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димас ад
добив на инертни материали, 

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

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.

гаБроВо

2 години 
от смъртта на

Петко 
Стефанов 
Шишков

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 Семейството	 от	 ул.	
„Васил	 Левски“	 в	 Севли-
ево,	 тежко	 пострадало	
от	 взрива	 на	 8	 март	 2014	
г.,	 спечели	 гражданското	
дело,	 заведено	 за	 обез-
щетения	 от	 трагедията.	 С	
решение	 от	 12	 март	 т.	 г.	
габровският	 Окръжен	 съд	
постанови	тричленната	фа-
милия	да	получи	общо	250	
хиляди	лева	от	„Севлиево-
газ-2000“	АД.
	 Ще	 припомним,	 че	 на	
споменатата	дата	-	8	март	
2014	 г.,	 около	 22	 часа,	
страховита	експлозия	уни-
щожи	 къщата	 на	 семей-
ството	 и	 повреди	 околни-
те.	 В	 съборения	 дом	 по-
страдаха	две	деца.	Десет-
годишният	Анатоли	почина	
от	раните	си	на	следващия	
ден	 –	 9	 март	 2014-та,	 а	
сестра	 му	 –	 15-годишната	
Александрина,	 едвам	 оце-
ля.	По	това	време	родите-

лите	отсъствали	и	за	деца-
та	се	 грижели	роднини.	В	
момента	на	взрива	братът	
и	 сестрата	 били	 сами	 у	
дома.	
	 Исковите	 молби	 на	
семейството	 бяха	 срещу	
двама	 ответника	 -	 „Бяла“	
ЕООД	 и	 „Севлиево -
газ-2000“	 АД.	 Мотивът	 бе,	
че	 и	 двете	 фирми	 трябва	
да	отговарят	солидарно	за	
случилото	се.
	 Според	 пострадали-
те	 взривът	 бил	 настъпил	
по	 следния	 начин:	 „Край	
взривената	 къща	 минава-
ла	 тръба	 на	 газоснабди-
телно	предприятие	„Севли-
евогаз-2000“	АД	за	подава-
не	на	газ	до	съседно	пред-
приятие.	 Същевременно	
от	 „ВиК-Севлиево"	 („Бяла“	
ЕООД)	 били	 извършвани	
изкопни	 работи	 в	 съсед-
ство	 с	 нея	 за	 изгражда-
не	 на	 нова	 канализация.	
При	извършването	на	тези	
изкопни	 работи	 била	 за-

сегната	 пластмасова	 тръ-
ба	 за	 подаване	 на	 газ.	 В	
единия	 й	 край	 се	 появил	
теч	и	детайлът	за	снажда-
нето	й	бил	подменен	с	нов	
от	 работници	 на	 „Бяла“	
ЕООД	и	с	детайл,	който	не	
бил	 от	 серията	 и	 модела,	
ползвани	 от	 газоснабди-
телното	 предприятие	 „Се-
влиевогаз-2000“	АД.	В	дру-
гата	част	деформацията	не	
била	довела	до	теч	на	газ.	
За	 неопределен	 период,	
изразяващ	 се	 в	 няколко	
дни	 преди	 взрива,	 в	 ре-
зултат	 на	 вибрациите	 от	
преминаване	 на	 тежкото-
варни	автомобили	по	пътя	
над	 тръбата,	 се	 получило	
спукване	 в	 областта	 на	
деформацията	 на	 тръбата	
и	нов	теч	на	газ.	Този	газ	
се	просмукал	в	непосред-
ствено	отстояща	шахта	от	
канализацията	 за	 мръсна	
вода,	 нагнетил	 налягане	
там,	 навлязъл	 по	 тръбите	
за	 оттичане	 на	 мръсната	

вода	от	взривената	къща	и	
създал	 концентрация.“	 Ко-
гато	 на	 8	март	 2014	 г.	 ве-
черта	 15-годишната	 Алек-
сандрина	драснала	клечка	
кибрит,	 за	 да	 запали	 печ-
ката	 за	 огрев,	 натрупани-
ят	 в	 опасна	 концентрация	
газ	 избухнал.	 Къщата	 се	
взривила,	 наранявайки	
смъртоносно	 малкия	 Ана-
толи,	 а	 сестра	 му	 полу-
чила	 множество	 уврежда-
ния.	 Според	 семейството,	
всичко	това	станало	както	
от	 противоправното	 пове-
дение	 на	 служителите	 на	
„Бяла“	 ЕООД,	 които	 под-
менили	 детайл,	 неотгова-
рящ	на	изискванията,	така	
и	от	противоправното	без-
действие	 на	 служителите	
на	 „Севлиевогаз-2000“	 АД,	
които	 не	 били	 съблюда-
вали	 за	 изправността	 на	
съоръжението.
	 В	 отговор	 от	 „Бяла“	
ЕООД	се	твърди,	че	водо-
снабдителното	 дружество	

никога	 не	 било	 изгражда-
ло	 нова	 канализация	 по	
тази	 улица	 и	 в	 частност	
близо	 до	 взривения	 дом	
„никога	 не	 била	 засягана	
здравината	 и	 целостта	 на	
пластмасова	 тръба	 за	 по-
даване	на	газ“	по	улицата	
и	 „не	 е	 подменян	 какъвто	
и	да	било	детайл“	по	нея.	
„Дори	служители	на	„Бяла”	
ЕООД	 да	 са	 извършили	
тези	 действия	 (нарушава-
не	 на	 тръбата	 и	 монтаж	
на	 муфа),	 то	 те	 не	 били	
пряка	 и	 непосредствена	
причина	 за	 настъпване	
на	 вредоносния	 резултат.	
Причината	 за	 този	 резул-
тат	 била	 взрива.	 Взривът	
бил	 причинен	 от	 запал-
ване	 на	 кибрит	 от	 дете,	
оставено	 без	 контрол	 на	
възрастен,	 в	 съчетание	 с	
газ,	 проникнал	 в	 къщата.	
Проникването	 на	 газа	 се	
дължи	на	теч	от	нарушена	
цялост	 на	 газопреносна	
тръба.	Течът	можело	да	се	

констатира	 и	 елиминира	
още	когато	за	пръв	път	са	
установени	 загуби	 на	 газ	
по	трасето,	по	инициатива	
на	 газоразпределителното	
дружество“,	 заявяват	пред	
съда	от	„Бяла“	ЕООД.
	 И	 газоразпредели-
телното	 дружество	 е	 ос-
порило	 предявения	 иск.	
Според	 него	 „взривът	 е	
настъпил	по	изключителна	
вина	 на	 първият	 ответник	
–	„Бяла“	ЕООД.	В	защита-
та	 си	 „Севлиевогаз-2000“	
е	обяснило,	 че	е	изгради-
ло	 газопреносната	 мрежа	
съобразно	 всички	 норма-
тивни	 изисквания,	 и	 под-
държа	система	за	постоя-
нен	надзор	върху	функцио-
нирането	 й.	 „Всяко	 лице,	
което	 извършва	 изкопни	
работи	 на	 лицензионната	
територия	на	„Севлиевогаз	
2000”	 АД,	 в	 това	 число	 и	
„Бяла"	ЕООД,	има	възмож-
ност	 и	 е	 задължено	 да	
съгласува	действията	си	с	

довереното	ми	дружество,	
при	 което	 на	 терен	 се	
маркира	 абсолютно	 точ-
но	 местонахождението	 на	
подземните	 тръбопроводи,	
с	цел	избягване	на	увреж-
дането	 им	 при	 изкопните	
действия.	 Следователно	
„Севлиевогаз	 2000”	 АД	 не	
е	 бездействало	 противо-
правно	и	липсва	каквато	и	
да	 било	 причинна	 връзка	
между	 негово	 поведение	
т.е.	на	негови	служители	и	
настъпването	на	взрива,	а	
от	него	и	на	неимуществе-
ните	вреди	за	ищците.“

	 „Национални	 дни	 на	
кариерата“	 2018	 ще	 се	
проведат	 за	 първи	 път	 в	
града	на	28	март,	сряда,	в	
Технически	университет.	
	 На	 28	 март	 (сряда)	
от	 10	 часа	 в	 Технически	
университет	 -	 Габрово	 ще	
бъде	даден	стартът	на	пър-
вото	 в	 историята	 габров-
ско	 издание	 на	 „Нацио-
нални	 дни	 на	 кариерата	
–	 Добра	 Кариера,	 Добър	
Живот“	–	най-голямото	ка-
риерно	 изложение	 в	 Бъл-
гария.	Форумът	 в	 Габрово	
се	организира	от	JobTiger,	
в	партньорство	с	Техниче-
ски	университет	 -	 Габрово	
и	 с	 генералното	 спонсор-
ство	 на	 Нестле	 България.	
Входът	за	търсещи	работа	
е	 свободен,	 а	 представе-

ните	работодатели	в	мест-
ното	събитие	ще	са	23.
	 Провеждането	 на	 фо-
рума	 в	 партньорство	 с	
Технически	 университет	 -	
Габрово	 прави	 събитието	
по-удобен	 и	 по-евтин	 на-
чин	за	компаниите	да	дос-
тигнат	до	много	от	потен-
циалните	 таланти,	 които	
все	 още	 са	 свободни	 на	
пазара	или	не	са	се	ори-
ентирали	кариерно.	Това	е	
особено	важно	сега,	кога-
то	един	от	най-сериозните	
проблеми	 пред	 ръста	 на	
бизнеса	 в	България	 е	 не-
достигът	на	кадри.	Тенден-
цията	ще	продължи	да	се	
утвърждава	през	2018	г.,	и	
вече	 достигна	 непознати	
досега	нива.	Това	се	при-
знава	както	от	представи-

телите	на	местния	бизнес,	
така	и	от	изследователите	
на	 пазара	 и	 чуждестран-
ните	инвеститори.
	 С	 участието	 на	 „На-
ционални	 дни	 на	 карие-
рата“	 фирмите	 имат	 въз-
можност	да	се	срещнат	с	
образовани	млади	хора	от	
различни	 специалности	 и	
професионални	 направле-
ния	и	да	предложат	всич-
ки	видове	позиции	в	пред-
приятието.	От	своя	страна	
младите	 хора,	 посетили	
изложението	 в	 удобна	 за	
тях	локация	–	сградата	на	
местния	университет,	имат	
шанса	 да	 получат	 пряк	
достъп	 до	 специалисти-
те	 „Човешки	 ресурси“	 на	
компаниите.	

250 000 оáезщетение ще плати “Севлиево ãаз -2000”?

Продължава на стр. 2

	 Васил	 Стоилов,	 Да-
вид	Перец,	Дечко	Узунов,	
Иван	 Мърквичка	 име-
на	 които	 всеки	 българин	
свързва	 с	 едни	 от	 най-
големите	шедьоври	в	бъл-
гарското	 изобразително	
изкуство,	 повод	 за	 гор-
дост	 и	 национално	 само-
чувствие.	Но	даваме	ли	си	
сметка	колко	малко	знаем	
за	личностите	стоящи	зад	
тези	 имена?	 Колко	 често	
се	 замисляме	 за	 култур-
ното	си	наследство?	Зна-
ем	ли	че	част	от	него	са	
творбите	 на	 няколко	 по-
коления	 български	 худож-
ници	 и	 че	 са	 изложени	
в	 Художествена	 галерия	
„Христо	 Цокев“	 в	 самия	
център	на	Габрово?
2018	 година	е	определена	

от	 ЕС	 за	 година	 на	 Ев-
ропейското	 културно	 на-
следство	 и	 именно	 това	
е	 поводът	 за	 екипа	 на	
габровската	 галерия	 да	
подготви	 и	 представи	 на	
публиката	 изложбата	 „ОТ	
ЕВРОПА	И	КЪМ	ЕВРОПА“.	
„Настоящата	 експозиция	
бе	 провокирана	 от	 въ-
проса	 –	 „Какво	 ни	 прави	
европейци?““	 -	 	 споделя	
Евгени	 Недев,	 Директор	
на	 галерията	 и	 добавя	 –	
„Целта	ни	е	да	провокира-
ме	интереса	на	публиката	
към	 кратката	 но	 богата	
история	 на	 българското	
изобразително	 изкуство.	
Възникнало	 и	 постигнало	
своето	развитие	в	унисон	
с	европейските	традиции.

От Европа към Европа Национални дни на кариерата в ñряда

Продължава на стр. 8 Продължава на стр. 3

 Кметът на Габрово и председател на българската делегация в 
Комитета на регионите Таня Христова подкрепи Декларацията за 
присъединяване към Кохезионния алианс. Документът бе подписан 
от групата български кметове, участващи в пленарната сесия на 
Комитета на регионите на ЕС в Брюксел, проведена на 22 и 23 март 
2018 г. В подписания документ се казва, "Политиката на сближава-
не е основната европейска инвестиционна политика за постигане 
на целта за икономическо, социално и териториално сближаване, 

залегнала в договора за ЕС. Така политиката на сближаване носи 
ясна добавена стойност, създавайки работни места, осигурявайки 
устойчив растеж и модерна инфраструктура, преодолявайки струк-
турните пречки, укрепвайки човешкия капитал и подобрявайки ка-
чеството на живот. Тя дава възможност и за сътрудничество между 
регионите, градовете и общините от различните държави членки, 
както и сътрудничество с частния сектор, институциите на знанието 
и социалните партньори на регионално равнище".

Възпоменание

Възпоменанието ще се извър-
ши на 29 март 2018 г. от 
12.30 часа в храм „Успение на 
Пресвета Богородица“. От Красимира и приятели

Свети апостол Павел про-
повядва, че любовта е 
дълготърпелива, пълна с 
благост..., че е дарба... Та-
кава беше твоята обич 
към нас, Пепи! Бог да те 
прости, а ние те обичаме!

„Пролетен концерт“ организираха навръх  22 март 
Община Габрово и солисти, хор и оркестър на Фолклорен ансамбъл „Габровче“. 
Децата пяха, свириха и обраха овациите на публиката. 
Показаха с много любов, че поетичната магия на обичаите, опазената традиция 
живеят в народното изкуство.

Енчо	 Керязов	 екзалтира	
габровската	 публика	 на	
гала-концерта,	 с	 който	
завърши	 седмото	 изда-
ние	 на	Магичната	 среща	
„Златна	 котка“.	 Голямата	
награда	спечели	Роки	от	
Гърция.	 Подробности	 -	 в	
утрешния	 брой.	 Интервю	
с	Енчо	Керязов.
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РИСКЪТ, 
ЗАСТРАХОВАН 
С ЛЮБОВ!

