секЮрИТИ 
ГРУП“ търси служители ав-
топатрулен екип. Справки 
на тел. 066/80-69-62. [13, 
11]

„еВрохИМ ГрУП“ 
еооД НАбИрА рАбоТ-
НИЦИ ЗА ПерАЛНоТо 
сИ сТоПАНсТВо. От-
лични условия на труд и 
възнаграждение. Справ-
ки на тел. 0892/246-
767. [11, 10]

шофьор кАТеГорИЯ 
„С+Е“ за тежкотоварен ав-
томобил се търси на тел. 
0878/526-347. [11, 9]
„ТоП серВИЗ“ търси ав-
томонтьор. Справки на 
тел. 0888/415-263. [33, 
17]
МебеЛНА фАбрИкА тър-
си дърводелец-мебелисти 
и шлайфисти. Справки на 
тел. 0888/419-838. [22, 
16]
фИрМА ТърсИ шивачки 
- прав шев и оверлог, за 
град Трявна. Осигуровки, 
добро заплащане, транс-
порт. Справки на тел. 

0893/565-050. [14, 14]
„ИННА ТрАНс“ ООД - гр. 
Севлиево, търси междуна-
роден шофьор за вътре-
шен транспорт в Европа. 
Изисквания: Шофьорска 
книжка със съответните 
категории; карта за про-
фесионална компетент-
ност; Дигитална карта 
за тахограф. Телефон за 
връзка: 0888/585-170. 
[11, 8]
ТърсИМ шофьор за 
специализиран товарен 
автомобил с кран. Теле-
фон за връзка: 0892/342-
659 - Красимир. [33, 12]
ЗАВеДеНИе ЗА бързо 
хранене в град Черномо-
рец търси персонал - чис-
тачки, миячки, работник 
кухня. Поема се храна, 
спане. Добро възнаграж-
дение! Справки на тел. 
0888/008-672, 0888/100-
161. [6, 4]
фИрМА ТърсИ майстор 
готвач, сервитьори и ка-
мериерки. Справки на тел. 
0894/053-750. [24, 10]
„МИНА - Елит“ търси 
сладкар/ка, може и без 
опит. Справки на тел. 
0878/598-133. [7, 5]

фИрМА ТърсИ МоН-
ТАжНИк ЗА PVC И Al 
ДоГрАМА. Справки на 
тел. 0888/255-318. [11, 
7]

“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, 4]
фИрМА „фУЛМАкс‘21“ 
АД търси работници 
с недостигащ стаж за 
пенсия, втора катего-
рия труд, може и пенси-
онери. Справки на тел. 
0896/745-942. [6, 4]
ГЛеДАчкА ЗА дете в Не-
себър - 900 лева, се тър-
си на тел. 0878/557-167. 
[7, 6]
ЗАВеДеНИе В центъра на-

бира персонал за пица, 
дюнер и касиерки. Справ-
ки на тел. 0885/361-135. 
[11, 6]
ЗАВеДеНИе ТърсИ гот-
вачка за обедно меню. 
Справки на тел. 0896/831-
841. [4, 3]
ЗАВеДеНИе В Китен 
търси за летния сезон 
сервитьорка. Осигурени 
квартира и храна. Трудов 
договор. 0897/926-776. 
[11, 3]

„еВроПА ТрИко“ АД 
- ПроИЗВоДсТВо НА 
ПЛеТеН ТрИкоТАж, 
ТърсИ ДА НАЗНАчИ 
ПЛеТАчкИ. Местора-
бота: село Ряховците, 
община Севлиево. Оси-
гурен транспорт от гр. 
Габрово. Необходими 
документи - молба и ав-
тобиография, се прием-
ат до 30 юни на адрес: 
гр. Севлиево, ул. „Сто-
ян Бъчваров” 4 или на 
имейл: Europe_tricot@
mail.bg. [5, 3]

“ГАб-шУУс“ еооД наби-
ра шивачки и ръчнички 
на саи. Справки на тел. 
0898/707-515. [3, 3]
фИрМА ЗА почистване 
набира хора за работа 
в Германия - 1200 евро 
заплата. Справки на тел. 
0888/456-477. [5, 3]
фИрМА НАбИрА шивач-
ки. Опит не е необходим. 
Справки на тел. 066/800-
161. [10, 3]
ТърсИМ ДИсТрИбУТор 
в козметична компания. 
Добро заплащане. Справ-
ки на тел. 0894/080-736. 
[9, 3]
рАбоТА ПреЗ лятото! За 
повече информация: тел. 
0894/080-736, гр. Габро-
во, ул. „Орловска“ 20. 
[9, 3]
рАбоТА По младежка 
програма за лица до 29 
години. Справки на тел. 
066/800-161. [9, 3]
ПИЦАрИЯ ТърсИ гот-
вачи, пицари, серви-
тьори. Справки на тел. 
0899/161-663. [11, 5]
кАМерИеркА, ГоТВАч/
кА, работник кухня, сер-

витьор/ка се търсят на 
тел. 0885/333-148. [11, 
4]
ЗАВеДеНИе ТърсИ гот-
вач/ка. Справки на тел. 
0896/654-013. [11, 4]
фИрМА ТърсИ шпри-
цьор на пластмасови из-
делия. Справки на тел. 
0888/140-306. [11, 4]
„еЛВИ“ ооД - село Вел-
ковци, търси работници 
за производство и хла-
дилен склад. Задължител-
но средно образование. 
Автобиография, снимка и 
диплома изпратете на e-
mail: office@elvimilk.com. 
[6, 4]

МебеЛНА фИрМА 
„ЛУкс-90“ ТърсИ 
ДА НАЗНАчИ Мебе-
ЛИсТИ И шПрИЦьор 
(шЛАйфИсТ). Справ-
ки на тел. 0886/33-
29-68 - гр. Габрово. 
[22, 4]

ЗАВеДеНИе ЗА хранене 
търси продавач на топли 
закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-011. [11, 3]
ПроДАВАч-коНсУЛТАНТ 
В мини маркет се тър-
си на тел. 0897/889-002. 
[11, 3]
ДоЯчИ И общ работник 
търси ферма „Еко-Бул“ в 
село Гъбене. Справки на 
тел. 0888/917-314 [11, 3]
фИрМА ТърсИ стру-
гар - СУ, може и пен-
сионер. Справки на тел. 
0878/972-871 - Георгиев. 
[5, 2]
рАбоТНИк с книжка - 
0878/270-122. [5, 3]
МАйсТор ЗА ламинат се 
търси на тел. 0889/019-
785. [2, 2]
сТроИТеЛНИ рАбоТ-
НИЦИ се търсят на тел. 
0896/799-364. [3, 3]
фИрМА ТърсИ шофьор-
дистрибутор. Справки на 
тел. 0896/640-781. [22, 
2]
ПроДАВАчкА ЗА храни-
телни стоки се търси на 
тел. 0898/625-419. [7, 3]
„ТИ фУЗИоН България“ 
ЕООД - Габрово тър-
си да назначи бригади-
ри и МОТК. Телефони за 

връзка: 066/811-429, 
0885/725-267. [11, 2]
„ТИ фУЗИоН България“ 
ЕООД - Габрово тър-
си да назначи работник 
склад. Телефон за връзка: 
066/811-418. [11, 2]

ТрАНсПорТНА фИр-
МА НАбИрА шофьо-
рИ НА ГоНДоЛИ с 
кАТ. „с+е“, заплата 
от 1800 лева. Справки 
на тел. 0887/818-462, 
0889/717-497 [12, 1]

„МеТАЛ секЮрИТИ 
ГРУП“ търси да назначи 
чистачка за почасова ра-
бота 2 пъти в седмицата. 
Справки: тел. 0879/949-
394. [6, 1]
рАбоТНИчкИ В кухня, 
сервитьор/ка, може и 
само за събота и неделя; 
камериерка и помощник-
готвач се търсят  а тел. 
067193/424. [11, 2]
ПроДАВАчкА ЗА магазин 
в центъра се търси на 
тел. 0893/686-657. [6, 1]

