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сТЕФКа БУРмОВа

	 За	 втора	 поредна	 го-
дина	 в	 събота,	 26	 май	
2018	 г.,	Трявна	 е	 домакин	
на	 Трабант	 фест,	 който	
ще	 събере	 собственици,	
съмишленици	 и	 фенове	
на	 германската	 марка	 от	
цяла	 България,	 инфор-
мира	 за	 вестника	 Илиян	
Кунчев,	 който	 уточни,	 че	
организатор	 на	 проявата	
е	 Национален	 клуб	 „Тра-
бант“.
	 За	 Трабант	 феста	 се	
очаква	 да	 пристигнат	 над	
70	 автомобила	 от	 всички	
краища	на	страната	-		Со-
фия,	 Монтана,	 Ботевград,	
Плевен,	 Велико	 Търново,	
Исперих,	 Лозница,	 Тър-
говище,	 Силистра,	 Русе,	

Добрич,	Варна,	Стара	За-
гора,	 Чирпан,	 Пловдив,	
Благоевград	и	др.,	както	и	
представители	 на	 румън-

ския	Трабант	клуб.
	 Автопаркът	 от	 соц-во-
зила	се	очаква	да	събере	
представители	 на	 различ-

ни	поколения	коли	от	тази	
марка	 -	 от	 началния	етап	
до	края	на	тяхното	произ-
водство.	 Очакванията	 на	

организаторите	са	в	Тряв-
на	 да	 пристигне	 един	 от	
най-старите	 автомобили	
Трабант	 600,	 произведен	
през	1963	 г.,	 който	е	соб-
ственост	на	Кольо	Тончев	
от	Добрич.	
	 Освен	 него	 феновете	
на	популярната	германска	
марка	 ще	 имат	 възмож-
ност	 да	 видят	 и	 един	 от	
рядко	 срещаните	 и	 впе-
чатляващ	със	своя	удиви-
телен	 вид	 и	 дизайн	 Тра-
бант	 600	 комби,	 собстве-
ност	 на	 Илиян	 Кунчев	 от	
Плевен.	 Сред	 заявилите	
участие	 са	 и	 две	 лимузи-
ни	-	полицейският	трабант	
на	Вълчо	Стаменовски	 от	
Ботевград,	 оборудван	 с	
необходимите	 му	 принад-
лежности,	както	и	Трабант	

4х4,	 собственост	 на	 Спас	
Данев	от	София.
	 Очаква	 се	 в	 Трявна	
да	 присъства	 и	 депутатът	
Милен	 Михов	 със	 своя	
трабант.	Освен	тях	ще	бъ-
дат	 изложени	 и	 показани	
напълно	 реставрирани	 и	
в	 оригинален	 вид	 авто-
мобили,	 впечатляващи	 с	
възраст	 и	 автентичност,	
с	 атрактивен	 дизайн,	 с	
различни	 технически	 ха-
рактеристики,	 тунингова-
ни	 и	 кабрио	 модели.	 По	
време	 на	 Трабант	 феста	
се	 очаква	 и	 присъствие-
то	 на	 няколко	 автомоби-
ла	 от	марката	 „Вартбург“,	
като	 единият	 от	 тях	 ще	
е	 най-старият	 „Вартбург	
311“,	производство	от	1965	
г.,	 собственост	 на	 Петър	

Георгиев	от		Добрич.	Сред	
атракциите	 на	 феста	 ще	
бъде	 присъствието	 и	 на	
правителствения	 автомо-
бил	 „Чайка“,	 собственост	
на	 Иван	 Александров	 от	
Велико	Търново,	информи-
ра	още	Илиян	Кунчев.
	 Началото	 на	 Събора	
на	трабантчетата	е	в	10.00	
часа,	с	регистрация	и	под-
реждане	 на	 централния	
площад	в	Трявна,	пред	па-
метника	на	Петко	Славей-
ков.	
	 Официално	 старта	 на	
събитието	ще	даде	кметът	
на	града	Дончо	Захариев,	
под	 чиято	 егида	 се	 про-
вежда	Трабант	феста.	Той	
ще	 представи	 своя	 ретро	
автомобил	 с	марка	ЗАЗ	 -	
965	от	1963	г.

70 òраáèòа прèñòèãаò за фåñòа в Трявíа 

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 След	скандалите	и	раз-
ногласията	в	националното	
СДС	 областната	 организа-
ция	 на	 сините	 очаква	 7	
юли,	когато	ще	се	проведе	
Национална	 конференция	
на	 партията.	 Най-важното	
й	 решение,	 което	 се	 оч-
аква,	 е	 изборът	 на	 ново	
ръководство.	 Сега	 то	 е	 в	
оставка,	 информира	 Весе-
лин	 Данчев,	 лидер	 на	 об-
ластната	организация.
	 „След	 избора	 на	 ново	
ръководство	 трябва	 да	 се	
проведе	Национален	съвет.	
Там	 трябва	 да	 начертае	
нова	 политика	 и	 нов	 път,	
по	 който	 ще	 върви	 орга-
низацията.	 Вариантите	 са	
няколко	-	или	сами	се	явя-
ваме	на	избори,	или	в	ко-
алиция	 с	 други	 формации,	
ако	 е	 така,	 трябва	 да	 се	

обсъди	кои	могат	да	бъдат	
евентуалните	 ни	 партньо-
ри”,	обясни	Данчев.
	 Той	 е	 убеден,	 че	 скан-
далите	в	София	са	били	по	
сценарий,	 провокиран	 от	
варненската	 синя	 органи-
зация,	охраната	услужливо	
пуснала	 медиите	 в	 разга-
ра	 на	 скандала.	 „Всичко	
бе	нагласено.	От	 5	 години	

ходя	 на	 национални	 съве-
ти,	 такова	 нещо	 не	 се	 бе	
случвало.	 Ръководството	
начело	 с	 Божидар	 Лукар-
ски	 предпочете	 да	 напус-
не	залата,	защото	на	този	
национален	 съвет	 щяхме	
да	 му	 поискаме	 оставка-
та.	 Хората,	 които	 искаха	
това,	бяхме	мнозинство.	И	
още	тогава	трябваше	да	се	
решат	 нещата,	 но	 заради	
оттеглянето	 на	Лукарски	 и	
неговите	 хора	 това	 не	 се	
случи.	 Искаме	 му	 остав-
ката,	 защото	през	послед-
ните	 5	 години	 нищо	не	 се	
случва	 в	 СДС.	 Няма	 нови	
идеи,	 няма	 развитие.	Това	
не	 му	 прилича	 на	 СДС,	
толкова	 проблеми	 в	 дър-
жавата,	 ние	 мълчим	 и	 си	
кротуваме.	 Истинските	
привърженици	 на	 синята	
идея	не	искат	повече	това	
да	 продължава.	 Искаме	

СДС	 да	 си	 върне	 лицето,	
образа,	 някога	 бяхме	 во-
деща	партия.	Хората	искат	
идеи	 и	 действия.	 С	 тази	
мимикрия	 като	 сега	 нищо	
не	 може	 да	 се	 постигне.	
Затова	 искаме	 да	 се	 сме-
ни	 цялото	 ръководство	 на	
партията”,	допълни	Данчев.
	 Проблемите	 на	 парти-
ята	не	са	се	отразили	де-
мотивиращо	 на	 габровска-
та	 областна	 организация.	
Проведено	 е	 събрание	 на	
структурите	от	Габрово,	Се-
влиево,	Дряново	и	Трявна.	
Решението	е	да	се	избере	
ново	 национално	 ръковод-
ство	на	СДС.	Кой	да	бъде	
новият	 лидер	 на	 синята	
партия,	 ще	 се	 разбере	 на	
Националната	 конферен-
ция,	когато	кандидатите	ще	
представят	 своите	 програ-
ми	за	развитие	на	партия-
та.

СДС в îáлаñòòа èñка íîвî íацèîíалíî ръкîвîдñòвî

„Лèаíа” èзвîюва 4 íаãрадè 
в íацèîíалåí кîíкурñ

на	 територията	 на	 общи-
ната	 се	 организира	 на	 28	
май	2018	г.	от	15:00	до	19:00	
часа	в	Ритуалната	зала	на	
габровската	управа.		
	 Община	 Габрово	 внесе	
в	Общински	съвет	-	Габро-
во	 Наредбата	 за	 реда	 за	
престой	 и	 паркиране	 на	
пътни	 превозни	 средства	
на	 територията	 на	 общи-
на	Габрово,	която	ще	бъде	
предложена	 за	разглежда-
не	 от	 местния	 парламент	
на	 предстоящото	 редовно	
заседание	през	месец	май.
	 Проектът	на	Наредбата	
беше	публикуван	в	начало-
то	 на	 тази	 година,	 като	 в	
срока	 за	 предложения	 по	
нея	от	страна	на	обществе-

ността	постъпиха	пет	пред-
ложения,	част	от	които	са	
отразени	в	актуалния	текст	
на	нормативния	документ.
	 За	да	даде	възможност	
за	вземане	на	информира-
но	 решение,	 заедно	 с	На-
редбата,	 върху	 популярна	
картна	 подложка,	 Община	
Габрово	разработи	графич-
на	част	на	зоните,	в	които	
възнамерява	 да	 предложи	
платено	паркиране.	
	 За	 да	 осигури	 пълна	
яснота	и	прозрачност	око-
ло	приемането	на	този	ва-
жен	 за	 града	 нормативен	
документ,	 се	 организира	
информационния	ден.

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 С	присъда,	обявена	на		
21	 май	 т.	 г.,	 състав	 на	
Окръжния	 съд	 в	 Габрово,	
председателстван	от	съдия	
Диана	Василева,	наказа	с	
„пробация“	мъж	от	Севли-
ево	 за	 причинена	 смърт	
по	 непредпазливост	 при	
пътнотранспортно	 произ-
шествие.	 Съдът	 призна	
47-годишния	Стефан	С.	 за	
виновен,	 „че	 на	 19	 сеп-
тември	2016	 г.	около	20,25	
часа	 на	 път	 в	 землище-
то	 на	 с.	 Душево,	 община	
Севлиево,	при	управление	
на	лек	автомобил	„Мерце-
дес“	 нарушил	 правилата	
за	 движение	 по	 пътища-
та...	и	по	непредпазливост	
причинил	 смъртта	 на	 мъж	
от	 с.	 Душево,	 като	 след	
деянието	 направил	 всич-

ко,	 зависещо	 от	 него,	 за	
оказване	 помощ	 на	 по-
страдалия.	 Видно	 от	 до-
казателствата	 по	 делото,	
потърпевшият	 пешеходец	
се	 движил	 криволичейки	
по	 пътното	 платно	 (след	
инцидента	 в	 кръвта	 му	 е	
установена	 концентрация	
на	 алкохол	 в	 кръвта	 1,14	
промила),	 а	 подсъдимият	
не	 го	 забелязал	 своевре-
менно,	 за	 да	 предотврати	
удара“.
	 Наказанието	 „про-
бация	 на	 Стефан	 С.	 е	 с	
продължителност	 на	 за-
дължителните	 пробацион-
ни	мерки	от	6	месеца.	За	
същия	 срок	 подсъдимият	
бе	 лишен	 и	 от	 право	 да	
управлява	МПС.	
	 Присъдата	на	Окръжен	
съд	 -	 Габрово	подлежи	на	
обжалване	пред	втора	ин-

станция	 -	 великотърнов-
ския	Апелативен	съд.
	 Ще	 припомним,	 че	 на	
цитираната	 дата	 подсъди-
мият	 управлявал	 лек	 ав-
томобил	по	пътя	от	с.	Ду-
шево	 към	 с.	 Столът,	 като	
карал	 със	 скорост	 между	
50	 и	 60	 км/ч.	 –	 съобщиха	
при	 внасяне	 на	 обвини-
телния	 акт	 от	 прокурату-
рата.	-	Пред	него	в	същата	
посока	се	движил	друг	лек	
автомобил,	 като	двата	ав-
томобила	били	с	включени	
къси	 светлини.	 В	 същото	
време	 в	 средата	 на	 път-
ното	 платно	 и	 в	 обратна	
посока	се	движел	постра-
далият	пешеходец	–	Марин	
П.	Той	бил	облечен	в	тъм-
ни	 дрехи	 и	 видимо	 много	
пиян,	 като	 криволичел	 на	
зиг-заг	 	в	средата	на	път-
ното	платно.	

