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търси да назначи на работа 	.ШлаЙФисТ на плосък ШлаЙФ	.ТЕхнолог програМисТ 	.опЕраТори на МаШини с Цпу 	.опЕраТори на униВЕрсални МаШини	.зъБоФрЕзисТи
 ниЕ прЕдлагаМЕ: 
 1. Отлично заплащане, допълнителни финансови 
бонуси, ваучери за храна и транспорт. 
 2. Работа в екип от млади, амбициозни хора, 
доказани професионалисти. 
 3. Възможност за придобиване на квалификация 
и професионално израстване.

спраВка на тел. 066/899-542 или 
0879/406-796 - Величка раева, личен състав.

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
	 Между	Община	Севли-
ево	 и	Сдружение	 „21	 век“	
-	 сдружение	 на	 работо-
датели,	 има	 много	 добри	
взаимоотношения.	 Както	
сдружението,	 така	 и	 фир-
ми,	 които	 не	 са	 негови	
членове,	 но	 са	 обществе-
но	 ангажирани,	 подпома-
гат	освен	различни	иници-
ативи	на	Общината,	така	и	
училища,	спортни	клубове,	

болницата,	 изграждане	 на	
спортни	 и	 детски	 площад-
ки.	 Това	 взаимодействие	
съществува	 от	 години,	 ко-
ментира	 кметът	 на	Севли-
ево	д-р	Иван	Иванов.
	 „Миналата	 година	 с	
бюджетни	 средства	 и	 с	
помощта	 на	 „Идеал	 Стан-
дарт“	 подпомогнахме	 хи-
рургичното	 отделение	 на	
болницата.	 Тази	 година	
сме	 предвидили	 сред-

ства	 да	 направим	 ремонт	
на	 вътрешно	 отделение.	
Само	 преди	 седмица	 три	
от	 най-големите	 работо-
датели,	 заедно	с	Община-
та,	подпомогнаха	детското	
отделение	 със	 средства	
да	 се	 купят	 нови	 легла,	
нови	 шкафчета.	 Фирмите,	
които	помогнаха,	са	„Иде-
ал	 Стандарт“,	 „Хамбергер	
България“	 и	 АББ.	 Фирми	
подпомагат	 и	 културния	

календар	 на	 Общината“,	
казва	още	д-р	Иванов.
	 Дарителството	 в	 Се-
влиево	 не	 е	 от	 вчера.	
През	 миналия	 век	 има	
хора,	 които	 са	 оставили	
на	 следващите	 поколения	
свои	имоти,	сгради,	за	да	
се	 ползват	 за	 обществе-
ни	 цели.	 Затова	 започва	
изграждането	 на	 алея	 на	
дарителите	 в	 центъра	 на	
града.	

	 Там	 ще	 присъстват	
най-известните	 дарители	
на	Севлиево	в	миналото	и	
днес.	В	момента	се	работи	
върху	визията	на	обекта.
	 „Аз	съм	благодарен	на	
бизнеса	в	Севлиево,	и	на	
големите,	 а	 и	 на	 по-мал-
ките	фирми,	всеки	според	
възможностите	си	продъл-
жава	 да	 бъде	 обществено	
ангажиран“,	 допълва	 кме-
тът.

	 На	10	март	2018	г.	в	град	Шумен	се	проведе	Трети	
национален	 конкурс	 „Децата	 на	 България	 пеят,	 танцу-
ват,	рисуват“.	Той	беше	организиран	от	Община	Шумен,	
СУ	 „Сава	 Доброплодни“	 и	 Народно	 читалище	 „Добри	
Войников“.
	 Сред	 многото	 участници	 беше	 и	 Дияна	 Делуди,	
ученичка	на	Цветан	Радков	–	преподавател	по	тамбура	
и	 китара	 към	 читалище	 „Св.	 Св.	 Кирил	 и	 Методий“	 -	
Габрово.	 Със	 своето	 изпълнение	 талантливата	 млада	
тамбуристка	 успя	 да	 спечели	 първо	 място.	 Нейните	
изпълнения	 бяха	 Пролетно	 пайдушко	 хоро	 и	 Елизина	
копаница.

	 На	 територията	 на	
Габрово	 от	 30	 март	 до	 1	
април	ще	се	проведе	Вто-
рата	 сесия	 на	 XIV	 Нацио-
налeн	събор	на	Български	
младежки	 Червен	 кръст.	
На	 форума	 се	 очаква	 да	
присъстват	близо	120	чер-
венокръстци,	 представите-
ли	на	младежката	органи-
зация	 от	 цялата	 страна.	
Откриващото	 заседание	
на	 Националния	 събор	 на	
Българския	младежки	Чер-
вен	 кръст	 ще	 се	 проведе	
на	30	март	от	16,30	часа	в	
Актовата	 зала	 на	 Нацио-

нална	 Априловска	 гимна-
зия	 с	 домакинството	 на	
Областната	 организация	
на	БЧК	–	Габрово.	
	 Националният	 събор	
ще	 протече	 в	 две	 части.	
На	30	март	ще	бъдат	раз-
гледани	 и	 подложени	 на	
гласуване	 отчет	 за	 дей-
ността	 на	 организацията	
за	изминалата	2017	година	
и	 отчет	 на	 Комисията	 по	
съответствието.	За	31	март	
предварителният	 дневен	
ред	 включва	 приемане	 на	
годишен	 план	 за	 дейност-
та	на	БМЧК	през	2018	 го-

дина,	междинен	анализ	за	
изпълнение	 на	 Стратегия	
за	 развитие	 на	 БМЧК	 до	
2020	 година	 и	 промени	 в	
Статута	на	БМЧК.
	 В	 заседанията	 на	 На-
ционалния	събор	ще	участ-
ват	председателят	на	БЧК	
акад.	 Христо	 Григоров,	
председателят	 на	 Област-
ната	 организация	 на	 БЧК	
в	Габрово	д-р	Георги	Шан-
дурков,	 генералният	 ди-
ректор	 на	 БЧК	 д-р	София	
Стоименова,	 заместник	
генералният	 директор	 д-р	
Славита	 Джамбазова,	 ди-

ректорът	 на	 Секретариата	
на	ОбС	на	БЧК	 -	 Габрово	
Стефан	 Стойчев,	 партньо-
ри	 и	 съмишленици	 на	 ор-
ганизацията.
	 На	 31	 март	 всички	
гости	 и	 делегати	 на	 На-
ционалния	 събор	 ще	 се	
включат	 в	 символично	 от-
белязване	на	предстояща-
та	 140-годишнина	 на	 Бъл-
гарския	Червен	кръст	чрез	
пускането	 на	 140	 червени	
и	 бели	 балона,	 символи-
зиращи	основните	цветове	
на	емблемата	на	организа-
цията.

НадЕЖда ТиХОВа
	 Над	 110	 фокусници	 от	
9	 държави	 се	 очаква	 да	
пристигнат	в	края	на	сед-
мицата	в	Габрово	за	учас-
тие	 в	 поредното	 издание	
на	Магичната	среща	„Злат-
на	 котка“,	 която	 ще	 се	
проведе	от	23	до	25	март.	
За	 седма	 поредна	 годи-
на	 Габрово	 ще	 е	 столица	
на	 магията,	 благодарение	
на	усилията	на	габровския	
маг	 Йордан	 Белев,	 „Quick	

Hands	 Project”	 и	 помощта	
на	 габровската	 Община.	
За	 първи	 път	 през	 тази	
година	 фестивалът	 на	 ма-
гьосниците	от	близо	и	да-
леч	ще	 е	 тридневен.	Спо-
ред	 главния	 организатор	
Дани	 Белев	 отличаващото	
е	 изключително	 приятел-
ската	атмосфера	на	фору-
ма,	чиято	цел	е	да	издига	
авторитета	 на	 магията,	 и	
участниците	 нямат	 търпе-
ние	 да	 дойде	 най-магич-

ното	 време	 на	 годината,	
за	 да	 се	 съберат	 отново	
в	 Габрово.	 Най-магичното	
време	 всъщност	 е	 около	
1	 април.	 Освен	 като	 Ден	
на	шегата,	той	се	отбеляз-
ва	 и	 като	 професионален	
празник	на	всички	магьос-
ници.	Срещата	на	магията	
в	столицата	на	хумора	ус-
пешно	 превръща	 Габрово	
и	 в	 столица	 на	 магията.	
Доказателство	 за	 това	 е	
признанието	 на	 всички	

гости	от	близо	и	далеч,	от	
всички	 ръководители	 на	
магически	 организации	 от	
Турция,	 Сърбия,	 Македо-
ния,	Гърция,	че	габровски-
ят	фестивал	е	наистина	на	
топ	европейско	ниво	и	 те	
го	 признават	 за	 най-до-
брия	на	Балканите.
	 „Идеята	 ни	 е	 да	 про-
дължим	да	развиваме	този	
фестивал,	 тази	 магична	
среща	 с	 приятелска	 ат-
мосфера	 и	 всички	 тук	 да	

се	 чувстват	 като	 едно	 го-
лямо	семейство	-	коменти-
ра	 Дани	 Белев.	 -	 Искаме	
да	 се	 разраства	 все	 по-
вече.	Това	 довежда	много	
нови	 хора	 в	 града,	 които	
го	опознават	и	се	влюбват	
в	Габрово.	Много	от	хора-
та	от	чужбина,	особено	от	
Гърция	и	Турция,	казват,	че	
идват	 тук	 не	 само	заради	
шоуто,	 а	 и	 заради	 града,	
заради	любими	места	като	
„Етър“	и	Боженци.“

Маãèчíата ñрåща „Златíа кîтка” îчаква íад 110 учаñтíèцè

Алåя íа дарèтåлèтå èзãраждат в Сåвлèåвî
на стр. 8

Гаáрîвî щå áъдå дîмакèí íа 
Нацèîíалíèя ñъáîр íа БМЧК

Дèяíа Дåлудè îтíîвî íа първî мяñтî 
в íацèîíалåí кîíкурñ

на	националния	кръг	на	Националната	олимпиада	по	информатика	в	гр.	Стара	Загора	-	един	златен	и	един	
сребърен	медал	и	още	много	грамоти	за	отлично	представяне!
	 Национална	олимпиада	по	информатика	-	Национален	кръг,	се	проведе	от	16	до	19	март	2018	г.	в	Стара	
Загора.	Състезателните	дни	бяха	17	и	18	март	(събота	и	неделя).	В	понеделник	преди	обяд	(19	март)	се	
проведе	контролно	състезание	за	разширените	национални	отбори	младша	и	старша	възраст.

Умåí ãаáрîвåц 
прèмамè 
èзмамíèк ñ 
кèлî златî è  
35 хèлядè
Мîшåíèцèтå плашåлè 
ñтарцèтå ñъñ ñèрèйцè 
„ñ ãîлè ãлавè“ è ñъñ 
ñпåцèалåí ñкåíåр, кîйтî 
îткрèвал ñкрèтè парè è 
цåííîñтè на стр. 2

Отлèчíî прåдñтавяíå íа îтáîра íа ПМГ „Акад. Иваí Гюзåлåв” - Гаáрîвî
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ОБЯВЛЕНИЕ

„ОББ” АД /правоприемник на „Сибанк“ ЕАД/, 
в качеството на заложен кредитор, обявява на 
заинтересованите лица, че от 21.03.2018 г. до 04.04.2018 г., 
на основание чл. 37 и сл. от Закона за особените залози, 
ПРОДАВА В СЪВКУПНОСТ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 
идентификатор 14218.550.377, целият с площ 6604 кв.м, 
находящ се в гр. Габрово, ул. „Бодра смяна“ №1, ведно с 
построените в имота СГРАДИ с обща застроена площ 
2087 кв.м, ведно с построените в него: А/ СГРАДА   с 
идентификатор 14218.550.377.1, представляваща 
едноетажна сглобяема къща „Кайлъка“, със застроена 
площ 83 кв.м, Б/ СГРАДА с идентификатор 14218.550.377.2, 
представляваща едноетажна сграда, със застроена площ 
88 кв.м, В/ СГРАДА с идентификатор 14218.550.290.4, 
„бивша столова“, със застроена площ 945 кв.м и Г/ СГРАДА 
с идентификатор 14218.550.377.5, представляваща 
Масивна едноетажна сграда /складово стопанство/, 
със застроена площ 971 кв.м, както и отделна продажба 
на движими вещи - МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И 
ОБОРУДВАНЕ, посочени на сайта на банката www.cibank.
bg, всички собственост на „ВЕЗНА“ ЕООД с ЕИК 107521117. 
Условията за продажба са на разположение в сградата 
на “ОББ” АД на адрес: гр. София, ул. “Св. София” №5 и на 
Интернет страницата на банката на адрес: www.cibank.bg. 
Тел. за контакти: 02/90 29 191 – Петър Петров.

	 Противодействието	
на	 битовата	 престъпност	
и	 състоянието	 на	 репу-
бликанската	пътна	мрежа	
бяха	 основните	 теми	 на	
оперативно	 заседание	 на	
правителството,	 свикано	
на	 19	 март	 от	 министър-
председателя	 Бойко	 Бо-
рисов,	съобщиха	от	прес-
центъра	на	МС.
	 Премиерът	 възложи	
на	 министъра	 на	 вътреш-
ните	 работи	 организира-
нето	 на	 видеонаблюде-
нието	и	осигуряването	на	
полицейско	 присъствие	 в	
малките	 населени	 места	
да	стане	негов	личен	при-
оритет.	
	 Борисов	 нареди	 също	
така	 при	 пътуванията	 си	
в	страната	и	участието	си	
в	анализи	за	работата	на	
областните	 дирекции	 на	

МВР	 Валентин	 Радев	 да	
провежда	 срещи	 с	 всич-
ки	 кметове,	 включително	
кметските	наместници,	да	
се	 информира	 лично	 от	
тях	за	работата	на	мобил-
ните	 полицейски	 групи	 и	
да	предприема	незабавни	
мерки	 за	 подобряването	
й,	 ако	 бъдат	 докладвани	
проблеми.
	 Министър-председате-
лят	обвърза	осъществява-
нето	 на	 пътните	 ремонти	
с	 безопасността	 на	 дви-
жението.	 Той	 препоръча	
администрацията	 на	 АПИ	
и	полицията	да	бъдат	ан-
гажирани	 активно	 с	 оси-
гуряване	 на	 сигурността	
на	 пътуващите	 по	 време	
на	 ремонтите,	 както	 и	 с	
подпомагане	 на	 местните	
власти	при	изпълнение	на	
отговорностите	 им	 по	 от-

ношение	 на	 общинските	
пътища.	
	 „Убеден	съм,	че	имаме	
и	сили,	и	мощности,	стига	
да	 има	 воля	 и	 желание.	
Не	само	да	регистрираме	
хорското	нещастие.	Защо-
то	 като	 си	 счупиш	 джан-
тата	и	пукнеш	гумата	–	да	
говорим	 за	 европейска	
интеграция,	
	 Европейски	 съюз,	 ев-
ропейско	 председател-
ство...	 Последното,	 което	
минава	 на	 хората	 през	
ума,	е	това.	Двеста	хиля-
ди	 души	 администрация	
имаме!	Ако	трябва,	всички	
ги	 изкарвате	 навън	 и	 до-
като	не	се	поправи	–	сто-
ят,	 алармират.	 И	 тогава	
ще	 видите	 как	 много	 по-
бързо	ще	стане	ремонтът“,	
посочи	 премиерът	 Бори-
сов.

Прåñтъпíîñтта è ñъñтîяíèåтî íа пътèщата 
- îñíîвíè тåмè íа заñåдаíèåтî íа МС

НадЕЖда ТиХОВа

	 Протестна	 нота	 от	 на-
ционално	 представителни-
те	 организации	 на	 и	 за	
хора	с	 увреждания	 тръгна	
вчера	от	Габрово	към	пре-
зидента,	 председателя	 на	
Народното	 събрание,	 пре-
миера,	 председателите	 на	
парламентарните	 групи	 и	
комисии,	 на	 парламентар-
но	 представените	 партии,	
омбудсмана,	 председателя	
на	Комисията	за	защита	от	
дискриминация,	 областния	
управител	 и	 габровските	
медии.	 Такива	 протестни	
ноти	 ще	 бъдат	 изпратени	
от	всичките	28	области	на	
страната,	 а	 на	 11	 април	
хората	 с	 увреждания	 ще	
се	съберат	в	столицата	на	
площад	„Независимост“	на	
национален	 протест	 под	
мотото	 „Не	 на	 реформи,	
отнемащи	права“.	От	цяла-
та	 страна	 ще	 се	 съберат	
протестиращи	 в	 защита	
на	 интересите	 на	 хора-
та	с	увреждания	и	против	
провежданата	политика	на	
реформи	 в	 областта	 на	
медицинската	 експертиза	
и	 оценката	 на	 работоспо-

собността,	които	ще	дове-
дат	до	отнемане	на	права	
и	доходи.
	 „На	проведеното	на	22	
февруари	 2018	 г.	 съвмест-
но	 заседание	 на	 Комиси-
ята	 по	 труда,	 социалната	
и	 демографска	 политика	
и	 Комисията	 по	 здраве-
опазване	 към	 Народното	
събрание	 за	 първи	 път	
публично	 беше	 заявено,	
че	планираната	реформа	в	
областта	 на	медицинската	
експертиза	 и	 оценката	 на	
работоспособността	 пред-
виждат	кардинална	промя-
на	 на	 действащия	 модел,	
която	 ще	 доведе	 до	 от-
немане	 правото	 на	 инва-
лидна	 пенсия“	 -	 пише	 в	
Протестната	 нота.	 Хората	
с	увреждания	се	обявяват	
против	такъв	тип	реформа	
и	настояват	въвежданите	у	
нас	 медицински	 стандар-
ти	 да	 не	 са	 различни	 от	
действащите	 в	 Европей-
ския	 съюз.	 В	 протестната	
нота	 се	 твърди	 още,	 че	
включването	 в	 решението	
на	ТЕЛК	само	на	водещото	
заболяване	 с	 цел	 намаля-
ване	 степента	 на	 увреж-
дането	 е	 неправилно,	 а	 с	

въвеждането	на	оценка	на	
работоспособността	 с	 цел	
постигане	 на	 икономии	 в	
бюджета	на	НОИ	ще	бъде	
премината	 допустимата	
граница	на	 справедливост	
и	 солидарност.	 В	 протест-

ната	 нота	 се	 настоява	
още	 при	 разработване	 на	
планираните	 промени	 да	
бъде	 приложен	 комплек-
сен	подход,	който	да	даде	
ясен	отговор	на	бъдещата	
политика	 в	 областта	 на	

правото	на	получаване	на	
интеграционна	 добавка	 и	
нейния	 размер,	 обвързан	
с	 минималната	 работна	
заплата	 или	 линията	 на	
бедност.	Освен	това	с	бъ-
дещата	 реформа	 е	 нало-