фИрМА ТърсИ работ-
ници за работа на ин-
сталация за рецикли-
ране. Справки на тел. 
0894/765-309. [3, 1]
ТърсЯ АВТоМоНТьор. 
Инсталация на мото-
пед „Ванети“ 50. Тел. 
0895/153-019. [1, 1]
рАбоТНИк В кухня се 
търси на тел. 0887/376-
674. [5, 2]
общ рАбоТНИк с шо-
фьорска книжка кат. „В“ 
се търси на тел. 0893/51-
11-54. [2, 1]
МАсАжИсТкА се търси на 
тел.0877/240-584. [3, 1]

ГрИжА ЗА боЛНИ
И ВъЗрАсТНИ
ДАВАМ къщА срещу гле-
дане на жена до 65 годи-
ни на тел. 066/992-244. 
[5, 5]

жИВоТНИ ПроДАВА
оВЦе се продават на 
тел. 0888/854-135. [6, 6]
АГНеТА, Може и труп-
но, се продават на тел. 
0888/975-692. [11, 5]
ДВе коЗИчкИ и ярен-
ца се продават на тел. 
0878/913-744. [4, 3]
кУче - самоед, 1 го-
дина, здравна книжка, 
ваксинирано, обучено - 
0885/419-432 [3, 1]
коТеНЦе с хигиенни навици, 
на 3 месеца, опезпаразитено, 
поема разходите за кастра-
ция, ПОДАРЯВА 0878/800-382

ДоМАшНИ ЛЮбИМЦИ
сребрИсТИ йоркшИр-
скИ териери се продават 
на тел. 0899/156-244. 
[3, 3]

МАГАЗИН ЗА фУрАжИ
МАГАЗИН ЗА фуражи 
- Габрово, Лъката (зад 

полицията). Продава ца-
ревична отсевка  - 0.35 
лв., пшеница и ечемик - 
0.40 лв., царевица - 0.42 
лв., трици - 0.36 лв. Тел. 
0878/240-506. [33, 22]

ПчеЛИ ПроДАВА
ПчеЛНИ оТВоДкИ 
се продават на тел. 
0878/365-379. [5, 5]

сеЛскосТоПАНскА
ПроДУкЦИЯ
ПЛоДоВе оТ малини със 
заявка се продават на 
тел. 0897/280-783. [10, 
8]

УроЦИ, 
кУрсоВе
ЦеНТър ЗА ПРОФЕСИО-
НАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ГАБРО-
ВО, организира лицензи-
рани курсове за: огняр, 
кранист,  мотокарист, 
машинист на пътно-стро-
ителни машини, готвач, 
барман-сервитьор, козме-
тик, фризьор, лечебен ма-
саж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Издава се 
държавен документ за пра-
воспособност. Обучение 
с ваучер за безработни 
и работещи. Тел. 066/80-
85-92, от 10.30 до 12.30 
часа, 0887/361-876.
сПорТеН кЛУб „Алфа-
Метал“ провежда курсо-

ве за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62
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, 
9]
ИЗГоДНо! УроЦИ по 
английски език - тел. 
0895/419-429. [7, 5]
беЗПЛАТНо обУчеНИе 
- езиково, компютърно и 
професионално, с вауче-
ри предлага „Веда Кон-
султ“ за работещи лица. 
За контакти: 066/806-552; 
0898/543-012; 0896/779-
140; www.veda.bg. [18, 9]

"АлЕКС" ЕООД
Лиценз за туроператорска дейност № РК-01-6973 

http://aleks.tryavna.biz/ aleks.tours@gmail.com 
Facebook: Алекс ТурАвтогара Трявна: 06776 34 13; 

0897 915 602; 0898 418 081; 0898418007
 

АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ В БъЛГАРИЯ И БАЛКАНСКИ СТРАНИ:
•Средновековен събор   "МАДАРСКИ КОННИК" 24.06 1 ден 23 лв
•ДЖУЛАЙ МОРНИНГ с ДЖОН ЛОУТъН и БТР в Тутракан 30.06 2 дни 46 лв.
•БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ,пещери ВЕНЕЦ и ЛЕДЕНИКА, 
КАЛЕТО - Мездра и БОЖИ МОСТ 08.07. 2 дни 77 лв.
•ВЛАСИНСКОТО ЕЗЕРО в Сърбия и ЖДРЕЛОТО
на РЕКА ЕРМА в Трън 15.07. 2 дни 78 лв.
•СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА, ВОДОПАД СКАКАВИЦА и 
РИЛСКИ МАНАСТИР 21.07. 3 дни 137 лв.
•ОЧИТЕ НА БОГА / ПЕЩЕРА ПРОХОДНА 12.08. 1 ден 22 лв.
•РОДОПИ, АВТЕНТИЧЕН СъБОР ВъЛЧИ КАМъК, 
пещерите ДЯВОЛСКО ГъРЛО и ЯГОДИНСКА 26.08. 2 дни 70 лв.
•РОДОПИ, пещерите ЯГОДИНСКА и ДЯВОЛСКО ГъРЛО,  
АСЕНОВА КРЕПОСТ 02.09. 2 дни 70 лв.
•ОХРИДСКО ЕЗЕРО- МИНИ ПОЧИВКА 20.09. 5 дни 245 лв.
•САНДАНСКИ ПЕЕ, ЗАИГРАВА, ПИРИНА ЗАЛЮЛЯВА. 
Петрич, Рупите, Пр. Стойна, Мелник, Рилски манастир 13.10. 3 дни 127 лв.

•СКАРИАДА в ЗЛАТОГРАД, КАМЕННИ ГъБИ, 
ПЕРПИРИКОН и ТАТУЛ 21.10 2 дни 76 лв.

 1. Шофьор на камион с кран – изискване за категория 
„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.

ВеТерИНАрИ
Д-р росеН ДИМИ-
ТРОВ - ВЕТЕРИНАРНА 
АМБУЛАТОРИЯ И ЗО-
ОМАГАЗИН - прегледи, 
лечение, профилакти-
ка, изкуствено осеме-
няване - Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 19, 
срещу Автогарата, до 
Уникс, тел. 066/806-
140, GSM 0888/671-
905, 0897/897-822.



НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 

Русевци, 62 м2, ет. 3 24 500 eu
Падало, 58 м2, ет. 1 40 000 лв
Шиваров мост, 120м2, ет. 3 100 000 лв
Ид. център, 76 м2, ет. 4 55 000 лв
Лъката, 53 м2, ет. 3 48 000 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:

Лъката, 98м2, ет. 4 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. 3 39 000 лв
Младост, 82м2, ет. 2, ТЕЦ 40 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:
Тлъчници, 61 м2, ет. 1 36 000 лв
Бичкиня, 65 м2, ет. 2 27 000 лв

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 37 000 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: 

Варовник, РЗП 120м2, двор 220м2   

   45 000 лв

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, н. с., 2-ст., необзаведен 180 лв

Център, 2-ст., ет. 2, обзаведен 300 лв

Център, 2-ст., ет. 1, обзаведен 280 лв

Център, н. с., 2-ст., ет. 2, обзав. 450 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
Трендафил-1, 40м2, ет. 5 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, 61м2, ет. 12 20 000 eu
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, 76м2, ет. 4, +гараж, ТЕЦ   
   45 000 лв
Трендафил-1, 74м2, ет. 2 39 000 лв
Трендафил-2, 76м2, ет. 6 40 000 лв

КЪЩИ В И ИЗВЪН ГРАДА:

Борики, РЗП 58м2,двор 500м2 40 000 лв
Спасовци,РЗП 52м2,двор 766м2 25 000лв
Златевци, РЗП 120м2, двор 1680м2  
   22 000 лв