Оñъдèха ñ прîáацèя ñåвлèåвåца Сòåфаí С. 
зарадè ñмърòòа íа пèяí пåшåхîдåц
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	 Танцова	 школа	 „Лиа-
на“	 при	 народно	 читалище	
„Габрово-2002“	 участва	 в	
Националния	 конкурс	 за	
класически,	 характерни	 и	
модерни	 танци	 за	 купата	
„Българска	роза”	 и	 извою-
ва	 две	 първи,	 едно	 второ	
и	 едно	 трето	 място.	 Кон-
курсът	се	проведе	на	19	и	
20	май	в	Дом	на	културата	
„Арсенал”	в	град	Казанлък.
	 В	 осмото	 издание	 на	
конкурса	участваха	45	със-
тава	от	18	области	на	стра-
ната.	 Те	 изпълниха	 общо	
265	 танца	 в	 трите	 направ-
ления	 за	 двата	 дни.	 На	
19	май	се	състезаваха	139	
солови	 изпълнения	 –	 60	 в	
направление	класика,	 35	в	

характерно	 и	 44	 в	 съвре-
менно,	 а	 на	 20	 май	 –	 126	
танца	на	дуети,	малки	гру-
пи	 и	формации	 –	 41	 в	 на-
правление	 класика,	 5	 етно	
танца,	 36	 характерни	 и	 43	
съвременни	изпълнения.
	 Членовете	 на	 журито	
бяха	Антоанета	Алексиева	–	
прима	балерина	на	Нацио-
налния	 музикален	 театър	
„Стефан	Македонски”	–	Со-
фия,	Станко	Танев	–	солист	
на	 Държавната	 опера	 в	
Стара	 Загора,	 и	 предсе-
дателят	 на	 журито	 Свет-
лин	Ивелинов	–	хореограф	
и	 главен	 балетмайстор	 на	
Национален	 музикален	 те-
атър	 „Стефан	 Македонски”	
-	София.

Иíфîрмацèîíåí дåí пî Нарåдáаòа за 
рåда за прåñòîй è паркèраíå íа МПС

	 Денят	ще	бъде	отбеляз-
ан	с	възстановка	на	26	май	
от	10:30	часа	в	местността	
Боаза	в	село	Кръвеник.
	 Избухването	 на	 Април-
ското	 въстание	 в	 Севли-
евския	 край	 ще	 оживее	
във	 възстановка	 и	 тази	

събота	 –	 26	 май.	 По	 по-
вод	 142	 години	 от	 Април-
ското	 въстание	 Общината	
организира	 поклонение	
и	 възстановка	 на	 сраже-
нията	 в	 местността	 Боа-
за	 при	 село	 Кръвеник,	 с	
участието	 на	 Национално-

то	 дружество	 „Традиция“. 
	 Балканът	 отново	 ще	
приюти	желаещите	да	ста-
нат	 свидетели	 на	 памет-
ните	 събития	 отпреди	 142	
години.	Пушките	ще	гърмят,	
сърцата	ще	туптят	и	ще	се	
развява	 българският	 флаг.	 

	 А	по	традиция	Община-
та	 осигурява	 организиран	
безплатен	 транспорт	 за	
граждани.	 Часът	 на	 тръг-
ване	 е	 8:30	 от	 автогарата	
–	 пред	 вход	 Изток	 на	 ул.	
„Стоян	Бъчваров“,	и	от	пар-
кинга	пред	Общината.

142 ãîдèíè îò Апрèлñкîòî въñòаíèå 
в Сåвлèåвñкèя край

Мîмèчåòаòа дî 12 ãîдèíè 
дîíåñîха òрåòа òèòла íа ÕК 
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- ОДРИН – всеки месец, 1 ден, 
23.06. и 28.07. – 35 лв.
- СВИЩОВ, НОВЕ, ОРЕЛ на 
ДУНАВА -1 ден, 09.06. – 24 лв.
- БАЛЧИК-НОС КАЛИАКРА-
ОНГЪЛА-ТЮЛЕНОВО-ПОБИТИ 
КАМЪНИ-ОВЕЧ - 3 дни / 2 
нощувки, 22.06 - 134 лв.
- КРУШУНСКИ ВОДОПАДИ – 
ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА – 1 ден, 
07.07. – 15 лв.
- СКОПИЕ-ОХРИД-СТРУГА-
ПОГРАДЕЦ - 4 дни / 3 нощув-
ки, 19.07 – 259 лв.
- ПРОХОДНА ПЕЩЕРА (ОЧИТЕ 
на БОГА) - ТРОЯНСКИ МАНА-
СТИР – 1 ден, 18.08. – 23 лв.

- СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА-
ВОДОПАД СКАКАВИЦА-РИЛСКИ 
МАНАСТИР –  3 дни / 2 нощув-
ки, 24.08 – 142 лв.
- ВЕЛИНГРАД-ЛЕЩЕН-ОГ-
НЯНОВО-КАВАЛА (ГЪРЦИЯ) 
- БАНСКО - 3 дни/2 нощувки, 
06.09. – 123 лв.
- ДЕВИН-ДЯВОЛСКОТО ГЪР-
ЛО-ЯГОДИНСКА ПЕЩЕРА-ОР-
ЛОВО ОКО –  2 дни / 1 нощув-
ки, 13.10. - 77 лв.
- КЪРДЖАЛИ-ПЕРПЕРИКОН-
ТАТУЛ –  2 дни / 1 нощувка, 
20.10. – 79 лв.
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АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНСКИ СТРАНИ ПРЕЗ 2018 Г.:

- МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ТОСКАНА с полет от 
София на 04.05.;25.05., 4 дни/3 н.; 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, 5 дни/4 н.; цена от 425 лв.
- КРУИЗ - 3 ДНИ, ПЕРЛИТЕ НА ЕГЕЙСКО МОРЕ/
от Атина (Пирея);04-11.05.;от 289€
- КРУИЗ - 7 ДНИ, СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА, 
с включени полет и водач; 21.10.; от 1069 €
- КРУИЗ - 7 ДНИ, ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО 
ЯМАЙКА; Начална точка - Хавана/Куба; 
26.05.2018; цена от 459 € 
- 11 ДНИ КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ 
И МАДЕЙРА с тръгване от Рим; 27.10.2018; 
цена от 699 € 
- ПОЧИВКА В МАРМАРИС ЛЯТО 2018; 
автобусни програми със 7 нощувки, от 246 лв.

- ПОЧИВКА В КУШАДАСЪ ЛЯТО 2018; 
автобусни програми със 7 нощувки на цена 
от 366 лв.
- ПОЧИВКА В ГЪРЦИЯ - КАСАНДРА 
ХАЛКИДИКИ ЛЯТО 2018; автобусни програми 
със 7 нощувки на цена от 416 лв.  
- 11 ДНИ КРАСИВИТЕ МЕСТА НА СЕВЕРНА 
ЕВРОПА  с тръгване от Саут Хемптън; 
24.05.2018; цена от 689 € 
- 17 ДНИ ОТ ИТАЛИЯ ДО КУБА с тръгване от 
Генуа; 03.11.2018; от 989 €
- 13 ДНИ ЕКЗОТИКА В ЯПОНИЯ И ЮЖНА 
КОРЕЯ с тръгване от Токио; 23.09.2018; цена 
от 973 €
- 25 ДНИ ПЪТУВАНЕ ДО АФРИКА с тръгване 
от Савона; 30.09.2018; цена от 1269 €
- 24 ДНИ ВЕЛИКОЛЕПИЕТО НА АФРИКА с 
тръгване от Венеция, 14.10.2018; 1549 €

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/830251

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

www.spaholiday.bg

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

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

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

19/02

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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КРУИЗ ПО Р. ДУНАВ ИЛИ Р. РЕЙН ОТ България - 
26.10./05.11., от 1152 лв./1350 лв.
ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ ЗА 1 ДЕН - 02.06/07.07, 40 лв.
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 26.05/23.06., 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 01.06./22.06., 2 нощувки 
със закуски, от 129 лв.
РЪШНОВ-БРАШОВ-БРАН-СИНАЯ - 25.05.,163 лв.
ДЕЛТАТА НА Р. ДУНАВ-КОНСТАНЦА-МАМАЯ-                                                                 
ТУЛЧА - 2 дни/1 нощ.+зак., 30.06., 165 лв.
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощувки, от 144 лв., всяка 
седмица
КАПАДОКИЯ - 19.06. - 455 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИТЕ-РОЖЕН-
СКИ МАНАСТИР - 22.06., 2 нощувки със закуски, 
140 лв.

МЕТЕОРА-СОЛУН-ВЕРГИНА-ЕДЕСА-РИЛСКИ МА-
НАСТИР - 11.07., 3 нощувки със закуски, 275 лв.
БАНСКО - ПОЧИВКА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАС-
ТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ - 
04.08, 4 нощувки, закуски, вечери, 270 лв.
АЛБАНИЯ И МАКЕДОНИЯ - 12.09., 3 нощувки, 
300 лв.
О. КОРФУ - 04.10., 3 нощ.,зак. и вечери, 270 лв.
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ С ТРАНСПОРТ ОТ 
ГАБРОВО - 16.07./23.07./6.08./13.08./20.08/27.0
8./03.09. - 5 нощувки, закуски, вечери, 245 лв.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГАБРОВО 
ВЕЛИНГРАД-БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИ-                                                         
ЦА-ДОБЪРСКО - 3 дни/2 нощ.,18.05., 135 лв.
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 13.07/17.08/07.09, 
155 лв.                                     
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR 

sviat@mail.bg

 
        

На 23 май 2018 г. 
се навършват 11 години 

от смъртта на

НАСКО ШИЛДАРОВ
Отсъствието	ти	присъства	
в	живота	ми	незримо.
Като	сълза	в	мен	
възкръсваш	-

сълза	непресушима.
Наглед	по	старому	живея.
Душата	в	мен	обаче,	
дори	когато	се	засмея,
неутешимо	плаче.
Обичам	те!