жително	да	се	облекчи	бю-
рократичната	процедура	и	
лицата	 с	 увреждания	 да	
преминават	 на	 една	 ко-
мисия,	която	да	извършва	
медицинската	 експертиза,	
оценката	 на	 функционал-
ността	и	социалната	оцен-
ка.
	 Национално	 предста-
вителните	 организации	 на	
хора	 с	 увреждания	 насто-
яват	 за	 разработване	 на	
нов	социален	модел,	който	
да	 ограничи	 корупционни-
те	 практики,	 да	 увеличи	
контрола	 и	 да	 разпреде-
ли	 справедливо	 публич-
ния	 финансов	 ресурс.	 В	
Протестната	 нота	 се	 из-
брояват	 и	 някои	 искания	
като:	Достъпно	и	качестве-
но	 здравеопазване	 и	 ме-
дицинска	 рехабилитация;	
Премахване	 на	 бариерите	
в	 архитектурната,	 инфор-
мационната	 и	 транспорт-
ната	 среда;	 Адекватно	
образование	 и	 професио-
нално	 обучение,	 което	 да	
гарантира	професионално-
то	 и	 личностно	 развитие;	
Европейска	 политика	 на	
трудова	 заетост,	 въвежда-
ща	 многобройни	 инстру-

менти	за	подкрепа.
	 „Ние	 настояваме	 за	
подобряване	 качеството	
на	 социалните	 услуги	 и	
повишаване	 на	 стандар-
тите	за	 тяхната	издръжка.	
Необходимо	 е	 моделът	 за	
предоставяне	на	медицин-
ски	 изделия	 и	 помощно-
технически	 средства	 да	
гарантира	 тяхното	 високо	
качество	 и	 ограничаване	
на	 корупционните	 практи-
ки	в	тази	сфера“	-	се	каз-
ва	още	в	Протестната	нота	
на	 национално	 предста-
вителните	 организации	 на	
и	 за	 хора	 с	 увреждания.	
След	 пресконференция	
вчера,	 освен	 на	 журна-
листи,	 тя	 беше	 връчена	
официално	и	на	областния	
управител	 Невена	 Петко-
ва.	 С	 Протестната	 нота	 и	
мотивите	 за	 протестите,	
изложени	подробно	от	Ва-
сил	 Долапчиев	 –	 предсе-
дател	на	Съюза	на	слепи-
те	в	България,	се	запозна	
и	 народният	 представител	
Кристина	 Сидорова	 на	
пресконференцията	в	Цен-
търа	 за	 рехабилитация	 и	
интеграция	 на	 Съюза	 на	
слепите	в	Габрово.
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Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 На 02.04.2018 г. от 09:00 до 16:30 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	 ул.	 „Единство“,	 ул.	 „Зеленика“,	 ул.	 „Лисец“,	
ул.	„Иглика“,	„Морвежки	скали“,	ул.	„Орехи“,	ул.	„Све-
жест“,	ул.	„Сини	скали“,	ул.	„Топлеш“,	ул.	„Камчия“,	ул.	
„Тодорчета“,	ул.	„Здравна“	№	1.
 Временни	 смущения	 в	 електрозахранването	 са	
възможни от 09:00 до 09:30 ч. и от 16:00 до 16:30 
ч. в	 районите	 на	 град	 Габрово:	 ул.	 „Бодра	 смяна”,	
бул.	 „Никола	Вапцаров”,	 ул.	 „Турски	дол”,	 ул.	 „Васил	
Петлешков”,	 ул.	 „Спортна”,	 ул.	 „Ягода”,	 ул.	 „Дружба”,	
ул.	„Люляк”,	ул.	„Нов	път”,	ул.	„Струма”,	ул.	„Здравна”,	
както	 и	 на	 фирмите:	 ТЕСПОМ,	 „Терахим-97“	 ООД	 и	
„Пластформ”	-	за	трите	обекта,	фирма	„Апронекс”	на	
бул.	„Трети	март”	№	83,	„Български	пощи	Габрово	4”	с	
местонахождение	бул.	„Никола	Вапцаров“	№	21,	„СД	
Нимфа	-	Генчев“,	„Ню	Ейдж	България”	ООД,	ЕТ	„Роси-
ца	Шопова“,	ЕТ	„Монца”,	ЕТ	„Лора-Мари”.	
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	
обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	 Оряховица	 се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.	Допълнителна	инфор-
мация	можете	да	получите	на	тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 10.04.2018 - 12.04.2018 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	град	Габрово:	с.	Свинарски	дол.	
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	
обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	 Оряховица	 се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 На 05.04.2018 г. от 13:00 до 16:45 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	 „Д-р	Петър	Берон“	10-20,	ул.	 „Хан	Крум“	
15-58,	 ул.	 „Любен	 Каравелов“	 46,	 ул.	 „Градище“	 4-8,	
ул.	 „Луна“,	 ул.	 „Иван	 Димов“	 4-6,	 30-38,	 ул.	 „Андрее-
во“	1	-	18,	ул.	„Градище”	9-51,	ул.	„Любен	Каравелов”	
46,	ул.	 „Острец“	4-16,	фирмите,	захранващи	се	от	ТП	
„Точмаш“	на	ул.	„Любен	Каравелов”	26,	Радио	„Буме-
ранг“	от	БКТП	„Роден	край“.
 Временни	 смущения	 в	 електрозахранването	 са	
възможни от 13:00 до 13:15 ч. и от 16:30 до 16:45 ч. в	
районите	на	град	Габрово:	кв.	Търсии,	ул.	„Осми	март”	
17-57	и	24-72,	ул.	„Бистра”	1,	ул.	„Букет”	6-8,	ул.	„Зелен	
бряг”	12-16	и	17,	ул.	„Смели	хора”	3,	ул.	„Строител”	1	
и	10-12,	ул.	„Криволак”	2,	3,	20,	27	и	29,	ул.	„Д-р	Петър	
Берон“	 10,	 ул.	 „Мир”	 2-20	 и	 13-49,	 ул.	 „Моневци”,	 ул.	
„Плодородие”	1	и	12,	ул.	„Съревнование”	1-7,	ул.	„Ро-
ден	край“	20-49,	ул.	„Хан	Крум”	15-35	и	42-60.	
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	
обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	 Оряховица	 се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

РУЖа ЛЮБЕНОВа
	 Мъж	 от	 квартал	 на	
Габрово	 успя	 да	 примами	
нагъл	 телефонен	 измам-
ник	 и	 да	 го	 предаде	 на	
полицията.	 Човекът	 отлич-
но	 съзнавал	 алчността	 на	
този	 тип	 хора	 и	 заложил	
подходящ	 капан	 –	 един	
килограм	 злато	 и	 35	 000	
лева.	В	резултат	 бил	 спи-
пан	 30-годишен	 мъж	 от	
Русе,	 дошъл	 да	 прибере	
тлъстата	 плячка.	 Оказа-
ло	 се,	 че	 ден	 преди	 това	
88-годишна	 жена	 му	 дала	
900	 лева,	 измамена	 по	
сценария	 „съдействие	 на	
полицията“.	
	 Случаят	 беше	 решен	
тези	 дни	 на	 първа	 ин-
станция	 в	 Районния	 съд	
в	Габрово.	Подсъдимият	Г.	
И.	Г.	от	Русе	-	до	момента	
неосъждан,	 с	 начално	 об-
разование,	безработен,	на	
осем	месеца	лишаване	от	
свобода	 –	 условно,	 с	 три	
години	 изпитателен	 срок.	
Присъдата	 може	 да	 бъде	
обжалвана	пред	Окръжния	
съд	в	Габрово.
	 Това	 е	 поредният	 слу-
чай	на	осъдено	„муле“	-	ку-
риер	на	измамниците,	без	
да	 се	 стига	 до	 главните	
организатори	 и	 „шапките“	
им.
	 По	 делото	 стана	 ясно	
как	и	с	какво	тези	измам-
ници	 заплашват	 възраст-
ните	хора	и	как	се	отразя-
ва	 това	 на	 психиката	 им.	
Например	 при	 спомената	

88-годишна	 габровка,	 коя-
то	 предала	 на	 измамника	
900	 лева.	 На	 27	 декем-
ври	 2016	 г.	 тя	 получила	
обаждане	на	домашния	си	
телефон	 от	 човек,	 който	
й	 се	 представил	 за	 се-
кретар	 на	 криминалната	
полиция.	Той	й	казал,	че	я	
следят	 група	 измамници,	
които	 вършат	 измами	 по	
телефона.След	 това	 я	 по-
питал	къде	живее	точно	и	
жената	 съобщила	 адреса	
си.	 Тогава	 мнимият	 поли-
цай	й	обяснил,	че	 групата	
измамници	тъкмо	влизат	в	
жилищния	 й	 блок	 и	 носят	
уред,	 който	 открива	 скри-
ти	 пари	 и	 скъпоценности.	
Допълнил,	че	не	трябва	да	
им	отключва,	защото	били	
много	жестоки	и	изтезава-
ли	жертвите	 си.	 За	 да	 не	
може	 носеният	 от	 измам-
ниците	уред	да	открие	па-
рите,	трябвало	да	ги	скрие	
в	хладилника,	а	след	това	
й	 предложил	 да	 хвърли	
парите	си	от	 терасата,	 за	
да	ги	вземат	чакащите	под	
блока	и	полицаи,	за	да	ги	
съхраняват	 Обяснил	 й	 че	
в	 последствие	 парите	 ще	
й	 бъдат	 върнати.	 Жената	
повярвала.	 Събрала	 всич-
ките	 налични	 средства,	
поставила	 ги	 в	 полиети-
ленов	 плик	 и	 излязла	 на	
терасата.	 После	 излязла	
на	терасата		и	видяла,	че	
до	 блока	 чака	 непознат	
мъж,	 за	 който	 предполо-
жила,	че	е	изпратеният	от		

„полицая.	Хвърлила	плика,	
а	 оня	 долу	 ги	 прибрал	 и	
изчезнал.
	 И	тук	случаят	стига	до	
мъжа	 от	 габровския	 квар-
тал,	 който	 примамил	 из-
мамника.	Ден	след	случая	
с	жената,	 на	 28	 декември	
2016	 г.	 ситуацията	 се	 пов-
торила.	 	 Домашният	 теле-
фон	 звъннал	 и	 домакинът	
чул	как	някой	отсреща	му	
се	 представя	 за	 комисар	
И.	от	криминална	полиция.	
После	 го	 предупредил,	 че	
в	 момента	 се	 провежда-
ла	 акция	 по	 залавяне	 на	
телефонни	 измамници,	
като	 били	 хванали	 двама	
от	 тях,	 но	 търсели	 оста-
налите.	 При	 задържането	
на	 тези	 двама	 от	 група-
та	 полицейските	 служите-
ли	 били	 намерили	 в	 един	
от	 тях	 списък	 на	 хората,	
които	 следвало	 да	 бъдат	
измамени	 и	 телефонния	
номер	 на	 габровеца	фигу-
рирал	 в	 списъка.	 Измам-
никът	 обяснил,	 че	 когато	
с	него	се	свържат	„онези“	
телефонни	 измамници	 да	
не	 затварял	 телефона	 си,	
а	 да	 наберял	 последова-
телно	 123,	 като	 това	 бил	
начина	 да	 се	 свърже	 с	
полицейските	служители.
	 Разговорът	 приключил,	
а	за	габровеца	вече	няма-
ло	 съмнение,	 че	 е	 попад-
нал	на	измамници.Веднага	
след	това	телефонът	отно-
во	звъннал	и	женски	глас,	
представящ	се	за		дъщеря	

му,	съобщил,	че	е	в	болни-
ца	и	са	необходими	50	000	
лв.	за	операция.	След	това	
мъжки	 глас,	 представящ	
се	 за	 д-р	 Х.	 продължил	
разговора	 и	 му	 казал,	 че	
е	 следен,	 знаели,	 че	 има	
пари	 и	 да	 не	 се	 инати,	
защото	 щял	 да	 му	 прати	
сирийци	с	голи	глави,	кои-
то	да	го	пребият.		Добавил	
също,	че	имали	специален	
скенер,	 с	 който	 открива-
ли	 в	 домовете	 на	 хората	
скрити	 пари	 и	 ценности.	
След	приключване	на	този	
разговор	 отново	 се	 оба-
дил	„комисарят“,	който	по-
твърдил,	че	престъпниците	
разполагат	 със	 скенер	 за	
откриване	 на	 пари	 и	 цен-
ности.	 За	 да	 ги	 скрие	 от	
тях	трябвало	да	ги	постави	
в	плик	и	във	фризера.
	 И	 тогава	 габровецът	
взел	 нещата	 в	 свои	 ръце	
-	 съобщил	 на	 мнимия	 по-
лицай,	 че	 разполага	 със	
сумата	 от	 35	 000	 лв.	 и	
килограм	 злато	 в	 накити.	
По	време	на	разговора	из-
мамникът	описал	сградите	
на	 улицата,	 на	 която	 жи-
веел	 габровецът,	 от	 което	
на	 последния	 му	 станало	
ясно,	 че	 около	 домът	 му	
има	човек	от	бандата.
	 Затова	 предложил	 да	
постави	 в	 найлонова	 тор-
ба	 35-те	 хил.	 лв.	 и	 кило-
грамът	 златни	 накити	 и	
всичко	да	остави	до	жълт	
на	цвят	контейнер	за	смет	
в	 близост	 до	 кварталния	

магазин.	 Измамникът	 при-
ел.	 Габровецът	 обаче	 до-
пълнил,	 че	 е	 възрастен	 и	
трудно	 подвижен	 и	ще	 се	
забави	 докато	 отиде	 до	
контейнера.	Това	го	напра-
вил	за	да	може	да	спече-
ли	 време	 и	 да	 се	 свърже	
от	мобилния	си	телефон	с	
полицията	в	Габрово.
	 „Муле“-то	 на	 измамни-
ците,	направлявано	по	 те-
лефона	от	боса	си,		ведна-
га	 тръгнало	 към	 квартала	
да	прибере	торбата	с	пари	
и	 злато.	През	 това	 време	
габровецът	 сложил	 в	 тор-
бата	 вестници,	 за	 да	 из-
глежда	пълна	и	излязъл	от	
домът	си,	като	се	насочил	
към	 контейнера.	 Докато	
вървял	към	него	видял,	че	
на	 улицата	 има	 непознат	
мъж.	 Габровецът	 пуснал	
торбата	на	уреченото	мяс-
то	 и	 се	 отдалечил,	 забе-
лязвайки	 как	 непознатият	
се	 впуска	 към	 торбата.	
В	 същото	 време	 видял	 и	
чул	как	непознатият,	който	
говорел	 по	 мобилния	 си	
телефон,	 казал:	 „Клопка,	
клопка,	е	бягам!“.	Въпреки	
това	 бил	 заловен	 от	 дош-
лите	на	място	полицаи.	
	 След	 залавянето	 му	
подсъдимият	Г.	И.	Г.,	който	
се	 оказал	 от	 Русе,	 пре-
дал	намиращата	се	в	него	
сума	от	880	лв.-	остатъкът	
от	 900	 лв.	 на	 възрастната	
жена,	 измамена	 предния	
ден.

Умåí ãаáрîвåц прèмамè èзмамíèк ñ кèлî златî è 35 хèлядè
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ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
	 Разтревожени	 родите-
ли	на	малчугани	от	детска	
градина	„Явор“	са	написа-
ли	писмо	до	Общински	съ-
вет	 -	Габрово	и	до	народ-
ния	представител	Николай	
Сираков.	 Писмото	 е	 по-
дписано	 от	 150	 родители.	
Те	са	обезпокоени,	че	дво-
рът,	в	който	играят	децата	
им,	 е	 твърде	 нелицеприя-
тен.	Там	 е	 кално,	 мръсно,	
след	 игрите	 се	 налага	
обувките	на	децата	специ-
ално	 да	 се	 почистват.	 Не	
само	децата,	но	учители	и	
родители	се	изпоцапват	 в	
калта	 по	 двора	 на	 гради-
ната.	За	това	сигнализира	
на	 последното	 заседание	
на	местния	парламент	об-
щинският	 съветник	 Рачо	
Шейтанов.
	 Родителите	 са	 съглас-
ни	 със	 собствен	 труд	 да	
подпомогнат	 Общината	 да	
се	 ремонтира	 детската	
площадка.	Настояват	поет-
апно	първо	площадката	за	
игра	 да	 се	 оправи,	 после	
да	 се	 извърши	 цялостна	
реконструкция	на	двора	в	
детската	градина.	Най-тре-
вожно	е	според	родители-
те,	че	няма	ударопоглъща-

ща	 настилка	 на	 детските	
площадки.	
	 „Посетих	 градината.	
Всички	тревоги	на	родите-
лите	 се	 потвърждават.	 С	
очите	си	видях,	че	детска-
та	пързалка	е	нестабилна,	
поклаща	 се	 и	 има	 опас-
ност	 децата	 да	 паднат.	
Учителките	 забраняват	 на	
децата	 да	 играят	 на	 нея,	
но	 това	 не	 е	 решение.	
Възможно	 ли	 е	 Община	
Габрово	 да	 отдели	 сред-
ства	 за	 подобряване	 ин-
фраструктурата	на	двора	в	
тази	 детска	 градина?	 Ро-
дителите	 ще	 участват	 с	
труд,	 за	 да	 се	 реши	 по-
бързо	въпроса“,	пита	Шей-
танов.	
	 „По	 най-бързия	 начин	
неизправните	съоръжения,	
по-точно	 въпросната	 пър-
залка	ще	бъде	прегледана	
и	 обезопасена,	ще	 се	 на-
прави	всичко	нужно	тя	да	
не	 създава	 опасност	 за	
здравето	 на	 децата“,	 реа-
гира	 веднага	 зам.-кметът	
Климент	Кунев.
	 Това	не	е	първата	жал-
ба	 на	 родителите	 от	 тази	
детска	 градина.	 През	 де-
кември	 те	 информираха	
пак	 чрез	 писмо	 Общин-

ския	 съвет,	 че	 срещат	 из-
вестни	неудобства	при	за-
веждане	 на	 децата	 в	 дет-
ската	градина,	тъй	като	ул.	
„Ген.	Николов“	се	ремонти-
ра	от	доста	време.	Бордю-
рът,	където	спират	автомо-
билите,	 за	 да	 влязат	 в	
детската	 градина,	 е	 на	
около	40-42	см	над	асфал-
та.	Молбата	на	родителите	

бе	 Общината	 да	 намери	
начин	 временно	да	 изгра-
ди	 поне	 едно	 стъпало,	 за	
да	може	децата	и	родите-
лите	да	минават,	докато	се	
ремонтира	 и	 асфалтира		
улицата.		Другото	им	иска-
не	е	детските	площадки	да	
се	 обезопасят	 с	 ударо-
поглъщащи	настилки,	след	
като	 приключи	 газифика-