ИЗБРАНО ЗА ВАС  

Източник, РЗП 210м2, двор 605м2  73 000 лв

Гарван, РЗП 153м2, двор 750м2   36 000 лв

Торбалъжи, РЗП 160м2, двор 2 дка  28 000 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

Дядо Дянко, РЗП 60м2, 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
26/06

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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www.regent.bg  

ÍÀØÈ�ÊËÈÅÍÒÈ�ÒÚÐÑßÒ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв

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
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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)

30/11

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

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

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

НОВИ ОФЕРТИ:
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор, плевня  
 47 000 лв
Тлъчници, 2-стаен, 60м2, ново стр. 39 000 лв
Русевци, двустаен, ет. 3, ПВЦ 33 000 лв
Падало, тристаен, тухла, ПВЦ 49 000 лв
Голо бърдо, двустаен, тухла 31 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Бичкиня, мезонет, 130м2 58 000 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: 
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ:
Русевци, 60м2, PVC 33 000 лв
Широк център, 65 м2, ет. 2, PVC 39 000 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, PVC 49 000 лв
Ид. център, 85м2, лукс, гараж 55 000 €
Шиваров мост, 85м2, ет. 2 48 500 лв
Идеален център, 95м2, ет. 2 65 000 лв
Баждар, ет. 3, 90 м2, PVC 55 000 лв
Център, ет. 2, 102 м2, монолит 75 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Голо бърдо, къща, 75м2, гараж 68 000 лв
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, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 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
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
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,студио,лукс обзаведено 300 лв
Център, двустаен, лукс обзаведен 450 лв
Русевци, гарсониера, обзаведена 160 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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МОНОЛИТ23
години

www.monolit-bg.com

уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

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

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

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

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

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

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

ПАрЦеЛИ, ЗеМ. ЗеМИ:  
Русевци, парцел, път,ток,вода 5eu/м2

Варовник,парцел, път,ток,вода 4eu/м2

Фърговци (Балани), път, ток,вода дог.

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

Агенция за 
недвижими имоти

сМеНЯ ПреДНАЗНАчеНИеТо НА ЗеМеДеЛскИ ЗеМИ

кУПУВА ЗеМеДеЛскИ ЗеМИ НАй-ДобрИ ЦеНИ
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МАГАЗИН, ЦЕНТЪР, 94 м2 72000 €
РАБОТЕЩ РЕСТОРАНТ договаряне
ГАРАЖ, ЕСА 5600 €

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

Бичкиня, двустаен, панел 15000 €
КЪЩИ:

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

Поповци, 500м2 + бунгало 7500 €
ПАРЦЕЛИ:

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

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

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

05/06

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

„ОМЕГА“ - ГАБРОВО, “Ем. Манолов”6 

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

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

imotiomega@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Център, 80 м2, ет. 2 68000 лв
Трендафил-2, 54 м2, ет. 1 32000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
Бичкиня, 74 м2, ет. 2, гараж 40000 eu
Колелото, 143 м2, ет. 3 82000 лв
Шив. мост, 100 м2, ет. 4 55000 лв
Бичкиня, 80 м2, ет.3, тухла, обз.62000 лв
Център, 83 м2, ет. 1, обз. 37000 eu
Младост, 75 м2, ет. 1 26500 eu
Еса, 120 м2, тухла, ет. 5 70000 eu
Дядо Дянко, 56 м2, тухла, с обз. дог.
КЪЩИ, ВИЛИ:
Янтра, стара къща, двор 1500м2 15000лв

Гергини,ЗП60м2,2-ет.двор 600м2 52000 лв
Михайловци,ЗП54м2, двор 1887м2 16000 лв
Г. могила, 57м2, двор 503м2 20000 eu
Стойчевци, 111 м2, двор 3 дка дог.
Лоза, 200 м2, двор 1,5 дка 40000 лв
Варовник, 2-ет,110м2, гараж 45000 eu
ПАРЦЕЛИ: 
Думници, УПИ, 1640м2 34000 лв
Царева ливада, УПИ, 1280м2 7500 eu
Раховци,УПИ,850м2  6000 лв
С/у Техномаркет, УПИ, 3900м2 дог.
Борики, УПИ 5580 м2 20 лв/м2

Боженци, УПИ 1220 м2 20000 eu
Шенини, УПИ 672 м2 10000 лв

Гергини, УПИ, 1 дка 13000 лв
Костенковци, УПИ, 4448 м2 7 eu/м2

УПИ, 3200 м2, на Коня дог.
Киевци, 600 м2, проект 22500 eu
Източник, 1160 м2 3000 лв
Вел ков ци, 1600 м2 10 лв/м2

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ:
Земеделска земя на главен път 
Габрово - Севлиево, 3700 м2 дог.
ДАВА ПОД НАЕМ:
„Брянска“, магазин/офис, 20м2 150 лв
Еса, 3-стаен апартамент, ново строи-
телство, обзаведен 400 лв
ИЦ, стаи за студенти 100 лв

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

0897/95 25 19

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Габрово, ул. “Цанко 
Дюстабанов” 18, ет. 1
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счеТоВоДсТВо
счеТоВоДНА кАНТорА „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - счетовод-
ни услуги, годишно приключване, данъчни декларации 
- 066/804-066

коНсУЛТАЦИИ
коНсУЛТАЦИИ По пенсиониране (изчисляване на 
прогнозни пенсии), здравно, пенсионно осигуряване и 
др. - ул. „Опълченска“ 45 (срещу ДСК), тел. 0899/654-
611.

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

4 броя алуминиеви джанти от „Ауди“ А6. с гуми 
“Toyo proxes” 225/45/zr16 98W ; 

Цена по договаряне - 0887/611-753

НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Д. Дянко, апартаменти 380 €/м2

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Лъката 60 000 лв
Идеален център, тухлен, ет. 4, 90 кв. 
м 32 000€
Борово, ет. 3, 102м2 32 000€
Идеален център 72 000 лв
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 42 000 €
До Куклен театър, ет. 6  70 000 €
К-с „Хр. Ботев”, ет. 5 47 000 €
Административен център, ет. 3 дог.
ИЦ, 2 ет., 120 м2 110 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ:
Гарата, ет. 4, тухла 49 000 лв
Голо бърдо, с гараж договаряне
Автогара,ет. 1 жилищен 39 500 лв
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 38 000 лв
Лъката, ет. 5 21 500 €
Над Автогара, ет. 4 63 000 лв
Младост,панел,среден,ет.4 56 500 лв
Голо бърдо, ет. 1 договаряне
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 62 000 лв
Младост, ет. 11, лукс, обз. 40 000€
ЕДНОС ТАЙ НИ:
Ид. център, 50м2, ет. 7 32 900 лв
КЪ ЩИ: 
Стефановци, етаж, 97м2 42 000 лв

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

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

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

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

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

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

Радичевец, 600 м2 10 500 лв
кв. Андреево, ок. 1 дка 10 500 €
Борики, 2800 м2 30 500 €
ДА ВА ПОД НА ЕМ:
ИЦ, „П. Каравелов“ 4, магазин+ 
склад дог.
ИЦ,помещение (фр. салон), 2 вхо-
да и допълн. помещения 390 лв
КУПУВА Н. СТР., ЦЕНТЪР, 3-СТАЕН
КУПУВА ПАРЦЕЛ НА ДОНИНО ИЛИ 
КОПЧЕЛИИ, ПАНОРАМА
КУПУВА СПЕШ НО! ДВУС ТАЕН ПА НЕ-
ЛЕН ГАР СО НИ Е РА - ПЛА ЩА ВЕД НА ГА
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УЛ. “С. ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1, 805-565, 80-30-56, 0899/31-21-00