Габрово 
ул. опълченска 44
тел. 066 806060 
GSM: 0885310583

	 Вашата	обява	ще	бъде	отпечатана	още	на	следващия	ден,	ако	бъде	подадена	
в	редакцията	на	„100	вести“	до	16.30	часа.	Цената	на	обявите	е	15	стотинки	на	
дума,	без	предлози	и	съюзи,	за	едно	отпечатване.	Можете	да	използвате	специални-
те	отстъпки	за	годишни	обяви,	ако	вашата	обява	излиза	през	цялата	2018	година.	
При	текущите	обяви	всяка	11-та	е	безплатна.	

Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

Габрово, ул. „Станционна“ 3, 066/80-60-76, 
066/80-60-88, e-mail: patstroi@mbox.contact.bg

спЕЦиализирано дружЕсТВо за произВодсТВо на:
Строителни и инертни кариерни материали
Строеж и поддържане на пътища
производСтво на аСфалтови СмеСи и 
      полагане на пътни аСфалтови наСтилки
пътно-ремонтни дейноСти
пътни Съоръжения
Улични и паркови благоУСтроявания
УСлУги СъС Строителна механизация
производСтво на бетони и циментови замазки

пъТсТроЙ-гаБроВо ад

	 Всички	 пешеходни	 пъ-
теки	 в	 урбанизираната	 и	
извън	 урбанизираната	 те-
ритория	 на	 всяка	 община	
от	 територията	 на	 област	
Габрово	 са	 проверени	 -	
съобщи	 пресаташето	 на	
регионалната	 управа	 Цве-
томира	 Иванова.	 Инспек-
цията	е	извършена	от	спе-
циално	 създадени	 коми-
сии	 с	 участието	 на	 пред-
ставители	 на:	 Областна	
администрация	 –	 Габрово,	
общинските	 администра-
ции	на	общините	Габрово,	
Дряново,	Трявна	 и	Севли-
ево,	 Областна	 дирекция	
(ОД)	на	МВР,	сектор	„Път-
на	 полиция“	 при	 ОД	 на	
МВР	 Габрово,	 Областно	
пътно	управление	Габрово	
и	 Председателите	 на	 об-
щинските	комисии	по	без-
опасност	 на	 движението	
по	 пътищата	 в	 общините.	
Комисията	 провери	 със-
тоянието	 на	 пешеходните	
пътеки	 и	 съответствието	
им	с	изискванията	на	На-
редба	 №	 2	 от	 17.01.2001г.	
за	 сигнализация	 на	 пъ-
тищата	 с	 пътната	 марки-
ровка,	 Наредба	 №	 18	 от	
23.07.2001г.	 за	 сигнализа-

ция	 на	 пътищата	 с	 път-
ни	 знаци	 и	 Наредба	 №	
РД-02-20-10	от	 05.07.2012	 г.	
за	 условията	 за	 изграж-
дане	или	монтиране	върху	
платното	 за	 движение	 на	
изкуствени	 неравности	 и	
на	други	средства	за	огра-
ничаване	на	скоростта	на	
движение	 и	 изискванията	
към	 тях,	 издадени	 от	 ми-
нистъра	 на	 регионалното	
развитие	 и	 благоустрой-
ството.	
	 „Основните	 изводи	
и	 препоръки	 са	 по	 от-
ношение	 на	 широчината	
на	 пешеходната	 пътека,	
липсващите	информацион-
ните	 надписи	 „погледни“	
съгласно	Наредба	№	2	от	
17.01.2001г.	 за	 сигнализа-
ция	на	пътищата	с	пътната	
маркировка	и	състоянието	
на	 знаковото	 стопанство,	
поставяне	 на	 липсващи-
те	 знаци	 и	 осветеността,	
като	 приоритетни	 са	 мес-
тата	около	детски	градини	
и	 училища.	 Направените	
препоръки	 следва	 да	 се	
съобразят	 и	 изпълнят	 в	
най-кратък	 възможен	
срок“	 -	 уточни	 Цветомира	
Иванова.

	 На	 база	 свидетелски	
показания	 и	 заключения-
та	 на	 вещи	 лица,	 съдът	 е	
дал	 следното	 заключение:	
„По	делото	не	се	установи,	
че	служители	на	ответното	
дружество	 „Бяла“	 ЕООД	
са	 извършвали	 каквито	
и	 да	 било	 дейности,	 при	
които	 е	 била	 засегната	
процесната	тръба	от	 газо-
разпределителната	мрежа.	
Поради	това	не	са	налице	
основания	 за	 ангажира-
не	 отговорността	 на	 дру-
жеството,	 нито	 солидарна	
заедно	 с	 другия	 ответник	
по	 делото,	 нито	 самосто-
ятелна...	 Поради	 изложе-
ното	 следва	 да	 бъде	 от-
хвърлен	 предявения	 иск	
за	солидарно	осъждане	на	
„Бяла“	ЕООД	и	„Севлиево-
газ-2000“	 АД.	 Следва	 да	
бъде	отхвърлен	и	предяве-
ния	евентуален	иск	за	за-
плащане	 на	 обезщетение	

против	 „Бяла“	 ЕООД,	 по-
сочено	 в	 исковата	 молба	
като	 предпочитан	 ответ-
ник.
	 Предвид	 изложената	
по-горе	 фактическа	 обста-
новка	 и	 заключенията	 на	
вещите	 лица	 по	 делото,	
съдът	 приема,	 че	 причи-
ната	 за	 възникване	 на	
взрива	 е	 наличието	 на	
пукнатина	 в	 газопренос-
ната	 тръба,	 собственост	
на	 ответника	 „Севлиево-
газ-2000“	АД,	поради	което	
предявеният	иск	по	чл.	50	
от	 Закона	 за	 задължени-
ята	 и	 договорите	 против	
този	ответник	 е	основате-
лен.	Отговорността	на	соб-
ственика	 за	 вредите	 при-
чинени	 от	 неговата	 вещ	
е	 обективна,	 безвиновна	
отговорност“,	написа	в	ре-
шението	си	съдът.
	 	А	 при	 определяне	 на	
размера	 на	 дължимото	
обезщетение	 за	 пострада-

лата	 Александрина	 съдът	
взе	 предвид	 вида	 и	 ес-
теството	 на	 причинените	
й	 здравословни	 уврежда-
ния,	претърпените	болки	и	
страдания,	 продължител-
ността	 на	 оздравителния	
процес,	 ежедневните	 жи-
тейски	неудобства	и	лише-
ния	 и	 др.	 „...за	 получени-
те	 от	 ищцата	 психични	 и	
физически	 увреждания	 с	
ЕР	 на	ТЕЛК	 са	 й	 призна-
ти	 98%	 неработоспособ-
ност...	 Следва	 да	 й	 бъде	
определено	 обезщетение	
в	 размер	 на	 100	 000лв.,	
ведно	 със	 законната	 лих-
ва,	 считано	 от	 деня	 на	
инцидента	–	08.03.2014	г.	до	
окончателното	 изплащане	
на	сумата.“	Съдът	прецени,	
че	 останалата	 част	 -	 до	
230	 000	 лева,	 които	 бяха	
поискани	от	пострадалата,	
трябва	да	бъде	отхвърлена	
като	 неоснователна	 и	 не-
доказана.	

	 Родителите	й,	изгубили	
при	взрива	малкия	си	син,	
ще	получат	по	75	000	лева	
всеки	от	тях.	Те	бяха	поис-
кали	по	250	000	лева	всеки,	
но	съдът	отхвърли	горница-
та	и	при	тях	като	неоснова-
телна	и	недоказана.
	 Освен	 това	 „Севли-
евогаз-2000“	 АД	 ще	 плати	
10	 000	 лв.	 държавна	 такса	
върху	 уважената	 част	 от	
исковете	и	още	10	 908	лв.	
адвокатско	 възнагражде-
ние.	Тримата	 от	 пострада-
лото	 семейство	 ще	 платят	
пък	 на	 „Севлиевогаз“	 17	
795,39	 лв.	 разноски	по	 де-
лото.
	 С	това	случаят	не	при-
ключва	 –	 решението	 на	
Окръжен	съд	Габрово	под-
лежи	 на	 обжалване	 пред	
Апелативния	съд	във	Вели-
ко	Търново.
	 И	 накрая	 ще	 припом-
ним,	 че	 на	 13	февруари	 т.	
г.	в	Окръжния	съд	в	Габро-

во	 с	 оправдателна	 при-
съда	 приключи	 на	 първа	
инстанция	 наказателното	
дело	 срещу	 главния	 инже-
нер	 на	 „Севлиевогаз	 2000“	
АД	 Стефан	 С.	 Прокурату-
рата	 му	 беше	 повдигнала	
обвинение,	 че	 не	 изпъл-
нил	 задълженията	 си	 за	
осигуряване	 на	 безопасно	
разпределение	 на	 природ-
ния	 газ	 и	 установяване	 и	
отстраняване	 на	 течове...	
Не	установил	и	не	отстра-
нил	 възникналия	 теч	 край	
жилището	 на	 пострадали-
те,	 от	 който	 се	 натрупала	
достатъчна	 концентрация,	
която	произвела	взрив...“	 .	
С	решението	си	от	13	фев-
руари	 т.	 г.	 Окръжният	 съд	
в	 Габрово	 го	 оправда	 по	
всички	 обвинения.	 И	 това	
решение	подлежеше	на	об-
жалване	 пред	 великотър-
новския	Апелативен	съд,	но	
засега	не	е	ясно	дали	това	
е	сторено.

250 000 оáезщетение ще плати “Севлиево ãаз -2000”?
ЦВЕТОмиРа иВаНОВа

	 На	 27	 март	 от	 10:30	
часа	 в	 Ритуална	 зала	 на	
Община	 Габрово	 ще	 се	
проведе	 заседание	 на	 Ре-
гионалния	съвет	за	разви-
тие	на	Северен	централен	
район,	 председателствано	
от	областния	управител	на	
област	Габрово	Невена	Пе-
ткова.	 В	 заседанието	 ще	
участва	 заместник	 -	 ми-
нистърът	 на	 регионалното	
развитие	 и	 благоустрой-
ството	 Деница	 Николова,	
която	 ще	 направи	 пред-
ставяне	 на	 определените	
3	 варианта	 за	 нов	 тери-
ториален	 обхват	 на	 ра-
йоните	 от	 ниво	 2	 (NUTS	
2)	 в	 Република	 България.	
Дискусиите	за	новото	ста-
тистическо	 райониране	 на	
страната	са	част	от	иници-
атива	 на	 Министерството	
на	 регионалното	 развитие	
и	благоустройството,	която	
цели	 широко	 обществено	
обсъждане	 на	 предложе-
ните	от	междуведомствена	
работна	 група	 3	 варианта	
за	 ново	 райониране.	 По-
добни	дискусии	ще	се	про-
ведат	 на	 ниво	 регионални	

съвети	за	развитие,	а	цел-
та	е	да	се	чуят	мнения,	по-
зиции	 и	 аргументи,	 за	 да	
се	вземе	най-консенсусно-
то	и	работещо	решение.
В	 дневния	 ред	 на	 засе-
данието	 е	 включено	 още:	
представяне	 и	 обсъжда-
не	 на	 разработка	 по	 об-
ществена	 поръчка	 на	 ГД	
СППРР	 „Картиране	 на	
системата	 от	 стратегиче-
ски	 документи	 за	 регио-
нално	 развитие	 и	 пред-
ложение	 за	 нови	 подходи	
в	 националната	 политика	
за	 регионално	 развитие“;	
представяне,	 обсъждане	 и	
съгласуване	на	Проекти	на	
Актуализиран	 документ	 за	
изпълнение	на	Областните	
стратегии	 за	 развитие	 на	
областите	 Силистра,	 Ве-
лико	 Търново,	 Габрово	 и	
Разград;	ще	бъдат	актуали-
зирани	представителите	на	
РСР	 на	 СЦР	 за	 периода	
2014-2020	 г.	 в	Комитета	 за	
координация	 на	 прилага-
нето	 на	 подхода	 „Водено	
от	 общността	 местно	 раз-
витие“	към	МЗХ	и	в	Нацио-
нален	 експертен	 съвет	 по	
изменение	на	климата	към	
МОСВ.

	 „Бъдете	 спестовни”	 е	
посланието	на	ЕМО	„Етър”	
и	 музей	 „Дом	 на	 хумора	
и	сатирата”	по	повод	Све-
товния	 ден	 на	 водата	 22	
март.	 Двата	 емблематични	
за	 Габрово	 музея	 го	 отбе-
лязаха	като	Спестовен	ден	
на	водата.	
	 Дървено	корабче	с	дъл-
жина	1	метър	и	ширина	50	
см.	бе	пуснато	във	водите	
на	 река	 Сивек,	 която	 е	
приток	 на	 Янтра.	 Плава-
телният	 съд	 пренесе	 ти-
пично	габровско	послание,	
обявено	 преди	 тръгването	
на	корабчето	от	Светлозар	
Тодоров,	 координатор	 на	
отдел	„Работа	с	публики”	в	
„Етър”-а:	
 „Хората	в	Габрово	от	ве-
кове	 осъзнават,	 че	 водата	 е	
сила,	стихия	и	прегръдка.	
	 Символ	 на	 постоянство	
-	 водата	 изглажда	 и	 най-ост-
рите	камъни.	
	 Водата	 е	 живот,	 затова	
всеки,	който	живее	в	Габрово	я	
цени.	И	пести!	
	 На	 нас,	 габровци,	 сърцата	
ни	 се	 свиват,	тъй	 като	 няма	

как	да	сложим	канелка	на	река	
Янтра	и	толкова	голямо	коли-
чество	 чиста	 вода,	 при	 това	
безплатно,	 изтича	 от	 Сто-
лицата	 на	 хумора	 и	 сатирата	
към	 старата	 столица	 Велико	
Търново.	