цията	на	детската	градина.
	 Бордюрите	 в	 рамките	
на	пешеходния	подход	към	
детската	градина	ще	бъдат	
понижени.	 Настилката	 на	
ул.	 „Генерал	 Николов”	 ще	
бъде	реконструирана	през	
строителен	 сезон	 2018	 г.	
Предвижда	 се	 повдигане	
нивото	на	настилката,	като	
така	ще	се	осигури	норма-

лен	подход	към	градината,	
обеща	тогава	Климент	Ку-
нев.	Освен	това	за	детска-
та	 градина	 има	 разрабо-
тен	инвестиционен	проект,	
според	 който	 ще	 се	 въз-
станови	 състоянието	 на	
съществуващите	 площадки	
след	приключване	на	гази-
фикацията	 на	 градината,	
уточни	той.
	 За	подобен	случай	сиг-
нализира	 и	 общинският	
съветник	 Пепа	 Сомлева.	
„Става	дума	за	занемаре-
на	 детска	 площадка	 пред	
читалището	в	кв.	Бичкиня.	
Люлките	 там	 са	 ръждяса-
ли,	 някои	 са	 счупени	 и	
опасни,	имат	нужда	от	не-
отложен	ремонт.	Там	живе-
ят	 много	 млади	 хора	 и	
няма	 къде	 да	 заведат	 де-
цата	си	да	играят“,	комен-
тира	Сомлева.
	 Кметът	 Таня	 Христова	
информира,	 че	в	бюджета	
за	 тази	 година	 са	 зало-
жени	 50	 хил.	 лв.	 за	 ре-
монт	 на	 детската	 площад-
ка	 в	 кв.	 Бичкиня.	 „Преди	
няколко	 години	 Община	
Габрово	 изготви	 проекти	
за	обновяване	на	дворни-
те	пространства	на	всички	
детски	градини	и	ясли.	До	

този	 момент	 сме	 успели	
да	свършим	това	в	5	двор-
ни	 пространства,	 където	
качествено	 са	 променени	
условията.	 Поетапно	 ще	
продължим	 и	 с	 другите	
детски	 градини,	 но	 за	 съ-
жаление,	 бюджетът	 не	 ни	
позволява	 да	 инвестира-
ме	тези	огромни	средства,	
които	са	нужни	за	цялост-
но	 обновяване	 на	 всички	
градини.	Това	е	приоритет	
на	Общината	и	ще	търсим	
възможност	 всяка	 година		
да	 ремонтираме	 дворове-
те	 поне	 на	 една	 детска	
градина.	Разбираемо	е	ро-
дителите	 да	 настояват	 да	
се	 обновят	 дворовете	 и	
в	 детските	 градини,	 които	
посещават	 техните	 деца.	
С	 наличните	 ни	 възмож-
ности	 чрез	 ресурсите	 на	
изпълнители	на	текущи	ре-
монти	 и	 чрез	 ОП	 „Благо-
устрояване“	 ще	 подобрим	
максимално	 условията	 в	
тези	 детски	 градини,	 за	
които	 все	 още	 не	 можем	
да	 си	 позволим	 инвести-
циите,	 които	 те	 заслужа-
ват	 За	 мен	 като	 кмет	 об-
разованието	 и	 условията	
за	 децата	 са	 най-важният	
приоритет“,	обясни	кметът.

ЦеНИ за 2018 г. с ддС.Пелетна камина	 GF10	 суха	 -	 промо	 цена: 
1450 лв..Пелетна камина	 GF18	 с	 помпа,	 разшири-
телен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1850 лева. GFN18 
- 1950 лв..Пелетна камина GF24	с	помпа,	разширите-
лен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1950 
лева, GFN24 - 2050 лв..ПРОМО! GF 858 VIP пелет-
на горелка с	мощност	от	8	kw	
до	58	kw, керамична запалка, 
два	 подаващи	 шнека	 и	 авто-
матично	 механично	 самопо-
чистване	 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	пеле-
ти	-	цена: 2560 лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-
тел	Gf	35	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	
за	210	кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - 2980 лева.

Включва: Пелетна	горелка	Gf52	+	Водогреен	котел	Gf48	
+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	пелети..UPS ЗА ПеЛеТНИ КАМИНИ И ГОРеЛКИ ОТ GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За	всички	клиенти,	закупили	наш	продукт,	промоцио-
нална	цена	от	375	лева. С две години пълна гаранция!

Отîплåíèå íа цåíа è качåñтвî áåз алтåрíатèва
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСПОдИНОВ

ИК КОЛОНеЛ ООд
КОНСуЛТИРА, дОСТАВя, МОНТИРА, 
ПуСКА, ПОддъРжА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

ВСИЧКИ ПРОдуКТИ се предлагат и на ИЗПЛАЩАНе
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .Продуктите на GOLDEN FIRE се 

поръчват за изпълнение след по-
пълване на заявка, която се из-
пълнява за срок от две седмици. 
В цената на базисните модели не 
влиза транспорт, а на пелетните 
камини с помпи и разширителен 
съд и на водогрейните котли - мон-
тажът към вече изградена система 
за отопление. .Предлагаме проектиране 
и изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети. .Транспорт - 60 лв.; 
          Монтаж - 170 лв.

Самî клèåíтèтå, закупèлè прîдукт 
íа “Гîлдъí файър” îт ИК „Кîлîíåл”,  
пîлучават ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñтаíалèтå прè íужда îт 
ãараíцèîíåí ñåрвèз тряáва да íаправят 
заявка íа тåлåфîíèтå íа дîñтавчèка.

Самî клèåíтèтå, закупèлè 
прîдукт íа “Гîлдъí файър” 
îт ИК „Кîлîíåл”,  пîлучават

Бåзплатåí пуñк!

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
	 Общинският	 съветник	
от	 „Будно	 Габрово“	 Пепа	
Сомлева	 задава	 въпроси	
във	връзка	с	много	актуал-
ните	напоследък	социални	
услуги	 в	 Габрово.	 На	 по-
следното	 заседание	 на	
Общинския	 съвет	 тя	 обяс-
ни,	че	през	2015	 година	е	
приключил	проект,	по	кой-
то	бяха	разкрити	социални	
услуги	 в	 кв.	 Велчевци,	 за	
които	беше	предвидено	да	
бъдат	 делегирана	 от	 дър-
жавата	дейност.	
	 „Агенцията	 за	 социал-
но	подпомагане	категорич-
но	 отказа	 финансирането	
на	 тези	 социални	 услуги,	
като	 в	 писмото	 пишеше,	
че	 тези	 услуги,	 които	 са	
разработени	 по	 проекта,	
дори	са	вредни	за	децата.	
Тогава,	 когато	 беше	 полу-
чен	този	отказ,	по	предло-
жение	на	кмета	от	Общин-
ски	 съвет	 бе	 гласувано	
тези	 дейности	 да	 бъдат	
поети	от	Община	Габрово.	
Въпросът	 ми	 е,	 след	 като	
становището	 на	Агенцията	
за	 социално	 подпомагане	
е,	че	тази	услуга	не	е	не-
обходима,	дори	е	във	вре-
да,	правена	ли	е	проверка	
как	се	изпълняват	тези	ус-

луги,	 какъв	 е	 резултатът,	
има	ли	посещаемост	и	въ-
обще	какво	е	състоянието	
и	как	се	чувстват	децата	в	
този	дом?“,	пита	съветнич-
ката.
	 Отговорът	 на	 Община-
та	 съдържа	 подробна	 ин-
формация	за	извършената	
деинституционализация	 в	
Габрово	 и	 разкриване	 на	
няколко	центъра	за	деца.
	 „В	периода	1	февруари	
-	30	ноември	2015	г.	Общи-
на	 Габрово	 изпълняваше	
проект	 „Разкриване	 на	
иновативни	услуги	за	деца	
и	 семейства	 в	 община	
Габрово“,	 финансиран	 по	
Оперативна	 програма	
„Развитие	 на	 човешките	
ресурси“,	 Схема	 за	 пре-
доставяне	 на	 безвъзмезд-
на	 финансова	 помощ	
„Шанс	 за	 щастливо	 бъде-
ще”,	Компонент	2	„Разкри-
ване	на	иновативни	интег-
рирани	услуги	за	деинсти-
туционализация	 и	 превен-
ция	 на	 изоставянето	 на	
деца	от	0	до	3	години”.
	 В	резултат	от	изпълне-
ние	на	проектните	дейнос-
ти	 беше	 преструктуриран	
Домът	за	медико-социални	
грижи	за	деца	-	Габрово	и	
бяха	разкрити	четири	ино-

вативни	интегрирани	услу-
ги:	Дневен	център	за	деца	
с	увреждания	до	3	години	
-	 с	 капацитет	 20	 места;	
Център	за	ранна	интервен-
ция	 -	 капацитет	 15	 места;	
Център	за	майчино	и	дет-
ско	здраве	 -	капацитет	50	
места;	Център	за	настаня-
ване	 от	 семеен	 тип	 за	
деца/младежи	 с	 уврежда-
ния	с	потребност	от	посто-
янни	 медицински	 грижи	 -	
капацитет	8	места.
	 След	 приключване	 на	

проектните	дейности	 услу-
гата	 Център	 за	 ранна	 ин-
тервенция	се	преля	в	дей-
ността	 на	 Дневен	 център	
за	деца	с	увреждания	до	3	
години,	 както	 и	 продължи	
предоставянето	 й	 по	 про-
ект	 „Комплекс	 за	 социал-
но-здравни	услуги	за	деца	
и	 семейства“,	 финансиран	
по	 ОП	 „Развитие	 на	 чо-
вешките	 ресурси“.	 Център	
за	майчино	и	детско	здра-
ве	 не	 функционира,	 тъй	
като	 такъв	 работи	 към	

МБАЛ	„Д-р	Тота	Венкова“.
	 С	 оглед	 осигуряване	
на	 устойчивост	 и	 обезпе-
чаване	 финансирането	 на	
социалната	 услуга	 Дневен	
център	за	деца	с	уврежда-
ния,	с	решение	от	17	сеп-
тември	 2015	 г.	 на	 Общин-
ски	съвет	-	Габрово,	Общи-
на	Габрово	разкри	социал-
ната	 услуга	 в	 общността	
Дневен	 център	 за	 деца	 с	
увреждания	като	делегира-
на	 от	 държавата	 дейност,	
считано	 от	 1	 декември	

2015	 г.	През	месец	декем-
ври	 в	 Община	 Габрово	 е	
получено	писмо	от	Агенция	
за	 социално	 подпомагане,	
която	 уведомява,	 че	 раз-
критата	 по	 горепосочения	
проект	социална	услуга	се	
различава	от	философията	
на	социалната	услуга	Дне-
вен	център,	съгласно	Пра-
вилника	 за	 прилагане	 на	
Закона	 за	 социално	 под-
помагане,	 и	 отказват	 от-
криването	 й	 като	 такава.	
Предвид	 този	 факт,	 с	 ре-
шение	от	23	декември	2015	
г.	на	Общински	съвет	Дне-
вен	 център	 за	 деца	 с	 ув-
реждания	 се	 разкри	 като	
местна	дейност.
	 В	търсене	на	варианти	
за	устойчивост	на	услугата	
и	 финансирането	 й	 като	
държавно	делегирана	дей-
ност	са	проведени	редица	
разговори	 с	 представите-
ли	на	Агенция	за	социално	
подпомагане.	 В	 резултат	
на	 изразено	 положително	
становище	на	Агенцията	се	
взема	 повторно	 решение	
на	21	април	2016	г.	на	Об-
щински	съвет	-	Габрово	за	
разкриването	 на	 Дневен	
център	за	деца	с	уврежда-
ния	 като	 делегирана	 от	
държавата	 дейност.	 Със	

заповед	от	26	април	2016	г.	
на	 изпълнителния	 дирек-
тор	на	Агенция	за	социал-
но	 подпомагане	 Дневен	
център	за	деца	с	уврежда-
ния	 в	 Габрово,	 кв.	 Велче-
вци,	 е	 разкрит	 като	 дър-
жавно	делегирана	дейност	
с	капацитет	20	места,	счи-
тано	 от	 1	 май	 2016	 г.			
Дневният	център	за	деца	с	
увреждания	 осигурява	
дневна	 грижа,	 почасова	
работа	 със	 специалисти,	
мобилност	 на	 услугата,	
както	и	обучение	на	роди-
тели,	съобразно	специфич-
ните	 проблеми	 на	 всяко	
дете.
	 През	2017	година	Днев-
ния	център	са	ползвали	54	
потребители,	 като	 пара-
лелно	с	предоставянето	на	
услуги	 в	 Центъра	 се	 из-
вършва	и	мобилна	работа,	
като	 се	 дава	 възможност	
на	специалистите	да	рабо-
тят	 със	 семейството	 в	
собствения	му	дом.
	 Отчитането	на	резулта-
тите	се	извършва	с	изгот-
вяне	 на	 тримесечен	 отчет	
до	Отдел	 „Закрила	на	 де-
тето“,	в	който	се	отразяват	
развитието	 на	 възмож-
ностите	и	уменията	на	вся-
ко	дете.“

150 рîдèтåлè пèшат дî Оáщèíñкè ñъвåт за íåудачè в дåтñка ãрадèíа „Явîр” 

Дíåвíèят цåíтър за дåца ñ уврåждаíèя в кв. Вåлчåвцè å дåлåãèраíа 
държавíа дåйíîñт, îтчèта ñå прåд îтдåл “Закрèла íа дåтåтî”

Мострите на котел и камина 
могат да се видят в Габрово в 
магазин MARINA кв. Войново
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раБоТа прЕдлага

заплаТа оТ 2000 лВ. 
до 3000 лВ. за гла-
ВЕн инжЕнЕр лЕяр-
но произВодсТВо. 
кандидаТъТ ТряБВа 
да иМа оБразоВа-
ниЕ МЕТалооБра-
БоТка. изисквания: 
Да може да научава и 
прилага технологични 
новости в производ-
ството. Да организира 
и ръководи работата в 
производствен участък 
с общо около 30 чове-
ка. За повече инфор-
мация: тел. 0887/788-
721, е-mail: si54380@
gmail.com. Месторабо-
та: гр. Габрово, Север-
на индустриална зона. 
[2, 1]

ФирМа Търси шофьор-
дистрибутор. Справки на 
тел. 0887/875-652. [22, 
21]
МЕБЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да 
назначи мебелисти, шпри-
цьор, шлайфист. Справки 
на тел. 0886/332-968, гр. 
Габрово. [33, 24]
хоТЕл „БожЕнЦи“ тър-
си да назначи готвач/ка. 
Справки на тел. 0878/444-
752. [11, 10]
МЕхана „послЕдЕн 
грош“ търси сервитьо-
ри/ки, може и почасово. 
Справки на тел. 0884/551-
134. [11, 10]

аТЕна Търси да на-
значи БолноглЕ-
дачи за различни 
сТрани В ЕВро-
па. Справки на тел. 
0896/980-410. [4, 3]

МЕБЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи проектант. Справки 
на тел. 0886/332-968. [33, 
18]
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вач/ка, кухненски работ-
ник, сервитьорка. Справки 
на тел. 0878/462-655. [22, 
8]
продаВачка на храни-
телни стоки се търси на 
тел. 0879/650-144. [11, 
6]
сЕрВиТьор/ка оТ 17.00 
до 23.00 часа, почивен 
ден - неделя, се търси на 
тел. 0898/583-772. [7, 7]
„МЕТал сЕкЮриТи ГРУП“ 
търси да назначи слу-
жиТЕли нЕВъоръжЕна 
охрана. Документи (ав-
тобиография и снимка) се 
приемат на адрес: град 
Габрово, ул. „Стефан Ка-
раджа“ 3 [9, 5]

„ЕВрохиМ груп“ 
Еоод Търси: раБоТ-
ниЦи за пЕралноТо 
си сТопансТВо - оТ-
лични услоВия на 
Труд, Високо Въз-
награждЕниЕ. Справ-
ки на тел. 0892/246-
767. [10, 1]

МЕхана Търси да на-
значи готвач/ка и помощ-
ник-готвач/ка. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 10]
Миг „МирослаВ СТОЙ-
ЧЕВ“ - Габрово търси да 
назначи на постоянен 
трудов договор ШОФЬОР/ 
ПЛАСЬОР на стоки. Из-
исквания към кандидати-
те: Средно образование, 
свидетелство за управле-
ние на МПС, умение за 
работа в екип, организи-
раност, експедитивност и 
отговорно отношение към 
работния процес. Необхо-
дими документи: актуално 
CV, актуална снимка на 
кандидатстващия. Телефон 
за връзка: 0893/383-621. 
[12, 5]

пЕкарна „николоВи“ 
търси майстор сладкар. 
Справки на тел. 0897/920-
760. [11, 10]
ФирМа Търси техниче-
ски грамотен работник. 
Заплащане по договаряне. 
Справки на тел. 0888/228-
639. [11, 8]
БисТро „карТал“ търси 
да назначи кухненски ра-
ботник/готвач с опит в 
работата на барбекю и 
пещ. Вечерни смени. За 
повече информация: тел. 
0889/319-654. [11, 8]

Търся жЕна, живееща 
в района на Колелото 
или Гарата, за почасо-
во гледане на възрастен 
мъж. Телефон за връзка: 
0894/352-244. [6, 4]
БЕнзиносТанЦия Тър-
си барманка и момче за 
колонки. Справки на тел. 
0885/187-876. [11, 8]
„инФрасТроЕжи“ оод 
- гр. Севлиево търси да 
назначи: 1. ГЕОДЕЗИСТ С 
ОПИТ В ПъТНИ ОбЕКТИ; 
2. СПЕцИАЛИСТ ОФЕРТЕН 
ОТДЕЛ; 3. ТЕхНИЧЕСКИ 
СъТРУДНИК ОФЕРТЕН ОТ-
ДЕЛ; 4. ТЕхНИЧЕСКИ Ръ-
КОВОДИТЕЛ ПъТНО СТРО-
ИТЕЛСТВО; 5. ОПЕРАТОР 
НА ПъТНО-СТРОИТЕЛНИ 
МАШИНИ; 6. ОПЕРАТОР 
АСФАЛТОВА бАЗА. Фир-
мата предлага постоянен 
трудов договор, мотивира-
що заплащане и служебен 
транспорт. Кратка профе-
сионална автобиография и 
копия на квалификациите, 
които притежавате, може 
да изпратите на адрес: Се-
влиево 5400, ул. „Магис-
трална“ 2Д, „Инфрастро-
ежи“ ООД; e-mail: office@
infrastroezhi.com. Пове-
че информация на тел. 
0882/522-282. [22, 8]