ИМоТИ ПроДАВА

ТрИсТАеН АПАрТАМеНТ - 
2 етаж, среден, асансьор, 
тухлен, Колелото, за 60 
000 лева се продава на 
тел. 0888/935-279. [11, 
11]
ТрИсТАеН ТУхЛеН апар-
тамент в идеален център, 
ет. 3, 80 кв. м, се продава 
на тел. 0896/269-751. [11, 
11]
къщА В идеален център, 
гараж, двор, се прода-
ва. Подробности на тел. 
0885/150-760. [10, 9]
АПАрТАМеНТИ И гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-481. [13, 
11]
ПроДАВА еДНофАМИЛНА 
къща на Русевци - РЗП 
263 кв. м, с гараж и пар-
цел 500 кв. м - незавър-
шена. Цена 75 000 лв. Тел. 
0878/847-664 [15, 6]
АПАрТАМеНТ - 80 кв. м, 
на ул. „Скобелевска“ 10В, 
ет. 3, ап. 9 (над Дома 
на книгата) се продава на 
тел. 0888/206-267. [11, 9]
къщА НА два етажа в 
Лъката се продава на тел. 
0898/595-968. [22, 17]
ИМоТ В кв. Киевци се 
продава на тел. 0890/573-
393. [25, 17]
ПАрЦеЛИ В кв. Тлъчници 
- 5600 кв. м, се продават 
на тел. 0888/419-838. [22, 
16]
МАГАЗИН В топ център 
- 220 кв. м, се продава 
на тел. 0888/419-838. [22, 
16]
АПАрТАМеНТ В широк 

център - 63 кв м, ет. 1, се 
продава на тел. 0893/350-
698. [11, 8]
НоВо сТроИТеЛсТВо ме-
зонет - 123 кв. м, + 50 кв. 
м тераса, кв. Тлъчници, за 
88 000 лв. се продава на 
тел. 0878/515-080 [9, 7]
къщА НА ул. „Николаев-
ска“ 58 на цена по дого-
варяне се продава на тел. 
0898/832-228. [11, 6]
ПАНеЛеН, ЮжеН се про-
дава на тел. 0896/965-
157. [11, 4]
ВИЛНо МЯсТо в Шенини 
и имот в строеж в село 
Златевци се продават на 
тел. 0899/943-105. [11, 
10]
ДВУсТАеН АПАрТАМеНТ - 
78 кв. м, Русевци, ТЕЦ, 35 
000 лв. - тел. 0896/748-
774. [5, 5]
ДВУсТАеН, ТУхЛеН, в 
супер център, след ре-
монт, се продава на тел. 
0888/201-120. [6, 4]
къщА В Габрово се прода-
ва на тел. 0899/717-118. 
[3, 3]
ИМоТ В кв. Киевци се 
продава на тел. 0877/704-
071. Възможен е бартер за 
апартамент. [33, 3]
ИМоТИ МАНеВА прода-
ва: апартамент, етаж 1, 
Трендафил-2, стара къща 
с двор, парцел за строи-
телство в Гостилица. Тел. 
0887/760-790. [3, 3]
ТрИсТАеН АПАрТАМеНТ 
над хотел МАК, за ремонт, 

за 43 000 лева се прода-
ва на тел. 0876/234-503. 
[12, 3]
къщА се продава на тел. 
0896/633-205. [5, 3]
АПАрТАМеНТ - ново стро-
ителство, + гараж се про-
дават на тел. 0988/333-
533. [5, 3]
ВИЛА В кв. Русевци прода-
ва, заменя тел. 0894/078-
800 [8, 1]
ТрИсТАеН АПАрТАМеНТ 
- таван, маза, 115 кв. 
м, се продават на тел. 
0899/796-752. [11, 2]
ПАрЦеЛ В кв. Войново - 
3.400 дка, се продава на 
тел. 0894/525-258. [3, 2]
къщА НА 8 километра от 
града се продава на тел. 
0889/083-666. [11, 2]
сТАрА къщА в село Вра-
ниловци се продава на 
тел. 0888/788-501. [11, 2]
къщА В село Орловци се 
продава на тел. 066/87-
67-49. [5, 4]
АПАрТАМеНТ - тристаен, 
тухла, след основен ре-
монт, до Митницата, срещу 
„Лукойл“, се продава на 
тел. 0899/962-124. [12, 2]
къщА В село Гъбене се 
продава на тел. 0888/732-
594 и 0888/378-773. [10, 
3]
къщА В село Орловци се 
продава на тел. 0889/019-
785. [3, 2]
еТАж оТ къща, гараж, ме-
хана се продават на тел. 
0887/21-91-47. [2, 1]

ГАрсоНИерА с ТЕЦ - ту-
хлена, до Автогарата се 
продава на тел. 0988/333-
610. [2, 2]
къщА с 1.5 декара 
двор се продава на тел. 
06713/23-30. [2, 2]
къщА В с. Драгиевци, Дом 
№ 22, за 17 000 лв. се 
продава на тел. 067/182-
595, 0884/266-952. [2, 1]
къщА срещУ Коня се 
продава на тел. 0886/331-
224. [6, 1]

ИМоТИ кУПУВА
къщА, АПАрТАМеНТ, га-
раж, магазин или имот на 
изплащане се купува на 
тел. 0899/143-163. [22, 
21]
ДВУсТАеН АПАрТАМеНТ 
без посредници се купу-
ва на тел. 0898/707-859. 
[10, 4]
къщА В центъра до 40 
000 лв. се купува на тел. 
0877/240-584. [3, 1]

ИМоТИ ДАВА ПоД НАеМ
НоВИ И реновирани офи-
си се отдават под наем 
в сградата на ОББ - тел. 
0888/907-666.
ПоМещеНИе В идеален 
център се дава на тел. 
0888/974-845. [11, 5]

МАГАЗИН В бЛок 
„кАТЮшА“ - кВ. МЛА-
ДосТ се отдава под 
наем на тел. 0888/234-
179. [11, 11]

ГАрсоНИерА В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0896/349-417, 
066/85-41-85. [11, 11]
ИЦ, ДВА магазина/офи-
си, договаряне - тел. 
0888/378-193. [5, 5]
ДВУсТАеН УшИреН апар-
тамент се дава под наем 
на тел. 0898/760-175. [5, 
5]
ТрИсТАеН АПАрТАМеНТ - 
ново обзавеждане, след 

основен ремонт, с ТЕЦ, 
квартал Младост, до блок 
„Катюша“, 230 лв. Тел. 
0895/268-289. [3, 3]
НеобЗАВеДеН АПАрТА-
МеНТ в идеален център 
се дава под наем на тел. 
0884/149-419. [3, 3]
обЗАВеДеН АПАрТАМеНТ 
с ТЕЦ се дава под наем на 
тел. 0898/644-138. [5, 5]
ТАВАНскА ГАрсоНИерА 
се дава под наем на тел. 
0886/158-441. [5, 5]
кАфеНе, ПоДхоДЯ-
що е и за еврофутбол, 
се дава под наем на тел. 
0889/353-138. [5, 3]
ТрИсТАеН АПАрТАМеНТ - 
обзаведен, Еса, 250 лв., 
се дава под наем на тел. 
0898/983-767. [6, 1]
кВАрТИрА се дава на тел. 
0889/363-365. [4, 4]
АПАрТАМеНТ срещУ „Ка-
уфланд“, обзаведен, лукс, 
се отдава под наем на тел. 
0899/962-124. [12, 2]
Добре рАбоТещ храните-
лен магазин, оборудван, се 
дава под наем. Продава се 
стоката. Справки на тел. 
0899/925-007. [11, 3]
ГАрсоНИерА - обзаведе-
на, се дава под наем на 
тел. 0894/763-452. [2, 2]
АПАрТАМеНТ ПоД наем в 
центъра - 0878/515-080. 
[7, 3]
ТрИсТАеН АПАрТАМеНТ 
на Еса - нов, обзаведен, 
отличен, се дава под наем 
на тел. 0897/95-25-19. 
[11, 1]
боксоНИерА широк център 
0879/573-560 [10, 1]

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

ЗеМИ
ЗеМеДеЛскА ЗеМЯ се 
купува на тел. 0888/982-
294. [11, 8]