Съпруга

О  Б  Щ  И  Н  А      Г  А  Б  Р  О  В  О

О  Б  Я  В  А

	 Съгласно	решение	№	45	от	29.03.2018	г.	на	Общински	съвет	–	Габрово	и	решение	
№	57	от	14.05.2018	г.	на	Българска	фондация	„Биоразнообразие“	-	гр.	София

О Т К Р И В А

 1. Конкурс за избор на Изпълни-
телен директор на Фондация „Узана” - 
Габрово,  в процес на учредяване.
 2. Минимални и специфични изиск-
вания към кандидатите.
	 2.1	Минимални	изисквания	към	канди-
датите:
	 -	да	имат	висше	образование	-	обра-
зователно-квалификационна	 степен	 „ба-
калавър“;
	 -	 действително	 отработен	 стаж	 -	 не	
по-малко	от	три	години;
	 -	да	не	са	осъждани	на	лишаване	от	
свобода	 за	 умишлени	 престъпления	 от	
общ	характер,	освен	ако	са	реабилитира-
ни.
	 2.2.	Специфични	изисквания:	
	 -	управленски	опит	и/или	опит	в	сфе-
рите	на	образованието	и	туризма	-	мини-
мум	2	години;
	 -	компютърна	грамотност.
 3. Необходими документи, място и 
срок, в който да бъдат подадени.
	 Кандидатите	в	срок	от	30	календарни	
дни	 след	 публикуването	 на	 обявата	 за	
конкурса,	или	до	22	юни	2018	г.	(включи-
телно),	следва	да	представят	в	деловод-
ството	 на	 Община	 Габрово	 заявление,	
към	което	се	прилагат	два	отделни	плика,	
както	следва:
 3.1.	Плик	№	1	съдържа	необходимите	
документи,	 удостоверяващи	 съответстви-
ето	 на	 кандидатите	 с	 изискванията	 за	
участие,	както	следва:
	 -	заявление	за	участие	в	конкурса;
	 -	 	 автобиография	 –	 европейски	 фор-
мат;	
	 -		копие	от	документ	за	висше	обра-
зование;	
	 -	 	 копие	 от	 документ,	 удостоверя-
ващ	 действително	 отработен	 стаж	 (оси-
гурителна,	трудова	книжка	или	друг	доку-
мент);	
	 -	свидетелство	за	съдимост;	
	 -	 документ,	 удостоверяващ	 управлен-
ски	опит	и/или	опит	в	сферите	на	образо-
ванието	и	туризма;	
	 -	препоръки	от	работодател	за	упра-
вленски	умения	(ако	има);
 3.2.	Плик	№	2	съдържа	разработка	на	
кандидата,	представляваща	Концепция	за	
управление	и	развитие	на	Фондация	„Уза-
на“	за	срок	от	3	(три)	години	и	Годишен	

план	за	дейността	на	Фондацията	за	пър-
вата	година	на	управление.	Концепцията	
и	годишният	план	трябва	да	са	изготвена	
в	 съответствие	 с	 Учредителния	 акт	 на	
фондация	 „Узана“.	 Основни	 акценти	 на	
концепцията:											
	 -	тенденции	и	възможности	за	утвър-
ждаването	 на	 Фондацията	 като	 водеща	
организация	в	дейностите	за	развитието	
на	 местността	 Узана	 и	 прилежащия	 й	
район	като	дестинация	за	природен,	об-
разователен	и	екологичен	туризъм;
	 -	определяне	на	целите,	приоритетни-
те	области,	очакваните	резултати	в	упра-
влението,	 финансирането,	 структурата	 и	
организацията	на	дейността	на	Фондаци-
ята,	пътищата	за	постигането	им;
	 -	мерки	за	реализиране	на	природо-
защитни,	 образователни	 и	 за	 устойчив	
туризъм	 проекти	 и	 програми,	 както	 и	
консултантска,	 популяризаторска,	 кому-
никационна	и	координационна	дейност;
	 -		етапи	на	реализация	на	концепция-
та.
 Пликовете се поставят	 в	 един	 общ	
запечатан	непрозрачен	плик	с	изписани	
имената	 на	 кандидата	 и	 длъжността,	 за	
която	се	кандидатства.	Пликът	се	завеж-
да	по	реда	на	постъпване.
 Предоставянето на личните данни	 е	
доброволно,	 тяхното	 обработване,	 полз-
ване	в	конкурса	и	съхраняване	ще	се	из-
вършва	в	пълно	съответствие	със	Закона	
за	защита	на	личните	данни.
	 Кандидатите	могат	да	намерят	инфор-
мация	за	Фондация	 „Узана”	 -	 Габрово,	в	
процес	 на	 учредяване,	 и	 Учредителния	
акт	 на	 интернет	 страницата	 на	 Общи-
на	 Габрово	 на	 адрес:	 https://gabrovo.
bg/files/OBS/R/270717/130.pdf	 и	 	 https://
gabrovo.bg/files/OBS/R/270717/130.1.pdf.	
 Информация за реда и условията 
за провеждане на конкурса	 за	 Изпъл-
нителен	 директор	 на	 Фондация	 „Узана”	
-	Габрово,	в	процес	на	учредяване,	е	дос-
тъпна	на	интернет	страницата	на	Община	
Габрово	 на	 адрес:	 https://gabrovo.bg/
files/OBS/R/290318/45.pdf	 и	 на	 интернет	
страницата	 на	 Българска	 фондация	 „Би-
оразнообразие“	-	гр.	София.

 За допълнителна информация - 
066/818 301- Ирена Митева. 

НадЕЖда ТиХОВа

	 Макар	 да	 съществува	
от	 2007	 година,	 Регионал-
ният	хоспис,	позициониран	
в	Дряново,	не	е	много	по-
пулярен	 като	 институция	 и	
като	 възможности,	 смята	
директорът	 му	 Нели	 Тодо-
рова.	Капацитетът	на	заве-
дението,	 в	 което	 се	 пред-
лагат	 денонощни	 грижи	 и	
медицински	 услуги	 за	 тер-
минално	 болни	 хора,	 е	 от	
23	легла	и	е	запълнен	–	в	
момента	 са	 настанени	 22	
потребители.
	 Регионалният	 хоспис	 е	
вид	 лечебно	 заведение	 за	
терминално	 болни	 пациен-
ти	като	онкологично	болни,	
след	 инсулти	 и	 инфаркти,	
след	големи	травми,	с	хро-
нична	 бъбречна	 недоста-
тъчност,	 с	 декомпенсиран	
захарен	 диабет,	 с	Паркин-
сон	 и	 други	 тежки	 увреж-
дания,	 които	не	им	позво-
ляват	сами	да	се	грижат	за	
себе	си,	а	близките	им,	ако	
ги	има,	 трябва	да	работят.	
Могат	 да	 бъдат	 настане-
ни	 и	 всякакви	 други	 хора,	
стига	 да	 могат	 да	 си	 поз-
волят	таксата	от	40	лева	на	
ден.	 Основно	 пациентите	
тук	 са	 настанени,	 благо-
дарение	 на	 финансовата	
подкрепа	 от	 общините.	Не	
е	за	пренебрегване	фактът,	

че	 общините	 от	 региона	
са	 ангажирани	 с	 процент-
но	 подпомагане	 на	 свои-
те	 граждани,	 настанени	 в	
хосписа.	 Сред	 критериите	
за	 това	 са	 заболяванията	
на	 пациентите	 и	 техните	
доходи.	Например	Община	
Габрово	 подкрепя	 финан-
сово	своите	граждани	като	
поема	62%	от	таксата.	Така	
за	пациента,	който	отгова-
ря	на	изискванията,	остава	
да	доплати	около	450	лева	
месечно.
	 Два	пъти	в	седмицата	в	
хосписа	има	лекар,	а	през	
останалото	 време	 е	 на	
разположение.	 Постоянно	
дежурят	 медицински	 сес-
три,	които	извършват	меди-
цински	 манипулации,	 пра-
вят	превръзки,	наблюдават	
състоянието	на	пациентите	
и	 се	 грижат	 за	 лечение-
то	 им.	 Дежурства	 дават	 и	
санитарите	и	според	Нели	
Тодорова	обгрижването	на	
настанените	 със	 сигурност	
е	 по-добро	 от	 грижата	 на	
всяко	 друго	 място.	 Три	
пъти	на	ден,	а	за	диабети-
ците	–	4	пъти,	се	предлага	
подходяща	 храна.	 Според	
Нели	 Тодорова	 храненето	
е	 дори	 индивидуално,	 не	
само	според	диетите	за	съ-
ответните	заболявания,	а	и	
според	 вкусовете	 и	 жела-
нията	на	пациентите.	Един	

не	обича	риба,	друг	–	пиле,	
и	т.	н.	Всеки	пациент	си	из-
бира	 храна	 от	 седмичното	
меню,	която	е	по	вкуса	му,	
но	съобразена	и	с	диетата.	
Част	 от	 хората	 са	 лежа-

щи	 и	 много	 тежко	 болни,	
но	 има	 и	 такива,	 които	
са	настанени	след	травми,	
след	сериозни	счупвания	и	
операции,	 като	 например	
на	 тазобедрената	става.	В	
хосписа	 има	 рехабилита-
тор,	 който	 се	 грижи	 за	
раздвижването.	 Онези,	
които	могат	донякъде	сами	
да	 се	 придвижват	 или	 са	
на	 инвалидна	 количка,	 се	
изкарват	 навън	 сред	 зе-
ленината	 и	 шарената	 сян-

ка,	 където	 прекарват	 по	
1-2	 часа	 в	 разговори	 и	
почивка	 на	 свеж	 въздух.	
Хосписът	 вече	 разполага	
и	с	библиотека	и	някои	от	
потребителите	 си	 вземат	

книги	за	четене.	Други	пък	
предпочитат	 телевизията.	
Но	най-предпочитано	е	об-
щуването	 помежду	 им	 и	
с	 персонала.	 Приказката	
върви	 лесно,	 макар	 поня-
кога	 да	 се	 повтаря	 едно	
и	 също	 заради	 деменция-
та.	 Грижовният	 персонал	
на	 хосписа	 се	 привързва	
към	 пациентите,	 за	 които	
знае	 подробности	 от	 съд-
бата	 им.	 Мнозина	 смятат,	
че	 тук	 идват	 потребители,	

които	са	вече	пътници	към	
отвъдното,	 за	 да	 прекарат	
последните	 дни	 от	 живота	
си.	 Често	 има	 такива	 слу-
чаи	 –	 на	 тежко	 увредени	
болни.	 Близките	 решават	
да	настанят	болния,	когато	
състоянието	 му	 се	 влоши	
много	и	те	не	могат	да	се	
справят	с	грижите	за	него.	
Така	 пристигат	 в	 хосписа,	
когато	наистина	са	в	много	
тежко	състояние	и	въпреки	
грижите	 и	 лечението,	 си	
отиват.	Не	е	лесна	работа-
та	с	тежко	болни	хора	как-
то	 за	физиката,	 така	 и	 за	
психиката	на	тези,	които	ги	
гледат.	 Медицинските	 сес-
три	 в	 хосписа	живеят	 със	
съдбата	на	всеки	от	паци-
ентите.	 Свикват	 с	 всеки,	
който	се	задържи	по-дълго	
тук,	и	трудно	се	разделят	с	
него.	Всъщност	при	недос-
тига	на	медицински	сестри	
в	 страната	 всяка	 една	 от	
хосписа	работи	на	основен	
договор	 на	 друго	 място,	
а	 тук	 е	 на	 втори	 трудов	
договор.	 Засега	 екипът	 е	
комплектован.	 Тук	 работят	
медицински	сестри	от	Дря-
ново,	 Габрово	 и	 дори	 от	
Севлиево.	Някои	от	тях	са	
работили	 дълго	 с	 директо-
ра	Нели	Тодорова	на	други	
места	и	са	я	последвали	и	
в	Дряново.
	 Битува	 мнението,	 че	