	 Успяваме	 да	 преглътнем	
този	 факт	 стоически,	 дори	 в	
разрез	с	вроденото	си	габров-
ско	чувство	за	спестовност.	
	 От	време	на	време	Комиси-
ята	за	енергийно	и	водно	регу-
лиране	ни	влиза	в	положението	

и	 вдига	 цената	 на	 водата.	
Така,	при	всяко	повишение	ние,	
габровци,	успяваме	да	спестим	
повече	 пари,	 от	 едно	 и	 също	
количество	вода.	
	 В	ЕМО	„Етър”	решихме	да	
използваме	 течението	 на	 во-

дата,	за	да	отправим	поздрав	
към	 музея	 „Дом	 на	 хумора	 и	
сатирата”	 по	 повод	 22	 март	
–	 Световен	 ден	 на	 водата.	
Така	 пестим	 от	 пощенски	 ус-
луги	 и	 не	 правим	 разходи	 от	
телефонни	 разговори.	 Не	 из-
разходваме	дори	интернета	си.	
Доставчиците	ни	твърдят,	че	
е	 неограничен,	 което	 навежда	
всеки	 габровец	 –	 кореняк	 или	
не,	 на	 мисълта,	 че	 спестения	
ресурс	 трябва	 да	 е	 в	 същия	
размер.	
	 Послепис:	Използваме	този	
поздравителен	 адрес	 за	 още	
няколко	поздравителни	адреса.	
	 Скъпи	 колеги	 от	 музей	
„Дом	 на	 хумора	 и	 сатирата”,	
предайте	нашите	най-сърдечни	
поздрави	 по	 случай	 22	 март	
–	 Световен	 ден	 на	 водата,	
на	представителите	на	всички	
други	институции	в	областта	
на	 културата,	 на	 ръковод-
ството	 на	 Община	 Габрово,	
на	 Областния	 управител	 и	
заместниците	 му,	 на	 кмето-
вете	 на	 останалите	 Общини	
от	 област	 Габрово	 и,	 ако	 е	
възможно,	на	цялата	габровска	
общественост.	

	 Послепис на послеписа:	Из-
ползваме	 този	 поздравителен	
адрес,	 за	 да	 честитим	 Нова-
та	2019	година.	Да	са	светли	
всичките	ви	празници	до	нейно-
то	настъпване.”
	 Плавайки	 по	 течение-
то,	 корабчето	 стигна	 до	
Дома	на	хумора	и	сатира-
та,	 където	 бе	 хванато	 със	
специална	рибарска	корда.	
Екипът	 на	ДХС	 показа	 ти-
пично	 габровски	 подход	 и	
върна	бърз	отговор,	от	кой-
то	става	ясно,	че	навлязло-
то	 в	 техни	 териториални	
води	 корабче	 остава	 във	
Веселата	къща.	Директорът	
Маргарита	Доровска	благо-
дари	за	посланието:
 „Скъпи	 колеги	 от	 Етног-
рафски	 музей	 на	 открито	
„Етър”,	 Благодарим	 за	 вълну-
ващия	 поздрав	 за	 Световния/
Спестовния	 ден	 на	 водата!	
В	 днешния	 снежен	 ден	 беше	
предизвикателство	 да	 уловим	
изпратената	 от	 вас	 лодка	 с	
така	важното	спестовно	пос-
лание.	 Ще	 предадем	 поздрава	
ви	 нататък	 към	 габровската	
общественост	и	в	околията.

В	тази	 лодка	 има	 много	 хляб.	
Чудесен	експонат	–	нов	символ	
на	 габровската	 спестовност	
–	 който	ще	 покажем	 в	Музея.	
1	 април,	 Денят	 на	 шегата	 е	
и	 ден	 на	 отворените	 врати	
за	Дома	на	хумора.	Тогава	при	
нас	 се	 стича	 половин	 Бълга-
рия	 и	те	ще	могат	да	 видят	
лодката	и	вашето	така	важно	
послание.
	 За	 габровци	 казват,	 че	
едно	 семейство	 се	 храни	 с	
една	лъжица	–	всеки	по	ред	гре-
бва	с	нея	от	чорбата	и	после	я	
предава	 нататък.	 Габровските	
съпрузи	си	купуват	една	брачна	
халка	–	единият	я	носи	полови-
ната	седмица,	а	другият	–	дру-
гата	половина.
Затова	 за	 Панаира	 на	 зана-
ятите	 в	 ЕМО	 Етър	 през	 сеп-
тември,	когато	при	вас	идват	
безброй	 посетители,	 ще	 ви	
върнем	лодката,	че	да	могат	и	
те	да	я	видят.	
	 Пестете!	И	водата!
	 Послеслов: За	 1	 април	 не	
идвайте	с	празни	ръце.	Обича-
ме	 етърски	 захарни	 петлета,	
топли	 симиди	 и	 гевреци	 с	 по-
големи	дупки.”

Етър”-ът и ДÕС отáелязаха 22-ри март като Спеñтовен ден на водата

Продължава от стр. 1

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 Върховният	 Касацио-
нен	 съд	 потвърди	 оконча-
телно,	 че	 48-годишният	 С.	
С.	от	с.	Балани,	Габровско,	
е	невинен	по	обвинение	в	
притежание	на	оръжие	без	
надлежно	 разрешително	 -	
въздушна	пушка,	пригодена	
за	стрелба	с	малокалибре-
ни	патрони.
	 Вчера	от	Окръжния	съд	
в	Габрово	обясниха,	че	ре-
шението	на	върховните	съ-
дии	е	от	19	март	т.	г.		и	не	
подлежи	на	обжалване.	
	 Ще	припомним,	че	на	1	
декември	2016	г.	от	габров-
ската	 полиция	 съобщиха:	
„На	 30.11.2016	 г.,	 около	
1,130	 часа,	 при	 проведе-
ни	 неотложни	 следствени	
действия	 -	 претърсване	 и	
изземване	в	къща	в	с.	Ба-
лани,	общ.	Габрово,	обита-
вана	от	45-годишен	мъж,	са	
намерени	 и	 иззети	 ловни	
патрони	 и	 въздушна	 пуш-

ка,	 пригодена	 за	 стрелба	
с	 малокалибрени	 патрони.	
По	 случая	 в	 РУ	 Габрово	
е	 образувано	 досъдебно	
производство	 по	 чл.	 339	
ал.1	НК.“	 	Половин	 година	
по-късно,	 на	 14	 юни	 2017	
г.,	Районният	съд	в	Габрово	
призна	С.	С.	за	виновен	в	
притежанието	 на	 незакон-
но	 оръжие	 и	 му	 наложи	
два	години	затвор.	По-къс-
но	 обаче,	 след	 обжалване	
на	 присъдата,	 габровски-
ят	 Окръжен	 съд	 постано-
ви	 оправдателна	 присъда.	
Мотивът:	 „По	 делото	 не	
се	 събраха	 доказателства	
именно	 подсъдимия	 да	 е	
държал	 процесното	 оръ-
жие.	 Същото	 е	 открито	 в	
дома	 на	 неговия	 баща	 в	
с.	 Балани,	 община	 Габро-
во.	Този	 дом	 подсъдимият	
и	 неговото	 семейство	 по-
сещавали	 през	 почивните	
дни...“
	 Със	 същото	 решение	
пушката	 бе	 конфискувана.	

„На	основание	чл.	53,	ал.2,	
б.	 „А”	 от	 НК	 съдът	 отне	 в	
полза	 на	 държавата	 при-
ложеното	 по	 делото	 ве-
ществено	 доказателство	 –	
1	брой	пневматична	пушка	
калибър	5,5	мм.,	самоделно	
видоизменена	за	стрелба	с	
патрони	кал.	22Long	Rifle	с	
надпис	на	нея	 „Safari”,	 на-
ходяща	се	на	съхранение	в	
РУ	–	Габрово,	 тъй	като	съ-
щото	не	е	регистрирано	по	
изискващия	в	закона	ред	и	
в	 този	 вид	 притежаването	
му	е	забранено.“,	записаха	
окръжните	магистрати.
	 След	 протест	 от	 про-

куратурата	 делото	 бе	 раз-
гледано	 и	 от	 Върховния	
касационен	 съд.	 Сега,	 в	
решението	 му	 от	 19	 март	
т.	г.,	по	казуса	е	посочено,	
че	Окръжният	съд	е	напра-
вил	 внимателен	анализ	на	
доказателствата	по	делото	
и	 е	 изложил	 достатъчно	
убедителни	и	подробни	ар-
гументи	 защо	 не	 приема	
обвинителната	 теза,	 като	
тези	 доводи	 се	 споделят	
и	от	 касационната	инстан-
ция.	А	в	решението	си	вър-
ховните	съдии	са	постано-
вили	окончателно	,	че	С.	С.	
е	невинен.	

Оправдаха ãаáровец, оáвинен за незаконно оръжие
	 35-годишният	 Л.	 К.	 от	
Севлиево	 беше	 задържан	
от	полицаите	в	Горна	Оря-
ховица	 след	 кражба	 на	
лек	 автомобил	 „Фолксва-
ген	Туран“.	Мъжът	е	извес-
тен	 на	 органите	 на	 реда	
и	 осъждан,	 съобщиха	 от	
МВР.	 Горнооряховските	
полицаи	стъпили	в	дирите	
му	за	броени	часове	след	
кражбата.	 Севлиевецът	
задигнал	 немското	 волзи-
ло	 от	 паркинг	 на	 сервиз	
за	автомобили	на	12	март	
т.	г.
	 Бързо	 проведеното	
разследване	 установило	
местонахождението	 на	
35-годишния	 мъж.	Автомо-
билът	 също	 е	 открит	 и	
върнат	на	собственика.	Л.	
К.	 е	 	 привлечен	 като	 об-
виняем	 и	 му	 е	 наложена	
мярката	 за	 неотклонение	
„подписка“	-	не	трябва	да	
напуска	 местоживеене-
то	 си	 без	 разрешение	 на		
орган	на	властта.

Ареñтуваха ñевлиевец 
в Горна Оряховица

Оáñъждат Стратеãичеñкото 
райониране на 27-март

Провериха пешеходните пътеки

Автомобили	под	наем		
ул.	"Емануил	Манолов"	28,	
тел.	0999/009-008.

"VAIKAR RENTACAR"
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 - Опозицията иска по-
вече информация и кон-
кретни факти за малцин-
ствата в Габрово, имате ли 
такива данни?
	 -	Сигурен	съм,	че	няма	
човек	в	града,	който	може	
точно	 да	 каже	 колко	 са	
циганите	в	Габрово.	В	едно	
съм	 сигурен	 -	 тази	 година	
те	са	повече	от	миналата.	
Миналата	 година	 са	 били	
повече	от	 	 предходната,	 а	
догодина	-	ще	бъдат	повече	
от	тази.	Следващите	10	го-
дини	 всяка	 млада	 циганка	
ще	 роди	 поне	 по	 5	 деца.	
Техният	 естествен	 прираст	
е	 много	 по-голям	 от	 този	
на	 всяка	 друга	 общност.	
Това	 е	 абсолютен	 факт,	
всеки	го	знае.	
	 Но	 в	 крайна	 сметка	
всички	ние	и	те	ще	трябва	
да	 живеем	 на	 територия-
та	 на	България	 и	 Габрово.	
От	 нас	 зависи	 дали	 през	
следващите	 години	 ще	 се	
опитаме	ли	да	направим	от	
тях	хора,	с	нормално	пове-
дение	или	и	след	10	години	
ще	 се	 примиряваме	 	 пак	
със	 сегашното	 им	 поведе-
ние,	което	противоречи	на	
нормалното.
	 В	годините	явно	са	на-
трупани	 множество	 ком-
промиси	 спрямо	 техните	
постъпки,	 всички	 сме	 сви-
детели	на	поведение,	което	
не	 бихме	 приели	 за	 нор-
мално.	В	ежедневието	сме	
прекалено	 толерантни,	 но	
сме	силни	и	доста	агресив-
ни	във	Фейсбук	или	когато	
сме	тълпа.	
Търсим	буквално	„под	вола	
теле“,	 връзваме	 се	 на	 не-

състоятелни	 твърдения,	 че	
кметът	 на	 Габрово	 „внася	
цигани“.	 Ако	 някой	 вярва	
в	това,	значи	е	прекалено	
наивен.	По-добре	е	да	по-
мислим	 от	 кои	 институции	
зависи	промяната	на	наше-
то	бъдеще.	Това	зависи	от	
държавните	 институции,	 от	
парламента,	 където	 коват	
законите	и	трябва	да	ги	на-
правят	такива,	че	да	дадат	
приоритет	на	образованите	
българи,	 на	 семействата	 с	
деца	 с	 известен	 баща,	 на	
тези,	 които	 нямат	 наруше-
ния	 на	 обществения	 ред.	
Всички	ние	трябва	да	поис-
каме	 от	 държавата	 да	 на-
прави	 такава	 нормативна	
уредба,	 която	 не	 толерира	
арогантното	 и	 бих	 казал	
ненормалното	 поведение,	
в	нашето	общество.	Иначе,	
да	гадаем	дали	даден	кмет	
„внася	 или	 изнася	 роми“,	
това	е		само	плюс	в	нечия	
политическа	паничка.	То	не	
кореспондира	 с	 истината	
и	няма	как	да	бъде	вярно.	
Всеки	 разумен	 човек	 го	
знае.
 - Не се ли разбра все 
пак кой разпространява 
слуховете за внасяне на 
роми в Габрово? 
	 -	 Не	 знам	 кой	 ги	 раз-
пространява	 тези	 слухове.	
По-лошото	 е,	 че	 вървим	
по	 път,	 по	 който	 водещи	
са	 слуховете,	 доминираща	
е	 лъжата.	 Ако	 продължим	
така,	 след	 5	 години	 слу-
ховете	ще	 са	 още	 по-сме-
ли,	 лъжата	 още	 по-нагло	
изречена.	 Не	 е	 нормално	
животът	ни	да	се	ръководи	
от	слухове,	това	трябва	да	

бъде	прекратено.
 - Не може ли все пак 
по данни от ГРАО или на 
полицията да разберем 
колко точно цигани живе-
ят в Габрово? Има ли дан-
ни, че в града пристигат 
приходящи роми, които 
живеят при познати или 
се самонастаняват?
	 -	Няма	как	да	стане	по	
адресна	 регистрация	 и	 по	
лични	 документи,	 повече	
от	 30	 години	 в	 нито	 един	
официален	 документ	 	 не	
фигурира	 информация	 за	
това	кой	с	какъв	произход	
е.	 Имам	 предложение	 да	
въведем	 правила	 в	 Габро-
во,	според	които	ГРАО		да	
води	 статистика	 за	 произ-
хода	 на	 лицата.	 Не	 знам	
дали	 това	 е	 реализуемо	 и	
дали	Общинският	съвет	ще	
го	 приеме.	 Но	 ако	 стане,	
в	 бъдеще	 ще	 можем	 да	
кажем	 точно	 колко	 цигани	
живеят	 в	 Габрово.	 Никой	

не	 иска	 повече	 цигани	 в	
Габрово,	категорично	го	за-
явявам.	Впрочем,	напливът	
на	роми	в	Габрово	отдавна	
е	 прекъснат.	Най-много	 са	
придошли	 през	 90-те	 годи-
ни	,	когато	помощите	са	се	
давали	 от	 Общината.	 Тъй	
като	в	Габрово	тя	редовно	
ги	 е	 изплащала,	 тогава	 в	
града	 са	 дошли	 доста	 ци-
гани.	Но	Общината	поне	от	
15	години	вече	не	изплаща	
помощи,	прави	го	службата	
за	 социално	 подпомагане.		
Затова	 и	 те	 нямат	 стимул	
да	 идват	 в	 Габрово.	 Не	
могат	 да	 се	 препитават	 и	
на	сметището,	което	вече	е	
модерно	депо	с	ограда.	Из-
возваме	 ежедневно	 отпа-
дъците	от	контейнерите,	за	
да	 нямат	 достъп	 циганите	
до	 съдържанието	 им.	Пре-
махваме	 общински	 къщи,	
вдигаме	наемите	на	общин-
ските	 жилища,	 въвеждаме	
условия	 за	 образование.	