АВТоМобИЛИ ПроДАВА
фоЛксВАГеН ГоЛф и Па-
сат се продават на тел. 
0878/821-365. [10, 5]
сеАТ АросА - 2001 г., с 
газова уредба, нови гуми, 
5 лв./100 км, за 2000 
лв. се продава на тел. 
0899/543-099. [3, 3]

оПеЛ корсА, 1.5 TD, Ису-
зу, 1994 г., за 1250 лв. се 
продава на тел. 0896/903-
050. [3, 2]

ВАЗ, МоскВИч
Лада Нива се продава на 
тел. 0895/460-288. [4, 4] 
АВТоМобИЛИ кУПУВА
коЛИ, бУсоВе, камиони, 
трактори, ремаркета (може 
и дефектирали) от място 
на най-високи цени се из-
купуват на тел. 0897/429-
374

АВТочАсТИ/МАГАЗИНИ
скоросТНА рАЗДАТъчНА 
и кормилна кутии за ГАЗ 
63, разпределител за трак-
тор се продават на тел. 
06713/23-30. [2, 2]

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, 11]

скрАП, сТАрИ
АВТоМобИЛИ
коЛИ ЗА скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 3]

ГУМИ
ГУМИ - 14“, с джанти, 
нови, за Ауди, се прода-

ват на тел. 0896/770-419. 
[5, 5]

ТрАкТорИ, 
МоТокАрИ
крАН HIAB на трактор 
ЮМЗ за 12 000 лв. се 
продава на тел. 0877/781-
145. [33, 12]

ероТИкА
47-ГоДИшНА - 50 лева на среща, 100 лева цяла нощ 
на ваш терен - 0890/222-094. [33, 12]
секс ЗА мъже - 0896/981-354. [11, 5]

ЯсНоВИДсТВо
АДеМ хоДжА гостува в град Габрово. Телефони за 
записвания: 0877/702-473, 0885/995-789, 0876/782-
577. [7, 2]

МАГАЗИНИ
МАГАЗИН кооП - кв. Мла-
дост, Крушата, Ви предла-
га: ХЛЯБ - бял, нарязан, 
0.700 кг - 0.59 лв.; ЗА-
ХАР - 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 „БОЛЯРКА“, 2 л 
- 1.79 лв.; БИРА „БРИТОС“, 

2 л - 1.75 лв.; БИРА „НА-
ЗДРАВЕ“, 2.5 л - 1.79 лв.; 
КУХНЕНСКА РОЛКА КООП 
- 1.39 лв.; ГРАНУЛИРАНА 
ХРАНА ЗА КУЧЕТА - 10 кг, 
9.99 лв.; ОРИЗ - екстра 
качество, 1 кг, 1.35 лв. 
ЦЕНИТЕ НЕ СА ОБВъРЗАНИ 
СъС СРОК, ВъЗМОЖНИ СА 
ПРОМЕНИ ИЛИ ИЗЧЕРПВА-
НЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА! Тел. 
0887/371-536. [10, 6]

НощУВкИ
сТАИ И апартаменти за нощувки в Севлиево - от 10 до 
20 лева, се предлагат на тел. 0887/671-848.
НощУВкИ В топ център - 10 лв. - 0877/240-584. [23, 
19]
НощУВкИ, ЦеНТър - 0878/515-080. [18, 14]
сТАИ И апартамент за нощувки - 0882/530-954. [13, 5]
НощУВкИ - тел. 0896/640-697. [22, 5]
НощУВкИ - тел. 0882/381-478. [22, 2]
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87-04-89, 0888/255-318

ДОГРАМА AL, PVC

ГАРАЖНИ ВРАТИ

ЩОРИ 
външни, 
вътрешни

KacTeëO

80 69 62        www.metalsod.com
МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП

СИЛНИТЕ ИЗБИРАТ 
СИЛНИ ПАРТНЬОРИ!

ДИСТРИБУТОР НА “ЖИТИ” АД

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

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

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

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

ÐÀÄÍÈ ÏÀÍÀ: пле-

всичко от ТЕЛ 
на едно място

ÎÃÐÀÄÍ
тенннннннннннннннннннннннни и з

,
ва тел, тел с PVC,ва тел, тел

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

ÌÅÁÅËÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

8Вестник „100 вести“ е единстве-
ният регионален всекидневник - излиза 
всеки ден без неделя. Във всеки брой 
се публикуват обяви. 8Гишето за 
обяви на входа на редакцията - Габро-
во, ул. „Отец Паисий“ 2, работи от 
7.30 до 17.00 ч. След 17 ч. обяви се 
приемат на 4 етаж. 

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, 16]
„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, 11]
кърТЯ беТоН, камък - тел. 
0888/544-438. [11, 10]
фИрМА събАрЯ, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637. [22, 
17]
хИДроИЗоЛАЦИЯ, сАНИ-
рАНе, покриви, навеси, 
дренаж - 0888/020-187. 
[15, 10]
хИДро- И топлоизолации, 
тенекеджийство, ремонт 
на покриви, дренаж – 
0888/863-001. [12, 9]
ИЗМАЗВАНе НА капаци, 
тенекеджийство и покрив-
ни ремонти – 0882/279-
749. [12, 9]
сТроИТеЛНА фИрМА 
„Крис-Билд 2010“ предла-
га: Външни и вътрешни из-
олации, ремонт на покриви 
и други строителни дей-

ности. Тел. 0896/533-200. 
[16, 1]
ЗИДАр - 0988/930-444. 
[4, 1]
реМоНТ НА покриви, ко-
мини, паянтови постройки 
- 0988/312-404. [6, 1]

ВъТрешеН 
реМоНТ
ПАркеТ, ДЮшеМе, лами-
нат - циклене, монтаж, ла-
киране - 0886/249-906
шПАкЛоВкА, боЯДИсВА-
Не - тел. 0895/386-650.
обръщАНе НА прозорци, 
боядисване, вътрешна изо-
лация - тел. 0896/979-993. 
[11, 9]
Вик, фАЯНс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
14]
ВъТрешНИ реМоНТИ - 
0897/346-602. [3, 3]

ИЗоЛАЦИИ
АЛПИНИсТИ, скеЛе - 
0898/907-400
АЛПИНИсТИ - 0899/321-
190
ИЗоЛАЦИИ, собсТВеНо 
скеле - 0878/943-895
хИДро- И топлоизолации, 

ремонт и направа на по-
криви, дренаж и др. - тел. 
0882/279-749. [12, 6]
ТоПЛоИЗоЛАЦИЯ - тел. 
0887/131-311. [33, 4]

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 се предла-
гат на тел. 066/80-85-39.

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

еЛ. ИНсТАЛАЦИИ,
реМоНТИ
ПоПрАВЯМ еЛ. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[12, 12]
ДребНИ еЛекТроУс-
ЛУГИ по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 11]
реМоНТ НА телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 7]

Вик, 
коМИНИ
ПрофесИоНАЛНо По-
чИсТВАНе на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик МоНТАж и поддръжка 
- 0887/680-034.
МАшИННо оТПУшВАНе 
на канали - 0899/805-238.

ИЗрАбоТкА 
НА ДоГрАМА
еТ „АЛексАНДър ЙОРДА-
НОВ“ - АЛУМИНИЕВА и PVC 
дограма - 0896/741-415.
НИскИ ЦеНИ - PVC и AL 
дограма, сенници, щори - 
www.TEHTA.com, 0878/60-
65-70.
Al/PVC ДоГрАМА изгод-
но - „Майски“ ООД, тел. 
0899/014-245. [22, 17]

Н и ко коНсТрУк-
ЦИИ ООД произвежда 
и монтира ПроЗоре-
чНИ сИсТеМИ REHAU 
- тел. 0888/001-588, 
e-mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 12]

еЛекТроУреДИ 
И еЛекТроНИкА
реМоНТ НА всички марки 
автоматични перални - тел. 
0888/294-214. [23, 21]
реМоНТ НА перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075, 066/865-
046. [3, 3]

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 стъкла - 
тел. 0899/889-897. [11, 2]
ПочИсТВАНе НА тава-
ни, мази, гаражи и др. - 
0895/81-28-30. [12, 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.