болният	близък	се	чувства	
най-добре	в	дома	си	и	най-
предпочитаният	 начин	 да	
бъде	 обгрижван	 е	 да	 се	
наеме	 жена	 за	 неговото	
гледане.	
	 „Вкъщи	 разходът	 за	
гледането	на	болния	човек	
може	 да	 бъде	 и	 по-голям,	
отколкото	 в	 хосписа	 –	 ко-
ментира	Нели	Тодорова,	-	а	
и	 не	може	да	 се	осигурят	
денонощни	 грижи	 и	 то	 от	
подходящия,	 от	 правилния	
човек.	 Защото	 много	 пъти	
попадат	 на	 хора,	 които	
не	 са	подготвени	да	оказ-
ват	 такива	 грижи.	 Дока-
то	 в	 едно	 такова	 лечебно	
заведение	 като	 хосписа,	
създаден	 точно	 за	 това,	
пациентът	се	чувства	много	
по-добре.	 Сега	 чувам,	 че	
се	 създават	 нови	 частни	
домове	за	стари	хора	като	
в	село	Кръвеник,	в	Габрово	
също	 има	 проект	 за	 час-
тен	дом	за	стари	хора,	но	
никой	 не	 се	 наема	 да	 на-
прави	 хоспис,	 защото	има	
много	 повече	 изисквания	
към	 него	 и	 е	 по-трудно.	
Може	 би	 близките	 наисти-
на	 търсят	 най-доброто	 за	
своите	близки	и	очаквани-
ята	им	са	при	нас	да	има	
някакъв	 лукс.	 Няма	 лукс,	
но	 има	 всичко	 необходи-
мо	 за	 качествена	 грижа	в	
едно	лечебно	заведение.“

	 През	 последната	 годи-
на	търсенето	на	хосписа	е	
голямо	и	местата	в	него	са	
постоянно	 заети.	 Ръковод-
ството	се	опитва	да	подо-
бри	 грижите,	 както	 и	 хра-
ната	 –	 сключен	 е	 договор	
за	кетъринг	с	друга	фирма.	
Разбира	се,	Нели	Тодорова	
си	мечтае	за	разширяване,	
за	увеличаване	на	видове-
те	услуги,	които	се	предла-
гат.
	 „Иска	ми	се	 условията	
да	са	много	по-комфортни,	
да	имаме	и	повече	съвре-
менна	 апаратура,	 необ-
ходима	 за	 медицинските	
грижи	 –	 коментира	 Нели	
Тодорова.	 -	 Иска	 ми	 се	
персоналът	 да	 е	 доволен,	
да	разширим	дейността	си.	
Например	 възможно	 е	 да	
ходим	 по	 домовете	 да	 се	
грижим	за	болни	хора,	как-
то	 е	 било	 в	 началото	 при	
създаването	 на	 хосписа.	
Иска	 ми	 се	 да	 разширим	
услугите	и	в	друга	насока.	
Защо	да	няма	и	част,	която	
да	е	Център	за	настанява-
не	от	семеен	тип	на	стари	
хора.	Ще	ми	се	да	имаме	
повече	 дейности,	 да	 сме	
с	 по-голям	 екип	 и	 да	 се	
развиваме.	 Защото	 търсе-
нията	 на	 такъв	 тип	 услуги	
от	 все	 по-застаряващото	
население	 на	 региона	 ще	
се	увеличават.“

Рåãèîíалíèяò хîñпèñ å пълåí, íî îщå íå å мíîãî пîпулярåí ñрåд ãаáрîвцè

проверки	 от	 началото	 на	
настоящата	 година	 до	 20	
май,	 съобщиха	 вчера	 от	
предприятието.	Става	дума	
за	 охрана	 на	 горските	 те-
ритории	 в	 обхвата	 му,	 а	
той	се	простира	в	пет	ад-
министративни	 области	 -	
Габрово,	 Велико	 Търново,	
Русе,	Разград	и	Силистра.
	 „Проверени	 са	 били	 2	
963	 обекта	 за	 дърводобив,	
3	 098	 превозни	 средства,	

3	 055	 ловци,	 трима	 рибо-
ловци	и	 1	 177	други	физи-
чески	 лица“,	 допълниха	 от	
СЦДП	-	Габрово.	
	 Горските	 служители	 са	
разкрили	 398	 нарушения	
през	 периода,	 като	 шест	
от	 тях	 са	 по	 Закона	 за	
лова	 и	 опазване	 на	 диве-
ча.	 На	 извършителите	 са	
съставени	 съответен	 брой	
актове,	придвижени	по	на-
длежния	 ред	 за	 налагане	

на	наказания.	„Констатира-
ни	са	57	нарушения,	чиито	
извършители	 са	 неизвест-
ни.	Общо	 601,85	 кубически	
метра	 дървесина	 е	 била	
обект	 на	 посегателства	 по	
разкритите	 и	 неразкрити	
нарушения.
	 От	 началото	 на	 годи-
ната	 са	 задържани	 8	 мо-
торни	 превозни	 средства	
и	29	каруци,	използвани	за	
нерегламентирана	 горска	

дейност.	 Конфискувани	 са	
12	моторни	триона	и	други	
инструменти	 за	 дърводо-
бив.	 Заради	 бракониерска	
дейност	 са	 иззети	 също	
едно	незаконно	и	едно	за-
конно	ловно	оръжие,	както	
и	21	броя	боеприпаси.“
	 Само	 през	 последната	
седмица	 -	 в	периода	14-20	
май,	 са	 били	 проверени	
202	 обекта	 за	 дърводобив,	
206	 превозни	 средства,	 10	

ловци	 и	 99	 други	 физиче-
ски	 лица.	 „Констатирано	
е	 едно	 нарушение	 с	 неиз-
вестен	 извършител	 и	 са	
разкрити	15	посегателства,	
чиито	автори	очакват	нака-
занията	 си.	 Конфискувани	
са	 две	 моторни	 превозни	
средства.
	 Системната	 работа	 по	
опазване	и	контрол	в	 гор-
ските	територии	към	СЦДП	
продължава.“

Служèòåлè íа Сåвåрíîцåíòралíîòî държавíî прåдпрèяòèå в Гаáрîвî ñа èзвършèлè 10 296
Водачът	на	първия	автомо-
бил	го	видял	късно,	но	ус-
пял	 да	 го	 заобиколи	 чрез	
маневра	 наляво.	 Обвиня-
емият	 обаче	 не	 възприел	
пострадалия	 своевремен-
но.	 Когато	 предната	 кола	
заобиколила	 пострадалия,	
чак	 тогава	 видял	 пешехо-
деца	 в	 средата	 на	 плат-
ното,	 срещу	 него,	 криво-
личел	 и	 размахвал	 ръце.	
Обвиняемият	се	опитал	да	
го	 заобиколи	 с	 маневра	
наляво	 и	 да	 спре	 аварий-
но,	 но	 пострадалият	 също	

се	отклонил	в	тази	посока.	
Въпреки	 спасителната	 ма-
невра	 шофьорът	 не	 успял	
да	 предпази	 пострадалия	
и	 го	 ударил	 с	 предната	
дясна	 част	 на	 колата	 си.	
Пострадалият	 бил	 отка-
ран	 в	 болница,	 но	 въпре-
ки	 предприетите	 спешни	
мерки	 починал	 в	 резултат	
на	 получените	 от	 удара	
травми“.
	 Ден	след	инцидента	от	
полицията	 съобщиха,	 че	
шофьорът	 е	 бил	 тестван	
за	алкохол,	но	такъв	не	е	
констатиран.

Оñъдèха ñ прîáацèя
Продължава от стр. 1

Автомобили	под	наем		
ул.	"Емануил	Манолов"	28,	
тел.	0999/009-008.
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 - Г-н Лесев, какво 
всъщност представляват 
пробиотиците?
	 -	 Всички	 хора	 сме	 би-
ологични	 същества	 и	 всич-
ки	 ние	 в	 дебелото	 черво	
имаме	 набор	 от	 полезни	
бактерии,	 които	 живеят	 в	
симбиоза	 с	 условно-пато-
генните	 и	 патогенните	 ми-
кроорганизми	в	него.	От	ця-
лото	 количество	 бактерии,	
а	то	е	около	1,5	килограма,	
около	80%	трябва	да	бъдат	
полезните,	 пробиотичните	
бактерии.	 Когато	 съотно-
шението	 между	 полезните	
и	 вредните	 бактерии	 бъде	
нарушено	 и	 полезните	 бак-
терии	 останат	 под	 20%,	
това	 състояние	 се	 нарича	
дисбактериоза	 (дисбиоза)	
и	 в	 резултат	 на	 нея	 ние	
започваме	 да	 имаме	 здра-
вословни	 проблеми	 и	 да	
боледуваме.	На	дисбактери-
озата	при	всички	случаи	се	
дължат	 коликите	 при	 бебе-
тата	и	обикновено	-	честите	
респираторни	 заболявания,	
запека,	 алергиите,	 бронхи-
алната	 астма,	 хемороидите	
и	много	други	хронични	за-
болявания.	 Подробно	 чита-
телите	могат	да	прочетат	за	
дисбактериозата	в	моя	сайт	
www.medbio-bg.eu	 <http://
www.medbio-bg.eu>.
 - Как се роди идеята да 
инвестирате в производ-
ство на пробиотици?
	 -	 Благодарение	 на	 съв-
местната	 ни	 работа	 в	 про-
дължение	 на	 3	 години	 с	
проф.	 д-р	 д.м.н.	 Ашот	 Ха-
чатрян,	 гастроентеролог,	
заслужил	 изобретател	 на	
Русия	 и	 на	 Европа.	 След	
като	 преди	 около	 5	 години	
преместих	 моя	 медицински	
център	 „Медбио	 плюс“	 от	
Габрово	 в	 Кюстендил,	 под	
ръководството	 на	 професо-
ра	 лекарите	 лекуваха	 хро-
нични	 заболявания	 с	 голям	
успех.	Той	 от	 много	 години	
произвежда	хранителни	до-
бавки	 с	 живи	 ацидофилни	
бактерии	 щам	 317/402	 и	 ги	
използва	 много	 успешно	
в	 лечебния	 процес.	 Кога-
то	 идваше	 в	 България,	 той	
носеше	такива	пробиотични	
бактерии	 и	 ги	 използвахме	
в	 нашата	 лечебна	 дейност.	
След	 като	 видях	 колко	 до-
бре	 работят	 и	 колко	 ефек-
тивно	 подпомагат	 лечебния	
процес,	 още	 тогава	 реших,	
че	ще	направя	микробиоло-
гична	 лаборатория	 за	 про-
изводство	 на	 пробиотици.	
Направих	проучване	и	при-
влякох	 един	 от	 водещите	
специалисти	 микробиолози	
от	Българската	академия	на	
науките,	привлякох	и	водещ	
специалист	 в	 областта	 на	
храните	 и	 храненето.	 За	
консултант	по	внедряването	
на	системите	за	управление	

на	 качеството	 в	 лаборато-
рията	 привлякох	 един	 от	
водещите	 специалисти	 по	
безопасност	 на	 храните	 в	
България.	И	нещата	се	слу-
чиха	по	най-добрия	начин.