ФирМа Търси мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781 [24, 10]
ФирМа за производ-
ство на детски играчки от 
дърво търси шлайфистка 
(за предпочитане с опит). 
Справки на тел. 0888/675-
878. [4, 4]
„ВЕгЕа“ оод търси слу-
жител за работа на под-
лепваща преса по за-
местване. Справки на тел. 
0885/611-290. [9, 6]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [25, 6]
Търся продаВач-кон-
сулТанТ в магазин за 
хранителни стоки. Отлич-
но заплащане. Справки на 
тел. 0897/954-247. [11, 5]
ТърсиМ жЕна до 65 го-
дини за гледане на двама 
стари хора с цел унасле-
дяване. Справки на тел. 
066/99-22-44. [6, 5]
ФирМа Търси шивачки. 
Справки на тел. 0896/750-
111. [9, 4]
„хлЕБозаВод гаБроВо“ 
ООД търси да назначи  
шофьор-пласьор кат. „В” 
или кат. „С”. Телефон за 
информация: 0878/535-
094. [13, 2]
рЕсТоранТ „Магнолия“ 
набира готвачи за втора 
смяна. Добро заплащане. 
Справки на тел. 0894/701-
719. [9, 2]
пасТир на крави се тър-
си на тел. 0899/687-138. 
[11, 4]
оБщ раБоТник - пране 
на килими, се търси на 
тел. 0896/74-14-15. [5, 2]
“янТра ТранспорТ“ 
АД търси да назначи на 
постоянен трудов дого-
вор ШоФьор на аВТо-
Бус. Телефон за контакт: 
0888/985-412. [5, 2]

МЕхана Търси да назна-
чи сервитьор/ка, може и 
без опит. Справки на тел. 
0888/310-981. [11, 2]
ФирМа „ЕлВи“ ООД - 
село Велковци, търси да 
назначи общи работници. 
Справки на тел. 0898/466-
881, от 09.00 до 17.00 
часа. [5, 2]
каМЕриЕрка и серви-
тьорка се търсят на тел. 
0888/383-125. [5, 2]
БолноглЕдачка за ле-
жащо болен мъж се търси 
на тел. 0885/689-519. [5, 
1]
оБщ раБоТник с катего-
рия „В“ се търси на тел. 
0896/640-415. [2, 1]
кВалиФиЦиран аВТо-
МонТьор се търси. За-
плащане от 900 лева. 
Справки на тел. 0888/300-
302. [6, 1]
гуМаджия сЕ търси на 
тел. 0888/300-302. [6, 1]
каФЕ-апЕриТиВ „ли-
пиТЕ“ търси помощник-.
кухня. Може и млад пенси-
онер. Справка в кафето на 
ул. „Априловска“ 10. [7, 1]

раБоТа Търси
Търся раБоТа като общ 
работник - тел. 0877/722-
663. [3, 3]

грижа за Болни
и ВъзрасТни
глЕдаМ ВъзрасТни хора 
- тел. 0887/650-712. [3, 
1]

за поръчки: габрово,
„полипрес“ оод, централа: 

066/810900 до 810939 
        GSM gate: 0885502501, 

0884501503, вътр. 10, 20
красимир Мирчев 

	 8Цената	на	обявите	
е	на	дума,	без	предлози	и	
съюзи,	 за	 едно	 отпечат-
ване	-	обикновени	15	сто-
тинки,	 в	 рамка	 -	 30	 ст.,	
върху	 сива	 подложка	 -	 40	
ст.	
	 8 При	 текущите	
обяви	всяка	11-та	е	без-
платна.	

Търговска фирма ТЪРСИ

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Основни :изисквания

- Висше икономическо образование

(счетоводство и контрол)

- като счетоводителПрофесионален опит

минимум 2 години

- Познаване и прилагане на счетоводното

законодателство и счетоводни стандарти

- Шофьорска книжка кат. В

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- Работа в утвърдена българска компания;

- Възможност за професионално развитие;

- ;Много добро възнаграждение

За контакти: Надя Колева,
тел. 0899/960 581; e-mail: sales@marina.bg

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДъРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, бЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
наЦЕпЕни дърВа - 80 
лв. безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.

наЦЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка - 0884/709-
093
нарязани, наЦЕпЕни 
дъб, бук, габър - безплатен 
транспорт  - 0876/583-
472
наЦЕпЕни дърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка  -  0899/508-564.
сухи дърВа и разпалки в 
чували - 5 лв. Незабавна 
доставка. 0876/437-140.
дъБоВи и букови сухи 
дърва в чували - 5 лв., 
с безплатен транспорт - 
0876/145-462.
гоТоВи наЦЕпЕни дърва 
в чували, безплатен транс-
порт, 80 лв. - 0877/157-
944.

дърВа и разпалки в чува-
ли - 5 лв. бърза доставка. 
0877/108-825.
„Мг-лЕс“  продаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
наЦЕпЕни дърВа се про-
дават на тел. 0876/607-
699.
наЦЕпЕни дърВа се про-
дават на тел. 0886/652-
152
Еко БрикЕТи и пеле-
ти се продават на тел. 
0896/684-793. [33, 22]

разпалки -  тел . 
0886/393-726.
донБаски Въглища - 
пресяти, брикети и еко-
брикети - 066/801-501. 
[12, 8]
рЕжа дърВа на 7 лв. Тел. 
0899/050-080. [12, 7]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/602-701. [24, 9]
нарязани, наЦЕпЕни 
дърва - 80 лв./куб., чувал 
- 5 лв., разпалки - 4 лв. 
-  0893/511-154. [22, 10]
сухи и сурови дърва, на-
цепени, 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 7]
„горска канТора“ - по-
зволителни за сеч в част-
ни гори - тел. 0889/632-
740. [11, 5]

„ФлинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски пресяти въглища, 
брикети, разпалки. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-80-
53. [33, 7]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/220-509. [14, 4]
дърВа на чували, 5 лева/
броя, се продават на тел. 
0988/816-628 [10, 2]
БукоВ паркЕТ за огрев 
и разпалки - 4 лв./чу-
вал, се продават на тел. 
0899/195-494. [9, 2]
гоТоВи дърВа за камини 
и печки и дърва в чува-
ли се продават на тел. 
0893/390-253. [24, 1]
ЦЕпя дърВа - тел. 
0896/926-407. [6, 1]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - счетовод-
ни услуги, годишно приключване, данъчни декларации 
- 066/804-066

уроЦи, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-Метал“ провежда курсове за 
безопасно боравене с огнестрелно оръжие - справки 
на тел. 066/80-69-62

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

Фèрма СТОМАНА И МЕТАлООБРАБОТВАНЕ 
Габрово, ул. “Индустриална” 36 

търси работници за следните позиции:
шЛОСеР-МОНТАжНИК	 на	 метални	
конструкции,	четящ	технически	чертежи	и	
практикуващ	точково	заваряване

 ОБЩ РАБОТНИК (РАБОТА С ъГЛОш-
ЛАЙФ)

Фирмата предлага отлично запла-
щане, съвременни условия на труд, въз-
можност за постоянна работа и про-
фесионално развитие. 

За контакт: smg.berova@yahoo.com, 
тел. 0892 470 928 - Пепа Берова.

Вицове
Блондинка	се	вози	в	трам-

вая.	Ватманът	съобщава:
-	 Следваща	 спирка	 „8	

март”.
Блондинката	 чука	 на	 вра-

тата:
-	 А,	 такова,	 по-рано	 не	

може	ли	да	се	слиза?...

Женитбата	е	като	да	идеш	
на	ресторант	с	приятели	-	по-

ръчваш	 си	 каквото	 ти	 харес-
ва,	а	после	гледаш	-	тяхното	е	
по-хубаво.

Човек	гледа	телевизия.	По	
телевизора	 тече	 програма	 на	
някаква	 марка	 чай.	 Реклам-
ното	 изречение	 е:	 „Ето	 вече	
150	години	ние	събираме	най-
добрите	 сортове	 чай...”.	 На	
другия	 ден	 човекът	 отива	 в	
магазина	и	купува	една	кутия	
от	 този	 чай.	 Излиза	 от	 мага-

зина	 и	 тръгва	 към	 дома	 си.	
Изведнъж	 зад	 ъгъла	 изскача	
някакъв	бандит.

Човекът	с	ужас	крещи:
-	 Какво,	 какво	 искаш	 от	

мен?!
А	бандитът	му	отвръща:
-	Ето,	вече	150	години	ние	

събираме	 най-добрите	 сорто-
ве	чай.

Двама	 лекари	 се	 надвес-
ват	 над	 главата	 на	 болния.	

Единият	казва:
-	 Е,	 какво?	Ще	 го	 лекува-

ме	 ли	 или	 да	 го	 оставим	 да	
живее?

-	 Тате,	 защо	 най-напред	
виждаме	 светкавицата,	 а	 чак	
после	чуваме	гърма?

-	Защото	очите	ни	са	пред	
ушите.

-	 Обвиняеми,	 трябваше	
веднага	 да	 предадете	 наме-

реното	 портмоне	 в	 полици-
ята!

-	Ами	аз	отидох	още	същия	
ден,	 но	 в	 полицията	 нямаше	
никой.

-	Тогава	защо	не	отидохте	
на	следващия	ден?

-	На	следващия	ден	в	порт-
монето	вече	нямаше	нищо.

Един	 турист	 пита	 в	 едно	
село:

-	 Чичо,	 имате	 ли	 някаква	

атракция	за	туристите?
-	Имахме,	но	се	омъжи...

-	 Мария,	 ти	 се	 обличаш	
прекрасно!	 Колко	 получава	
мъжът	ти?

-	 Последния	 път	 получи	
две	години	и	шест	месеца...

-	Каква	е	разликата	между	
верния	и	неверния	мъж?

-	 Верният	 понякога	 има	
угризения	на	съвестта.
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: 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

03/01

НОВО СТРОИТЕЛСТВО
ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ОФЕРТИ
ПРОДАВА ГАРАЖИ

Русевци, 23м2 13 500 лв
Баждар, 21 м2 9 100 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

1-ст., Младост, 48 м2, ет. 11 23 700 лв
1-ст., Колелото, 40 м2, ет.7/8, ТЕЦ 30 000 лв
2-ст., Младост, 57 м2, ет.5, ПВЦ  35 000 лв
2-ст., Еса, 62 м2, ет.13/13, южен, тухлен, PVC 
REHAU, за дов. ремонт; блинд. врата 35 990 лв
2-ст., Колелото,74 м2, ет.3, ПВЦ+обз.  46 200 лв
2-ст., Лъката, 72 м2, ет. 3, обзаведен 86 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2,ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
2-ст., Трендафил 1, 6/6 ет., панел, за основен 
ремонт 22 200 лв

3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
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., Колелото, 111 м2, ет.2/5 64 600 лв
3 ст., Колелото, 74 м2, ет.3/5 64 000 лв
3-ст.,Ш.мост, 88 м2,ет.2, за ремонт,газ 63 000 лв
3-ст., Център, 87 м2, ет. 4/4 54 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 26 500 eu
3-ст., Д. Дянко, 86м2, ет.5, за ремонт 43 000 лв
3-ст., ИЦ, 80 м2, ет. 1, за ремонт 56 600 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ 

Колелото, 2-ет., 306м2 РЗП, 413м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв

Радичевец,2 къщи, 67м2 ЗП,двор 324м2 15 315 eu
Боженци, 140 м2 РЗП, двор 700 м2 56 000 eu
Боженци, стара с плочи, 2 спални, 2 бани, меха-
на, 590 м2 93 000 лв
Горни Бакойци, реновирана стара, с плочи, обла-
городен двор 1361 м2 65 000 eu
Драгановци,3 спални+бани, двор 920м2 91 000 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 829м2 22 200 лв
Кметовци, груб стр.,160 м2 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 142 000 eu
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
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
Борово, 542м2, газ 7 617 eu
Тончевци, 1052м2 8 500 eu
Шенини, 480 м2, с подобрения 20 000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 27 200 лв
Гачевци, УПИ, 1033 м2, до река 16 200 лв
Войново, УПИ, 949м2, изглед -язовира 16 900 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Борово, УПИ, 503 м2, стар проект магазин и 
апартаменти 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Думници, 1011 м2 19 600 лв
Гайтани, 1176 м2, с проект 12 100 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново,до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг, бунгало, ток, 
вода 17 600 eu
Чехлевци, 1333 м2 + стара къща 11 000 лв
Чехлевци, 812 м2, трифазен ток 6 400 лв
Шести участък, УПИ, 286 м2 32 225 еu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Чехлевци, 2451 м2 + стара къща 32 000 лв
Чехлевци, 500 м2 + бунгало 5 500 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Драгановци, УПИ, 2085 м2, ъглов 17 600 лв
Зелено дърво, 857 м2  договаряне
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9 000 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu

Стефановци,1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

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

Тлъчници, УПИ 323 м2 6 900 лв

БИЗНЕС ИМОТИ
Дърводелска фабрика, Млечево 166 000 лв
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320 м2 дог.
Сграда, 13 ет., 6605 м2 РЗП, за реконструкция  
 1 160 000 лв
Сграда, склад и рампа, 587 м2 234 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 389 000 лв
Ид. център, търговски комплекс, ресторант и офи-
си, обзавеждане - 1200 м2 630 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu

Офис, 164м2, ет. 4/4 59 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 500 лв
Център, офис, 59 м2, след ремонт 380 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 ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 

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

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 ��066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240

EДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Градище, ет. 3, 40м2, монолит 21 000 лв
Бичкиня, тухла, 50 м2  26 000 лв

ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Автогара, 57м2, тухла, ет. 1 37 000 лв
Шиваров мост, 67м2, ет. 4, тухла 42 000 лв
Голо бърдо, 67м2, ет. 1, монолит 36 000 лв
Център, ет. 6, тухла 40 000 лв
Идеален център, 67м2, ет. 5, тухла 54 000 лв

ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Център, ет. 2, 80 м2, тухла 65 000 лв
Голо бърдо, ет. 3, 80 м2, тухла 52 000 лв
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
Център, 89м2, монолит, ет. 7 63 000 лв
Трендафил-2, 76м2, ет. 4, панел 40 000 лв
Център, монолит, ет. 5 30 000 €
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 70 000 лв

КЪЩИ В ГРАДА:
Еса, двуетажна, полумасивна, с гараж, ЗП 75м2, 
двор 300м2 65 000 лв
Камъка, 2-ри етаж, 47м2 40 000 лв
Камъка, 1-ви етаж 20 000 €
Беленци, РЗП 110 м2, с 480 м2 двор 35 000 лв
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв

КЪЩИ В СЕЛАТА:
Поповци, 2-ет., полумасивна,1100м2 двор 35 000 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
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 5 000 €
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:
Център, УПИ, 96м2 25 000 лв
Шиваров мост, УПИ, 600м2 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

ГАРАЖИ:
Голо бърдо, 22 м2, тухла 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Младост, гарсониера, обзаведена 150 лв
Над Автогара, двустаен, обзаведен 200 лв
Борово, тристаен, обзаведен 200 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 20м2 150 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 24м2 180 лв
Баждар, тристаен, обзаведен 230 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  110 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, ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса 
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН 
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово 
Малка къща, широк център
2-, 3-с та ен в цен тъ ра, гар со ни е ра - цен тъ р 
Гар со ни е ра или двус та ен на Еса
Бок со ни е ра Колелото-Дядо Дянко 
Гар со ни е ра с ТЕЦ; Тух ле на гар со ни е ра
Двус та ен, па не лен, Еса/Младост
3-с та ен, тух лен, в Лъ ка та; Трис та ен тух ла с га раж
2-с та ен, тух ла, Ав то га ра 
2-с та ен/Трис та ен-Ко ле ло то; Двус та ен тух ла 
Гар со ни е ра/двус та ен апар та мент в Лъ ка та

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

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
(срещу старата часовникова кула)
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент, тухлен до 35 000 лв
Гарсониера - Младост, център
Двустаен апартамент в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Идеален център, 89м2, тристаен, ет. 2 62 000 лв
Сирмани, двустаен, панел 25 000 лв
Младост, двустаен, панел, ет. 5 30 000 лв
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Трендафил, гарсониера 21 000 лв
Младост, двустаен, панел 28 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, 86м2, тухла 40 000 лв
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2 25 000 €
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:

Радичевец, къща, 130 м2, до ключ 55 000 eu

Идеален център, 85м2, ет. 2 60 000 eu 
Център, 92м2, ет.2,завършен,до ключ 85 000 лв
Русевци,къща,230м2,двор 500м2,гараж 75 000 лв
Тлъчници, Русевци, Голо бърдо,от 44м2 до 110м2 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Младост, 43м2, ПВЦ, панел 28 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, ет. 3 41 000 лв
Шиваров мост, тристаен, ет. 3, тухла 45 000 лв
Център, двустаен, ет. 3 40 000 лв
Русевци, двустаен, ет. 3, ПВЦ 33 000 лв
Широк център, 65 м2, ет. 2, PVC 39 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Колелото, тристаен, тухла, обз., PVC 55 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв

Ш. мост, къща, 120м2, двор 1 дка 35 000 лв
Хаджицонев мост, етаж, 90м2, двор 20 000 лв
Голо бърдо, къща, 75 м2, гараж 68 000 лв
Широк център, 90 м2, етаж 2 45 000 лв
Център, 86 м2, етаж 2 20 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Киевци, 660 м2, УПИ, 110 м2 ЗП 40 000 лв
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Враниловци, къща, 110м2,двор 1800м2 10 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Трънито,2-ет. къща,60м2 ЗП,1100м2 двор 15 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
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