Всичко	 това	 би	 трябвало	
да	 откаже	 циганите,	 които	
тепърва	 мислят	 да	 идват	
в	 Габрово.	 Но	 слуховете	
казват	 точно	 обратното	 -	
някой	 целенасочено	 води	
роми	 в	 Габрово.	 Това	 е	
абсурдно!	Никога	не	сме	го	
правили	и	никога	не	бихме	
си	позволили	да	създадем	
условия,	 които	 да	 привли-
чат	цигани.
	 В	страната	придвижва-
нето	на	хора	се	извършва	
свободно,	 неконтролирано	
от	когото	и	да	е	било.	За-
това	в	Габрово	има	цигани,	
дошли	 от	 други	 места.	 А	
цигани	 от	 Габрово	 се	 на-
станяват	 в	 други	населени	
места.
	 Има	 обаче	 една	 дру-
га	 любопитна	информация.	
През	последните	10	години	
78	общински	къщи,	застра-
шен	и	от	самосрутване,	са	
съборени,	 на	 техни	 места	
има	 улици	 или	 градинки.	
Така	 е	 с	 Източната	 ули-
ца,	 „Аврам	Гачев“,	 „Дунав“.	
Статистиката	 показва,	 че	
живеещите	в	тези	къщи,	не	
са	 напуснали	 града.	 Това,	
че	 са	 изгонени	 от	 общин-
ски	къщи,	не	означава,	 че	
си	 тръгват	 от	 града.	 На-
против,	 местят	 се	 в	 друг	
квартал,	заемат	незаконно	
изоставени	 къщи,	 или	 под	
наем,	хората	от	съответния	
квартал	 ги	 приемат	 като	
новодошли,	 пристигнали,	
или	„внесени“	от	друг	град.	
Готови	 сме	 да	 приложим	
строго	местната	норматив-
на	 уредба	 -	 този,	 който	
има	 задължения,	 не	 само	
циганите,	 да	 бъде	 прину-
ден	да	си	плати,	ако	ли	не	
трябва	 да	 бъде	 прекратен	
договорът	му	за	общинско	
жилище.	Ще	разчитаме	на	
подкрепата	 на	 полицията	
реално	 да	 изземем	 тези	
жилища.	 Но	 няма	 как	 да	
ги	 принудим	 да	 напуснат	
града.	Особено	тези,	които	

са	 родени	 тук,	 учили	 са	
тук,	създали	са	си	някаква	
среда.	 Така	 че	 разумното	
е	да	се	опитаме	от	тези,	с	
които	 така	 или	 иначе	 сме	
обречени	 да	 живеем,	 да	
направим	 едни	 по-достой-
ни	граждани.	
 - В колко общински 
жилища живеят цигани?
	 -	 Това,	 че	 Общината	
е	 осигурила	 подслон	 в	 82	
жилища	 на	 хора	 от	 мал-
цинствени	 групи	 от	 536-те	
общински	 жилища,	 не	 е	
защото	създава	специални	
условия	 за	 тях,	 напротив.	
Когато	 ги	 настаняваме	 в	
общински	жилища,	гледаме	
да	 е	 на	 места,	 където	 не	
биха	 могли	 да	 създадат	
преки	 проблеми.	 Когато	
кандидатстват	и	всички	до-
кументи	са	им	в	ред,	няма	
как	да	откажем,	те	са	пра-
воимащи,	 като	 всички	 ос-
танали	 граждани.	 Българ-
ското	 законодателство	 не	
дели	хората	според	техния	
етнос.	 Признавам,	 че	 ако	
имахме	право	да	напишем	
в	 наредбата	 „забрана	 за	
обитаване	 на	 общински	
жилища	 от	 цигани“,	 щя-
хме	 да	 го	 направим	 най-
вероятно.	 Но	 това	 не	 е	
възможно	 в	 европейска	
страна.	Част	от	изисквани-
ята	в	наредбата	за	общин-
ски	 жилища	 ги	 стопира,	
иска	 се	 10	 години	 да	 са	
живели	 в	 Габрово,	 за	 да	
получат	общинско	жилище.	
Ние	 правим	 възможно,	 те	
да	 живеят,	 да	 учат	 нор-
мално,	 да	 станат	 пълно-
ценни	 граждани.	 Дали	 се	
получава	толкова,	колкото	
на	всички	ни	се	иска,	е	от-
делен	въпрос.	Ако	преста-
нем	да	вярваме	и	в	 това,	
по-добре	да	организираме	
гето,	 да	 ги	 затворим	 зад	
стените	му	и	да	ги	обграж-
даме	с	полиция	и	армия.
 - Чак дотам едва ли 
ще се стигне, тогава как-

во ни остава да напра-
вим?
	 -	Полицията	 трябва	 да	
е	 на	 мястото	 си,	 да	 бъде	
безкомпромисна	към	всич-
ки	 нарушители,	 независи-
мо	от	етноса.	Всички	хора,	
които	 имат	 празни	 имоти,	
селски,	вилни,	да	си	отва-
рят	очите	на	четири.	Сега	
продължаваме	 да	 премах-
ване	 на	 стари	 общински	
жилища,	 които	 не	 се	 за-
пазват	по	плана	за	града,	
циганите	 от	 съборените	
къщи	 ще	 потърсят	 други	
места	за	настаняване.	Ако	
хората	 забележат	 такова	
нещо,	 веднага	 да	 пода-
ват	 сигнал	 в	 полицията.	
През	2018	година	ще	бъдат	
премахнати	 13	 общински	
къщи,	 на	 техни	 места	 се	
предвиждат	 благоустрой-
ствени	мероприятия.
	 Освен	това	новата	на-
редба	 за	 общински	 жи-
лища	 дава	 повече	 точки	
на	 семействата,	 с	 майка,	
баща	и	деца.	В	циганските	
общности	 бащата	 обикно-
вено	е	неизвестен,	децата	
носят	фамилията	на	майка	
си.	 Така,	 че	 нашата	 на-
редба	дава	предимство	не	
на	 циганите,	 а	 на	 всички	
останали.	 Дава	 се	 пре-
димство	 и	 на	 хора	 с	 ви-
сше	 образование,	 които	
по	някаква	причина	трудно	
се	 реализират	 на	 паза-
ра	 на	 труда,	 временно	 са	
изпаднали	 в	 затруднение.	
Предвижданите	 социални	
жилища	са	точно	за	таки-
ва	хора,	този	вид	жилища	
се	 дават	 за	 три	 години.	
Но	 тази	 инициатива	 вече	
е	 зачеркната,	 заради	 не-
доволството	 на	 хората	 от	
квартал	 Сирманите,	 които	
смятат,	 че	 в	 социалните	
жилища	 ще	 се	 настанят	
цигани.	Жалко,	 така	 няма	
да	 можем	 да	 помогнем	
на	наши	съграждани	в	за-
труднение.

Климент Кунев: “Не е нормално животът да ñе ръководи 
от ñлухове и лъжи, това тряáва да áъде прекратено”

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 Зам.-кметът на Габрово Климент Кунев се включи в 
дискусията има ли масово прииждане на роми в града. Той 
информира за броя на общинските жилища, дадени на роми, 
за строгите условия в наредбата за настаняване в общински 
жилища, дава предложения как да се справим с “ромския про-
блем”. 

За	 да	 поговорят	 с	 тях	 за	
възможностите	 за	 разви-
тие	 и	 да	 получат	 ценни	
кариерни	съвети.	
	 Изхождайки	 от	 17-го-
дишната	 традиция	 на	
„Национални	 дни	 на	 ка-
риерата“	 в	 други	 важни	
университетски	 градове	 в	
България,	 очакванията	 са	
събитието	да	бъде	посете-
но	от	стотици	млади	хора,	
много	 от	 които	 успешно	
ще	открият	кариерни	въз-
можности.	 	 Статистика-
та	 на	 национално	 ниво	
показва,	 че	 средно	 един	
на	 всеки	 шест	 дошли	 до	
щандовете	 на	 някои	 от	
най-добрите	 работодатели	
успешно	 започва	 работа	
или	стаж.	
	 Организаторите	 пре-
поръчват	 желаещите	 да	
посетят	форума	предвари-
телно	 да	 се	 запознаят	 с	
представените	компании	и	
възможностите	 за	 работа	
в	тях.	Пълен	списък	може	
да	 откриете	 тук:	 https://
careerdays.bg/bg/national-
careerdays/part icipants-
gabrovo.	
	 Също	 така	 е	 препоръ-
чително	търсещите	работа	
или	стаж	да	си	приготвят	
предварително	достатъчен	
брой	 CV-та,	 които	 да	 ос-
тавят	 на	 щандовете	 на	
работодателите.		
	 Тази	 година	 един	 от	
акцентите	 за	 дошлите	 на	
изложението	 ще	 бъде	 и	
подобреното	 потребител-
ско	 изживяване.	 Посети-
телите	 ще	 имат	 възмож-
ността	 да	 се	 потопят	 във	
виртуалната	реалност	(VR)	
на	специалния	демонстра-

ционен	щанд.	
	 Форумът	 се	 провежда	
за	 17-а	 поредна	 година	
на	национално	ниво,	като	
статистиката	 показва,	 че	
до	 момента	 над	 40	 000	
души	са	намерили	работа	
или	стаж	на	него	в	цялата	
страна.	 Повече	 информа-
ция	 за	 програмата,	 както	
и	 статистика	 и	 история	
на	 изложението,	 можете	
да	 намерите	 на	 https://
careerdays.bg/bg/national-
careerdays.	

За орãанизатора:
 JobTiger.bg е първият 
кариерен сайт в България, 
създаден	през	2000	г.	След	
повече	 от	 17	 години	 опит	
и	 международно	 ноу-хау	
имаме	 над	 30	 000	 клиенти	
и	 контакт	 с	 повече	 от	 325	
000	 кандидати	 за	 работа.	
През	 годините	 развихме	
дейността	си	в	посока	из-
граждане	 на	 утвърдена	
HR	 агенция	 с	 иновативен	
и	икономически	ефективен	
подход.	 Освен	 пълен	 на-

бор	 от	 услуги	 по	 подбор	
на	 персонал,	 екипът	 ни	 е	
и	 най-големият	 организа-
тор	на	събития	в	страната,	
сред	 които	 най-мащабният	
кариерен	 форум	 в	 Бълга-
рия	–	 „Национални	дни	на	
кариерата”	 и	 първият	 из-
цяло	 онлайн	 форум	 „Вир-
туални	 дни	 на	 кариерата“.	
Специалистите	 в	 JobTiger	
провеждат	и	кариерни	обу-
чения,	 а	 през	 последните	
години	 кампанията	 пред-
лага	 набор	 от	 Employer	

Branding	 активности	 на	
клиентите.	Сред	успешните	
проекти	са	и	онлайн	кари-
ерният	 портал	 –	 JobTiger.
tv,	 създаден	 през	 2012	 г.,	
където	 всеки	 може	 да	 на-
учи	 съвети	 за	 своето	 ка-
риерно	развитие	и	пазара	
на	 труда.	 Фирмата	 създа-
ва	и	Audit	Advice	Associates	
(AAA)	 -	 компания,	 специа-
лизирана	в	HR	одит.
 За ãенералния ñпонñор 
Неñтле Бълãария:
За	последните	24	години	в	

България	Нестле	 се	 утвър-
ди	 като	 един	 от	 най-голе-
мите	 стратегически	 инвес-
титори	 в	 страната,	 соци-
ално-отговорна	 компания	
и	 надежден	 работодател	
с	 над	 1100	 служители	 в	
цялата	страна.	Компанията	
има	 дългосрочни	 традиции	
в	 подкрепата	 и	 наемането	
на	 млади	 хора	 на	 рабо-
та	 и	 вече	 над	 20	 години	
развива	 стажантските	 си	
програми.	 През	 2017	 г.	 в	
рамките	 на	 инициатива-

та	 „Нестле	 се	 нуждае	 от	
младите	 хора“	 в	 България	
100	младежи	под	30-годиш-
на	 възраст	 са	 започнали	
работа,	 стаж	 или	 практи-
ка	 на	 различни	 нива	 и	 в	
и	 отдели	 на	 компанията.	
Нестле	България	пое	анга-
жимент	 да	 продължи	 със	
своята	 стажантска	 програ-
ма,	обучения	и	подготовка	
за	 работа	 до	 2020	 г.	 като	
предложи	възможности	за	
работа	 и	 учене	 на	 още	
над	200	млади	хора.