 - Д-р Хинов, кои са 
причините да се влоши ба-
лансът на микрофлората 
на дебелото черво?
	 -	Основните	причини	са	
лечението	 с	 антибиотици	 и	
продължителната	 консума-
ция	на	силно	консервирани	
храни,	 с	 необичайно	 дълъг	
срок	 на	 годност.	 Антибио-
тиците	 са	 много	 важен	 и	
ефективен	 елемент	 на	 ле-
чебния	процес,	но	те	нямат	
избирателност	 на	 действи-
ето	 -	 те	 убиват	 и	 вредни-
те,	 и	 полезните	 бактерии	
в	 нашия	 организъм.	 Така	
антибиотикът	 ни	 лекува,	 но	
в	 същото	 време	 влошава	
баланса	 на	 микрофлората	
на	 дебелото	 черво.	 И	 ко-
гато	 приключи	 нашето	 ан-
тибиотично	 лечение,	 ние	
задължително	 трябва	 да	
възстановим	 микрофлората	
на	своя	организъм,	ако	ис-
каме	да	завършим	лечебния	
процес	докрай.
	 Ацидофилните	 бактерии	
са	 основните	 и	 заедно	 с	
бифидобактериите	 трябва	
да	формират	около	80	про-
цента	от	обема	на	микроф-
лората	 на	 дебелото	 черво.	
Те	участват	в	преработката	
на	 приетата	 храна,	 произ-
веждат	 естествените	 ан-
тибиотици,	 витамините	 за	
нашия	организъм,	унищожа-
ват	 алергените	 от	 храната.	
Въобще	 поддържат	 правил-
ната	 работа	 на	 дебелото	
черво,	 осигуряват	 правил-
ното	функциониране	на	хра-
носмилателната	и	имунната	
система	 и	 оттам	 -	 баланса	
на	човешкото	здраве.	Всич-
ко	това	е	известно	отдавна.
 - Само в дебелото чер-
во ли има полезни пробио-
тични бактерии?
	 -	 Не,	 освен	 в	 дебелото	
черво,	 ацидофилни	 бакте-
рии	 би	 трябвало	 да	 има	 и	
във	влагалището	на	жените,	
където	те	живеят	нормално	
и	 пазят	 входа	 към	 вътреш-

ните	 органи	 на	 жената	 от	
патогенни	 микроорганизми.	
Когато	бебето	се	ражда	по	
нормален	 начин,	 премина-
вайки	 по	 родовите	 пътища,	
то	 по	 естествен	 път	 внася	
в	 своя	 организъм	 ацидо-
филните	бактерии	от	влага-
лището	 на	 майката	 (ако	 ги	
има	там)	и	така	се	стартира	
формирането	 на	 полезната	
му	микрофлора.	Ако	бебето	
обаче	се	ражда	с	цезарово	
сечение,	 то	 няма	 никакъв	
шанс,	 даже	 теоретичен,	 да	
засели	 в	 своя	 организъм	
ацидофилни	 бактерии.	 Ко-
гато	 в	 резултат	 на	 различ-
ни	 причини	 се	 унищожат	
ацидофилните	бактерии	във	
влагалището,	 тяхното	място	
се	заема	от	патогенни	бак-
терии,	при	което	се	получа-
ва	 бактериална	 вагиноза.	
Това	 е	 отделна,	 не	 само	
голяма,	 но	 и	 много	 важна	
тема	 и	 заслужава	 да	 й	 се	
отдели	 специално	 внима-
ние.

  - Г-н Лесев, с какво се 
различават Вашите проби-
отици „Нарине” от другите 
пробиотици на пазара?
	 -	 Произвежданите	 в	
моята	 лаборатория	 про-
биотици	 се	 различават	 по	
няколко	 неща	 от	 другите	
пробиотици	на	пазара.	Пър-
во,	пробиотичните	бактерии	
в	тях	са	съвсем	живи,	а	не	
условно	 живи	 лиофилизи-
рани.	 Ние	 ги	 инкубираме	
многократно	 в	 специална	
хранителна	 среда,	 за	 да	
достигнат	 максимална	 ак-
тивност,	 размножаваме	 ги	
до	 определена	 фаза	 и	 ги	
охлаждаме	 до	 температу-
ра	 1-2	 градуса.	 В	 охладено	
състояние	те	се	съхраняват	
до	момента	на	тяхната	реа-
лизация.	 Преди	 употреба	 е	
достатъчно	 да	 ги	 затоплим	
до	около	30	градуса,	но	без	
да	 се	 използва	 микровъл-
нова	 печка,	 при	 което	 те	
стават	максимално	 активни	
и	 след	 приемане	 започват	
веднага	активно	да	работят.	
Ако	 ги	 оставим	 извън	 хла-
дилника	за	няколко	дни,	те	
изяждат	 хранителната	 сре-
да	 и	 умират.	 Срокът	 им	 на	
годност	 при	 хладилно	 съх-
ранение	е	4	месеца,	просто	
защото	толкова	живеят	про-
биотичните	бактерии.
	 Втората	 отличителна	
черта	 е,	 че	 призвеждани-
те	 в	 моята	 лаборатория	
пробиотици	 са	 два	 вида	 -	
„Нарине”	 и	 „Нарине	 макс”.	
„Нарине”	 съдържа	 само	
ацидофилни	 бактерии	 щам	
317/402,	 който	 е	 човешки	
щам,	 открит	 преди	 пове-
че	 от	 50	 години	 след	 15	
години	 изследвания	 в	 Ин-
ститута	 по	 микробиология	
към	 Арменската	 академия	
на	 науките	 и	 след	 селек-
ция	 на	 над	 1600	 щама	 от	
природата,	животни	и	хора.	
Най-важните	 качества	 на	
този	щам	са,	че	преминава	
безпроблемно	 стомашната	
бариера,	 защото	 живее	 в	
кисела	 среда,	 има	 най-го-
ляма	 вероятност	 от	 всички	
изследвани	 над	 1600	 щама	
да	 се	 засели	 в	 дебелото	
черво,	 да	 създаде	 колонии	
там,	 така,	 както	 природата	
е	 отредила	 да	 бъде,	 и	 да	
оцелее	продължително	вре-
ме.	Lactobacillus	acidophilus	
щам	 317/402	 е	 използван	
за	 производство	 на	 храни	
и	хранителни	добавки	пове-
че	 от	 50	 години	 с	 огромен	
успех	 на	 много	 места	 по	
света,	включително	и	в	Япо-

ния,	 където	 това	 се	 случва	
и	 в	 момента.	 Продуктите,	
произведени	 с	 използване-
то	на	този	щам,	откривате-
лят	 на	 щама	 проф.	 Левон	
Ерзинкян	 нарича	 „Нарине”,	
на	 името	 на	 своята	 внуч-
ка,	 която	 спасява	 с	 мляко,	
заквасено	 с	 този	 щам.	 За	
откритието	 си	 през	 1964	 г.	
той	получава	авторско	сви-
детелство	в	бившия	СССР.
	 Вторият	 пробиотик	
-	 „Нарине	 макс”,	 е	 с	 12	
различни	вида	пробиотични	
бактерии,	 които	 са	 всички	
останали	 основни	 и	 необ-
ходими	 за	 поддържане	 на	
правилния	баланс	в	дебело-
то	черво.	Бактериите	в	него	
също	са	живи,	а	не	условно	
живи	 лиофилизирани,	 по-
ставени	 са	 в	 хранителна	
среда	и	са	охладени.	
	 Идеята	 при	 разработ-
ката	 на	 продуктите	 беше	
с	 приемането	 на	 тези	 два	
пробиотика	 да	 се	 приемат	
всички	 необходими	 проби-
отични	 бактерии,	 заедно	 с	
хранителна	 среда,	 доста-
тъчна	за	заселването	им,	и	
нищо	друго	да	не	е	необхо-
димо	за	възстановяване	на	
микрофлората,	освен	храна	
за	 бактериите	 (пребиотик),	
която	 също	 произвеждам	
под	търговската	марка	Мед-
био+	Инулин.	
	 Третата	 основна	 разли-
ка	 е	 краткият	 срок	 на	 год-
ност.	 Той	 е	 толкова	 дълъг,	
колкото	 е	 продължителнос-

тта	 на	 живота	 на	 пробио-
тичните	 бактерии	 -	 четири	
месеца.	 Затова	 пробиоти-
ците	 от	 серията	 „Нарине”	
се	 продават	 в	 аптечната	
мрежа	само	по	заявка,	а	в	
магазина	 в	 Габрово	 на	 ул.	
„Станционна“	 14	 и	 в	 меди-
цинските	заведения	в	стра-
ната,	в	които	се	използват,	
са	налични	постоянно	и	се	
продават	 на	 място.	 Основ-
но	 обаче	 се	 продават	 он-
лайн	 на	 нашия	 сайт	 www.
medbio-bg.eu	 и	 на	 сайтове-
те	на	нашите	дистрибутори.	
	 Четвъртата	 разлика	 е,	
че	 тези	 пробиотици	 е	 въз-
можно	да	се	транспортират	
само	 в	 хладилни	 условия	
-	 разработена	 е	 специална	
система	за	транспортиране,	
която	гарантира,	че	са	спа-
зени	 всичките	 условия	 за	
получаването	 на	 качествен	
пробиотик	от	потребителя.
	 Петата	 разлика	 е,	 че	
се	 приемат	 в	 големи	 коли-
чества	 съвсем	 живи	 бак-
терии,	 а	 не	 условно	 живи	
лиофилизирани,	 за	 да	 се	
надделее	 с	 количество	 над	
патогенните	 и	 условно-па-
тогенните	 бактерии,	 което	
е	 много	 важно	 при	 въз-
растните	 хора,	 за	 разлика	
от	 новородените.	 При	 но-
вородените,	 колкото	 по-ра-
но	 им	 се	 дадат	 минимални	
количества	от	бактериите	в	
„Нарине”	 и	 „Нарине	 макс“,	
толкова	по-бързо	се	форми-
ра	 правилната	 микрофлора	
и	 те	 почти	 няма	 да	 имат	
колики.
 - Д-р Хинов, според 
Вас кога и как трябва да се 
използват пробиотици?
	 -	 Ако	 човек	 няма	 ни-
какви	проблеми	с	дебелото	
черво	и	не	го	усеща	как	то	
функционира,	 няма	 запек	
или	 диария,	 не	 е	 лекуван	
с	 антибиотици	 дълго	 вре-
ме,	не	е	консумирал	силно	
консервирани	 храни,	 няма	
алергии,	 имунната	 му	 сис-
тема	 работи	 добре	 и	 той	
не	се	разболява	и	т.	н.	-	не	