ДАВА ПОД НАЕМ
ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ В топ център, 
ново строителство, 100 кв. м, 
обзаведена баня и тоалетна, 
ламинат, се продава на тел. 
0897/871-822. [22, 18]
гараж на ул. „Свищовска“ 70 
се продава на тел. 0899/121-
095. [22, 18]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ - 74 
кв. м, тухлен, реновиран квар-
тал, предстоящо саниране, ул. 
„Антим I“ 13, прилежащи по-
мещения: таван - 15 кв. м, 
маза - 10 кв. м, се продава 
на тел. 0879/006-311. [23, 15]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продава на тел. 
0897/922-482. [12, 8]
къща В кв. Войново продава 
тел. 0898/577-723. [22, 12]
ЕдносТаЕн апарТаМЕнТ на 
Колелото, 4 етаж, без асан-
сьор, ТЕц, тухла, цена по до-
говаряне, се продава на тел. 
0899/226-175. [15, 12]
къща на 10 км от Габрово - 
село Междене, се продава на 
тел. 0890/371-977. [11, 6]
апарТаМЕнТ - ново строител-
ство, в кв. Тлъчници се прода-
ва на тел. 0878/515-080 [8, 4]
апарТаМЕнТ - ет. 7 от 8, 
среден, южен, двустаен, от-
ремонтиран, може с мебели, 
се продава на тел. 0877/050-
310. [3, 2]
апарТаМЕнТ В центъра - 59 
кв. м, се продава на тел. 
0899/096-381. [11, 8]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ - ту-
хлен, 3 етаж, в кв. Дядо Дянко  
продава 0888/201-120. [5, 4]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в кв. 
Дядо Дянко, за ремонт, се 
продава на тел. 0876/234-
503. [7, 3]
къща - 70 кв. м, полумасив-
на, обзаведена, с двор 100 кв. 
м, в района на Шиваров мост 
се продава на тел. 0896/611-
428. [3, 3]
иМоТ - 500 кв. м, Велчевци; 
Шенини - 800 кв. м; Злате-
вци - 1250 кв. м, продава тел. 
0899/943-105. [11, 3]
упи, 10 дка, срещу „Капитан 
Дядо Никола“ се продава на 
тел. 0885/733-225. [22, 3]
Вила на 3 км от града - об-
заведена, ток, вода, се про-
дава на тел. 066/80-91-95. 
[3, 2]
ЕТаж оТ къща се продава на 
тел. 0889/212-244. [4, 3]
къща с гараж до „Кауфланд“ 
се продава на тел. 0878/557-
678. [5, 2]
дВусТаЕн панЕлЕн, ет. 5, 
се продава на тел. 0888/234-
179. [6, 2]
къща В кв. бойката се про-
дава на тел. 0898/803-414. 
[11, 2]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ в кв. 
Младост, сменена дограма, из-
олация, се продава на тел. 
0879/009-792. [6, 2]
апарТаМЕнТ сЕ продава  на 
тел. 0894/23-24-25. [2, 2]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 75 
кв. м, тухла, предстоящо са-
ниране, реновиран квартал, 
маза и таванско помещение, 
ул. „Антим I“ 13, се продава 
на тел. 0879/006-311. [11, 1]

иМоТи купуВа
поМЕщЕниЕ сЕ купува на 
тел. 0888/866-830. [5, 2]

иМоТи даВа под наЕМ
оБзаВЕдЕни ноВи и ренови-
рани офиси в сградата на Обб 
се отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [22, 18]

рпк „раЙпо“ дава под наем: 
магазин за хранителни стоки, 
магазин за промишлени стоки 
и складово помещение в при-
земен етаж. Справки на тел. 
0877/653-000. [20, 13]
заВЕдЕниЕ и павилион за 
бързо хранене се дават под 
наем на тел. 0884/005-537. 
[6, 5]
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-080. 
[17, 8]
оБЕкТ на бул. „Могильов“ 
32 (Еса) се дава под наем на 
тел. 0878/709-487, след 19.00 
часа. [11, 8]
оБорудВано произВод-
сТВЕно помещение за слад-
карски и тестени изделия 
се отдава под наем на тел. 
0878/815-817. [7, 3]
каФЕ-апЕриТиВ сЕ дава под 
наем на тел. 0898/419-342. 
[11, 5]
храниТЕлЕн Магазин, обо-
рудван и зареден, се дава 
под наем. Информация на тел. 
0896/489-512. [11, 5]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0888/866-830. 
[5, 2]
аВТоМиВка сЕ дава под наем 
на тел. 0895/710-934. [5, 2]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 2]
гараж В кв. борово се дава 
под наем на тел. 0899/194-
874. [5, 1]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в кв. 
Русевци се дава под наем на 
тел. 0898/907-667. [3, 1]

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

зЕМи
ниВи и овощни градини се 
купуват на тел. 0894/474-470. 
[11, 11]
зЕМЕдЕлска зЕМя се купува 
на тел. 0899/440-177. [11, 10]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

нощуВки
даВаМ сТаи за но-
щувки в Севлиево 
- тел. 0887/671-848 
[33, 18]
нощуВки сЕ предла-
гат на тел. 0896/771-
078. [22, 21]
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на 
тел. 0876/731-419. 
[22, 13]
нощуВки В центъра 
се предлагат - справ-
ки на тел. 0878/515-
080. [17, 8]

доМаШни лЮБиМЦи
Малки нЕМски овчарки се 
продават на тел. 0898/717-
083. [6, 3]

АПАРТАМеНТ, Ид.	център,	90	м2      61 000 лв. 
АПАРТАМеНТ, Еса,	двустаен,	тухла,	добро	със-
тояние																																					40 000 лв. 
АПАРТАМеНТ, Борово,	двустаен,	лукс	+изба	 		
                                             55 000 лв. 
АПАРТАМеНТ, Колелото,	 двустаен,	 след	 ре-
монт,	65	м2                                40 000 лв. 
ГАРСОНИеРА, Еса,добро	състояние			28 000 лв.
КъЩА, Център, двор	350м2             22 500 лв.
КъЩА,	Ид.	център,	2-ри	ет.,	двор	1	дка        дог.
КъЩА, Идилево,	75	м2	РЗП,	2-етажна,	с	допъл-
нителни	постройки	и	1,8	дка	двор						6 500 лв. 
КъЩА, Ид.	център,	63м2,	двор	700м2  20 000 лв. 
къща, Шивара, 70 м2, тухла, 1 дка + гараж       58 000 лв. 
КъЩА, Драгановци,	60	м2,	2-ет.,	с	1	дка		22 000 лв. 
ПАРЦеЛ, Драгановци,	1500	м2         15 800 лв. 
под наЕМ	апартамент,	Трендафил,48м2 350 лв.

            Äèàìàíò
Габрово, ул. „Могильов“ 47, 0888/765-290

                                      АГенция зА недвижиМи иМоти

   e-mail: bankov.stefan@abv.bg

ВЕТЕринари
д-р росЕн диМиТроВ - ВЕТЕри-
нарна аМБулаТория и зооМа-
газин - прегледи, лечение, профи-
лактика, изкуствено осеменяване 
- Габрово, ул. „Стефан Караджа“ 
19, срещу Автогарата, до Уникс, 
справки на тел. 066/806-140, GSM 
0888/671-905, 0897/897-822.
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 ВодораВно: „Копитото”. Амарилис. Лагер. Народ. Сана. 
балон. Тикер. Таван. Тар. Котик. Потери. Чам. Канон. Колер (Ян). 
Мусон. Радом. „Лара”. Мадарас (Емил). Колон. Нар. Пирот. Ке-
рим (Усин). бак. Димов (Димитър). Сини вир. Атос. Де-кан. Леко 
(Петер). Надир. Мотор. „Пасат”. Мит. барем. Канела. Вол. Понор. 
Манол. Натал. Васил. Виго. Миканит. Нанос. Нор. Паваж. Кефал. 
цип. Расин (Жан). Рези-нит. Амер. Ламар. Тили (Йохан). Торит. 
„Шинел”. Масат. Пат. Сонар. Вико (Джамбатиста). Лев. Копал. 
„Колоран”. Канада. Алида Вали. Чан. Варел. Каноник. 
 оТВЕсно: „Голата Маха”. Амонити. Опека. Паламуд. „Кадилак”. 
Параван. би-гор. Сап. Тит. „Тап”. Мит. Тен. Коридор. Панарет. Кав. 
Пор. Канарис (Константинос). боливар (Симон). Сода. Тон. Сом. 
Ман (Томас). Тас. Шопар. Монитор. Тодоров (Петко). Жилина. 
Акинак. Ветеран. Наналал (Далпатрам). „Марек”. Док. Ком. Сак. 
МерФил). Мор. Колесар. Минерал. Кик. Пад. „Поморин”. Калофер. 
Вода. Тол. Нин (хоакин). Пан. Саз. „Милан”. Писател. Миланов 
(Георги). Литаково. Лаверан (Шарл). Веселин. „Нисоран”. Ди-нар. 
Радикал. Горила. Али (”Ибрям Али”). Санитар. Ротатор. „Титаник”.

отговори на сканди от бр. 65, вторник

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
изгодно! прЕВози с 
бус се предлагат - справ-
ки на тел. 0887/744-110. 
[11, 6]

ЕВТин ТранспорТ с бус 
и самосвал се предла-
га на тел. 0893/511-154. 
[22, 10]
прЕВози на товари - 3.5 
т, дълга база; на хора - 
1.2 т, 7 места; 0.38 лв./
км, до 20 лв. в града, 
хамали. Тел. 0878/650-
456. [8, 4]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни бИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

даВа заЕМ
иМаТЕ голяМ брой бързи кредити и вноските ви 
затрудняват - можем да помогнем. Тел. 0894/547-397. 
[4, 4]

лЕкари
д-р гЕорги ТАбАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поста-
вяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 до 
18 часа; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 

066/80-32-37
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „брянска“ 11, 
понеделник, вторник, сря-
да и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
д-р БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
д-р ЙорджЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.
психиаТър и нЕВролог. 
д-р ТриФоноВ, Габро-

во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИхИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

козМЕТика, Масаж
лЕчЕБни и класически 
масажи се предлагат на 
тел. 0876/735-596. [22, 
13]

аВТоМоБили продаВа
ФолксВагЕн пасаТ - 
комби, дизел, продава  
тел. 0888/254-577. [5, 2]
пЕжо 206 - 2004 г., в от-
лично състояние, се про-
дава на тел. 0876/225-
340. [6, 2]
рЕно сЦЕник - дизел, 
с ГО, винетка, 2002 г., 
на цена по договаряне се 
продава на тел. 0882/070-
645. [3, 2]
рЕно МЕган, 1.6, бензин, 
в добро състояние, се 
продава на тел. 0896/550-
052. [3, 1]

джипоВЕ
сузуки гранд Витара, 
2D, 4х4, 2004 г., много 
добро състояние, за 7200 
лева се продава на тел. 
0898/61-10-99 [6, 3]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374
изкупуВанЕ на автомо-
били - тел. 0887/468-896, 
0889/961-133. [12, 6]

аВТоМоБили заМЕня
опЕл заФира  - 2002 г.,  
се заменя за Форд Тразит 
- къса база, товаро-път-
нически - тел. 0899/005-
208. [6, 6]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
тел. 0882/407-493. [12, 1]

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 [12, 8]

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [24, 16]

ТракТори, МоТокари
ТракТор-косачка „Му-
раЙ“ - американска, се 
продава за 1900 лева на 
тел. 0878/952-426. [11, 
6]

излиза всеки ден без неделя

Всекидневникът на региона
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5300 Габ ро во, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info

Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

строителство; ремонти; услуги; автопазар; превози; лекари; турагенции

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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КРУИЗ ПО Р. ДУНАВ ИЛИ Р. РЕЙН ОТ БЪЛГАРИЯ 
- 26.10./05.11., от 1152 лв./1350 лв.
ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ за 1 ден, 19.05./02.06, 40 лв.
ОДРИН за 1 ден, 21.04/26.05, 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 06.04./ 05.05./01.06.,                                                             
2 нощувки със закуски, 143 лв.
РЪШНОВ-БРАШОВ-БРАН-СИНАЯ - 25.05., 163 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 3нощ.,зак.и веч.,23.05.,285лв.
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощ., от 144 лв.
КАПАДОКИЯ - 6 дни/5 нощ., 01.05., 540 лв.
ЕГЕЙСКА ТУРЦИЯ - 6 дни/5 нощ., 01.05., 440 лв.
АТИНА-ДЕЛФИ-МЕТЕОРА - 26.04, 4 нощ., 360 лв.
УРАНОПОЛИС-АТОН-ПОРТО ЛАГОС - 4 дни/                                                                  
3 нощ, 19.04./24.05., 295 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА-КАВАЛА-ОСТРОВ ТАСОС - 4 дни/                                                              
3 нощувки, 26.04., 269 лв.
О. КОРФУ - 23.05., 3 нощ., зак., вечери, 270 лв.
О. ЛЕФКАДА - 03.05.,3 нощ.,зак., вечери, 280 лв.

ДЕЛТАТА НА РЕКА ДУНАВ-КОНСТАНЦА-МАМАЯ-                                                                
ТУЛЧА - 2 дни/1 нощ., 30.06., 185 лв.
БУДАПЕЩА-ВИЕНА - 5 дни/2 нощ., 12.07.,325 лв.
ВЕЛИКДЕН ОТ ГАБРОВО/СЕВЛИЕВО/В. ТЪРНОВО
ИСТАНБУЛ - 06.04., 3 нощ., 245 лв., СОЛУН-                                                      
МЕТЕОРА - 06.04., 2 нощ., 249 лв., БУКУРЕЩ-
СИНАЯ-БРАШОВ - 06.04., 2 нощ., 169 лв.,                                                            
ДУБРОВНИК - 05.04., 370 лв., КОРФУ - 05.04., 3 
нощ., 305 лв., от Севлиево/Велико Търново
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГАБРОВО 
РИЛСКИ М-Р-БАНСКО- РОЖЕНСКИ М-Р-                                                              
МЕЛНИК-РУПИТЕ - 3 дни/2 нощ., 11.05., 140 лв.;                                                              
ВЕЛИНГРАД-БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА-                                                     
ДОБЪРСКО - 3 дни/2 нощ., 05.05., 135 лв.; БЕ-
ЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ-МАГУРАТА-ВИДИН-КРАЙОВА                                                    
- 3 дни/2 нощ., 27.04., 155 лв., КЪРДЖАЛИ- ЗЛА-
ТОГРАД-ПЕРПЕРИКОН - 3дни/2нощ.,05.05.,130лв.                                
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR 

sviat@mail.bg

 
        

- КАРНАВАЛЪТ В НИЦА И МАНТОН – 
АВТОБУСНА ЕКСКУРЗИЯ; 01.03.2018; 6 
ДНИ/5 Н.;ЦЕНА ОТ 669 ЛВ.
- ВЕЛИКДЕН 2018 В ДУБРОВНИК С ПОЛЕТ 
ОТ СОФИЯ НА 06.04.2018; 4 ДНИ/3 Н.; 
ЦЕНА ОТ 286 €
- ВЕЛИКДЕН 2018 В АЛБАНИЯ С АВТОБУС 
НА 06.04.;4ДНИ/3Н.;ОТ 303 ЛВ.
- ВЕЛИКДЕН 2018 В ИСТАНБУЛ С АВТОБУС 
ОТ СОФИЯ НА 06.04.2018; 4ДНИ/3Н.; ОТ 
240 ЛВ. 3 Н-КИ;369 ЛВ.
- ВЕЛИКДЕН 2018 В АНТАЛИЯ - СИДЕ 
С АВТОБУС ОТ СОФИЯ НА 06.04.2018; 6 
ДНИ/4 Н.; ЦЕНА ОТ 268 ЛВ. 
- ВЕЛИКДЕН - ШЕДЬОВРИТЕ НА ИТАЛИЯ 
– АВТОБУСНА ЕКСКУРЗИЯ; 04.04.2018; 
6ДНИ/4Н.;ЦЕНА ОТ 539 ЛВ. 
- ВЕЛИКДЕН НА ФРЕНСКАТА РЕВИЕРА 
– АВТОБУСНА ЕКСКУРЗИЯ; 03.04.2018; 
7ДНИ/4Н.;ЦЕНА ОТ 589 ЛВ.
- ВЕЛИКДЕН В ЗАГРЕБ – АВТОБУСНА 
ЕКСКУРЗИЯ; 06.04.;4ДНИ/3Н.;ОТ 296 ЛВ.

- ВЕЛИКДЕН 2018 НА О-В САНТОРИНИ 
С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ НА 05.04.2018; 
5ДНИ/4Н.;ЦЕНА ОТ 346 €  
- МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ТОСКАНА С 
ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ НА 04.05.;25.05.2018 
4ДНИ/3Н.;ЦЕНА ОТ 669 ЛВ. 
- МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ-БАЛКАНСКА ПРОГРАМА 
- БЕЛГРАД, ЗАГРЕБ, ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА, ТРОГИР, 
СПЛИТ, МЕЖДУГОРИЕ, МОСТАР, САРАЕВО; 
ТРЪГВАНЕ ОТ СОФИЯ НА 03.05.;23.05.2018, 
5ДНИ/4Н.; ОТ 425 ЛВ.
- ПОЧИВКА В МАРМАРИС ЛЯТО 2018; 
АВТОБУСНИ ПРОГРАМИ,7 НОЩ.,ОТ 246 ЛВ.
- ПОЧИВКА В КУШАДАСЪ ЛЯТО 2018; 
АВТОБУСНИ ПРОГРАМИ, 7 НОЩ.,ОТ 366 ЛВ.
- ПОЧИВКА В ГЪРЦИЯ-КАСАНДРА 
ХАЛКИДИКИ ЛЯТО 2018; АВТОБУСНИ 
ПРОГРАМИ СЪС 7 НОЩУВКИ, ОТ 416 ЛВ.

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/800151

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
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ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ
ЕКСКУРЗИЯ ДО СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 27.07-
29.07 - 150 лв.
ВЕНЕЦИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ - всяка сряда от 21.03 до 
21.11 - от 399 лв.
СОФИЯ-ЛЮБЛЯНА-ВЕНЕЦИЯ-ВЕРОНА-ПАДУА-СОФИЯ - 
05.04; 26.10; 31.10 - 222 лв.
ВЕНЕЦИЯ-МУРАНО-БУРАНО-МИЛАНО-ЛАГО МАДЖОРЕ 
- 05.04; 03.05; 23.05; 20.09 - 322 лв.
ВЕЛИКДЕН НА РИЛСКИЯ МАНАСТИР - 06.04-08.04-
145 лв.
ЗАГРЕБ-ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА-ЗАМЪКА ПРЕ-
ДЯМА-ЛЮБЛЯНА - 06.04; 28.04; 04.05; 24.05; 19.07 
- 239 лв.
ЛИДО ДИ ЙЕЗЕЛО-ВЕРОНА-ПАДУА-ВЕНЕЦИЯ - 27.04; 
23.05; 05.09; 20.09 - 222 лв.
ЗАЛЦБУРГ-ЗАМЪКА ХЕРЕНХИМЗЕЕ-МЮНХЕН-ВИЕНА 
- 27.04; 23.05; 25.07; 05.09; 20.09; 17.10 - 259 лв.
ЕКСКУРЗИЯ ИТАЛИЯ С ФРЕНСКА РИВИЕРА - 30.04; 
15.07; 19.08; 03.09; 22.10 - 495 лв.

ЕКСКУРЗИЯ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА - 01.05; 23.05;17.07; 
21.08; 19.09 - 422 лв.
ДЕЛТАТА НА ДУНАВ - 05.05-07.05 - 181 лв.
УНИКАЛНИТЕ ИЗТОЧНИ РОДОПИ - 12.05-13.05/06.10-
07.10 - 89 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД И ЕКО-СЕЛИЩЕ ОМАЯ - 18-
20.05/14-16.09/12-14.10 - 129 лв.
ЗЛАТНО ПИВО В ЗЛАТНА ПРАГА - 22.05-27.05- 299 лв.
КРЪСТОВА ГОРА - 09.06-10.06/01.09-02.09/13.10-14.10-
79 лв.
БИРФЕСТ В БЕЛГРАД - 18.08-19.08 - 99 лв.