МебеЛИ, обЗАВежДАНе

МоНТАж НА МебеЛИ 
-  тел. 0988/882-974. 
[22, 5]

косеНе
косеНе, кАсТреНе и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [13, 10]
косеНе И прочистване - 
тел. 0877/441-110. [11, 6]
ПочИсТВАНе И косене - 
тел. 0897/346-602. [3, 3]
ПочИсТВАНе НА дворове 
(рязане на храсти, косене) 

- тел. 0876/883-101. [3, 2]

УсЛУГИ
ПочИсТВАНе с храсторез 
- 0879/821-828. [10, 9]
ЗАВАръчНИ УсЛУГИ - 
тел. 0885/724-671. [11, 3]

ПроДАВА МАшИНИ

бАНЦИГ, АбрИхТ - профе-
сионални, немски, се про-
дават на тел. 0896/770-
419. [5, 5]
МАшИНА ЗА производ-
ство на олио за 500 
лева се продава на тел. 
0894/525-258. [3, 1]
сТрУГ „ДУНАВ“ се прода-
ва на тел. 0896/077-029. 
[4, 1]

ПроДАВА МАТерИАЛИ
ЦИГЛИ - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 17]
ТръбИ, ЛАМАрИНИ, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 17]
ЦИГЛИ - втора употре-

ба, се продават на тел. 
0897/913-395. [6, 3]
ГоЛеМИ кАМеННИ плочи 
за покрив и др. се прода-
ват на тел. 067/193-281. 
[7, 3]

ПроДАВА обЗАВежДАНе
фрИЗер се продава на 
тел. 0885/95-61-09. [2, 2]

ПроДАВА рАЗНИ
ЦИсТерНИ - 1 тон, 170 
лв., всички видове бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [11, 11]
кАрАбИНИ МАЗАЛАТ 
7.62х54R и Сайга 7.62х39 
се продават на тел. 
0889/24-23-34 - Севли-
ево. [6, 4]
ПЛАсТМАсоВА ЦИсТер-
НА - 1 тон, се продава на 
тел. 0888/942-095. [3, 3]
ПИАНо „ЦИМерМАН“ се 
продава на тел. 0886/158-
441. [3, 3]
ДВА фУрГоНА с навес - 
отлични, се продават на 
тел. 0884/005-537. [5, 3]

бойЛер „еДесА“ - 150 
литра, нов, се продава на 
тел. 0878/889-225. [6, 3]
ПчеЛАрскА ЦеНТрофУГА 
- алпака, за три големи 
или 6 малки магазинни 
рамки, еднофамилна пе-
ралня „Диана“ и акуму-
лираща печка „Изгрев“ - 
нова, се продават на тел. 
0884/623-471. [1, 1]

кУПУВА рАЗНИ
бУркАНИ се изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
брИЛЯНТ ЯНА изкупува 
старинни предмети, из-
вършва ремонт на бижута  
- 0898/317-631
сТАрА НАфТА се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 17]

кУПУВА МАТерИАЛИ
ИЗкУПУВАМ ТрУПИ, 
орех, липа и корени от 
орех - 0899/904-339 [10, 
6]

ЛекАрИ

кАбИНеТ кожНИ и ВЕ-
НЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕС-
ТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА 
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕО-
ПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, 
ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ , 
ФОТОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ  
при акне, тъмни петна, 
белези, разширени капи-

ляри  с апарати ПУЛСАР 
и СИНЕРОН ЕЛОС. РАДИ-
ОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ на 
лице. ВЕЛАСМУУТ ПРОЦЕ-
ДУРИ за лечение на целу-
лит, стягане и изглаждане 
на кожата. МЕЗОТЕРАПИЯ 
при целулит, косопад, тор-
бички под очите, отпусна-
та и дехидратирана кожа.  
ПОСТАВЯНЕ НА БОТОКС 
при мимически бръчки и 
обилно изпотяване. ХИАЛ-
УРОНОВИ ФИЛъРИ - по-
пълване на бръчки, уго-
лемяване на устни и ко-
рекция на лицевия обем и 
контур.  ЕЛЕКТРОКОАГУЛА-
ЦИЯ - премахване на бра-
давици и доброкачествени 
кожни туморчета. ДЕРМА-

ТОСКОПИЯ - диагностика 
и оценка на риска от зло-
качествено израждане на 
бенки и други пигментни 
образувания. ЛЕЧЕБНИ И 
КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 
- биотерапевтичен лазер, 
поляризирана светлина, 
ултразвук, Д Арсонвал, 
химически пилинг, почист-
ване на лице. КАБИНЕТъТ 
работи и по договор с 
РЗОК. Габрово, ул. „Брян-
ска“ 11, тел. 066/ 800-
140, Д-Р МАРИНА САНКЕ-
ВА, GSM 0889/436-613, 
www.drsankeva.com.
Д-р ГеорГИ ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поста-

вяне на меки и твърди 
контактни лещи - понедел-
ник до петък - от 9 до 18 
ч.; събота и неделя - след 
уговорка на тел. 066/80-
32-37
Д-р ДоНчеВ - НАЧАЛНИК 
УРОЛОГИЯ. Прегледи все-
ки ден на ул. „Никола-
евска“ 195 от 15 до 18 
часа. Ехография на бъ-
бреци и простата. Лече-
ние на камъни в бъбре-
ците. Работи с талони на 
РЗОК. Тел. 0898/913-726, 
0898/74-48-14.
Д-р бАЛНИкоВА - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
Д-р йорДжеВА - кожен 
лекар - тел. 0888/544-

046.
ПсИхИАТър И НеВро-
ЛоГ. Д-р ТрИфоНоВ, 
Габрово, ул. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-А, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
оТ МесеЦ май 2017 г. 
в МЦ “Св. Иван Рилски“ 
започна да преглежда 
един от водещите УНГ 
специалисти в България 
– Д-Р АТАНАС ГЮЛЕВ, НА-
ЧАЛНИК УНГ ОТДЕЛЕНИЕ 
УМБАЛ „ПъЛМЕД“, ГР. 
ПЛОВДИВ.за информация 
и записване на час за 
посещение при д-р Гю-
лев: тел. 066/803-343 или 

0897/941-041, адрес: гр. 
Габрово, ул. „Райчо Каро-
лев” № 2, ет. 1. [22, 18]
Д-р крАсИМИр Карагьо-
зов - специалист уши, нос 
и гърло. Понеделник-сря-
да, 8:30- 13:30 ч., 16-18 ч. 
Работи с РЗОК. Медицин-
ски център „Апогей“, тел. 
0899/500-543. [8, 3]
Д-р ТАНЯ Петкова - кар-
диолог, преглежда болни в 
ДКЦ „СИАС“, ул. „Чумерна“ 
15. Телефон за записване: 
066/866-000. [15, 6]

ПсИхоЛоЗИ
ПсИхоЛоГИчНИ коН-
сУЛТАЦИИ - първата без-
платна - 0899/590-276. 
[11, 4]

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, 
29]

ДърВА ЗА огрев - мет-
рови - 70 лв., нарязани 
и нацепени - 80 лв./куб. 
м - тел. 0896/741-763. 
[22, 21]
режА И кастря труднодо-
стъпни и опасни дървета 
над кабели и покриви - 
тел. 0889/980-112. [22, 
17]
ДърВА ЗА огрев - метро-
ви, нарязани, нацепени. 
Тел. 0879/972-114. [33, 
27]
МеТроВИ ДърВА - 70 лв., 
нарязани, нацепени - 80 
лв. - 0893/511-154 [22, 
18]
НАЦеПеНИ сУхИ и суро-
ви дърва - 70 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 17]
ПеЛеТИ: сЛъНчоГЛеДо-
ВИ - 200 лв./т; дъбови 
- 370 лв./т - 0878/24-05-
06. [22, 16]
ДърВА ЗА огрев - наряза-
ни, нацепени, 80 лв./куб. 
м, с включен транспорт - 