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

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

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

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

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

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

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

0897/95 25 19

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Габрово, ул. “Цанко 
Дюстабанов” 18, ет. 1

26/06

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

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

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

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

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

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

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

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

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

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

02/05

УЛ. “С. ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1, 805-565, 80-30-56, 0899/31-21-00

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ДЯДО ДЯНКО, 
от 70 до 150 м2 250 €/м2

АПАРТАМЕНТИ:
Лъката, тухла, 98м2 32 000  €
Трендафил-1, 2-ст., панел 16 000  €
Ш. мост, н. стр., 105м2, лукс договаряне 
Бичкиня,2-ст.,панел,след ремонт 16 000€
Топ център, 86м2 45 900  €
Баба Зара,105м2 + гараж договаряне
Център, тристаен 56 000 лв

КЪЩИ:
Чавеи, 112м2, 1 дка двор 20 000  €

Поповци, 130 м2, 1100 м2 двор 33 000 лв
Здравковец, 120м2, 2000м2 двор 5 000 €
Сенник, 85 м2, 1.6 дка двор 17 000 лв 
Кметовци,възр.,188м2,1100м2 двор 5100€
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Златевци, УПИ, 2360м2 9 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Радичевец, УПИ, 534м2 7 500 лв
Златари, 777м2 15 000 лв
Драгановци,с проект,1080м2 20000лв

Лоза, 640 м2 3 900 лв
Боженци, УПИ, 600 м2 21 500 €
Войново, 536м2 + проект 15 000 лв

ГАРАЖИ:
Еса, 20м2 12 500 лв
Младост, гаражна клетка  4 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, двустаен, обзаведен 300 лв
Ид. център, двустаен, обзав. 350 лв
Младост, магазин, 96м2 400 лв
Шиваров мост, магазин, 60м2 300 лв
Център, склад+офис,120м2 400 лв
Център, 90м2, лукс, обзаведен 450 лв
„Брянска“,магазин, н. с., 90м2 600 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

26/03

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 
Русевци, 62 м2, ет. 3 24 500 eu
Падало, 47 м2, ет. 2 30 000 eu
Шиваров мост, 120м2, ет.3 120 000 лв
Радичевец, 45 м2, ет. 2, обз. 19 000 eu
ТРИС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:

Шести участък, 96м2, ет. 3            60 000 лв
Варовник, 104м2, ет. 5                81 000 лв
Падало, 78м2, ет. 6                    52 000 лв
център, 78 м2, ет. 8                   49 500 лв
Ул. „Радецка“, 86м2, ет. 3 90 000 лв
Варовник, 80м2, ет. 1 57 000 лв
Ид. център, 107м2, ет. 2   73 000 лв
Дядо Дянко, 86м2, ет. 3  41 000 лв
Боровото, 86 м2, ет. 4 46 500 лв
Бичкиня, 82 м2, ет. 4 58 000 лв
Младост, 83 м2, ет. 8 46 500 лв
ТРИС ТАЙ НИ ПАНЕЛНИ:

Сирмани, 62м2, ет. 6, обз. 45 000 лв
Трендафил-2, 78м2, ет. 4, обз. 55 000 лв
Трендафил-1, 74м2, ет. 2 35 500 лв

ДВУС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:
Дядо. Дянко, 69м2, ет. 3              35 000 лв
Падало, 65 м2, ет. 3                   43 000 лв
Падало, 63м2, ет. 5, ТЕц 42 000 лв
дВусТаЙни панЕлни:

Голо бърдо, 51м2, ет. 6               35 000 лв
Бичкиня, 71м2, ет. 8                    27 000 лв
Сирмани, 81м2, ет. 1                  26 000 лв
Трендафил-1, 57м2, ет. 3             30 000 лв
ЕДНОСТАЙНИ: 

Дядо Дянко, 44м2, ет. 1 42 000 лв
Падало, 47м2, ет. 5, обзаведен 21 000 eu

Ид. център, 41м2, ет. 2 44 000 лв
Маркотея, 45м2, ет. 2 25 000 лв
Трендафил-1, 40м2, ет. 1 22 500 лв
Трендафил-2, 40м2, ет. 4, ТЕц 39 000 лв
ЕТА ЖИ ОТ КЪ ЩИ: 

„Николаевска“, 65 м2, ет.2, обз.    41 200 лв
Дядо Дянко, РЗП 60м2, двор ид.ч.   36 000 лв
Баждар, РЗП 125м2, ет. 2,обзав.    45 000 eu
Варовник, 62м2, ет. 1 28 000 лв
Маркотея, РЗП 117м2, двор 384м2 29 000 eu
Д. Дянко, РЗП 120м2,с гараж 46 000 лв 
Лисец, РЗП 90м2, двор 541м2 35 000 лв
КЪ ЩИ В ГРА ДА: 

Ш. мост, РЗП 209м2, двор 490м2 45 000 лв 
Г.бърдо,РЗП 105м2,двор 322м2 64 000 лв
Варовник, РЗП 120м2, двор 220м2 45 000 лв
Бичкиня, РЗП 64м2, двор 96м2 45 000 лв
Д.Дянко,РЗП 138м2,двор 562м2 40 000 лв
къщи В и изВън града:

Борики, РЗП 58 м2,двор 500 м2          40 000 лв
Златевци, РЗП 120м2, двор 1680м2   22 000 лв
Източник, РЗП 210м2, двор 605м2   65 000 лв
Гарван, РЗП 99 м2, двор 980 м2    37 000 лв
ДА ВА ПОД НА ЕМ АПАРТАМЕНТИ, ЕТАЖИ:

център, 2-ст., ет. 2, необзаведен 200 лв
Трендафил-2, 2-ст., ет. 4, необз. 150 лв
център, н. с., 2-ст., ет. 2, обзав. 450 лв

Още над 2145 актуални оферти в нашия сайт www.regent.bg

www.regent.bg  

Габрово    066/800 810  0884/800 810
Севлиево 0675/35 566  0884/119 155

Габрово, ул. „Опълченска“ 13

ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ЕТАЖА ПО 67 КВ. М ВСЕКИ, 
СОБСТВЕНА ЗЕМЯ, УЛ. „НИКОЛАЕВСКА“. 70 000 ЛВ.

ЕКСКЛУЗИВНО ПРЕДЛАГАМЕ ВИЛА В КВАРТАЛ ОСТРЕЦ, 
ГРАД АПРИЛЦИ. АТРАКТИВЕН ИМОТ, В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ. 
60 000 ЕВРО

19/03

недвижими имоти; уроци; курсове 

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ В топ цен-
тър, ново строителство, 
100 кв. м, обзаведена 
баня и тоалетна, лами-
нат, се продава на тел. 
0897/871-822. [22, 20]
гараж на ул. „Свищов-
ска“ 70 се продава на тел. 
0899/121-095. [22, 20]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- 74 кв. м, тухлен, ренови-
ран квартал, предстоящо 
саниране, ул. „Антим I“ 
13, прилежащи помеще-
ния: таван - 15 кв. м, маза 
- 10 кв. м, се продава на 
тел. 0879/006-311. [23, 
17]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [12, 
10]
къща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [22, 16]
къща на 10 км от Габро-
во - село Междене, се 
продава на тел. 0890/371-
977. [11, 8]
апарТаМЕнТ - ново 
строителство, в кв. Тлъч-
ници се продава на тел. 
0878/515-080 [8, 6]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [7, 5]
иМоТ - 500 кв. м, Вел-
чевци; Шенини - 800 кв. 
м; Златевци - 1250 кв. м, 
продава тел. 0899/943-
105. [11, 5]
упи, 10 дка, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“ се 
продава на тел. 0885/733-
225. [22, 5]
къща с гараж до „Ка-
уфланд“ се продава на 
тел. 0878/557-678. [5, 4]
дВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент, ет. 5, се про-
дава на тел. 0888/234-
179. [6, 4]
къща В кв. Бойката се 
продава на тел. 0898/803-
414. [11, 6]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
75 кв. м, тухла, предсто-
ящо саниране, реновиран 
квартал, маза и таванско 
помещение, ул. „Антим I“ 
13, се продава на тел. 
0879/006-311. [11, 3]

дВусТаЕн апарТаМЕнТ в 
кв. Младост, сменена до-
грама, изолация, се прода-
ва на тел. 0879/009-792. 
[6, 6]
разраБоТЕн оБЕкТ за 
бързо хранене (дюнер, 
палачинки) на Шиваров 
мост се продава на тел. 
0890/202-546, 0877/778-
291. [5, 4]
апарТаМЕнТ сЕ продава  
на тел. 0894/23-24-25. [3, 
3]
МясТо, 1 декар, УПИ, 
в кв. Русевци, готово 
за строеж, се продава - 
справки на тел. 0889/909-
727. [4, 2]
апарТаМЕнТ В центъра, 
след основен ремонт, се 
продава на тел. 0893/922-
027. [4, 2]
гарсониЕра В кв. Мла-
дост, ул. „Петър Михов“ 
- санирана, ново обза-
веждане, се продава 
за 36 000 лева на тел. 
0885/966-312. [3, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [22, 20]
рпк „раЙпо“ дава под 
наем: магазин за храни-
телни стоки, магазин за 
промишлени стоки и скла-
дово помещение в призе-
мен етаж. Справки на тел. 
0877/653-000. [20, 15]
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [17, 12]
оБорудВано произ-
ВодсТВЕно помещение 
за сладкарски и тестени 
изделия се отдава под 
наем на тел. 0878/815-
817. [7, 5]
каФЕ-апЕриТиВ сЕ 
дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 9]
храниТЕлЕн Магазин, 
оборудван и зареден, се 
дава под наем. Информа-
ция на тел. 0896/489-512. 
[11, 9]
гараж на ул. „Студент-
ска“ 7 се отдава под наем 
на тел. 0888/995-531. 
[11, 2]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0888/866-
830. [5, 4]
гараж В кв. Борово се 
дава под наем на тел. 
0899/194-874. [5, 3]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0896/640-763. [7, 4]

дВусТаЕн оБзаВЕдЕн 
апартамент в идеален цен-
тър се отдава под наем на 
тел. 0893/750-065. [3, 2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса - обзаведен, се 
дава под наем на тел. 
0897/952-519. [11, 1]

иМоТи купуВа
поМЕщЕниЕ сЕ купува 
на тел. 0888/866-830. [5, 
4]
спЕШно! гарсониЕра се 
купува на тел. 0878/865-
485. [11, 2]

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

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи в ре-
гион Габрово - приоритет 
Кметовци, се купуват на 
тел. 0886/331-415. [11, 1]
зЕМЕдЕлска зЕМя се 
купува на тел. 0899/440-
177. [11, 1]

нощуВки
даВаМ сТаи за нощув-
ки в Севлиево - справки 
на тел. 0887/671-848 [33, 
20]
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 17]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [17, 12]

уроЦи, курсоВЕ
ЦЕнТър за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБУчЕНИЕ 
- ГАБРОВО, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-
рист, машинист на път-
но-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 

козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 
ОБучение С ваучер За 
БеЗраБОТни и раБО-
Тещи. Справки на тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 ч., 0887/361-
876.
спорТЕн клуБ „алФа-
МЕТал“ проВЕжда кур-
соВЕ за БЕзопасно Бо-
раВЕнЕ с огнЕсТрЕлно 
оръжиЕ - справки на 
тел. 066/80-69-62

	 Вашата	обява	ще	бъде	отпечатана	още	на	следва-
щия	ден,	ако	бъде	подадена	в	редакцията	на	„100	вести“	
до	 16.30	 часа.	 Цената	 на	 обявите	 е	 15	 стотинки	 на	
дума,	 без	 предлози	 и	 съюзи,	 за	 едно	 отпечатване.	Мо-
жете	да	използвате	специалните	отстъпки	за	годишни	
обяви,	ако	вашата	обява	излиза	през	цялата	2018	годи-
на.	При	текущите	обяви	всяка	11-та	е	безплатна.	

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.

       Диамант
габрово, ул. „могильов“ 47, 0888/765-290

                                      агенция за недвижими имоти

   e-mail: bankov.stefan@abv.bg



526 март 2018 г. недвижими имоти; строителство; услуги; ремонти; компютри

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

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

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
услуги с багер и са-
мосвал - 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.
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [12, 10]
Вик и всякакви ремонтни 
дейности - тел. 0895/713-
707. [12, 9]
гипсокарТон, Шпак-
лоВка, боядисване, лами-
нат - тел. 0899/520-038. 

ФирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 11]
съБарянЕ, поЧисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
9]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло- и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги - 
0895/295-654. [7, 6]
рЕМонТ на циглени 
покриви,направа на нови, 
саниране, хидроизолация, 
улуци и други - 0895/81-
05-04. [5, 4]

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.
паркЕТ, дЮШЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловка и боя, изола-
ция - 0895/728-668. [13, 
10]
ВъТрЕШни рЕМонТи - 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 
12]
Фаянс, ТЕракоТа, шпак-
ловки, топлоизолация - 
справки на тел. 0886/236-
277. [5, 5]
Вик, Фаянс, теракота - 
справки на тел. 0884/228-
253. [22, 4]
ШпаклоВка, БоядисВа-
нЕ, обръщане на врати, 
прозорци - тел. 0877/888-
173. [11, 2]

изолаЦии
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
ВънШни Топлоизола-
Ции - алпинисти, собстве-
но скеле - тел. 0898/569-
486.
ТоплоизолаЦия - 
справки на тел. 0887/131-
311. [33, 12]

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - справки на 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 - справ-
ки на тел. 0877/367-852. 
[33, 13]
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - справки на 
тел. 0899/145-802. [33, 
24]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
коМиноЧисТаЧ  - 
0889/177-737.

изМазВанЕ на комини и 
капаци, почистване на улу-
ци - тел. 0890/215-177. 
[22, 4]
коМиноЧисТаЧ - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58. [11, 
2]
рЕМонТ и подмяна на 
ВиК и мръсни канали - 
справки на тел. 0887/584-
405. [11, 1]

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

н и ко консТрук-
Ции оод произвеж-
да и монтира про-
зорЕЧни сисТЕМи 
REHAU - справки на тел. 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 5]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди и 
ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 21]

поддръжка коМпЮТри
инсТалаЦия и ремонт 
на компютри. Продажба на 
компютри втора ръка. Тел. 
0888/410-117.

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [22, 12]

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, 20]
ЦВЕТни МЕТали заваря-
ва - тел. 0885/72-46-71. 
[11, 9]

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА диСтрибУтор на “жити” ад

оградна МрЕжа и оградни пана: плетени 
и заварени, поцинковани и с PVC; колове, аксесоари; 
рабица, кокошкарска мрежа; сита, подложни мрежи. 