ПОЧИВКИ
ЛЯТНА ПОЧИВКА В ЧЕРНА ГОРА - 8 дни от 23.06; 
07.07; 04.08; 01.09; 08.09 - от 340 лв.
ПОЧИВКА В ЛИДО ДИ ЙЕЗОЛО - 7 дни от 24.06; 26.08; 
02.09; 16.09 - от 515 лв.
ЛЯТНА ПОЧИВКА В САРАНДА И КСАМИЛ - 7 дни от 
01.07; 02.09 - от 395 лв.
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

19/02

запознансТВа
ВдоВиЦа на 75 години търси мъж на подходяща 
възраст, да не пуши и пие, за сериозна връзка. Тел. 
066/85-10-11, вечер. [5, 2]

продаВа МаТЕриали
Цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 7]
Цигли сЕ продават на 
тел. 0887/004-396. [11, 5]
Цигли „сТражиЦа“ 
- 600/700 бр., 0.30 
лв., се продават на тел. 
0879/080-862. [3, 2]

продаВа оБзаВЕжданЕ
пЕралня, ФризЕр, печки 
- готварска и микровъл-

нова, съдомиялна, теле-
визор се продават на тел. 
0899/845-318. [11, 7]
МЕБ Е ли  и з г од -
но се продават на тел. 
0896/640-415. [2, 1]

продаВа разни
Фургони сЕ продават на 
тел. 0884/005-537. [6, 5]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [11, 2]
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 7]

жиВоТни продаВа
Малки ТЕлЕТа се прода-
ват на тел. 06717/26-05. 
[5, 1]

храна за жиВоТни
Бали сЕно се продават 
на тел. 0888/853-422. 
[11, 7]

ЦарЕВиЦа, пШЕниЦа, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 
6]

купуВа разни
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 7]
ЕлЕкТропасТир сЕ купу-
ва на тел. 0894/099-677. 
[11, 6]
сТаринни прЕдМЕТи, 
стари броеници и гердани, 
монети, часовници, писал-
ки, саби и друг антик-
вариат се купува в блок 
„Чайка“, вход Г, партер, 
центъра, тел. 0889/211-
957. [4, 1]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични су-
ровини купува всякакви 
железа - тел. 0896/183-
637. [22, 7]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
услуги с багер и самос-
вал - 0888/564-431
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка 0899/601-444
рЕМонТ на всякакви 
покриви, с плочи, улу-
ци - тел. 0878/86-88-31, 
0896/85-97-01.
ВънШни и вътрешни ре-
монти - тел. 0876/533-
200. [22, 22]

кърТя БЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [11, 10]
„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.Справки на тел. 
066/801-501. [12, 8]
Вик и всякакви ремонтни 
дейности - тел. 0895/713-
707. [12, 7]
изгражда ТЕраси, кърти 
панел, всички вътрешни и 
външни ремонти и алпини-
сти - тел. 0897/931-088. 
дрЕнаж ,  Т ЕнЕкЕ -
джиЙсТВо, покривни ре-
монти и др. - 0888/863-
001. [10, 10]
ФирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 7]

съБарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 5]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло- и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
0895/295-654. [7, 2]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮШЕМЕ - реде-
не, бЕЗПРАхОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпраШно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
ШпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333.
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловка и боя, изола-
ция - 0895/728-668. [13, 
8]
ВъТрЕШни рЕМонТи - 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 9]

гипсокарТон, Шпак-
лоВка - тел. 0899/520-
038. [17, 2]
Фаянс, ТЕракоТа, шпак-
ловки, топлоизолация - 
тел. 0886/236-277. [5, 1]

изолаЦии
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
ВънШни Топлоизола-
Ции - алпинисти, собстве-
но скеле - тел. 0898/569-
486.
ТоплоизолаЦия - тел. 
0887/131-311. [33, 8]

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, пара-
пети - тел. 0885/943-808, 
066/870-546.

оградна МрЕжа произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени се пред-
лагат на тел. 066/80-85-
39.

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

Ел. инсТалаЦии,
рЕМонТи
Ел. инсТалаЦии - тел. 
0877/367-852. [33, 11]
дрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 20]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.

коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/525-258. [11, 
11]

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

рЕМонТ на  ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 17]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [2, 1]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [22, 9]

поддръжка коМпЮТри
инсТалаЦия и ремонт на 
компютри. продажБа на 
коМпЮТри ВТора ръка. 
Тел. 0888/410-117.

услуги
раБоТниЦи за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тава-
ни, изкопни работи, строи-
телно-ремонтни услуги. ха-
малски работи, пренасяне 
на багаж.  Тел. 0892/326-
344.
коВач - 0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета по алпий-
ски способ (АЛПИНИСТ). 
Ето и нашия интернет 
сайт: www.arborist-bg.
com. Телефон за връзка: 
0884/942-942. [22, 17]
ЦВЕТни МЕТали заваря-
ва - тел. 0885/72-46-71. 
[11, 7]

8Гишето	за	обяви	на	входа	на	редакцията	-	Габрово,	
ул.	„Отец	Паисий“	2,	работи	от	7.30	до	17.00	ч.	След	
17	ч.	обяви	се	приемат	в	редакцията	на	4	етаж.	8Ва-
шата	 обява	ще	 бъде	 отпечатана	 още	 на	 следващия	
ден,	ако	бъде	подадена	в	редакцията	до	16.30	часа.	

Рåкламè è îáявè в “100 вåñтè”
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д-Р ВЕНЕЛиН БаРакОВ, 
исТОРик, аРХЕОЛОг

	 През	 втората	 половина	 на	
X	 -	 първата	 половина	 на	 XI	 век	
в	 Централния	 Предбалкан	 и	 на	
хълмистите	местности	над	Севли-
евското	 поле,	 Килифаревската	
котловина	 и	 Търновските	 възви-
шения,	 и	 областта	 около	 днеш-
ните	градове	Горна	Оряховица	и	
Габрово	 възникват	 ранносредно-
вековни	селища	–	при	селата	Ба-
тошево	(м.	Градът),	Крамолин	(м.	
Градът),	 Здравковец	 (м.	 Витата	
стена),	Дряновския	манастир	 (м.	
Боруна)	и	гр.	Севлиево	(м.	Джи-
визли	бунар).	Населението	строи	
своите	 жилища	 зад	 полуразру-
шените	 стени	 на	 късноантични-
те	 укрепления.	 Късноантичните	
фортификационни	 съоръжения	
не	 са	 възстановени	 от	 новото	
население.	 Оценени	 са	 както	
естествената	защитеност	на	мес-
тата	на	по-старите	късноантични	
крепости,	 възможностите	 за	 по-
лесна	 и	 ефикасна	 отбрана,	 така	
и	 труднодостъпността,	 което	 е	
важен	 момент	 за	 постигане	 на	
възможно	 най-голяма	 сигурност	
от	внезапни	нападения	на	късни-
те	 номади	 (печенези).	 Границите	
и	 площта	 на	 тези	 ранносредно-
вековни	 селища	 не	 могат	 да	 се	
определят,	 тъй	 като	 веществе-
ните	следи	от	 тях	са	разрушени	
от	 по-късното	 фортификацион-
но	 и	 жилищно	 строителство	 на	
последвалия	 период	 на	 разви-
тото	 средновековие	 (XII–XIV	 в.).	
Интересен	 пример	 предоставят	
разкопките	 на	 един	 от	 най-до-
бре	 разкритите	 археологически	
обекти	в	Габровска	област	–	кре-
постта	 в	 местността	 Дживизли	
бунар	 при	 Севлиево.	 Дългого-
дишният	 изследовател	 на	 обек-
та	 С.	 Симеонов	 идентифицира	
тази	 средновековна	 крепост	 и	
подградието	 към	 нея	 със	 сред-
новековния	 град	 Хотел/Хоталич,	
споменат	 в	 известния	 Батошев-
ски	 надпис.	 Симеонов	 отнася	
най-ранния	строителен	период	на	
фортификационните	 съоръжения	
на	 крепостта	 при	 Севлиево	 в	
началото	 на	 X	 век.	 За	 съжале-
ние,	 на	 този	 етап	 няма	 пълна	
публикация	 за	 средновековния	
град	 при	 Севлиево,	 в	 която	 да	
се	 представи	 стратиграфията	 на	
този	 изключително	 интересен	
паметник	 и	 да	 бъдат	 уточнени	
строителните	 периоди	 на	 кре-
постната	 архитектура.	 Откри-
ването	 на	 ранносредновековни	
материали	 в	 крепостта	 не	може	
да	бъде	критерий	и	началото	на	
изграждане	 на	 средновековната	
крепост	 да	 бъде	 отнесено	 към	
X	 век.	 Строителната	 техника	 на	
крепостната	стена	с	използване-
то	на	емплектон	и	бял	хоросан	и	
баластра	я	причислява	към	стро-
ителството	и	фортификацията	на	
по-късен	период	-	XII-XIII	век.	
	 Нов	 етап	 в	 развитието	 на	
крепостното	строителство	в	Цен-
тралния	 Балкан	 настъпва	 през	
втората	 половина	 и	 края	 на	 XII	
век.	Той	е	свързан	с	управление-
то	 и	 реформите	 на	 Комнините	
във	 Византийската	 империя	 и	
с	 някои	 нови	 тенденции,	 касае-
щи	 укрепването	 и	 засилването	
на	 позициите	 на	 византийската	
военна	 аристокрация.	 Стабили-
зирането	на	империята	в	полити-
ческо	и	икономическо	отношение	
рефлектира	 върху	 отношенията	
в	 обществото,	 които	 стават	 все	
по-строго	 йерархизирани	 и	 во-
енизирани.	 Военната	 аристокра-
ция	 получава	 големи	 дарения	 в	
земи	 от	 императора	 в	 замяна	
на	 своята	 служба	 във	 войската.	
Появява	се	пронията	като	форма	
на	 владение,	 получено	 в	 резул-
тат	 на	 заслуги	 към	 централната	
власт.	Този	византийски	модел	се	
разпростира	 по	 всички	 граници	
на	империята,	включително	и	във	
владените	от	нея	земи,	населени	
с	 българско	 население.	 От	 сре-
дите	на	това	население	бавно	и	
постепенно	 започва	 да	 съзрява	
един	обществен	слой,	който	няма	
общо	със	старата	родова	българ-
ска,	а	по	същество	представлява	
нова	 българска	 аристокрация,	
вписана	 във	 византийския	 об-
ществен	 и	 военен	 модел.	 Тази	
аристокрация,	 чиито	 най-изяве-
ни	 представители	 са	 Асеневци,	
се	 опира	 на	 свои	 родови	 или	

служебни	 владения,	 започвай-
ки	 да	 изгражда	 крепости,	 които	
стават	израз	на	нейната	власт	и	
положение	 над	 подвластното	 й	
население.	 Българската	 аристо-
крация,	 стъпила	 на	 своите	 вла-
дения	 и	мощни	 крепости,	 посте-
пенно	набира	мощ,	което	намира	
изява	 във	 възстановяването	 на	
българската	 държавност	 в	 края	
на	XII	век.	Всички	средновековни	
крепости	 в	 Централния	 Балкан	
възникват	като	съчетание	от	оби-
таване	 и	 военно-административ-
ни	функции.
	 Усилената	 фортификационна	
дейност	на	Асеневци	в	Централ-
ния	 Балкан	 показва,	 че	 това	 са	
техни	 земи,	 вероятно	 предоста-
вени	им	от	Византия	в	замяна	на	
охрана	на	пътищата	и	проходите.	
Писмените	извори	от	края	на	XII	
век	визират	само	две	основни	и	
големи	 крепости,	 обсаждани	 не-
успешно	от	Исак	ІІ	Ангел	-	Ловеч	
(1188	г.)	и	Търново	(1190	г.).	Броят	
на	 крепостите	 е	 значително	 по-
голям	и	за	това	свидетелства	Ни-
кита	Хониат,	който	говори,	че	им-
ператорът	„намерил	и	тамошните	
градчета	(καστέλλια),	подсилени	с	
много	 повече	 войска	 отпреди	 и	
укрепени	с	коли	и	дървени	кули	
(κξυλοκάστρων),	 а	 и	 тържищата	
им	(εμπορια)	яко	подсилени”.	При	
втория	и	третия	поход	на	Исак	II	
Ангел	 в	 областта	 са	 използвани	
и	обсадни	машини,	но	българите	
удържат	на	натиска	и	нито	една	
крепост	 не	 е	 превзета	 или	 опо-
жарена.	 Непосредствено	 след	
1190	г.	се	наблюдава	и	процес	на	
увеличаване	на	 броя	 на	 използ-
ваните	 крепости,	 особено	 след	
превземането	на	Преслав	и	Про-
ват	в	източните	части	на	Мизия	
и	 включването	 им	 в	 новоизгра-
дената	 военно-административна	
уредба	на	Второто	царство.	Асе-
невци	предприемат	ново,	широко	
строителство	на	военни	крепости	
по	 проходите	 и	 основните	 пъти-
ща,	 за	 да	 предпазят	 избрания	
за	столичен	град	Търнов	от	нови	
обсади	и	директна	атака	при	на-
шествие	на	Византия	от	юг.	Във	
всички	 проучени	 крепости	 най-
ранните	 монети	 са	 от	 времето	
на	 Мануил	 І	 Комнин	 (1143-1180),	
неговите	наследници	и	монети	на	
династията	 на	Ангелите.	 Единич-
ни	по-ранни	монети,	открити	при	
разкопките,	 не	 могат	 да	 бъдат	
критерий	 за	 датиране	 поради	
изтриването	 им	 и	 продължител-
ността	 на	 употреба.	 Комплекс-
ният	анализ	от	монетни	находки,	
начин	на	градеж	на	крепостните	
стени	и	елементите	на	фортифи-
кация,	 дават	 основание	 строи-
телството	 на	 повечето	 крепости	
в	 Централния	 Балкан	 да	 бъде	
отнесено	към	третата	четвърт	на	
XII	-	края	на	XII	век.	В	строител-
ството	на		крепостите	от	втората	
половина	 и	 края	 на	 XII	 век	 ши-

роко	 приложение	 намира	 техни-
ката	на	строеж	с	използване	на	
ломени	 камъни	 и	 баластра,	 бял	
хоросан	и	вътрешни	сантрачи.
	 В	 земите	 на	 днешно	 Се-
влиевско	 също	 могат	 да	 бъдат	
проследени	 подобни	 процеси,	
свързани	 с	 новите	 условия	 на	
живот	 и	 военната	 политика	 на	
първите	Асеневци.	В	 края	на	XII	
век	 ранносредновековните	 сели-
ща	 на	 хълмовете	 в	 местността	
Двивизли	бунар	при	Севлиево	и	
местността	Градът	при	Крамолин	
получават	 укрепителна	 система,	
която	 обхваща	 цялата	 обитава-
на	 площ	 (двете	 селища	 имат	
приблизително	 еднакви	 размери	
–	 около	 50	 дка).	 В	 най-високите	
части	на	хълмовете	се	изграждат	
укрепления,	 които	 имат	 собст-
вена	 фортификация	 -	 цитадели.	
Строителната	история	на	цитаде-
лата	на	крепостта	при	Крамолин	
преминава	 през	 няколко	 стро-
ителни	 етапа.	 В	 края	 на	 XII	 век	
на	 най-високото	 място	 в	 източ-
ната	част	на	хълма	са	издигнати	
самостоятелно	 отбраняваща	 се	
кула	-	пирг,	с	правоъгълна	форма	
и	 големи	 размери	 (11,60/8,40),	
и	 църква,	 в	 средата	 на	 плато-
то,	еднокорабна,	едноапсидна	от	
типа	 на	 кръстокуполните	 църкви	
със	 „стегнат	 кръст“.	 В	 началото	
на	XIII	век	самостоятелно	отбра-
няващата	 се	 кула	 е	 включена	 в	
нова	укрепителна	система	на	ци-
таделата,	която	включва	крепост-
на	 стена,	 порта	 и	 многоъгълна	
кула	 в	 североизточния	 край	 на	
стената.	Освен	пирга,	използван	
за	 отбрана	 и	 обитаване,	 покрай	
вътрешното	лице	на	крепостната	
стена	 са	 изградени	 две	 сгради,	
северно	и	южно	от	самостоятел-
но	отбраняващата	се	кула,	които	
имат	стопанско	и	сервизно	пред-
назначение	 (в	 едната	 е	 открито	
огнище	 и	 се	 идентифицира	 като	
кухненско	 помещение).	 Послед-
ният	строителен	етап	на	цитаде-
лата	 обхваща	 втората	 половина	
на	XIV	век,	когато	опасността	от	
османските	 турци	 налага	 под-
силване	 на	 крепостната	 стена	 с	
допълнителен	зид,	цялостно	пре-
устройство	на	портата	на	цитаде-
лата	и	изграждане	на	нова	кула	
южно	от	пирга,	която	е	с	малки	
размери	и	се	интерпретира	като	
наблюдателница.	
	 Под	 цитаделата	 през	 XIII–XIV	
век	се	развива	укрепено	селище	
(подградие),	 което	 е	 защитено	
с	 крепостна	 стена,	 градена	 от	
ломени	 камъни,	 споени	 с	 бял	
хоросан.	Крепостната	стена	има	
начупена	 траектория	 и	 се	 съе-
динява	 с	 укрепителната	 система	
на	 цитаделата	 при	 северозапад-
ната	 кула.	 Селището	 е	 имало	
два	 некропола	 –	 единият	 около	
малка	еднокорабна	църква	–	па-
раклис	 в	 укрепеното	 подградие,	
другият	-	извън	укрепената	площ	