тел. 0896/741-763. [11, 8]
ГоТоВИ ДърВА за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [17, 14]
режА ДърВА - тел. 
0894/602-701. [22, 14]
режА ДърВА - тел. 
0894/220-509. [12, 12]
„фЛИНТ - Гайдарови“ 
(Петя Гайдарова) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки, пелети. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [15, 11]
ПеЛеТИ - ДъБОВИ пред-
лага „Флинт - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [15, 11]
ДърВА - нацепени. По 
избор. Точно количество. 
Тел. 0894/399-931. [11, 
6]
ДърВА - реални кубици, 
метрови, нацепени, бук, 
габър и др. Телефони за 
контакт: 0878/61-00-73, 
0896/73-58-59. [22, 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 тона, 
фургон - 18 кубика, екс-
три - 0887/31-61-84.
ПреВоЗ, сАМосВАЛ, до 
2.5 тона - 0899/904-339 
[10, 5]
НоВ бУс - 0.40 лв./км - 
тел. 0894/004-045. [22, 6]

бИЛеТИ, ПъТУВАНИЯ
АВТобУсНИ, сАМоЛеТНИ 

БИЛЕТИ - 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

екскУрЗИИ
еДНоДНеВНА екскУр-
ЗИЯ до Одрин всеки 
петък. Справки на тел. 
0877/584-113. [12, 3]

коЗМеТИкА, МАсАж
ПрофесИоНАЛНИ МАсА-
жИсТкИ -  0876/735-
596. [22, 18]
МАсАжИ се предлагат на 
тел. 0897/219-833. [22, 
16]
сАЛоН ЗА красота „Шар-
лойс“ - фризьорски услу-
ги, мезотерапия за лече-
ние на целулит, стягане 
на кожата и косопад, Дар-
сонвал за почистване на 
петна, черни точки, акне, 
кола маски, перманентен 
грим, оформяне на вежди 
косъм по косъм по най-
новия метод GoLDEnEYE, 
лечебни масажи, поставя-
не на медицински обеци 
- 0877/24-05-84. [11, 3]

8Вестник „100 вести“ е единстве-
ният регионален всекидневник - излиза 
всеки ден без неделя. Във всеки брой 
се публикуват обяви. 8Гишето за 
обяви на входа на редакцията - Габро-
во, ул. „Отец Паисий“ 2, работи от 
7.30 до 17.00 ч. След 17 ч. обяви се 
приемат на 4 етаж. 
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сВЕТОзаР гаТЕВ

 Ориентировачите на 
клуб „Узана“ завоюваха 5 
призови места от прове-
деното Държавно първен-
ство по ориентиране за 
състезатели от 12 до 18 
години и Мастърс от 35 до 
75 години. Надпреварата 
се проведе във Варна, с 
масовото участие на бли-
зо 750 ориентировачи, в 
това число и гости от Ру-
мъния, Швеция и Швейца-
рия.
 За юношите стартовете 
бяха на спринт, дълга дис-
танция и щафети. В сприн-
та Алексадрина Пеева се 
пребори за бронзовото от-
личие, в конкуренцията на 
още 52 състезателки при 
момичетата до 12 години. 
 На третото място на 
почетната стълбичка се 
качи и Ева Симеонова при 
девойките до 16 години, 
изпреварвайки с минута 
съотборничката си Мар-
гарита Радева, която зае 
четвъртата позиция. Алек-
сандрина се представи 

още по-добре на 
2.1 километровата 
дълга дистанция и 
стана вицешампио-
нка при 12 годиш-
ните, а Михаил Ба-
лабанов се класира 
трети при момчета-
та до 14 години.  
 От щафетните 
надпревари габров-
ския клуб записа 
три втори и едно 
трето място. 
 Със сребърни 
медали се окичиха 
отборите при мом-
четата до 12 години 
(Йордан Тихомиров, 
Петър Кръстев, Бо-
рис Карабойков), 
момичетата до 12 
години (Алексан-
дрина Пеева, Ан-
дрея Попова, Анна 
Марея Игнатова) 
и девойките до 18 
години (Ева Симе-
онова, Маргарита 
Радева, Девора 
Аврамова). 
 Бронзови отли-
чия спечели трой-

ката при юношите до 
16 години - Тихомир 
Галов-младши, Миха-
ил Балабанов и Ми-
хаил Добромиров.
 З а  г р у п а т а 
Мастърс дисциплини-
те бяха спринт, сред-
на и дълга дистанция. 
Напълно очаквано 
трикратен шампион 
при Жени-35 стана 
състезаващата се 
треньорка на габров-
ските ориентировачи  
Елеонора Николова. 
Шампион стана и 
Стоян Дачев в най-
трудния старт - на 3.7 
километровата дълга 
дистанция при Мъже-
50. Три трети места 
завоюва Миглена Га-
тева в групата Жени-
40.
 По-рано през ме-
сеца представителите 
на КСО “Узана“ на-
правиха силно пред-
ставяне и в най-го-
лямото състезание 
по спортно ориенти-
ране у нас - Купа 

България. 41-о издание на 
тpиднeвнaтa нaдпpeвapa 
се проведе в Самоков 
и включвaшe двe cкъce-
ни дълги диcтaнции и 
пpecлeдвaнe с класиране 
по общо време от трите 
старта. 
 За призовите се бо-
риха 709 ориентировачи, 
сред които бяха и със-
тезатели от Италия, Ру-
мъния, Великобритания, 
Словения, Норвегия, Шве-
ция, Швейцария, Сърбия, 
Украйна, Гърция, Унгария, 
Финландия и Израел. Но-
сители на Купа България 
за 2017-а в своите въз-
растови групи станаха 
Елеонора Николова (Ж35), 
Стоян Дачев (М50) и Юлия 
Христова (Ж55). 
 Сребърни отличия за-
воюваха Михаил Балаба-
нов (М14), Мартин Пенчев 
(М20) и Силвия Шандурко-
ва (Ж35). С бронз се оки-
чи малката Ева Сархачева 
при момиченцата до 10 
години, както и Ана Марея 
Игнатова (Ж12) и Ева Си-
меонова (Ж16).

Съñòезàòелиòе нà КСО“Узàнà“ ñ 23 медàлà оò ДП зà юноши, девойки и Мàñòъðñ

 Седем състезатели на 
СК “Некст“ завоюваха ме-
дали от третия Национа-
лен турнир за деца по 
Таекуондо ITF за Купа „Се-
влиево“. В надпреварата, 
организирана от местния 
СК“Тервел“, Българската 
федерация по Таекуон-до 
ITF и Община Севлиево, 
взеха участие 150 малки 
таекуондисти от 13 клуба, 
които демонстрираха уме-

нията си в дисциплината 
„Спаринг“.
 СК „Некст“ се предста-
ви с 10 състезатели - чети-
рима при момчета на въз-
раст 7-9 години и шестима 
при 10-11 годишните - 4 
момчета и две момичета. 
При най-малките, 7 годиш-
ният Александър Андреев 
(кат. до 25 кг) и 9 годиш-
ният дебютант Александър 
Йорданов (кат. до 40 кг) 

завоюваха бронзови ме-
дали. Също в категория до 
40 килограма Ясер Абулиб-
де се окичи със сребро. В 
по-горната възрастова гру-
па (10-11 годишни), в най-
многобройната категория 
до 35 килограма, Кристо-
фор Филчев си проби път 
до финала с четири побе-
ди, но в спора за златото, 
след спорно отсъждане на 
съдиите, загуби и зае вто-

ро място. Също при 10-11 
годишните, но в категория 
до 50 кг, Йордан Йорданов 
взе бронз. 
 Представителките на 
слабия пол също се ка-
чиха на почетната стъл-
бичка. Янислава Иванова 
направи своя дебют с тре-
то място в категория до 
35 килограма, а Мелиса 
Салим завоюва сребро в 
категория до 45 кг.