гВоздЕи: 70 модела на склад, 15 размера 
стоманени; за пневматични пистолети. ТЕло-
ВЕ: меки, твърди; поцинковани, помеднени; 
пчеларски, пломбажни; бодлива тел, тел с PVC, 

заваръчна тел, тел на пръти коВано жЕлязо. гаБиони

тел . 066/80 85 39, 0889/364 626  0886/650 175
гарата, хотел “янтра”, 1 етаж

всичко от тел 
на едно място

продаВа апарТаМЕнТи:  
Дядо Дянко, боксониера 11000 eu
Бойката, гарсониера, 47 м2, масив   
  6000 eu
Младост, гарсониера, отл.    13000 eu
Трендафил, гарсониера, изолация, 
блиндирана врата, ПВц         11000 eu

Колелото, гарсониера, тухла, ПВц, об-
заведена    16000 eu
Г. бърдо, двустаен, монолит  15000 eu
Сирмани, 81м2    14000 eu
Русевци, тристаен      17000 eu
купуВа зЕМЕдЕлски зЕМи 

наЙ-доБри ЦЕни

къщи В града:  
Къща в града                договаряне
Недевци                          6000 eu
Сирмани, 1 дка двор          7000 eu
Борово, етаж                    9000 eu
Бакойци                         10000 eu
Болта, 2 етажа, 500м2 двор 12000 eu

къщи изВън града:  
Иванковци, след ремонт 4000 eu
Драгановци 4000 eu

парЦЕли, зЕМЕдЕлски зЕМи:  
До Зоопарка,парцел, 360м2 дог.
Русевци, парцел, път, ток,вода 5 eu/м2

      ул. “николаевска” 12
    (срещу дск), ет. 1

066/860-960, 0899/440-177

Everest_imoti@abv.bg

агенция за недвижими имоти

сМЕня прЕдназнаЧЕниЕТо 
на зЕМЕдЕлски зЕМи

26/03

КухНеНСКИ
ШКАфОВе 
ОфИС 
меБелИ 

ÌЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

тИПОВИ 
И ПО ПРОеКт 
НА КлИеНтА
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ТЪРСИ
ГОТВАЧ/КА с опит

Ако приятна и модерна работна обстановка,търсите

ако желаете да се в кулинарията -развивате
Вашето място е при нас!

Ние предлагаме:
- Работа в кухня с модерно оборудване;
- Възможност за обучение и
професионална реализация;

- Денна смяна на работа;
- Мотивиращо възнаграждение.

За контакти: Стефка Ботева, тел. 0894/453 939

работа предлага/търси; лекари; ветеринар; турагенции; дом. любимци

раБоТа прЕдлага

„ЕВрохиМ груп“ 
Еоод Търси: раБоТ-
ниЦи за пЕралноТо 
си сТопансТВо - оТ-
лиЧни услоВия на 
Труд, Високо Възна-
граждЕниЕ. Справки 
на тел. 0892/246-767. 
[10, 3]

МЕБЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи мебелисти, шпри-
цьор, шлайфист. Справки 
на тел. 0886/332-968, гр. 
Габрово. [33, 28]
МЕБЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи проектант. Справки 
на тел. 0886/332-968. [33, 
22]
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вач/ка, кухненски работ-
ник, сервитьорка. Справки 
на тел. 0878/462-655. [22, 
10]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [25, 
10]

ФирМа “МЕгасТроЙ 
2014” Еоод Търси 
да назнаЧи кранисТ 
на кулокран със 
сЕрТиФикаТ. Повече 
информация на тел. 
0877/270-191. [12, 4]

продаВаЧка на храни-
телни стоки се търси на 
тел. 0879/650-144. [11, 8]
„МЕТал сЕкЮриТи ГРУП“ 
търси да назначи служи-
тели невъоръжена охрана. 
Документи (автобиография 
и снимка) се приемат на 
адрес: град Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 3 [9, 7]
Миг „МирослаВ СТОЙ-
чЕВ“ - Габрово търси да 
назначи на постоянен 
трудов договор ШОФЬОР/ 
ПЛАСЬОР на стоки. Изи-
сквания 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, 7]
Търся жЕна, живееща 
в района на Колелото 
или Гарата, за почасо-
во гледане на възрастен 
мъж. Телефон за връзка: 
0894/352-244. [6, 6]

ФирМа Търси мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781 [24, 14]
Търся жЕна с комуни-
кативни способности за 
развиване на бизнес в 
областта на козметиката. 
Справки на тел. 0885/577-
861. [2, 2]
Търся продаВаЧ-кон-
сулТанТ в магазин за 
хранителни стоки. Отлич-
но заплащане. Справки на 
тел. 0897/954-247. [11, 9]
ФирМа Търси шивачки. 
Справки на тел. 0896/750-
111. [9, 7]
„хлЕБозаВод гаБроВо“ 
ООД търси да назначи  шо-
фьор-пласьор кат. „В” или 
кат. „С”. чиста заплата 
700 лв. + осигуровки в пъ-
лен размер при петдневна 
работна седмица. Телефон 
за информация: 0878/535-
094. [13, 4]

„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, 12]
рЕсТоранТ „Магнолия“ 
набира готвачи за втора 
смяна. Добро заплащане. 
Справки на тел. 0894/701-
719. [9, 4]
пасТир на крави се тър-
си на тел. 0899/687-138. 
[11, 8]
оБщ раБоТник - пране 
на килими, се търси на 
тел. 0896/74-14-15. [5, 4]
„янТра ТранспорТ“ АД 
търси да назначи на посто-
янен трудов договор шо-
фьор на автобус. Телефон 
за контакт: 0888/985-412. 
[5, 5]

МЕхана Търси да назна-
чи сервитьор/ка, може и 
без опит. Справки на тел. 
0888/310-981. [11, 6]
БолноглЕдаЧка за ле-
жащо болен мъж търси  
тел. 0885/689-519. [5, 5]
оБщ раБоТник с катего-
рия „В“ се търси на тел. 
0896/640-415. [3, 3]
кВалиФиЦиран аВТо-
МонТьор се търси. Запла-
щане от 900 лева. Справки 
на тел. 0888/300-302. [6, 
3]
гуМаджия сЕ търси на 
тел. 0888/300-302. [6, 3]
сЕрВиз В  Габрово търси 
автомонтьори. Справки на 
тел. 0882/055-206. [11, 2]
каФЕ „МиТи“ в кв. Мла-
дост набира сервитьорки и 
готвачки. Справки на тел. 
0886/569-739. [5, 4]
аВТосЕрВиз Търси ра-
ботник. Справки на тел. 
0888/415-263. [25, 4]
гоТВаЧ, каМЕриЕрки, 
чистачка - миячка срещу 
добро заплащане се тър-
сят на тел. 0899/957-006. 
[20, 3]
гоТВаЧ, каМЕриЕрки се 
търсят на тел. 0897/727-
596 [20, 3]
доМаШна поМощниЦа 
с възможности и опит за 
гледане на бебе се търси 
на тел. 0899/808-086 [20, 
3]

ФирМа „ВЕгЕа“ ООД тър-
си служител за работа на 
подлепваща преса по за-
местване. Справки на тел. 
0885/611-290. [6, 1]
пиЦария „Мания“ тър-
си готвачи, сервитьори. 
Справки на тел. 0899/133-
262. [11, 3]
„Еж и Беж“ търси да на-
значи пицар и дюнерджия. 
Справки на тел. 0895/748-
977. [6, 3]
на 28 МАРТ (СРЯДА) ОТ 
10.00 ДО 12.00 чАСА ФИР-
МА „ИЛЕКС“ ООД ще про-
веде интервю с желаещи-
те мъже в трудоспособна 
възраст да кандидатстват 
за длъжностите: НАСТРОЙ-
чИК и ОПЕРАТОР НА МА-
ШИНИ С цПУ. Във фир-
мата няма обявени места 
за трудоустроени. Всички 
новоприети ще преминат 
обучение на място. Опит 
в съпоставими дейности е 
предимство. Адрес на фир-
мата: Северна индустриал-
на зона, ул. „Бойката“ 4 
(срещу „Технополис“, до 
Пътното). [5, 3]
на 30 МАРТ (ПЕТъК) ОТ 
10.00 ДО 12.00 чАСА ФИР-
МА „ИЛЕКС“ ООД ще про-
веде интервю с желаещи-
те мъже В трудоспособна 
възраст да кандидатстват 
ЗА длъжностите: ОПЕРАТОР 
НА МАШИНИ ЗА КАРТОНЕ-

НИ ИЗДЕЛИЯ И РАБОТНИК 
В СКЛАД. Адрес на фир-
мата: Северна индустри-
ална зона, ул. „Бойката“ 
4 (срещу „Технополис“, до 
Пътното). [5, 2]
VoUgE Търси маникю-
ристка. Справки на тел. 
0894/738-707. [6, 2]
гоТВаЧка за почасо-
ва работа в района на 
Младост се търси на тел. 
0899/648-090. [12, 2]
раБоТник за метанстан-
ция, работа на смени, се 
търси на тел. 0893/393-
308. [11, 2]
оТдаВаМ коли за такси-
метрова дейност. Справки 
на тел. 0887/238-552. [11, 
2]
гоТВаЧ/ка - 2 бр., каме-
риер/ка - 1 бр., за бунгала 
в Ахтопол се търсят на 
тел. 0886/902-223. [5, 1]
паВилионъТ прЕд „Ка-
уфланд“ търси да назначи 
продавач. Справки на тел. 
0887/907-032. [12, 2]
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вач/ка от 18.00 до 22.00 
часа. Справки на тел. 
0898/583-772. [5, 2]
къща за гости „Балкан“ 
в село Валевци търси да 
назначи сервитьори и кух-
ненски работници. Справ-
ки на тел. 0888/32-91-93. 
[10, 2]

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

Фирма СТОÌАНА И ÌЕТАЛООБРАБОТВАНЕ 
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.

- 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

03/01

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

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

16/03

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

 
        

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 4]
жиголо -  т е л . 
0886/976-877. [22, 3]

грижа за Болни 
и ВъзрасТни
грижа за възрастни 
и болни хора предла-
га лицензирана фирма 
ДП „Супорт“ ООД - тел. 
0877/493-060, 066/800-
718 [20, 12]
глЕдаМ ВъзрасТни 
хора - тел. 0887/650-
712. [3, 3]

лЕкари
д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поста-
вяне на меки и твърди 
контактни лещи - понедел-
ник до петък - от 9 до 18 
ч.; събота и неделя - след 
уговорка на тел. 066/80-
32-37

д-р Марина санкЕВа, 
спЕЦиалисТ кожни и 
ВЕнЕриЧЕски БолЕсТи, 
ЕсТЕТиЧна дЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понеделник, 
вторник, сряда и петък от 
10.00 до 17.00 часа. За-
писване 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, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИчНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

психологиЧни услуги
психологиЧни услуги.
консулТиранЕ: на деца 
и семейства. Превенция 
на рисково поведение. 
Психотерапия на кризисни 
състояния. Тел. 0899/590-
276.

сТоМаТологиЧЕн
каБинЕТ продаВа
сТоМаТологиЧЕн каБи-
нЕТ - практика, се прода-
ва на тел. 0898/922-662. 
[15, 2]

козМЕТика, Масаж
лЕЧЕБни и класически 
масажи се предлагат на 
тел. 0876/735-596. [22, 17]

ВЕТЕринар
д-р росЕн диМи-
ТроВ - ВЕТЕринар-
на аМБулаТория и 
зооМагазин - пре-
гледи, лечение, про-
филактика, изкуст-
вено осеменяване - 
Габрово, ул. „Стефан 
Караджа“ 19, срещу 
Автогарата, до Уникс, 
тел. 066/806-140, 
GSM 0888/671-905, 
0897/897-822.

доМаШни лЮБиМЦи
Малки нЕМски овчар-
ки се продават на тел. 
0898/717-083. [6, 5]

сЧЕТоВодсТВо
сЧЕТоВодна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни 
декларации - 066/804-
066
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 ВодораВно: Ламперия. Стратиев (Станислав). Фос. Ко-
сат. Верста. Тетива. Таел. Табор. Неда. Аортит. Хуни. Беларус. 
„Ексон“. Лов. Опус. Аарон. Во. Поговорка. Бутало. Надир. 
Амвон. Розо. Стрък. Орион. АТС. Аар. Блинд. Илиева (Ма-
рия). Орж. Каид. Антиквар. Първак. Раса. Кокарда. Атака. Вет. 
Лета. Врява. Тъжа. Саул. Корели (Арканджело). Алз. Гняв. 
Баро (Жан-Луи). Врабец. Ели. Лакта. Оракул. Сало. Сова. 
Адам. Кметство. Рети (Рихард). Адо. „Елата“. Хю Грант. „Ан“. 
Арена. Кокал. Тик. Анортит. Новелист. Стик. Трагик. Лишеи. 
 оТВЕсно: Кафене. Онтарио. Агломерат. Мотел. Гараж. Клуни 
(Джордж). Елени. Апсида. Одър. Паеля. Станок. Варовик. Кърт. 
Властар. Ярка. Упор. Бардак. Алта. „ТТ“. „Ио“. Асур. Олива. 
Обков. Кир. Място. Скарида. Врат. Охота. Ааре. Амин. Карерас 
(Хосе). Юк. Естетка. Вода. Тяло. Органи. Лисабон. Нрави. Овер-
лок. Арв. Торун. Итака. Врата. Ает. Нот. Алиса. Ара. „Интел“. 
Страх. Нартика. Тлака. Тили. Исбул. Лосев (Алексей). Възбуда. 
Киш. Бетоновоз. Валеж. Елада. Се. Вариво. Омар. Танц. Монети.

отговори на сканди от бр. 69, събота  

Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Ре пор те ри: На деж да Ти хо ва - 0887/633-112;  Стефка Бурмова - 088/666-7532. 
Ру жа Лю бе но ва - 0898/703-030; Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор материали и корекция на обяви: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 
0889/517-920. Прием обя ви: Ди ми тър Гос по ди нов - 066/810-415; Рек ла мен съ-
трудник: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. Сче то вод с т во: Светослав Константинов 
- 066/810-413, Юри д. съ вет ник: Ев ге ни По пов - 0888/339-070. 
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

регионалният 
всекидневник 
„100 вести“ 
излиза всеки 

ден без неделя.