около	 късноантичните	 пещи	 за	
строителна	 керамика.	 Двата	 не-
кропола	 са	 с	 дълъг	 период	 на	
използване	и	са	датирани	XIII–XIV	
век.
	 Друга	крепост,	която	възник-
ва	 през	 втората	 половина	 или	
края	на	XII	век,	е	крепостта	при	
Севлиево.	 В	 най-високата	 част	
на	 местността	 Дживизли	 бунар	
е	 изградена	 цитаделата	 на	 кре-
постта,	 оградена	 с	 крепостна	
стена	от	всички	страни,	в	 която	
се	 е	 влизало	 през	 две	 порти	 -	
източна	и	западна.	
	 В	 най-високата	 точка	 на	 ци-
таделата	 е	 построена	 голяма	
кула,	 конструктивно	 свързана	 с	
крепостната	куртина,	с	неправил-
на	 четириъгълна	 форма.	 Кулата	
е	 била	 най-малко	 на	 три	 етажа,	
имала	е	вътрешно	дървено	стъл-
бище	и	дървени	платформи,	раз-
делящи	отделните	етажи.	Дърве-
ните	 конструкции	 на	 кулата	 са	
били	опожарени	в	етап,	при	кой-
то	цялата	цитадела	е	претърпяла	
някакъв	катаклизъм.	От	сградите,	
които	са	проучени	в	цитаделата,	
се	 открояват	 със	 своето	 место-
положение	т.	нар.	болярска	църк-
ва	и	т.	нар.	болярско	жилище.
	 Жилищните	 квартали	 на	
подградието	 обхващат	 удобните	
тераси	южно	от	 цитаделата.	Ця-
лата	площ	на	подградието,	която	
е	около	50	дка,	е	оградена	от	юг	
от	 стена,	 градена	от	 ломени	 ка-
мъни,	споени	с	бял	хоросан.	Към	
тази	 външна	 стена	 се	 спускат	
перпендикулярно	 три	 напречни	
крепости	 стени,	 които	 разделят	
подградието	 на	 четири	жилищни	
квартала.	 Оформените	 по	 този	
начин	квартали	вероятно	са	раз-
делени	по	родов	и	фамилен	при-
знак,	 тъй	 като	 няма	 особени	
различия	 в	 типа	 на	 жилищата	
или	 техния	 интериор,	 които	 да	
говорят	за	някаква	имуществена	
или	 съсловна	 диференциация.	 В	
отделните	 квартали	 населението	
е	изграждало	и	обитавало	камен-
ни	къщи	на	един	или	два	етажа,	
като	 вторият	 е	 бил	 от	 паянтова	
конструкция	 (дърво	 и	 плетня).	
Жилищата	 са	 без	 дворове,	 раз-
положени	едно	над	друго;	някои	
от	къщите	са	имали	по	едно	мал-
ко	 стопанско	 помещение	 и	 ями	
за	съхраняване	на	зърно.	Преоб-
ладаващи	 са	 едноделните	 жили-
ща,	но	се	срещат	и	двукамерни.	
Движимите	 находки	 и	 монетите,	
открити	 в	 жилищата,	 показват	
продължително	 обитаване	 през	
XII	 –	 първата	 половина	 на	 XIII	
век.	 През	 XIV	 век	 обитаването	
на	подградието	не	е	със	същата	
интензивност	 и	 вероятно	 някои	
от	кварталите	запустяват.		
	 В	 подградието	 са	 открити	
две	църкви,	съответно	в	крайния	
западен	и	крайния	източен	квар-
тал.	 Църквите	 са	 еднокорабни,	
едноапсидни	с	притвор.	Строеж-
ът	на	двете	църкви	се	отнася	към	
XII–XIII	 век.	 Около	 църквите	 са	
оформени	 некрополи.	 Находките	
от	гробовете	показват,	че	некро-
полите	са	използвани	продължи-
телно	време	от	X	до	XIV	век.	Това	
се	дължи	на	обстоятелството,	че	
по	южния	склон	на	хълма	първо-
начално	 е	 разположено	 ранно-
средновековното	 селище	 от	 X-XI	
век.
	 Комплексният	анализ	на	фор-
тификацията,	 техниката	 на	 гра-
деж,	 откъслечната	 информация	
за	стратиграфията	на	 крепостта,	
както	и	данните	от	развитието	на	
строителството	 в	 цитаделата	 и	
подградието	позволяват	да	бъдат	
възстановени	отделните	периоди,	
през	 които	 преминава	 животът	
на	крепостта	при	Севлиево	през	
Средновековието.	 Най-ранно	
хронологически	 е	 ранносредно-
вековното	селище,	чиито	граници	
се	 откриват	 зад	 късноантичната	
крепостна	стена	на	върха	на	хъл-
ма	и	по	южните	склонове	на	пла-
тото,	където	по-късно	се	развива	
най-източният	квартал.	Селището	
няма	собствена	укрепителна	сис-
тема	 и	 използва	 естествената	
защитеност	на	местността.	През	
XI-XII	 век	 селището	 се	 разраст-
ва.	 За	 нуждите	 на	 населението	
в	 източното	 подножие	 на	 хълма	
Двивизли	 бунар	 в	 края	 на	 XI	 –	
началото	на	XII	век	се	изграждат	
производствени	 пещи	 за	 битова	
керамика.	По-късно	през	втората	
половина	на	XII	век	е	изградена	

укрепителната	 система	 на	 ци-
таделата	 над	 селището,	 която	 е	
израз	 на	 появата	 на	 аристокра-
тична	 върхушка,	 поела	 контрола	
и	 властта	 над	 селището	 и	 него-
вия	земеделски	хинтерланд.	Едно	
от	 доказателствата	 за	 отнасяне	
на	 строежа	 на	 цитаделата	 към	
втората	 половина	 или	 края	 на	
XII	 век	 е	 не	 само	 начина	 на	
градеж	 и	 разкритата	 крепостна	
архитектура.	Цялостният	замисъл	
на	 укреплението	 на	 върха	 на	
хълма	е	насочен	към	селището	в	
подградието,	над	което	цитадела-
та	доминира.	
	 Западната	 порта	 е	 така	 из-
градена,	че	да	осъществява	бър-
за	 комуникация	 с	 кварталите	 в	
подградието.	 Разположението	 й	
свидетелства	 за	 вече	 оформило	
се	 в	 подножието	 на	 хълма	 се-
лище.	 Крепостният	 силует	 и	 ар-
хитектура	на	цитаделата	са	раз-
чупени	 от	 изградените	 вътре	 в	
пространството	 й	 представител-
но	жилище	на	местния	болярин	и	
църква,	 обслужваща	 нуждите	 на	
фамилията	 на	 аристократа.	 Въ-
трешната	площ	на	цитаделата	се	
допълва	от	сгради	за	нуждите	на	
военния	гарнизон	и	работилници	
и	стопански	помещения,	свърза-
ни	с	бита	на	обитателите	й.	
	 В	 подградието,	 в	 подножие-
то	 на	 цитаделата	 през	 първата	
половина	 на	 XIII	 в.,	 се	 оформят	
жилищни	 квартали	 на	 семеен	
признак,	 разделени	от	 напречни	
стени	и	оградени	от	обща	стена	
от	юг.	Некрополите	на	квартали-
те	 са	 разположени	 около	 двете	
църкви.	 Находките	 от	 жилищата	
и	 оформлението	 на	 жилищния	
интериор	 свидетелстват	 за	 ин-
тензивен	 живот	 и	 високо	 ка-
чество	 на	 бита	 в	 подградието	
през	 първата	 половина	 на	 XIII	
век,	което	превръща	крепостта	и	
селището	в	цветущ	град.	Следите	
от	 масиран	 пожар,	 установен	 в	
насипите	на	жилищата	от	подгра-
дието,	 кулата	 и	 главната	 порта	
на	 цитаделата,	 както	 и	 монетни	
находки,	чиито	последни	емисии	
са	от	времето	на	Теодор	Комнин	
Дука	 (1230-1137)	 и	 Йоан	 III	 Дука	
Ватаци	 (1222-1254),	 показват,	 че	
към	средата	на	XIII	век	среднове-
ковният	град	е	преживял	някакъв	
страшен	 катаклизъм.	 Това	 съби-
тие	може	 да	 се	 свърже	 с	 похо-
да	 на	 татарския	 хан	 Бату	 през	
днешна	 Северна	 България	 през	
1242-1243	 г.,	 при	 което	 градът	 е	
бил	разорен.	След	това	трагично	
събитие	животът	 в	 средновеков-
ния	 град	 никога	 повече	 не	 се	
възражда	на	познатото	вече	рав-
нище.	Цитаделата	и	подградието	
продължават	 да	 съществуват,	 но	
вече	 с	 по-малобройно	 и	 оредя-
ло	 население.	 Преправките	 по	
крепостната	 стена	 и	 кулата	 и	
стесняването	 на	 портите	 могат	
да	 се	 отнесат	 след	 средата	 на	
XIII	 и	 през	 XIV	 век.	 Липсата	 на	
стратиграфия	 ме	 затруднява	 да	
прецизирам	тази	датировка.	
	 Всички	 археологически	 до-
казателства	 категорично	 посоч-
ват	 опожаряването	 на	 средно-
вековния	 град	 при	 Севлиево	 от	
татарите	 в	 1242–1243	 г.,	 а	 не	 от	
османските	 турци	 в	 края	 на	 XIV	
век.	 През	 втората	 половина	 на	
XIV	век	подградието	е	изоставено	
напълно,	като	животът	се	съсре-
доточава	 изцяло	 в	 цитаделата.	
Така	 наречената	 болярска	 църк-
ва	е	престанала	да	функционира	
и	е	превърната	във	водохранили-
ще	за	нуждите	на	една	по-дълга	
обсада.	 Цветущият	 град	 от	 XII	
–	 първата	 половина	 на	 XIII	 век	
през	 XIV	 век	 представлява	 едно	
малко	укрепено	селище.	
	 Дотук	разгледаните	крепости	
са	 разположени	 по	 хълмовете	
над	 долината	 на	 река	 Росица	 в	
северните	 райони	 на	 днешното	
Севлиевско	 поле.	 В	 края	 на	 XII	
век	 една	 значителна	 част	 от	
крепостите	 в	 Севлиевско	 и	 Га-
бровско	 възниква	 при	 горното	
течение	 на	 реките	 Видима	 (с.	
Градница,	м.	Пречиста)	и	в	поли-
те	на	Предбалкана,	и	на	карсто-
вото	плато	Стражата	(с.	Здравко-
вец,	 м.	 Витата	 стена;	 с.	 Царева	
ливада,	м.	Градът),	преминаващо	
чрез	 своя	 релеф	 в	 гънките	 на	
Балкана.	 Строителството	 им	 е	
продиктувано	от	 необходимостта	
да	се	охраняват	по-важните	про-
ходи	 и	 пътища,	 които	 се	 явяват	

основна	 комуникация	 за	 връзка	
на	столичния	Търнов	със	земите	
южно	 от	 Балкана.	 Като	 основ-
ни	 се	 използват	 пътищата	 през	
Тревненския	 проход,	 с	 разкло-
нения	 за	 крепостите	 при	 Крън	
и	 Мъглиж,	 докато	 пътят	 през	
Шипченския	 проход,	 който	 има	
важно	 значение	 през	 раннови-
зантийската	епоха,	през	Второто	
българско	царство	има	второсте-
пенно	значение.											
	 Две	 от	 посочените	 по-горе	
крепости	 са	 изградени	 по	 кар-
стовото	 плато	 Стражата,	 в	 бли-
зост	до	главни	пътища	през	Бал-
кана,	 съответно	 през	 Шипчен-
ския	 (с.	 Здравковец)	 и	Тревнен-
ския	проходи	(с.	Царева	ливада),	
следващи	направления	съответно	
от	 	Никопол	за	Верея	и	от	Тър-
новград	 за	 Верея.	 Военният	 им	
характер	 в	 този	 ранен	 етап	 на	
тяхното	функциониране	е	безспо-
рен.	Тяхното	 строителство	 може	
да	 се	 отнесе	 след	 1190	 г.,	 т.	 е.	
след	битката	в	Тревненския	про-
ход	и	разгрома	на	византийската	
армия	 в	 Хемус.	 Двете	 крепости	
са	замислени	като	част	от	една	
по-голяма	отбранителна	система,	
включваща	 две	 преградни	 стени	
навътре	в	планината	 (при	с.	Бо-
рущица	и	вр.	Панагюра	-	теренни	
наблюдения	 и	 обхождания	 на	
автора).	 По	 този	 начин	 става	
функционирането	на	една	после-
дователна	 отбрана	 в	 дълбочина,	
а	 не	 на	 принципа	 на	 някаква	
въображаема	 линейна	 отбрани-
телна	система.	
	 Същият	принцип	се	наблюда-
ва	 и	 при	 крепостите,	 построени	
да	защитават	пътя	през	прохода	
Хаинбоаз	 –	 двете	 крепости	 при	
Килифарево	и	преградната	стена	
високо	в	планината	при	село	Ди-
мовци.	 Основният	 извод,	 който	
се	 налага	 от	 археологическите	
проучвания,	 е,	 че	 първите	 Асе-
невци	 отделят	 голямо	 внимание	
на	 защитата	 на	 своите	 първо-
начални	 поземлени	 владения,	 а	
по-късно	 организират	 ефективна	
отбрана	 на	 столицата	Търнов	 от	
система	 от	 преградни	 стени	 и	
военни	 крепости,	 които	 флан-
кират	 проходите.	 Голямата	 кон-
центрация	 на	 крепости	 около	
Търнов	 показва,	 че	 там	 е	 въз-
приет	 принципът	 на	 гнездовид-
ната	 и	 концентричната	 отбрана	
от	 крепостите	 при	 Килифарево	
и	Горна	Оряховица,	като	по	този	
начин	столицата	остава	в	техния	
център.	 На	 практика	 в	 края	 на	
XII	 век	 военно-административно-
то	 устройство	 на	 възобновено-
то	 българско	 царство	 осигурява	
максимална	 сигурност	 на	 сто-
личния	 град,	 който	се	превръща	
в	ядрото	на	Загора	–	основната	
териториална	област	и	домен	на	
търновските	владетели.
	 Крепостта	 при	 село	 Царева	
ливада	 е	 изградена	 в	 края	 на	
XII	 век	 в	 източния	 край	 на	 кар-
стовото	 плато	 Стражата.	 При	
разкопките	 през	 70-те	 години	 в	
местността	 Градът	 е	 разкрита	
укрепена	площ	от	40	дка,	в	очер-
танията	на	която	са	открити	една	
еднокорабна	 църква	 и	 няколко	
стопански	 сгради.	 Крепостта	
показва	 интензивно	 обитаване	
през	 първата	 половина	 XIII	 век	
-	 период,	 от	 който	 са	 открити	
многобройни	находки	(главно	зе-
меделски	 сечива	 и	 оръжие)	 и	
монети,	 които	 очертават	 карти-
ната	от	съществуването	на	една	
голяма	военна	крепост.	
	 Много	 по-обилна	 е	 археоло-
гическата	 информация	 за	 друга	
крепост,	която	също	е	изградена	
първоначално	 като	 военно	 укре-
пление.	 Крепостта	 е	 построена	
в	 западния	 край	 на	 карстовото	
плато	Стражата	при	село	Здрав-
ковец	на	отвесни	скали,	от	които	
се	 открива	 обзор	 над	 цялото	
Севлиевско	 поле.	 В	 края	 на	 XII	
век	се	наблюдава	ново	крепост-
но	 строителство.	 Изградена	 е	
нова	 крепостна	 стена	 пред	 ран-
новизантийската	 от	 северната	
и	 източната	 достъпна	 част	 на	
платото.	Техниката	на	градеж	на	
стената	 е	 зидария	 от	 ломени	
камъни,	одялани	по	лицевите	си	
при	 двете	 лица	 на	 стената,	 и	
блокаж	от	ломени	камъни,	с	кои-
то	 е	 запълнена	 вътрешността	 й.	
За	спойка	е	използван	бял	хоро-
сан.	

Следва

Крåпîñтèтå íа Аñåíåвцè в Öåíтралíèя Балкаí 
(края íа XII - първата пîлîвèíа íа XIII вåк)

Архåîлîãèчåñкè памåтíèцè îт Гаáрîвñка îáлаñт
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ВЕЛа ЛазаРОВа
	 Голям	 благотворителен	
концерт	 „От	 Шуберт	 до	
Лист”	 изнесоха	 малките	
пианисти	 от	 Музикален	
клуб	 „Весела”	 -	 Габрово	
-	 лауреат	 на	 национални	
и	международни	конкурси,		
на	 17	 март	 по	 случай	 190	
години	 от	 смъртта	 на	Фе-
ренц	Лист.	
	 В	 програмата	 проз-
вучаха	 произведения	 от	
музикалния	 романтизъм.	
Специални	 гости	 бяха	
проф.	 Ростислав	 Йовчев	
и	 студентката	 Елица	Мир-
чева	от	НМА	„Проф.	Панчо	
Владигеров”.	
	 Внимание	 привлече	
още	 първото	 вълнуващо	
изпълнение	 на	 клавир-
ния	 шедьовър	 „Странни-
кът”	 на	 Франц	Шуберт	 от	
Ростислав	Йовчев.
	 Лауреатите	 на	 нацио-
нални	 и	 международни	
конкурси	 от	 Музикален	
клуб	 „Весела”	 свириха	 чу-
десно	 и	 събраха	 много-
бройните	аплодисменти	на	
публиката,	изпълнила	зала	
„Проф.	 Минчо	 Минчев”	
в	 Художествена	 галерия	
„Христо	Цокев”	-	Габрово.
	 Интерес	 предизвика	
подходът	 на	 музикалния	
педагог	 Весела	 Пенева,	
която	 представяше	 авто-
рите	 на	 произведенията,	
изпълнени	 от	 нейните	 да-
ровити	 и	 запалени	 учени-
ци.
	 „Прощален	 валс”	 на	
полския	 композитор	 Фре-
дерик	 Шопен	 -	 основопо-
ложник	 на	 романтизма,	
наричан	 „поетът	 на	 пиа-
ното”	(Адриана	Кънева	-	IV	
клас).	 Изключително	 по-
пулярният	 в	 Европа	 нор-
вежки	 композитор	 Едвард	
Григ	 -	 „Етюд	 в	 памет	 на	
Шопен”	 (Симона	Тодорова	
-	 VIII	 клас),	 Жорж	 Бизе	 -	

„Малкият	 мъж	 и	 малката	
жена”	из	клавирния	цикъл	
„Детски	 игри”	 (дуо	 Емили	
Цонева	-	VI	клас,	и	Свето-
слав	 Цифудин	 -	 VII	 клас),	
американският	композитор	
от	 периода	 на	 късния	 ро-
мантизъм	 Едуард	 Макдо-
уел	 -	 „Импромптю”	 из	 12	
виртуозни	етюда	(Алексан-
дра	Станева	-	VIII	клас).	
	 В	 програмата	 на	 пиа-
нистите	 лауреати	 от	 клуб	
„Весела”	 прозвучаха	 и	
произведения	 на	 Йоханес	
Брамс	 („Балада”	 оп.	 118),	
Ференц	Лист	(Етюд	по	Па-
ганини	 №	 4),	 Сергей	 Рах-
манинов	 („Валс”	 за	 шест	
ръце).
	 Елица	 Мирчева	 -	 сту-
дентка	V	курс	в	НМА,	спе-
циалност	 „Хорово	 дири-

жиране“,	 свири	 в	 дуо	 с	
проф.	 Ростислав	 Йовчев	
Фантазия	фа	минор	D	940	
за	 четири	 ръце.	 Дуото	 е	
завоювало	 първа	 награ-
да	 в	 категория	 „Учител	 и	
ученик”	на	Международния	
конкурс	 „Надежди,	 талан-
ти,	 майстори”	 в	 град	 До-
брич	(2017	г.).
	 Бла го творителната	
инициатива	 -	 събраните	
средства	 от	 концерта	 да	
бъдат	за	издаване	на	кни-
га,	 посветена	 на	 именита-
та	 ни	 съгражданка,	 пиа-
нистката		проф.	Ружка	Ча-
ракчиева,	беше	изпълнена	
с	успех.	
	 Проф.	 Ростислав	 Йов-
чев:	„Миналата	година	му-
зикалният	 свят	 отбеляза	
220	години	от	рождението,	