е	 необходимо	 да	 използва	
пробиотици.	 За	 съжаление,	
това	е	рядкост.	Дисбактеро-
азата	 действително	 е	 епи-
демия	 и	 огромната	 част	 от	
хората	са	засегнати	от	нея.	
Обичайно	 пробиотиците	 се	
приемат	през	 устата.	В	де-
белото	 черво	 на	 възраст-
ните	хора	има	около	1,5	кг	
бактерии	 и	 не	 е	 лесно	 да	
се	 обърне	 балансът	 в	 пол-
за	 на	 полезните	 бактерии.	
Затова	 в	 моя	 медицински	
център	 „Унимед”	 ние	 внед-
рихме	 специална	методика,	
разработена	 от	 проф.	 д-р	
Ашот	 Хачатрян,	 за	 аплика-
ция	 на	 живи	 пробиотични	
бактерии	 от	 пробиотиците	
„Нарине”	 и	 „Нарине	 макс”,	
чрез	която	многократно	по-
вишаваме	ефективността	на	
възстановяване	 на	 баланса	
на	микрофлората	и	премах-
ване	на	дисбактериозата.	
 - Д-р Бончева, Вие сте 
педиатър и сте наясно с 
проблема колики. Защо 
предпочитате да работите 
с пробиотиците от серия-
та „Нарине”? Наистина ли 
полезните бактерии са ре-
шението и буквално - спа-
сението на родителите?
	 -	 Да	 тръгнем	 първо	 от	
майката.	 Никак	 не	 е	 слу-
чайно,	че	природата	е	зало-
жила	 в	 женския	 организъм	
още	 едно	 място,	 освен	 де-
белото	 черво,	 където	 ес-
тествено	 да	 обитават	 аци-
дофилните	 бактерии	 -	 това	

е	 влагалището.	 Този	 факт	
е	 от	 ключово	 значение	 за	
раждането	 на	 бебето,	 раз-
бира	 се,	 когато	 това	 става	
по	естествен	път.	Премина-
вайки	 през	 родовия	 канал,	
бебето	 по	 естествен	 начин	
приема	 ацидофилни	 бакте-
рии,	 които	 са	 от	 изключи-
телна	 важност	 за	 неговите	
първи	дни	живот	и	послед-
ващо	 развитие	 на	 храно-
смилателната,	 а	 след	 това	
и	на	имунната	система.	За-
селването	на	ацидофилните	
бактерии	 у	 бебето	 по	 вре-
ме	 на	 раждането,	 първо,	
го	предпазва	от	всички	па-
тогенни	 бактерии,	 с	 които	
то	 влиза	 в	 досег	 още	 от	
първите	си	минути	живот	и	
е	 много	 уязвимо	 и	 второ,	
колонизира	 за	 първи	 път	
стомашно-чревния	 му	 тракт	
с	 необходимите	 полезни	
бактерии,	 което	 задава	 ос-
новите	на	доброто	усвоява-
не	на	хранителни	вещества,	
а	 по-късно	 и	 на	 добрата	
имунна	 система.	 Ако	 това	
заселване	 не	 се	 случи,	 в	
стомашно-чревния	 тракт	 на	
бебето	 изпреварващо	 се	
заселват	 условно-патоген-
ни	 бактерии,	 т.	 е.	 появява	
се	 дисбактериоза,	 и	 това	
е	 причината	 за	 появата	 на	
коликите,	а	впоследствие	и	
на	множество	други	заболя-
вания.	С	други	думи,	ацидо-
филните	бактерии	са	първи-
те	„защитници”	на	бебето	от	
патогените	 на	 агресивната	
външна	 среда,	 за	 която	 то	
няма	 никаква	 защита,	 тъй	
като	 се	 ражда	 със	 стерил-
ни	 черва.	 Те	 са	 първата	
преграда,	 първата	 барие-
ра,	 която	 му	 дава	 защитен	
механизъм	 по	 отношение	
на	 болестотворните	 микро-
организми.	 Просто	 така	 го	
е	 устроила	 природата.	 За-
това	 именно	 ацидофилните	
бактерии	са	много	важни	в	
първите	 дни	 от	 живота	 на	
бебето.	 И	 затова	 е	 много	
важно	 те	 да	 се	 заселят	 в	
детето	възможно	най-бързо.

 - Искате да кажете, че 
за да бъде едно бебе здра-
во, още от самото си раж-
дане то трябва да получи 
правилната микрофлора 
в организма си и това е 
решението за коликите? 
Нали сте наясно колко ро-
дители ще Ви бъдат без-
крайно благодарни!
	 -	 Да,	 наясно	 съм.	 Но	
да	се	върна	с	още	няколко	
думи	 за	 същността	 на	 дис-
бактериозата	 при	 бебетата	
и	 начина	 за	 преодоляване-
то	й.	До	самото	си	раждане	
бебето	се	намира	в	стерил-
на	среда,	неговите	черва	не	
съдържат	 микроорганизми.	
След	 раждането	 микрофло-
рата	се	допълва	при	първия	
контакт	 с	 околния	 свят	 и	
първото	 сучене	 от	 гърдите	
на	майката,	с	което	бебето	
получава	 глътка	от	ценната	
коластра.	 Тя	 съдържа	 ог-
ромно	 количество	 полезни	
вещества,	 които	 оказват	
благоприятно	влияние	върху	
формирането	 на	 нормална-
та	 микрофлора	 в	 червата.	
Коластрата	 стимулира	 рас-
тежа	 на	 полезните	 ацидо-
филни	 и	 бифидобактерии	 и	
създава	условия	за	тяхното	
развитие	 и	 размножаване.	
В	 коластрата	 има	 голямо	
количество	 имуноглобули-
ни,	 без	 които	 нормалното	
здравословно	 състояние	 и	
формирането	 на	 устойчив	
имунитет	 става	 по-бавно	 и	
по-трудно.
	 През	 следващите	 3-5	
дни	 от	 живота	 на	 бебето	
червата	му	продължават	да	
се	 колонизират	 от	 различ-
ни	 бактерии	 от	 околната	
среда,	 сред	 които	 има	 и	
патогенни	 микроорганизми.	
Поради	 тази	 причина	 през	
първата	седмица	от	живота	
си	 бебето	 може	 да	 развие	
транзитна	 дисбактериоза,	
която	 се	 характеризира	 с	
колики	в	стомаха,	повръща-
не	 и	 появата	 на	 воднисти	

изпражнения	със	зеленикав	
цвят	и	слуз.
	 След	няколко	дни	обаче	
полезните	 бактерии,	 полу-
чени	 през	 първите	 часове	
от	живота,	се	размножават	
в	 достатъчно	 количество	
и	 изблъскват	 патогенните	
микроорганизми.	 Изпраж-
ненията	 на	 бебето	 се	 нор-
мализират,	 повръщането	
намалява.	 Окончателното	
стабилизиране	 на	 микроф-
лората	 става	 към	 края	 на	
първия	месец	от	живота	на	
бебето.
	 Това	е	нормалният	про-
цес	при	раждане	по	естест-
вен	път	от	майка	с	нормал-
на	 микрофлора	 на	 влага-
лището	 и	 кърмене.	 Когато	
обаче	нещата	не	се	случват	
така,	 се	 появява	 дисбакте-
риоза.
 - Това означава ли, че 
при цезарово сечение бе-
бето няма как да се „снаб-
ди” с тези бактерии?
	 -	 Точно	 така.	 Развитие-
то	 на	 първичната	 дисбак-
териоза	 със	 сигурност	 се	
предизвиква	 при	 раждане	
чрез	 цезарово	 сечение	 и	
се	 задълбочава	 при	 отказ	
от	 кърмене,	 преминаване	
към	 адаптирано	 мляко	 до	
1	 месец	 след	 раждането,	
приемането	 на	 хормонални	
средства	 или	 антибиотици	
от	страна	на	кърмачката.	
	 Появата	 на	 вторичната	
дисбактериоза	 на	 червата	
при	 кърмачетата	 се	 пре-
дизвиква	 от	 заболявания	

на	стомашно-чревния	тракт,	
лечение	 с	 антибиотици,	 не-
достатъчно	 производство	
на	 храносмилателни	 ензи-
ми,	 физиологична	 незря-
лост,	 неправилно	 хранене,	
заразяване	 с	 паразити	 или	
болестотворни	 бактерии,	
които	унищожават	полезна-
та	микрофлора	 на	 червата,	
родилни	 травми,	 инфекции,	
мастит	 при	 кърмачката.	
Много	 честа	 причина	 за	
дисбактериозата	 при	 бебе-
тата	 е	 заразяването	 със	
златист	 стафилокок	 в	 ро-
дилните	 отделения,	 който	
силно	разрушава	полезната	
микрофлора.
	 При	антибиотично	лече-
ние	обичайно	срещан	стра-
ничен	 ефект	 е	 развитието	
на	вторична	дисбактериоза,	
тъй	 като	 заедно	 с	 патоген-
ната	микрофлора	се	унищо-
жава	и	полезната.
	 При	раждане	с	цезаро-
во	 сечение	 бебето	 задъл-
жително	 трябва	 да	 получи	
в	 първите	 дни	 на	 живота	
си	 живи	 пробиотични	 бак-
терии,	 за	 да	 се	 стартира	
работата	на	храносмилател-
ната	му	система,	а	впослед-
ствие	и	на	имунната,	които	
са	определящи	за	здравето	
му	и	в	бъдеще.
 - Д-р Бончева, откога 
използвате във Вашата 
клинична практика проби-
отиците „Нарине” и „Нари-
не макс”?
	 -	Отпреди	повече	от	по-
ловин	 година,	 практически	
откакто	 са	 пуснати	 на	 па-
зара.	За	мен	те	са	най-точ-
ното	 решение	 на	 проблема	
с	 коликите,	 които	 -	 знаете	
-	 не	 са	 проблем	 само	 на	
бебето,	 а	 се	 превръщат	 в	
такъв	за	цялото	семейство.	
Единственият	 природосъо-
бразен	 начин	 за	 справяне	
с	 тях	 е	 чрез	 заселване	 на	
правилните	 живи	 бактерии	
в	червата	на	детето	 -	така,	
както	 природата	 ни	 е	 съз-

дала.	 За	 разлика	 от	 някои	
от	методите,	които	само	об-
лекчават	симптомите,	живи-
те	пробиотични	бактерии	на	
„Наринe”	 и	 „Нарине	 макс”	
решават	проблема	-	отстра-
няват	 дисбактерозата,	 рес-
пективно	коликите.	Мога	да	
кажа,	 че	 родителите,	 полз-
вали	 добавките,	 са	 много	
доволни.
 - Д-р Хинов, във Вашия 
медицински център „Уни-
мед” в Севлиево е извър-
шено клиничното проучва-
не на пробиотичните хра-
нителни добавки „Нарине” 
и „Нарине макс”. Споделе-
те какви са резултатите от 
него?
	 -	 Клиничните	 изпитания	
на	пробиотиците	„Нарине”	и	
„Нарине	 макс”	 са	 за	 ново-
родени	и	деца	до	3	години.	
Изводите	 и	 заключенията	
са,	че	коликите	обикновено	
изчезват	до	седмица.	
	 В	 изследването	 при	
всички	 деца	 ефектът	 е	 из-
ключително	добър	 -	 средно	
от	 2	 до	 10	 дни	 са	 необхо-
дими	 да	 се	 формира	 пра-
вилната	 микрофлора,	 тя	 да	
започне	 да	 се	 развива	 по	
природните	 закони	 и	 след	
около	месец	да	започне	да	
функционира	пълноценно.	
	 Тук	 мога	 да	 цитирам	
и	 заключителната	 част	 от	
клиничното	 проучване:	
„Хранителните	добавки	„На-
рине”	и	„Нарине	макс”	имат	
много	добра	поносимост.	