аВТоМоБили продаВа
ФолксВагЕн пасаТ - 
комби, дизел, се продава 
на тел. 0888/254-577. [5, 4]

пЕжо 206 - 2004 г., в 
отлично състояние, се 
продава на тел. 0876/225-
340. [6, 6]
рЕно МЕган, 1.6, бен-
зин, в добро състояние, се 
продава на тел. 0896/550-
052. [3, 3]
Форд ФиЕсТа, 1.4, 
1991 г., газ-бензин + 
комплект джанти, цена: 
400 лева., се прода-

ва - справки на тел. 
0890/104-496. [9, 4]

джипоВЕ
сузуки гранд Витара 
2D, 4х4, 2004 г., мно-
го добро състояние, 7200 
лева, се продава на тел. 
0898/61-10-99 [6, 5]

ТракТори, МоТокари
Т р а к Т о р - к о с а Ч к а 

„МураЙ“ - американ-
ска, се продава за 1900 
лева - спнравки на тел. 
0878/952-426. [11, 8]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, камиони, 
трактори, ремаркета (може 
и дефектирали) от място 
на най-високи цени се из-
купуват на тел. 0897/429-
374
изкупуВанЕ на автомо-
били - справки на тел. 
0887/468-896, 0889/961-
133. [12, 8]

аВТоЧасТи/Магазини
ЧасТи за Лада се прода-
ват на тел. 0893/200-978. 
[6, 3]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
тел. 0882/407-493. [12, 3]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-

добри цени. прЕдлага 
сЕрВизна дЕЙносТ и 
дЕнонощна пъТна по-
Мощ. Справки на тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [12, 10]

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [24, 20]

066/80 69 62 
       www.metalsod.com

метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
изгодно! прЕВози с 
бус се предлагат на тел. 
0887/744-110. [11, 8]

ЕВТин ТранспорТ с бус 
и самосвал се предла-
га на тел. 0893/511-154. 
[22, 14]
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, 6]

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

продаВа МаТЕриали
Цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 11]

Цигли сЕ продават на 
тел. 0887/004-396. [11, 9]

продаВа оБзаВЕжданЕ
пЕралня, ФризЕр, печки 
- готварска и микровъл-
нова, съдомиялна, теле-
визор се продават на тел. 
0899/845-318. [11, 11]
ЕлЕкТронна ВЕзна, хла-
дилни витрини се прода-
ват на тел. 0877/891-525. 
[11, 2]

продаВа разни
казани за ракия се про-

дават на тел. 0886/92-81-
01. [11, 4]
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 11]

жиВоТни продаВа
Малки ТЕлЕТа се прода-
ват на тел. 06717/26-05. 
[5, 3]

храна за жиВоТни
ЦарЕВиЦа, пШЕниЦа, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 8]

пЧЕли продаВа
25 пЧЕлни семейства се 
продават на тел. 0889/28-
44-56. [7, 6]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 11]
ЕлЕкТропасТир сЕ купу-
ва на тел. 0894/099-677. 
[11, 10]

сТаринни прЕдМЕТи, 
сТари БроЕниЦи и гЕр-
дани, МонЕТи, ЧасоВ-
ниЦи, писалки, саБи 
и друг анТикВариаТ 
се купува в блок „чайка“, 
вход Г, партер, центъра, 
справки на тел. 0889/211-
957. [4, 3]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични суро-
вини купува всякакви же-
леза - тел. 0896/183-637. 
[22, 11]

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, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани, наЦЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
наЦЕпЕни дърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
сухи дърВа и разпалки в 
чували - 5 лв. Незабавна 
доставка. Тел. 0876/437-
140.

дъБоВи и букови сухи 
дърва в чували - 5 лв., 
с безплатен транспорт, 
се продават на тел. 
0876/145-462.
гоТоВи наЦЕпЕни дърва 
в чували, безплатен транс-
порт, 80 лв., се продават 
на тел. 0877/157-944.
дърВа и разпалки в чува-
ли - 5 лв. Бърза доставка. 
Тел. 0877/108-825.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.
разпалки сЕ продават 
на  тел. 0886/393-726.

„Мг-лЕс“  продаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
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, 26]
донБаски Въглища - 
пресяти, брикети и еко-
брикети продава - справки  
на тел. 066/801-501. [12, 
10]
рЕжа дърВа на 7 лв. 
Справки на тел. 0899/050-
080. [12, 9]

рЕжа дърВа - справки на 
тел. 0894/602-701. [24, 
12]
нарязани, наЦЕпЕни 
дърва - 80 лв./куб., чу-
вал - 5 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [22, 14]
сухи и сурови дърва, на-
цепени, 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 11]
„ФлинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски пресяти въглища, 
брикети, разпалки. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-80-
53. [33, 11]

„горска канТора“ - по-
зволителни за сеч в част-
ни гори - тел. 0889/632-
740. [11, 9]
рЕжа дърВа - справки на 
тел. 0894/220-509. [14, 8]
дърВа на чували, 5 лева/
броя, се продават на тел. 
0988/816-628 [10, 6]
БукоВ паркЕТ за огрев 
и разпалки - 4 лв./чу-
вал, се продават на тел. 
0899/195-494. [9, 6]
гоТоВи дърВа за камини 
и печки и дърва в чува-
ли се продават на тел. 
0893/390-253. [24, 5]
ЦЕпя дърВа - тел. 
0896/926-407. [6, 5]

Автомобили 
под наем  
ул.	"Емануил	
Манолов"	28,

 тел. 0999/009-008.

"VAIKAR RENTACAR"

Отопление на цена и качеñтво áез алтернатива
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 пелетна 
горелка с	мощност	от	8	kw	до	
58	kw, керамична запалка,	два	
подаващи	шнека	и	автоматично	
механично	 самопочистване	 с	
нова	цена 1590 лева..Пакет „25 киловата“ 

Включва:	Пелетна	горелка	Gf	45	
+	Водогреен	 котел	Gf	 25	+	 три	

врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	за	210	
кг	пелети	-	цена: 2560 лева..Пакет „35 киловата“ - 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	+	Водо-

греен	котел	Gf48	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бун-
кер	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!

Отопление на цена и качеñтво áез алтернатива
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 - 80 лв.; 
          монтаж - 170 лв.

Само клиентите, закупили продукт 
на “Голдън файър” от ИК „Колонел”,  
получават ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРъжКА. Оñтаналите при нужда от 
ãаранционен ñервиз тряáва да направят 
заявка на телефоните на доñтавчика.

безплатен пуск в рамките на Габрово,
на територията на областта - 30 лева, 
извън Габровска област - 80 лева

„АлеКС“  еООд
Лиценз за туроператорска дейност № 
РК-01-6973; Лиценз за международен 

автобусен превоз № 10093
Автогара	Трявна:	06776	34	13;	
Facebook:		Алекс	Турс
GSM	0897	915	602;	0898	418	007;	

http://aleks.tryavna.biz/
Автобусни екскурзии в България и Балкански страни:
1	ден,	Турция,	на	пазар	в	ОДРИН,	21.04.2018;	
19.05.2018;	35	лв.	
1	ден,	Цветница,	в	гр.	Ловеч,	4/1/2018,	17	лв.	
1	ден,	Разходка	в	гр.	Сопот	,	4/14/2018,	19	лв.
4	дни	/	2	нощувки	СЪРБИЯ	-	Белград	-	Сремски	Кар-
ловци	-	Нови	Сад	-	Ниш;	27.4	-	1.05.2018;	251	лв.

1 ден 12.05.2018 г. 13 лв.

1 ден гр. Свищов - Нове - Орел на Дунава 9.06.2018 г. 24 лв.

150 лв.

гр. Балчик - Северно черноморие 22.6 - 24.6.2018 134 лв.

Скопие - Охрид - Струга - Поградец 18.7 - 22.7.2018 259 лв.

Седемте рилски езера 24.8 - 26.8.2018 142 лв.

Националин събор на овцевъдите в 
България - над гр.Лясковец 

8 дни /       
        7 

нощувки

Балнеолечение в Родопите - гр. Девин 
по НЗОК с направление № 7

13.6 - 20.6.2018 ; 
12.9 - 19.9.2018

3 дни /       
        2 

нощувки
4 дни /       

        3 
нощувки

3 дни /       
        2 

нощувки

наЦионалЕн съБор на 
овцевъдите в България - 
над гр. Лясковец, 12 май, 
1 ден, 13 лева
гр. сВищоВ - Нове, Орел 
на Дунава, 9 юни, 1 ден 
24 лв.
БалнЕолЕЧЕниЕ В Родо-
пите - гр. Девин по НЗОК 
с направление №7 - 8 дни, 
7 нощувки, 13.06-20.06, и 
12.09-19-09, 150 лева
гр. БалЧик - Северно 
черноморие, 3 дни, 2 но-
щувки, 22 юни - 24 юни 
134 лв.
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НадЕЖда ТиХОВа

	 На	 21	 март	 в	 Регио-
налния	 исторически	 музей	
в	 Габрово	 бе	 представена		
„Книга	за	върховете	Свети	
Никола	и	Шипка“	на	проф.	
Петко	 Петков.	 След	 изда-
дения	наскоро	сборник	на	
комитета	 „Памет	 габров-
ска“,	 в	 който	 е	 събрано	
всичко	 писано	 по	 темата	
от	 краеведа	Ангел	Ангелов	
и	радетеля	за	връщане	на	
името	 на	 връх	 Свети	 Ни-
кола	 -	 бившият	 кмет	 на	
Габрово	 Иван	 Ненов,	 сега	
се	 появява	и	 „тежката	 ар-
тилерия“	 -	историческо	из-
следване,	 което	 уточнява	
промените	 в	 имената	 на	
по-високия	 връх	 от	 Све-
ти	 Никола	 през	 Столетов	
връх	 до	Шипка,	 каквото	 е	
името	 и	 на	 съседния	 по-
нисък	 връх.	 	Така	 и	 двата	
върха	 получават	 едно	 и	
също	 име	 –	Шипка.	Проф.	
Петков	защитава	тезата	на	
сегашните	 защитници	 на	
историческата	 истина	 от	
двете	страни	на	Балкана	–	
от	 Габрово,	Казанлък	 ,	Ст.	
Загора,	 гр.	 Шипка,	 които	
настояват	 за	 връщане	 на	
името	 Свети	 Никола.	 Той	
също	 смята	 че	 възстано-
вяването	на	историческата	
традиция	 и	 връщането	 на	
името	Свети	Никола	на	по-
високия	връх	ще	има	бла-
гоприятно	 въздействие	 за	
активизирането	 на	 култур-
но-туристическата	 дейност	
и	 за	 изваждането	 от	 за-
бравата	на	много	по-малко	
посещавания	 след	 1977	 г.	
връх	 Шипка	 	 Книгата	 e	
единственото	 досега	 мо-
нографично	 изследване	 за	
имената	 на	 върховете	 на	

националната	 слава	 и	 ве-
личие	Шипка	и	Св.	Никола.
	 Проф.	д-р	Петко	Петков	
е	 известен	 учен,	 препода-
вател	 във	 Великотърнов-
ския	 университет	 „Св.	 Св.	
Кирил	 и	 Методий“,	 роден	
и	 израснал	 в	 Казанлък,	
отлично	 запознат	 с	 исто-
рическите	факти	по	имену-
ването	 и	 преименуването	
на	 по-високия	 старопла-
нински	връх.	Той	е	изкушен	
от	 темите,	 свързани	 със	
Старопланинския	 регион	 и	
дори	 е	 кръстник	 на	 нова	
научна	 област	 в	 българ-
ската	 историческа	 наука	
-	 „Старопланинистика“.	Той	
е	научен	ръководител	и	на	
петата	научна	конференция	
„Старопланинският	 регион	
–	минало,	 настояще,	 перс-
пективи.	 Развитие	 на	 кул-

турния	 туризъм“,	 която	 ще	
се	проведе	през	октомври	
в	Габрово.
	 Професорът	 избра	
именно	 Габрово,	 за	 да	
представи	 за	 първи	 път	
книгата	 си.	 Пълната	 зала	
в	 музея	 беше	 доказател-
ство	 за	живия	 интерес	 на	
габровци	 към	 темата	 за	
имената	 на	 двата	 върха	 и	
желанието	 им	 най-после	
тази	 несправедливост	 да	
бъде	премахната.
	 Проф.	 Петков	 се	 спря	
на	някои	възлови	моменти	
от	 труда	 си	 като	 история-
та	 на	 преименуването	 на	
върха	от	Свети	Никола	на	
Столетов	 връх.	 Опроверга	
твърдението,	че	това	е	ста-
нало	заради	забележка	на	
Леонид	Брежнев,	че	върхът	
на	бива	да	носи	името	на	

царски	 генерал,	опроверга	
и	писанията,	че	и	Иван	Ва-
зов	нарича	върха	Шипка.	С	
използването	на	много	до-
кументи	и	исторически	фа-
кти	 в	 книгата	 си	 той	 про-
следява	и	как	се	стига	до	
преименуването	 на	 върха	
от	 Столетов	 връх	 на	 връх	
Шипка	 през	 1977	 година,	
ролята	 на	 парка-музей	
„Шипка-Бузлуджа“,	 в	 който	
има	 и	 още	 едно	 несъот-
ветствие	 –	 връх	 Бузлуджа	
се	 нарича	 Хаджи	Димитър	
от	 1942	 година,	 но	 никой	
не	го	нарича	така.	Книгата	
има	 и	 актуално	 общест-
вено	 звучение.	 Професор	
Петков	 призна,	 че	 е	 един	
от	многото	ентусиасти,	кой-
то	 влязъл	 малко	 късно	 в	
движението	 за	 връщане	
на	истинското	историческо	