а	тази	година	-	190	години	
от	 смъртта	 на	Франц	Шу-
берт.	 Ярка,	 гениална	 лич-
ност	 в	 зората	 на	 роман-
тизма,	 която	 дава	 насока	
на	 идеята	 за	 романтизъм,	
сблъскването	 на	 творче-
ската	 личност	 с	 обкръжа-
ващия	свят	и	как	може	да	
го	 преодолее,	 да	 създаде	
гениални	 произведения,	
които	 дори	 да	 отразяват	
този	сблъсък,	винаги	носят	
доза	оптимизъм.
	 „Странникът”	 и	 „Фан-
тазия	 фа	 минор”,	 които	
публиката	чу,	са	емблема-
тични	 за	 творчеството	 на	
композитора	и	се	радвам,	
че	 можахме	 да	 ги	 пред-
ставим.	 В	 моето	 изпълне-
ние	 се	 стремях	 да	 вляза	
в	мисленето	на	неудовлет-

ворения	творец.	В	„Стран-
никът”	 Франц	 Шуберт	 за	
първи	 път	 се	 опитва	 да	
излезе	волево	от	тази	неу-
довлетвореност,	от	драма-
тична	 картина	 на	 своето	
време.	Нещо	нестандартно	
за	неговото	творчество.		
	 Шуберт	 е	 един	 от	 но-
ваторите	по	отношение	на	
хармонията	 в	 музиката	 и	
то	 по	 неговия	 нестандар-
тен	начин.
	 Той	 е	 достатъчно	 при-
знат	в	днешно	време.	Да,	
може	да	се	каже,	че	труд-
но	 се	 слуша,	 но	 той	 е	
този,	 който	 е	 успял	 да	
надникне	в	такива	глъбини	
на	 човешката	 душа,	 които	
други	 композитори	 трудно	
достигат.
	 Преди	 година	 и	 по-

ловина,	 когато	 децата	 от	
клуб	„Весела”	бяха	на	кон-
курса	 „Андрей	 Стоянов”,	
на	който	бях	организатор,	
колегите	от	журито	ми	ка-
заха,	 че	 Емили	 Цонева	 и	
Светослав	 Цифудин	 са	 с	
високи	оценки.		Казах	си:	
Толкова	ли	са	добри	 тези	
деца?	 И	 когато	 ги	 чух	 на	
заключителния	 концерт,	
наистина	 се	 убедих.	 За-
познах	 се	 с	 Весела	 Пе-
нева.	После	бяхме	заедно	
и	с	двамата	малки	пиани-
сти	на	концерт	във	Виена		
миналата	 пролет.	 Видях,	
че	 Весела	 Пенева	 е	 един	
професионалист	 от	 висо-
ка	класа,	учител,	изключи-
телно	 отдаден	 на	 своите	
ученици.	Видях	в	нея	висо-
ка	 степен	 на	 възпитание,	
морал.	 Нещо	 възрожден-
ско,	което		много	рядко	се	
среща	в	днешно	време.	Те	
двамата	с	диригента	Иван	
Стоянов	правят	 чудеса	на	
национално	 ниво.	 Нещо,	
което	 в	 Западна	 Европа	
отдавна	е	изчезнало.
	 Нека	 тези	 талантливи	
деца,	 които	 свириха	 на	
благотворителния	 концерт,	
да	продължават	да	растат	
с	 музиката.	 Музика	 без	
духовност	и	връзка	с	уче-
ниците	не	може”.	
	 Елица	 Мирчева:	 „За-
едно	 с	 професор	 Йовчев,	
моят	 преподавател,	 сви-
рим	 от	 три	 години.	 Да	
свириш	 на	 четири	 ръце		
с	 професора	 си,	 пианист	
на	 световно	 ниво,	 е	 отго-
ворност,	удоволствие,	при-
знание.	 Изявяваме	 се	 на	
сцени	в	 страната	 -	Благо-
евград,	 Добрич,	 Пловдив,	
Казанлък.	Предстои	ни	да	
свирим	 в	 зала	 „България”	
в	София	на	29	март.	
	 Щастие	 е	 за	 мен	 да	
бъда	 част	 от	 Шубертовия	
концерт,	замислен	от	една		

година.	 В	 репертоара	 си	
имаме	и	други	произведе-
ния.	Свирили	сме	Моцарт,	
Дебюси	и	др.“.
	 Светослав	 Цифудин:	
„Свиря	произведението	на	
Лист	 „Етюд	 по	 Паганини”	
от	миналата	година.	Наис-
тина	е	трудно,	но	много	го	
харесвам.	С	него	ми	пред-
стои	 участие	 на	 конкурси	
в	Пловдив”.	
	 Емили	 Цонева,	 коя-
то	 имаше	 рожден	 ден:	
„Много	 се	 вълнувам,	 че	
участвам	на	този	концерт,	
посветен	 на	 романтиците,	
„От	 Шуберт	 до	 Лист”.	 На	
24	 март	 със	 Светльо	 ще	
се	 представим	 като	 дует	
на	 конкурса	 „Орфееви	 та-
ланти”.	 В	 края	 на	 месеца	
ми	 предстои	 участие	 на	
конкурса	„Viva	piano”	в	Со-
фия“.
	 Весела	 Пенева,	 музи-
калният	 педагог:	 „Много	
съм	 щастлива,	 че	 кон-
цертът	 мина	 на	 изключи-
телно	 високо	 ниво.	 И	 в	
най-смелите	 си	 мечти	 не	
съм	 си	 представяла	 та-
къв	 концерт,	 в	 който	 да	
участват	 големи	 музикан-
ти	 като	 проф.	 Ростислав	
Йовчев,	 Елица	Мирчева	 и	
моите	 прекрасни	 	 учени-
ци	 от	 музикалния	 клуб.	 С	
децата	 участвахме	 наско-
ро	в	конкурса	 „Децата	на	
България”	 в	 Шумен.	 Еми-
ли	 Цонева	 спечели	 първо	
място,	Симона	Тодорова	и	
Андреана	 Кънева	 -	 трето,	
а	 дуетът	 Александра	 Ста-
нева	 и	 Симона	 Тодорова	
-	второ	място.	
	 Предстоят	 ни	 още	 два	
конкурса	 до	 края	 на	 ме-
сеца.	 Осем	 деца	 и	 три	
дуета	ще	се	състезават	на	
„Орфееви	таланти”	в	Плов-
див		и	на	„Viva	piano”	с	три	
пианистки	 на	 30	 март	 в	
София”.

Музèкалåí клуá „Вåñåла” зарадва ñ ãîлям áлаãîтвîрèтåл кîíцåрт

	 Ценителите	 на	 изоб-
разителното	 изкуство	 ще	
могат	 да	 се	 насладят	 на	
творбите	 на	 севлиевски	
художници	 и	 приложници.	
Експозицията	ще	 бъде	 от-
крита	 в	 17:30	 часа	 на	 20	
март	 в	 ГХГ	 „Асен	 и	 Илия	
Пейкови”	-	Севлиево.
	 Община	Севлиево	дава	
възможност	 на	 над	 20	 та-
лантливи	артисти	да	пока-
жат	 на	 обществото	 едни	
от	 най-добрите	 си	 твор-
би.	 Сред	 майсторите	 на	
четката,	 които	 ще	 вземат	
участие	 в	 събитието,	 са	
Диди	 Баев,	 Роман	 Гриц-
ков,	 Светлана	 Руда,	 Петя	

Тодорова,	 Тодор	 Тодоров,	
Илия	 Ганчев,	 Милко	 Да-
чев,	 Васко	Василев,	Дона	
Георгиева,	 Иван	 Монев,	
Боряна	Кънчева,	Христина	
Георгиева,	 Кина	 Хицова,	
Петър	 Първанов,	 Андрея-
на	Дойкин,	Дамян	Петров,	
Цветелина	 Петрова,	 Иван	
Иванов,	Милица	 Янкова	 и	
други,	съобщават	от	Общи-
на	Севлиево.
	 Всеки	 може	 да	 посе-
ти	изложбата	в	ГХГ	 „Асен	
и	 Илия	 Пейкови”,	 където	
има	 шанс	 лично	 да	 се	
запознаете	 със	 севлиев-
ските	 художници	 и	 при-
ложници.

	 „Има	добри	хора“	беше	
мотото	 на	 тазгодишния	
мартенски	 базар	 на	 Ин-
теракт	 клуб	 -	 Севлиево,	
съобщи	за	вестника	Айсен	
Кременлиева.	Вече	за	тре-
та	 поредна	 година	 ръчно	
изработените	 мартеници	
на	малки	и	големи	дадоха	
началото	на	каузата.
	 „Тридневното	 изпита-
ние	 на	 интеракторите	 до-
каза,	 че	 младите	 могат,	
вдъхновени	 са	 да	 правят	
добро	 и	 най-вече	 вярват	
в	 своята	 кауза,	 въпреки	
минусовите	 температури	 –	
разказа	 тя.	 -	 Точно	 тази	
упоритост	доведе	до	съби-
рането	 на	 рекордните	 до	
момента	за	този	базар	977	
лева.“	
	 Дарението	им	 тази	 го-
дина	 зарадва	 възрастните	
хора	 от	 Дома	 за	 стари	
хора	в	село	Стоките.
	 „Интеракторите	 заку-
пиха	 желаните	 трудотера-
певтични	 материали,	 след	
като	 директорът	 ги	 запоз-
на	 с	 нуждите	 на	 Дома	 –	
довери	още	Айсен	Кремен-
лиева.	 -	 Закупените	 мате-
риали	 ще	 бъдат	 връчени	

лично	 на	 място	 от	 инте-
ракторите	 в	 края	 на	 този	
месец.	 След	 приключва-
нето	 на	 базара	 младежи-
те	 решиха	 да	 сторят	 още	
едно	добро	дело,	като	да-
рят	останалата	част	от	съ-
браните	средства	на	Саму-
ил	 Владимиров	 от	 София,	
за	 да	 могат	 да	 помогнат	
за	необходимата	му	живо-
тоспасяваща	операция.“	
	 Интеракт	клуб	-	Севли-
ево	 сърдечно	 благодари	
на	 всички,	 които	 са	 се	
включили	 в	 изработката	
на	 мартеници	 –	 детските	
градини	 „Щастливо	 дет-
ство“	 и	 „Пролет	 1“,	 Арт	
център	 „Видима“,	 Детски	
комплекс	 „Йовко	 Йовков“,	
СУ	 „Васил	 Левски“,	 Второ	
основно	 училище	 „Стефан	
Пешев“,	 както	 и	 на	 всич-
ки	 севлиевци,	 подкрепили	
каузата	чрез	закупуването	
на	 мартеници	 и	 картички	
от	 базара.	 Благодарности	
и	към	Ротари	клуб	-	Севли-
ево.
	 „Благодарим	 ви,	 мили	
хора!	 И	 нека	 да	 правим	
добро,	 за	 да	 получаваме	
добро.“	
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Продължава от стр. 1
	 Най-интересното	за	га-
бровци	в	това	издание	на	
магичната	 среща	 „Златна	
котка“	 е,	 че	 на	 нея	 ще	
гостува	 най-популярният	
български	 цирков	 артист,	
световноизвестният	 акро-
бат	 и	 еквилибрист	 Енчо	
Керязов.	 На	 17	 март	 в	
„Арена	 Армеец“	 се	 про-
веде	 също	 седма	 поред	
„Нощ	 на	 звездите“	 -	 бла-
готворителен	 гала	 спекта-
къл,	 организиран	 от	 фон-
дация	„Енчо	Керязов“,	коя-
то	 награждава	 талантливи	
български	деца	в	областта	
на	 образованието,	 спорта	
и	 изкуството.	 Сред	 награ-
дените	 тази	 година	 беше	
и	 габровският	 осмоклас-
ник	Мартин	Копчев.	„Quick	
Hands	Project”	участва	два	
пъти	 в	 „Нощта	 на	 звезди-
те“	 и	 сега	 Енчо	 Керязов	
ще	върне	жеста	на	габро-
вци	 като	 участва	 в	 гала	
спектакъла	 на	 „Златна	
котка“.	 Той	 ще	 представи	
в	 зала	 „Възраждане“	 све-
товноизвестния	 си	 номер	
с	 еквилибристика,	 който	
е	 включен	 в	 програмите	
на	всички	най-големи	цир-
кове	 по	 цял	 свят.	 Габров-
ската	 зала	 за	 малко	 да	
провали	 гостуването	 му,	
тъй	като	се	оказала	ниска	
за	 него	 –	 той	 се	 издига	
на	 височина	 7	 метра	 във	

въздуха,	 но	 номерът	 му	
ще	 се	 състои,	 защото	 ще	
започне	под	сцената.
	 Освен	 Енчо	 Керязов,	
участниците	 в	 срещата	 и	
публиката	 на	 гала	 спек-
такъла	 в	 неделя	 ще	 имат	
щастието	 да	 видят	 и	 спо-
собностите	 на	 самурая	
Раян	Хайаши.	Роден	в	Япо-
ния,	 но	 израснал	 в	 Кана-
да,	 в	 момента	 той	 живее	
и	 преподава	 бойни	 изку-
ства	 и	 магия	 в	 Германия.	
Хайаши	 е	 и	 настоящият	
европейски	 шампион	 по	
магия	 отблизо.	 През	 ме-
сец	 юли	 в	 Южна	 Корея	
ще	 бъде	 Световното	 пър-

венство	по	магия	и	той	се	
готви	 усилено	 за	 участие	
в	 него	 с	 надеждата	 да	 го	
спечели.	Така	че	 габровци	
ще	 имат	 привилегията	 да	
видят	 предпремиерата	 на	
бъдещия	 световен	 шампи-
он	 в	 Габрово.	 Освен	 ма-
гията,	която	ще	покаже	на	
гала	 спектакъла,	 той	 ще	
изнесе	и	двучасова	лекция	
за	 всички	 участници	 във	
фестивала.	 Нещо	 повече	
–	спектакълът	в	неделя	ще	
завърши	 с	 „черешката	 на	
тортата“	 -	 	 майсторско-
то	екстремно	боравене	на	
Хайаши	с	меча	 „Катана“	 -	
атрактивен	самурайски	но-
мер,	в	който	ще	участва	и	
любителят	 на	 риска	 Дани	
Белев.	 Той	 ще	 се	 включи	
в	 програмата	 и	 със	 са-
мостоятелен	 номер.	 Този	
път	няма	да	се	подлага	на	
самоубийствени	трикове,	а	
ще	представи	нещо	лирич-
но	под	съпровод	на	пиано.
	 Сред	 лекторите	 на	
фестивала	 „Златна	 котка“	
ще	 бъде	 и	 Гого	 Реквием	
от	Македония	–	единствен	
от	 Балканите,	 който	 е	 ус-
пял	 да	 спечели	 стипендия	
от	 Магичното	 училище	 на	
Джеф	Макбрайд	в	Лас	Ве-

гас	 и	 да	 го	 завърши.	 От-
ново	ще	гостуват	и	редов-
ните	 партньори	 на	 „Quick	
Hands	 Project”	 от	 Сърбия	
–	 Пикси	 и	 Зека,	 както	 и	
президентът	 на	 Гръцката	
асоциация	 на	 магьосници-
те	Руби	Роса	и	Ли	Алекс	от	
Великобритания.	 Предсе-
дател	на	журито	отново	е	
габровецът	 Георги	 Петков	
–	 Бинти,	 ментор	 и	 учител	
по	магия	на	Дани	Белев.
	 За	първи	път	през	тази	
година	 вратите	 на	 зала	
„Възраждане“	ще	бъдат	от-
ворени	 за	 официално	 от-
криване	на	„Златна	котка“	
в	 събота	 от	 10	 часа,	 а	
габровци,	любители	на	ма-
гията,	ще	могат	на	симво-
лична	цена	да	наблюдават	
състезателните	 серии	 в	
залата	до	вечерта	с	учас-
тието	на	младите	надежди	
на	магията.	Тогава	ще	 бъ-
дат	 представени	 гостите	
и	лекторите	на	фестивала.	
Организаторите	 се	 надя-
ват	 на	 подкрепата	 на	 га-
бровци,	 за	 да	 се	 напълни	
залата	и	се	създаде	по-до-
бра	 атмосфера	 за	 магич-
ната	среща.
	 Най-очакваното	 съби-
тие,	 разбира	 се,	 е	 гала	

спектакълът,	 на	 който	 ще	
бъдат	 наградени	 и	 побе-
дителите	 в	 състезанията	
по	 магия	 между	 най-до-
брите	 млади	 магьосници.	
Той	отново	ще	е	в	неделя	
от	 19	 часа.	 Голяма	 част	
от	 билетите	 за	 него	 вече	
са	продадени	по	Интернет.	
Час	по-рано	–	от	18	часа,	
по	 червения	 килим	 пред	
зала	„Възраждане“	ще	ми-
нат	 всички	 магьосници.	
Гвоздеят	 на	 програмата	
ще	бъде,	разбира	се,	учас-
тието	на	един	от	най-скъпо	
платените	циркови	артисти	
в	 света	 –	 Енчо	 Керязов.	
Според	 Дани	 Белев,	 ма-
кар	да	не	побира	толкова	
много	публика,	 зала	 „Въз-
раждане“	 е	 най-доброто	
място,	където	може	да	се	
проведе	 качествено	 съби-
тие	в	 Габрово.	Той	очаква	
с	нетърпение	да	бъде	спе-
челен	 проект	 за	 ремонт	
и	 реконструкция	 на	 Дома	
на	 културата	 и	 след	 вре-
ме	 „Златна	 котка“	 да	 се	
провежда	там,	за	да	могат	
повече	 желаещи	 да	 видят	
спектакъла.	
	 От	месец	юли	на	 тази	
година	 сдружение	 „Quick	
Hands	 Project”	 ще	 е	 вече	
член	 на	 Световната	 орга-
низация	 на	 федерациите	
по	магия.	Това	ще	им	даде	
право	 да	 изпращат	 със-
тезатели	 на	 европейски	 и	
световни	 първенства.	 Оч-
аква	 се	 догодина	 на	 фес-
тивала	 „Златна	 котка“	 в	
Габрово	да	 гостува	прези-
дентът	 на	 тази	 организа-
ция	Доминико	Данте.	Дани	
Белев	 е	 сигурен,	 че	 след	
като	 му	 покаже	 възмож-
ностите	на	града,	ще	може	
да	 го	 убеди,	 че	 след	 6	
години	или	след	9	Габрово	
ще	може	да	бъде	домакин	
на	 Европейското	 първен-
ство	по	магия.	
	 „Имаме	сили	да	го	на-
правим“	 -	 категоричен	 е	
Дани	Белев.

Има дîáрè хîра
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