Седем медàлà зà мàлкиòе òàлàнòи нà 
СК “некñò” оò òуðниð в Севлиево

ТиХОмиР ЦЪРОВ

 Еньовският венец на 
Къна Бочукова спечели 
първа награда от конкур-
са, организиран в Етног-
рафски музей на открито 
„Етър” на 24 юни. Журито 
- Емил Елмазов, предсе-
дател на Съюза на билка-
рите, Елена Минковаска и 
Павлина Дамянова, присъ-
ди второ място на венец, 
изработен от Кръстина 
Цветкова, трето - на Донка 
Дичева.
 Къна Бочукова спече-
ли и във втория конкурс, 
организиран в ЕМО „Етър” 
на 24 юни – за „Еньовски 
венци и китка”. Майстор-
ството на Кръстина Цве-
ткова й донесе отново вто-
ро място, а участниците от 
Народно читалище „Зора 

1872”, кв. Нова Махала, 
Габрово станаха трети. 
 Във всяка Момината 
китка са вплетени седем 
билки, но който я свива 
може да сложи още, за да 
привлече различни поло-
жителни влияния. 
 В ЕМО „Етър” много 
от момичетата, които са 
дошли да видят как се от-
белязва Еньовден, нито са 
станали преди изгрева на 
слънцето, нито знаят как 
да си свият Момина китка. 
Но това не е проблем, има 
кой да им покаже. Къна 
Бочукова и Кръстина Цве-
ткова свиват Момината 
китка, в която са вплетени 
седем билки. Те са - бяло 
еньовче, божур, седефче, 
невен, здравец, ружа и 
босилек. 
 Девойката добавя още 

няколко билки, които при-
вличат любовта: Омайни-
че, за да омайва ергени-
те. Лепка, за да се „лепят” 
по нея. Повет, за да се 
усукват ергените около 
момата. Любиче, за да я 
любят. 

 На Еньовден билките 
са най-лековити. Ако чо-
век носи дреха, боядиса-
на с естествени багрила, 
то тя също има целебни 
свойства. На Еньовден 
билките дават по-наситен 
цвят, когато се багри с тях. 

Това вярва Димитринка 
Илиева, която на Еньов-
ден боядисва гайтан с ес-
тествени багрила в ЕМО 
„Етър”. „Когато човек има 
болки в коляното, народът 
е създал една проста и 
ефективна рецепта. Уви-
ват болното място с плат 
от коноп и след известно 
време тя отшумява.”
 Димитринка Илиева 
извлича цвета на равнеца, 
една лечебна билка с осо-
бена сила. Тя дава и при-
ятния, наситен мек цвят на 
зеленикаво-жълтия гайтан. 
Вятърът разнася дим от 
огъня под менчето, в което 
Димитринка вари билката, 
но хората не го отбягват. 
Струва им се съвсем ес-
тествено да бъдат леко 
опушени, нали това пак е 
за здраве! 

нà Еньовден ñ Моминà киòкà ñе пðивличàò здðàвеòо и люáовòà, 
à койòо мине пðез венец – áолеñò не ãо зàñòиãà

 ЕньОВСКият ВЕнЕц се прави голям, колкото 
да може да мине човек през него. Увива се на зе-
лена черничева, ябълкова или крушова пръчка и се 
връзва с червен конец. Билките на празничния ве-
нец трябва да са седемдесет и седем и половина, 
колкото са болестите, които ходят по земята. 
Половинката е за т. нар. „незнайна болест”. Вярва 
се, че ако човек мине през Еньовски венец нито 
една от тях няма да го застигне.

 На 25 юни Николай 
Ненков представя пред по-
сетителите на ЕМО „Етър” 
един изчезващ занаят – 
копаничарството. Докато 
показва изработените от 
него съдове, той разказва 
историята си.
 Преди години Николай 
Ненков купува къща на 150 
години в габровския квар-
тал „Етъра”. Самата об-
становка го провокира да 
се занимава със занаят, 
свързан с бита на нашите 
предци. Избира копани-
чарството. Казва, че то 
се простира от направата 
на най-малките лъжици до 
дърворезбата. В миналото 
копаничарите са изработ-
вали съдовете, използвани 
в домакинството. 
 „Днес това е един от 
екзотичните занаяти, а 
„едно време” си е бил до-

машен мъжки занаят. Осо-
бено зимно време, мъжът 
сяда в къщи и си прави 
дървени лъжици и други 
съдове. С копаничарство 
се занимават и овчарите. 
То е в основата на дър-
ворезбата. Македонците 
казват на дърворезбари-
те копаничари”, разказва 
какво е научил за занаята 
си Николай Ненков. 
 Той е самоук, но кога-
то купува къщата на 150 
години по неговите думи 
„хваща мая”. Смисълът е, 
че тя го е провокирала 
да се развива като ко-
паничар. Не може да се 
издържа с този занаят, 
но го съхранява чрез из-
делията си. Николай не 
би направил съд от дър-
во, което е расло край 
пътя, тъй като е напоено с 
вещества, отразяващи се 

неблагоприятно върху ор-
ганизма на хората. Затова 
е критичен към вноса на 
китайски стоки от дърво. 
Смята, че не се изследват 
възможностите за такъв 
тип влияние.
 „Много е недооценен 
труда, влаган в дървените 
лъжици, а те са най-тър-
сените съдове. От векове 
е останало, че дървената 
лъжица е нещо просто. 
Понякога е по-трудно да я 
изработиш, отколкото една 
дървена паница.”
 „Богатите руснаци ис-
кат да се хранят с дървени 
съдове. В България една 
позната ми разказва, че в 
галерията й влязла жена, 
очевидно в отлично ма-
териално положение, и я 
попитала дали има нещо 
от Владимир Димитров-
Майстора. Все едно е в 

хранителен магазин и си 
купува кайма”, възмущава 
се Николай Ненков.
 Копаничарството е из-
куство, категоричен е той. 
Но казва, че не иска да се 
занимава с дърворезба. 
„Дърворезбари в България 
има много. Но кой ще съх-
рани основата в занаята? 
А тя е копаничарството.”
 Съдовете не могат да 
се изработват от всяко 
дърво. Николай Ненков 
смята, че това се дължи 
на различните енергии, 
които носят дърветата. 
Дървесината от трепетли-
ка унищожава негативното 
в човека, но не трябва да 
се прекалява в използва-
нето на такива съдове. Ни-
колай не усеща енергийни-
те влияние на дърветата, 
но разбира от кое може 
да изработи съд и от кое 

не, тъй като не всяко се 
поддава на обработка. 
 „Хората казват, че от 
всяко дърво свирка не 
става. Може да се доба-
ви, че и от всяко дърво 
лъжица не става - шегува 
се Николай Ненков и дава 
пример защо се правят 
лъжици от върба: - Това 
дърво съдържа салицил, 

а той е в основата на 
аспирина. Сега разни май-
стори правят лъжици от 
бук. Но той е диво дърво, 
с него можеш да опушиш 
сланина, но съд не бива 
да изработваш. Добре е 
да се ползват плодни дър-
вета. Старите копаничари 
правят от тях дори канел-
ките за буретата.”

 Докато Николай раз-
казва за занаята си, при 
него се спират посетители, 
за да научат, че дългата 
почти метър лъжица е за 
разбъркване на курбан. 
Изработена е от орехо-
во дърво, обработена е с 
естествен лак, получен от 
изваряването на изгнили 
орехови шушлюпини.

Копàничàðяò николàй ненков: „Оò вñяко дъðво лъжицà не ñòàвà”