име	 на	 по-високия	 връх	
Свети	 Никола	 и	 за	 запаз-
ване	на	историческото	име	
на	 истинския	 връх	Шипка.	
За	 съжаление	 и	 след	 по-
следното	искане	на	голяма	
група	 българи	 за	 връща-
не	на	името,	реакцията	на	
предишната	 президентска	
администрация	от	началото	
на	 2017	 година	 е	 форма-
лен	 и	 кратък	 отказ.	 Това	
мотивирало	 проф.	 Петков	
да	 събере	 доказателства,	
аргументи,	исторически	из-
вори,	географски	карти	и	т.	
н.,	за	да	стане	ясно,	че	не	
става	дума	просто	за	едно	
искане	на	някакви	си	хора.	
	 „Тук	става	дума	наисти-
на	за	един	много	сериозен	
въпрос	от	национално	зна-
чение	–	каза	проф.	Петков.	
-	Даже	донякъде	от	интер-
национално,	 защото	 100%	
към	Шипка	имат	отношение	
и	други	страни.	Тази	пълна	
зала	ме	кара	да	съм	пълен	
с	 оптимизъм,	 че	 този	 път	
може	би	ще	има	адекватен	
отговор	 от	 президентската	
канцелария.	 Надявам	 се,	
че	сега	като	получи	и	про-
чете	 книгата,	 президентът	
ще	 бъде	 още	 по-наясно	 в	
неговото	убеждение	в	пол-
за	на	нашето	искане...	На-
дявам	 се,	 че	 експертното	
ми	мнение,	ще	има	ефекта	
да	подсили	аргументацията	
на	 това	 искане	 и	 да	 убе-
ди	 държавните	 органи,	 от	
които	 зависи,	 да	направят	
тази	смела	крачка,	защото	
сме	 вече	 в	 40-тата	 година	
след	 второто	 преименува-
не.	 Минат	 ли	 50	 години	 и	
ако	 нищо	 не	 се	 направи,	
че	ще	бъде	забравен	 този	
връх.	 Представяте	 ли	 си	
–	 да	 бъде	 възпят	 върхът,	

възпят	от	Вазов,	основната	
част	от	нашата	национална	
гордост.	Мисля,	че	този	път	
няма	да	го	допуснем.“
	 Сред	 изводите,	 които	
авторът	 на	 книгата	 прави	
накрая,	 е	 и	 този,	 че	 връх	
Свети	Никола,	където	е	Па-
метникът	на	Свободата,	не	
е	променял	това	свое	име	
поне	две	столетия	–	със	си-
гурност	 през	 деветнадесе-
ти	 век	 и	 през	 по-голямата	
част	на	двадесети.	С	 това	
име	 той	 е	 известен	 през	
османското	 време,	 не	 са	
го	променили	дори	осман-
ците,	 защото	 пътуващите	
през	 този	 проход	 са	 вяр-
вали,	 че	 светията	 ги	пази.	
Няма	 никакво	 съмнение,	
че	 и	 нашите	 опълченци	 и	
русите	 от	 Брянския	 и	 Ор-
ловския	 полк	 са	 вярвали	
в	тази	закриляща	ги	енер-
гия.	 В	 това	 проф.	 Петков	
е	 почти	 сигурен.	 Никога	
връх	Свети	Никола	според	
него	до	преименуването	му	
през	 1977	 година	 не	 се	 е	
казвал	 Шипка.	 Този	 факт	
се	подкрепя	от	множество	
документи	и	карти,	а	след	
излизането	на	книгата	има	
открити	 и	 нови	 доказател-
ства.	
	 Какво	 да	 се	 направи	
занапред?	Това	е	въпросът	
който	вълнува	както	проф.	
Петков,	така	и	дошлите	да	
го	 чуят	 габровци.	 Според	
него	трябва	да	се	направи	
нова	 подписка	 до	 прези-
дентството	 от	 ветераните	
в	 битката	 за	 връщане	 на	
името	Свети	Никола	 и	 за-
пазване	 на	 славното	 име	
Шипка	 на	 по-ниския	 връх,	
към	която	ще	се	присъеди-
ни	и	той.
	 Иван	 Ненов	 благода-

ри	на	проф.	Петко	Петков,	
че	 е	 удържал	 на	 думата	
си,	 дадена	 преди	 три	 го-
дини	 в	 същата	 зала,	 че	
ще	 се	 бори	 за	 връщане-
то	 на	 името	 Свети	 Нико-
ла.	 Според	 него	 малката	
част	 от	 дадената	 дума	 с	
написването	 на	 книгата	 е	
изпълнена.	 Той	 предложи	
професор	 Петков	 заедно	
със	 свои	 колеги	 историци	
и	 съмишленици	 да	 поиска	
лична	среща	с	президента	
по	 този	 въпрос.	 Така	 би	
било	 по-авторитетно,	 ако	
учени	 хора	 аргументират	
искането.	 Вторият	 вари-
ант	е	общинските	съвети	в	
Габрово,	Казанлък	и	Стара	
Загора	да	излязат	със	съв-
местни	 решения,	 в	 които	
се	 предлага	 връщането	 на	
името	Свети	Никола,	да	се	
иска	лична	среща	на	пред-
седателите	 на	 общинските	
съвети	с	президента	и	ре-
шението	 да	 му	 се	 връчи	
тогава,	а	не	да	се	изпраща	
първо	на	Комисията	по	на-
именуване	 на	 обекти	 от	
национално	значение	и	на-
селени	 места.	 Третият	 ва-
риант	–	по	предложение	на	
група	 народни	 представи-
тели	 такова	 предложение	
да	 направи	Народното	 съ-
брание.	А	 аргументите,	 из-
ложени	в	книгата	на	проф.	
Петков,	да	се	ползват	като	
основание	 за	 искането	 за	
връщане	 на	 името	 Свети	
Никола.	
	 „Трябва	 да	 се	 поправи	
тази	 неправда	 –	 катего-
ричен	 е	 проф.	 Петков.	 -	
Става	 дума	 за	 едно	 мно-
го	 сериозно	 изкривяване	
на	 националната	 памет	 и	
на	основанията	 за	нашето	
достойнство.“	

„Книãа за върховете Свети Никола и Шипка” първо в Гаáрово

	 Община	 Севлиево	 се	
включва	 в	 Европейските	
дни	на	художествените	за-
наяти,	 които	 тази	 година	
ще	се	проведат	от	26	март	
до	 4	 април	 в	 седем	 об-
щини	 от	 РСО	 „Централна	
Стара	планина“	 -	 Габрово,	
Севлиево,	 Ловеч,	 Луковит,	
Тетевен,	Елена	и	Дряново.
Четвърто	 поредно	 учас-
тие	 има	 нашата	 страна	 в	
инициативата,	 като	 през	
2018	 г.	местни	 власти,	му-
зеи,	 училища	 за	 прилож-
ни	 изкуства	 и	 занаятчии	
са	 обединени	 от	 темата	
„Да	 оставим	 наследство	
за	 бъдещето”.	 Координа-
тор	 на	 дните	 за	България	
е	 РСО	 „Централна	 Стара	
планина“.
	 Община	 Севлиево	 из-
бра	да	покаже	традицион-
ни	 обичаи	 и	 занаяти	 от	

нашия	 край	 в	 дните	 на	
едни	 от	 най-почитаните	 у	
нас	 празници	 -	 Лазаров-
ден	 и	 Цветница.	 Събити-
ето	 започва	 на	 30	 март	
на	 площад	 „Свобода“	 и	
ще	 приключи	 на	 1	 април	
-	 Цветница.	 През	 трите	
празнични	 дни	 севлиевци	
ще	мога	да	се	забавляват	
с	 творчески	 ателиета,	 ба-
зар	 за	 ръчно	 изработени	
сувенири	 и	 декоративни	
украси.	 Ще	 има	 демон-
страция	 на	 художествени	
занаяти	 и	 приложни	изку-
ства.		
	 В	10:30	часа	на	30	март	
на	сцената	пред	Общината	
Европейските	 дни	 на	 за-
наятите	 ще	 бъдат	 открити	
официално	 с	 концерт	 	 на	
Севлиевска	духова	музика	
със	солист	Цветина	Мари-
нова.

	 Час	 по-късно	 програма-
та	 ще	 продължи	 с	 изпъл-
нения	 на	 ВГ	 „Децата	 на	
Севлиево”,	 а	 в	 17:30	 часа	
севлиевци	 ще	 могат	 да	
се	 насладят	 на	 концерт	
на	 Детски	 фолклорен	 ан-
самбъл	„Развитие”	при	НЧ	
„Развитие	-	1870”
	 На	 31	 март	 е	 Лаза-
ровден,	 а	 програмата	 на	
площада	 продължава	 в	
11:00	 часа	 с	 концерт	 на	
състави	при	ЦПЛР	«Детски	
комплекс»	 -	 Севлиево	 и	
концерт	на	ФФ	„Веселина”	
при	НЧ	„Развитие	-	1870”
	 На	 Цветница,	 1	 април	
в	 10:30	 часа	 за	 добро-
то	 настроение	 на	 всички	
ще	 погрижи	 ВГ	 Up	 stream	
voices,	а	празникът	ще	за-
върши	пищно	с	концерт	на	
Деси	Добрева	в	11:00	часа	
на	площад	„Свобода“.

Европейñки дни на художеñтвените занаяти в Севлиево

Сигурно	 малцина	 знаят,	
че	в	края	на	ХIХ-ти	век	в	
първите	 години	 след	 ос-
вобождението	 българско-
то	 правителство	 отделя	
не	 малка	 сума	 пари	 за	
да	 изпрати	 талантливите	
български	 художници	 да	
получат	академично	обра-
зование	и	да	черпят	вдъх-
новение	в	едни	от	най-го-
лемите	 културни	 средища	
на	Европа	–	Париж,	Мюн-
хен,	 Флоренция,	 Торино,	
Краков...	 Разбира	 се,	 не	
са	 малко	 и	 тези	 които	
получават	 образование	
със	 собствени	 средства.	
Всички	 те	 донасят	 от	 Ев-
ропа	 не	 само	 артистичен	
стил	 и	 бохемски	 мание-
ри,	 а	 освобождаващото	
влияние	 от	 балканската	
самобитност.
Изложбата	 включва	 ше-
дьоври	 на	 представители	
на	 четири	 поколения	 ху-
дожници,	 творили	 между	
60-те	 години	 на	 19-ти	 и	
края	на	20-ти	век.	Общото	
между	тях	е,	че	всички	те	
са	 получили	 образование	
или	 са	 специализирали	 в	
европейски	 градове.	 Екс-
позицията	е	с	подчертано	
многообразие	 –	 доказа-

телство	за	една	наистина	
богата	история.“	
Експозицията	 включва	
творби	 на	 над	 четириде-
сет	 автора	 от	 фонда	 на	
ХГ	 „Христо	Цокев“	 в	жан-
ровете	 –	живопис,	 графи-
ка	 и	 скулптура.	 Зрителят	
ще	 има	 възможност	 да	
се	 наслади	 на	 шедьоври-
те	 на	 едни	 от	 най-голе-

мите	 майстори	 на	 четка-
та,	 получили	 признание	
на	 европейската	 критика,	
носители	 на	 златни	 ме-
дали	и	отличия	от	редица	
престижни	 изложби.	 	 Де-
чко	Узунов,	Иван	Христов,	
Наум	 Хаджимладенов,	
Ненко	 Балкански,	 Никола	
Танев,	 Христо	 Кутев	 са	
само	 малка	 част	 от	 име-

ната	представители	на	
по-сторите	поколения.	
За	да	бъде	постигната	
пълна	 представител-
ност	 в	 изложбата	 са	
експонирани	 и	 съвре-
менни	 български	 ав-
тори	 като	 –	 Никола	
Манев,	Емил	Стойчев,	
Милко	 Божков,	 Нико-
лай	 Майсторов,	 Илия	
Желев.	 Особен	 повод	
за	 гордост	 за	 нас	
като	 габровци	 е	 Не-
дко	Солаков,		автор	с	
голямо	 международно	
признание	 избрал	 да	
живее	 и	 твори	 в	 Гер-
мания.
В	изложбата	зрителят	
ще	 има	 възможност	

да	 проследи	 как	 за	 едно	
столетие	 българските	 ху-
дожници,	 независимо	 то	
това	кога	и	къде	са	след-
вали	 или	 специализирали	
са	 засегнати	 от	 мощно-
то	 влияне	 на	 водещите	
културни	процеси.	Тяхното	
изкуство	 не	 само	 се	 из-
равнява	 с	 европейското,	
постигайки	 синхрониза-
ция	 на	 идеи	 и	 творчески	
постижения	 а	 и	 оформя	
свой	 собствен	 стил	 и	 об-
лик.	Творбите	са	предста-
вени	със	съпътстваща	бо-
гата	информация	за	авто-
рите	и	историята	на	някой	
от	 творбите,	 включени	 в	
експозицията.	 Ще	 разбе-
рете:	 кой	 е	 носителят	 на	
Златен	медал	от	Световно	
изложение	 в	 Париж,	 кой	
е	 единственият	 български	
художник	 посетил	 атели-
ето	 на	 Клод	Моне	 в	Жи-
верни,	 кой	 е	 българския	
художник	станал	известен	
като	„Лирика	на	Полските	
Татри“	 и	 още	 редица	 лю-
бопитни	факти.	
	 Изложбата	 ще	 бъде	
открита	 на	 27	 март	 2018	
г.	 (вторник)	 от	 17.30	 часа	
в	 Художествена	 галерия	
„Христо	Цокев“	и	ще	може	
да	бъде	видяна	до	10	май.

От Европа към Европа

на	 Купа	 България,	 „Чарда-
фон“	 постигна	 трудна	 по-
беда	 над	 съперника	 си	 в	
16-тия	 кръг	 на	 първенство-
то	 „Пирин“-Гоце	 Делчев	 -	
34:31,	на	полувремето	15:17.	
Отново	 безпогрешен	 беше	
Димитър	 Петков	 с	 9	 гола	
във	 вратата	 на	 Пирин,	 с	
красиви	 попадения	 Христо	
Данаилов	успя	да	реализи-
ра	8	гола,	Евлоги	Вълчанов	
-	6,	Мирослав	Денчев	-	5.	
Състав:	Слав	Колев,	Георги	
Николов-3,	 Мирослав	 Ден-
чев-5,	 Христо	 Данаилов-8,	
Денислав	 Трендафилов,	
Цветелин	 Христов-1,	 Пла-
мен	 Дедев-2,	 Димитър	 Пе-
тков-9,	 Евлоги	 Вълчанов-6,	
Павел	Симеонов,	Петко	Пе-
тков,	Марио	Вълев,	Никола	
Николов,	 Христо	 Христов,	
Николай	 Цветков,	 Цвето-
мир	Цвятков.
Водач:	Милена	Иванова

В първия ñи мач 
ñлед финалите
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