В Габрово вече се произвеждат и живи пробиотици

Иваí Лåñåв: „Епèдåмèяòа íа XXI вåк å дèñáакòåрèîзаòа”
 сТЕФКа БУРмОВа

	 Габровският бизнесмен и председател на Габровската търгов-
ско-промишлена палата инж. Иван Лесев обяви пред вестника, че 
в Габрово вече се произвеждат ново поколение пробиотици. Той е 
създал най-новото и авангардно за града производство, което се из-
вършва в микробиологична производствена лаборатория, лицензирана 
с право да произвежда хранителни добавки.
 През последните години медицинската наука обръща все по-голя-
мо внимание на съжителството на човешкия организъм с множество 
бактерии в него - полезни и вредни, без които нормалното човешко 
съществуване е невъзможно. „Когато съотношението между полез-
ните и вредните бактерии в дебелото черво бъде нарушено, това 
означава, че имаме здравословен проблем. Корените, причините 
на все повече хронични заболявания днес се търсят и откриват в 
микрофлората на човека“ - обясни съвсем накратко Иван Лесен за 
причината, накарала го да се насочи към производството на пробио-
тици. За пробиотиците „Нарине”, за техните специфични качества и 
за влиянието им върху човешкия организъм е разговорът с инж. Иван 
Лесев, д-р Тодор Хинов - ръководител на клиничното проучване на 
пробиотиците, и д-р Катя Бончева - педиатър, главен лекар в меди-
цински център „Авицена“ в София.

	д-р	Катя	Бончева

Иван	Лесев

	д-р	Тодор	Хинов

Продължава на стр. 8
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уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „алфа-МЕТал“ 
проВЕжда курсоВЕ за безо-
пасно боравене с огнестрелно 
оръжие - 066/80-69-62
Мцспос „алфа – МЕТал” 
Еоод  организира опрЕс-
ниТЕлЕн курс по Наредба 
8121з-1100 „Поддържане и об-
служване на пожарогасителни 
и пожароизвестителни системи, 
системи за управление на дим 
и топлина и пожарни кранове. 
Курсът ще се проведе от 29 май  
до 1 юни 2018 г. включително. 
Цена - 450 лв. (с включена так-
са изпит). За информация: гр. 
Габрово, ул. „Стефан Караджа” 
3, тел. 066/83-0000. [23, 16]

рабоТа прЕдлага

„ЕВрохиМ груп“ оод 
набира почисТВащ 
пЕрсонал с опиТ 
за Мобилни гру-
пи. оТлично Възна-
граждЕниЕ! Справки 
на тел. 0892/246-767. 
[10, 8]

фирМа „Виа Неон“ търси 
шофьор-пласьор за мине-
рална вода. Заплащане до 
1000 лв. Справки на тел. 
0887/875-652. [22, 22]
хоТЕл „божЕнци“ търси 
да назначи сервитьор/ка. 
Осигурен транспорт. Гъвка-
во работно време. Справки 
на тел. 0878/444-753. [11, 
11]

„ВЕгЕа“ набира ши-
Вачки за рабоТа на 
праВ шЕВ и илич-
на Машина. Справки 
на тел. 0885/611-290. 
[17, 10]

„хлЕбозаВод габроВо“ 
ООД търси да назначи  шо-
фьор-пласьор с 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, 13]
хоТЕл на морето набира 
рецепционист/ка, барман/
ка, готвач/кa, сервитьори/
ки, мияч/ка, камериер/ка, 
работник поддръжка и спа-
сител.  Справки на тел. 
0895/763-172. [12, 11]
фирМа „форЕсТа Мебел“ 
търси да назначи шлай-
фист с опит. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 22]
сТроиТЕлни рабоТ-
ници се търсят на тел. 
0988/823-371. [6, 6]

„хлЕбозаВод габроВо“ 
ООД търси да назначи 
работник производство, 
за предпочитане мъже, 
средното образование е 
предимство, работи се на 
двусменен режим на ра-
бота, добро възнагражде-
ние и пълно осигуряване. 
Телефон за информация: 
0878/535-094. [13, 10]
„МЕТал сЕкЮриТи ГРУП“ 
търси да назначи служи-
тели невъоръжена охрана. 
Документи (автобиография 
и снимка) се приемат на 
адрес: град Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 3. [23, 16]
хоТЕл „божЕнци“ тър-
си готвач/ка. Осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0878/444-752. [11, 6]
жЕна за гледане на бо-
лна, лежаща баба се търси 
на тел. 0893/946-123. [12, 
12]
МЕхана „послЕдЕн 
грош“ търси миячка и 
работник студена кухня, 
може и почасово. Отлич-
но заплащане! Справки на 
тел. 0884/551-134. [11, 6]
рабоТник за метан-
станция се търси на тел. 
0893/393-308. [11, 11]
заВЕдЕниЕ Търси по-
мощник-готвач/ка. Справ-
ки на тел. 0895/032-909. 
[11, 10]

сЕрВиТьор/ка, каМЕ-
риЕрка, помощник-гот-
вач/ка, работник кухня - 
жена, се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 10]
рЕсТоранТ „гурМЕ“ 
търси сервитьорки - тел. 
0897/999-806. [6, 6]
общ рабоТник в кро-
ялна, настилач търси тел. 
066/807-224, 0888/998-
001. [11, 10]
набираМЕ общи работ-
ници - мъже до 45 годи-
ни. За справки: в магазин 
„Хоби“, бивш завод „До-
бри Карталов“. [11, 8]
почисТВащ пЕрсонал 
за Варна. Добро възна-
граждение, подсигурена 
квартира. Справки на тел. 
0877/373-739. [11, 8]
фирМа „ЕлВи“ ООД - 
село Велковци, търси ра-
ботници за кравеферма. 
Справки на тел. 0893/617-
868. [11, 8]
продаВач на хранител-
ни стоки се търси на тел. 
0897/954-247. [11, 8]
„бодилукс МЕбЕл“ 
спешно търси разкрой-
чик на циркуляр. Висока 
заплата! Справки на тел. 
0898/574-848. [12, 7]
„озЕкс” Търси гладачи/
чки и шивачи/чки. Може и 
без опит. Справки на тел. 
066/804-421. [7, 4]

„ЕВрохиМ груп“ 
оод Търси: рабоТ-
ници за пЕралноТо 
си сТопансТВо - оТ-
лични услоВия на 
Труд, Високо Възна-
граждЕниЕ. Справки 
на тел. 0892/246-767. 
[10, 5]

рЕсТоранТ В Китен търси 
сервитьори/ки и барман. 
Сервитьор/ка - 800 лв., 
барман - 1000 лв. Осигу-
рени са храна и квартира - 
тел. 0884/310-180. [11, 6]
фирМа „аЕМЕс“ ЕООД 
набира шивачки и гла-
дачки. Справки на тел. 
0895/442-887. [11, 7]
пЕрсонал за заведения 
търси - тел. 0878/966-222. 
[11, 7]
каМЕриЕрка за работа в 
Приморско, хотел „Golden 
Lion“, бруто заплата: 
900 лв., се търси на тел. 
0897/801-401. [5, 4]
хоТЕл на морето наби-
ра  мияч/ка, поддръжка 
хотел, нощен пазач, адми-
нистратор. Справки на тел. 
0895/763-172. [10, 4]
фирМа Търси общ ра-
ботник (мъж). Справки на 
тел. 0893/697-900. [6, 6]
рабоТник за прекопава-
не и почистване на двор 
от трева, със собствен 
превоз, се търси на тел. 
0878/847-353. [3, 3]
фирМа набира шивачки 
на ишлеме. Справки на 
тел. 0896/750-111. [4, 4]
фирМа набира шивачки. 
Договор, ваучери, постоян-
на работа. Справки на тел. 
0888/998-001. [11, 6]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи чистачка и ра-
ботник помощник-кухня за 
4 часа (вечер). Справки на 
тел. 0887/907-032. [12, 6]
хоТЕл „орлоВЕц“ търси 
камериерка с опит - тел. 
0888/31-45-33. [27, 5]
МоМчЕ за работа във 
фитнес се търси на тел. 
0887/647-483. [3, 3]

„каТя колЕВа“ ЕООД тър-
си да назначи квалифици-
рани шивачки. Справки на 
тел. 0894/504-843. [22, 5]
„паркоВЕ и озЕлЕняВа-
нЕ“ оод търси да назначи 
мъже за поддържане на 
зелени тревни площи. По-
стоянен (или граждански) 
трудов договор. Телефон 
за контакт: 0884/939-212. 
пицар за Созопол се тър-
си на тел. 0899/190-399. 
[4, 4]
поМощник В къща - бъл-
гарка, 2-3 пъти седмично, 
почасово, се търси на тел. 
066/80-00-65. [4, 2]
ТаксиМЕТроВ шофьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 4]

бисТро „созопол“ 
Търси да назначи 
за лЕТния сЕзон: 
сЕрВиТьори, ос-
ноВно заплаща-
нЕ - 1200 лЕВа, и 
кухнЕнски пЕрсо-
нал. Справки на тел. 
0888/912-629 [10, 2]

гоТВачка за обедно меню 
се търси на тел. 0878/309-
446, след  16 часа [10, 2]
МЕхана „ЕТър“, намира-
ща се срещу централния 
вход на ЕМО „Етър“, търси 
да назначи сервитьор/ка. 
Само дневна смяна - тел. 
0879/851-462. [9, 1]
за хоТЕл в КК „Свети 
Влас“ се търсят готвач, по-
мощник-готвач, сервитьор/
ка, камериерка. Много до-
бри условия. Справки на 
тел. 0888/201-120. [5, 1]
фирМа Търси работник 
за сглобяване на стъкло-
пакети. Справки на тел. 
066/80-76-63. [11, 2]

„диМас“ ад Тър-
си да назначи на 
ТрудоВ догоВор 
на длъжносТ ръ-
коВодиТЕл „Транс-
порТ“. предлагаме: 
1. Постоянна работа; 
2. Мотивиращо въз-
награждение; Позици-
ята е подходяща За 
хора с опит. За ин-
формация: Мариела 
Глушкова – 0879/946-
801; office@dimas.bg 
<mailto:office@dimas.
bg>. [11, 2]

сТроиТЕлЕн рабоТник 
на ненормирано работно 
време, може и пенсионер, 
се търси на тел. 0898/839-
305. [5, 1]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи работник 
скара. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 2]
поМощник В домакин-
ството се търси - справки  
на тел. 0897/660-978. [2, 
2]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси продавач на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0888/359-088. [11, 2]
храниТЕлЕн Магазин 
търси продавачка. Справ-
ки на тел. 0897/889-001. 
[11, 2]
аВТоМонТьори за годи-
шен технически преглед, 
може и жена, се търсят на 
тел. 0888/415-311. [12, 
1]
бисТро „карТал“ търси 
сервитьори/ки на повик-
ване за петък и събота ве-
чер. Също и за постоянна 
работа. Справки на тел. 
0889/319-654. [11, 1]
хоТЕл „божЕнци“ тър-
си да назначи сервитьор/
ка. Осигурен транспорт. 
Справки на тел. 0878/444-
753. [11, 1]

ТЪРСИШ РАБОТА? 
НИЕ ТЪРСИМ ТОЧНО ТЕБ! :)

Ресторанти GODZILA  в гр. Варна 
предлагат	работа	за:	

ГОТВАЧИ, ПИЦАРИ, 
БАРБЕКЮРИСТИ, СЕРВИТЬОРИ

Получаваш:	 ОТЛИЧНО	 възнагражде-
ние;	 ОСИГУРЕНА	 квартира;	 БЕЗПЛАТНО	 работно	 об-
лекло;	МНОГО	допълнителни	придобивки;	Въвеждащо	
ОБУЧЕНИЕ;	ПРИЯТНА	атмосфера	на	работа!	

МОРЕТО ТЕ ОЧАКВА!!!  Tел.:  0888 427 087. 
karieri@godzila.bg, Петя Димитрова

Бинго зала 
„гаБрово“ 

търси 
крупиета

0896 604 999 

може и  
студенти задочници

ФИРМА МАРИНА ООД ТЪРСИ ШОФЬОР

Основни отговорности:
� Превоз на стоки до клиенти на фирмата и товаро-

разтоварна дейност.
� Отговорност и грижа за доброто техническото състояние на

повереното му МПС.

Изисквания:
� Шофьорска книжка категория С.
� Професионален опит на подобна позиция - минимум 1

година.
� Добри комуникативни умения.

Ние предлагаме:

� Динамична работа в утвърдена българска фирма!
� Много добро заплащане!

За контакти: Надя Колева,

тел. 0899/960 581;
e-mail: sales@marina.bg

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.

0894/453 939За контакти: Кристина Кирова:

о б я В а
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ВАКАНТНИ 

ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ, 
СЕРЖАНТИ И ВОЙНИЦИ 

ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
 (МЗ ОХ-329/16.04.2018г.) 

ЗА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА

 Офицерски длъжности – 14 бр.
  Офицерски кандидат – 1 бр.
 Сержанти – 10 бр.
 Войници – 22 бр.
 Длъжностите	 са	 обявени	 за	 военни	форми-
рования	 	 44510	 –	София,	 28540	 –	Труд,	 34920	 –	
Хасково,	36510	–	Полски	Грацец,	44380	–	Брато-
во,	54320	–	Божурище,	26810	–	Поповица,	28000	
–	 Граф	 Игнатиево,	 52090	 –	 Долна	Митрополия,	
32040	–	Крумово,	26030	–	Безмер,	34420	–	Кос-
тинброд,	26720	–	Черноморец,	36150	–	стара	За-
гора,	34630	–	Божурище	и	36780-	Шабла.
 докуМЕнТи сЕ приЕМаТ  до 25 МаЙ 2018 г. 
ВъВ  ВоЕнно окръжиЕ – габроВо, ул. „софро-
ний Врачански” 1а
Кандидатите	 за	 вакантните	 длъжности	 е	 необходимо	
да	 отговарят	 на	 изискванията	 на	 чл.	 141,	 ал.	 6	 от	
ЗОВСРБ:
-	да	не	са	освобождавани	от	военна	служба	по	дис-
циплинарен	ред;
-	да	не	са	минали	повече	от	10	години	от	датата	на	
освобождаването	им	от	военна	служба	 (кадрова	во-
енна	служба);
-	към	датата	на	приемане	на	в.служба	им	остават	не	
по-малко	от	5	г.	до	навършване	на	пределна	възраст	
по	чл.160	за	военно	звание.
 подробна информация на тел. 0888/210-283; 
066/805531; 066/800257. справка: www.comd.bg.

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ВАКАНТНИ 
ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ 

в 68-ма бригада „Специални сили“ 
 (МЗ ОХ-374/02.05.2018г.) 

ЗА ЛИЦА ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА  
За военно формирование 32990 - Пловдив:

-	Химик-разузнавач	–	1	бр.
-	Шофьор	във	взвод	за	съхранение	на	ма-
териални	средства	–	1бр.
за	военно	формирование	54120-	Пловдив:
-	Младши	специалист	по	спец.	операции	–	
санитар	–	1бр.

За военно формирование 52630 - Пловдив:
-	 Специалист	 по	 специални	 операции	 –	
разузнавач	–	1бр.

За военно формирование 48650 - Пловдив:
-	Младши	специалист	по	спец.	операции	–	
санитар	-1	бр.
 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 30 МАЙ 2018 г. 
ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО, ул. „Софроний 
Врачански” 1А.
 Кандидатите	за	вакантните	длъжности	е	необходимо	да	отгова-
рят	на	изискванията	на	чл.	141,	ал.	6	от	ЗОВСРБ:
-	да	не	са	освобождавани	от	военна	служба	по	дисциплинарен	ред;
-	да	не	са	минали	повече	от	10	години	от	датата	на	освобождаване-
то	им	от	военна	служба	(кадрова	военна	служба);
-	към	датата	на	приемане	на	военна	служба	им	остават	не	по-мал-
ко	от	5	г.	до	навършване	на	пределна	възраст	по	чл.	160	за	военно	
звание.

 подробна информация на тел. 0888/210-283; 
066/805531; 066/800257. справка: www.comd.bg.

работа предлага, работа търси; курсове; автопазар; заеми; счетоводство

аВТоМобили продаВа
спЕшно! рЕно Гранд Еспейс, 
2.2 dt, регистрирано, обслу-
жено, климатик - двузонов, се 
продава на тел. 0898/524-465. 
[11, 10]
фолксВагЕн - комби, TDI, 
1998 г., се продава на тел. 
0888/254-577. [5, 5]
опЕл асТра - комби, 1.4, АГУ, 
аларма, произведена 1997 г., 

цена: 1300 лв., се продава на 
тел. 0889/428-285. [5, 5]
сЕаТ ибиза - 2003 г., се 
продава на тел. 0895/733-674. 
[5, 5]
опЕл зафира - 2002 г., газ-
бензин, се продава на тел. 
0889/22-98-60. [11, 2]
роВър 211, 1100 куб., в добро 
състояние, се продава на тел. 
0879/890-920. [2, 2]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, камиони, трак-
тори, ремаркета (може и дефе-
ктирали) от място на най-ви-
соки цени се изкупуват на тел.  
0897/429-374

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

аВТоМорги
ника ауТо изкупува всякакъв 
вид МПС на най-добри цени. 
Предлага сервизна дейност и 
денонощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-424 
[12, 9]

аВТоМобили 
под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ аВ-
ТоМобили под наЕМ, 
ул. „Емануил Манолов“ 28, 
тел. 0999/009-008.

аВТоМобили сЕ дават под 
наем на тел. 0896/644-577. 
[11, 4]
сТроиТЕлна фирМа отдава 
багери и самосвали под наем 
- тел. 0898/560-999. [11, 11]

скрап, сТари коли
коли за скрап от място се из-
купуват на тел. 0899/092-510. 
[22, 19]

гуМи
изгодно, лЕТни гуми с джан-
ти, за Ауди 80, 195 х 65 R91H 
- 0898/620-441 [10, 2]
зиМни гуМи - 14 цола, грай-
фер 10 мм, нови, се продават 
на тел. 0896/728-059. [3, 2]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годиш-
но приключване, данъч-
ни декларации - тел. 
066/804-066

даВа заЕМ
крЕдиТи -  тел . 
0897/219-833. [22, 17]
бърз заЕМ - тел. 
0898/970-820. [11, 3]
крЕдиТ до заплата - 
тел. 0897/924-204. [6, 1]
крЕдиТ за един месец 
с минимално оскъпява-
не - тел. 0894/547-397. 
[5, 2]



523 май 2018 г. недвижими имоти - продава, купува, под наем, гори, земи; нощувки 

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

03/01

НОВО СТРОИТЕЛСТВО
ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ОФЕРТИ
ПРОДАВА ГАРАЖИ

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

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

3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, 98 м2, ет.5/5 44 157 eu
3 ст., ИЦ, 2/5 ет.,116м2, ч.ремонт,PVC 84 400 лв
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3 ст., Колелото, 111 м2, ет.2/5 64 600 лв
3 ст., Колелото, 74 м2, ет.3/5 64 000 лв
3-ст.,Ш.мост, 88 м2,ет.2, за ремонт,газ 63 000 лв
3-ст., Център, 87 м2, ет. 4/4 54 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 26 500 eu
3-ст., Д. Дянко, 86м2, ет.5, за ремонт 43 000 лв
3-ст., ИЦ, 80 м2, ет. 1, за ремонт 56 600 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ 

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

Радичевец,2 къщи, 67м2 ЗП,двор 324м2 15 315 eu
Боженци, 140 м2 РЗП, двор 700 м2 56 000 eu
Боженци, стара с плочи, 2 спални, 2 бани, меха-
на, 590 м2 93 000 лв
Горни Бакойци, реновирана стара, с плочи, обла-
городен двор 1361 м2 65 000 eu
Драгановци,3 спални+бани, двор 920м2 91 000 лв
Козирог, с плочи, ст. постр., 1385 м2 16 000 eu
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шумели, 2 ет., 92 м2 ЗП, двор 829м2 22 200 лв
Кметовци, груб стр.,160 м2 ЗП, 1380м2 55 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв

ПРОДАВА КЪЩИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 142 000 eu
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 115 000 eu
Кметовци, 2-ет.на, двор 1007 м2  126 000 eu
Стойковци, лок. парно,190м2 РЗП, юг 160 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu

ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ
Борово, 542м2, газ 7 617 eu
Тончевци, 1052м2 8 500 eu
Шенини, 480 м2, с подобрения 20 000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 27 200 лв
Гачевци, УПИ, 1033 м2, до река 16 200 лв
Войново, УПИ, 949м2, изглед -язовира 16 900 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Борово, УПИ, 503 м2, стар проект магазин и 
апартаменти 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Думници, 1011 м2 19 600 лв
Гайтани, 1176 м2, с проект 12 100 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново,до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг, бунгало, ток, 
вода 17 600 eu
Чехлевци, 1333 м2 + стара къща 11 000 лв
Чехлевци, 812 м2, трифазен ток 6 400 лв
Шести участък, УПИ, 286 м2 32 225 еu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Чехлевци, 2451 м2 + стара къща 32 000 лв
Чехлевци, 500 м2 + бунгало 5 500 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Драгановци, УПИ, 2085 м2, ъглов 17 600 лв
Зелено дърво, 857 м2  договаряне
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9 000 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu

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

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

Тлъчници, УПИ 323 м2 6 900 лв

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

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

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 500 лв
Център, офис, 59 м2, след ремонт 380 лв
Адм. център, офис - 110 м2 550 лв
Адм. център, офис - 106 м2 600 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, обзаведен до 100 лв
Център, 2-стаен, необзаведен до 150 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 

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

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 ��066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240

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

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

ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Център, ет. 2, 80 м2, тухла 65 000 лв
Голо бърдо, ет. 3, 80 м2, тухла 52 000 лв
Еса, 80м2, ет. 3, тухла 52 000 лв
Център, ет. 1, 120 м2, тухла 30 000 €
Център, ет. 2, 120 м2, тухла 75 000 лв
Шиваров мост, ет. 2, 83м2 49 000 лв
Център, 89м2, монолит, ет. 7 63 000 лв
Трендафил-2, 76м2, ет. 4, панел 40 000 лв
Център, монолит, ет. 5 30 000 €
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 70 000 лв

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

КЪЩИ В СЕЛАТА:
Поповци, 2-ет., полумасивна,1100м2 двор 35 000 лв
Поповци, триетажна, ЗП 96м2 договаряне
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 лв
Сенник, двуетажна, с дюкян, РЗП 130м2 45 000 лв
с. Съботковци, ЗП 80 м2, 2 дка двор 15 000 €
Жълтеш, 2 къщи, РЗП 140м2,830м2 двор 60 000 лв
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 5 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
Агатово, двуетажна, полумасивна 16 500 лв
Търхово, 2-ет., РЗП 140 м2, 3 дка двор 20 000 лв
Трапесковци, ЗП 70 м2, двор 500 м2 25 000 лв
Банковци, РЗП 74м2, масивна,1.3 дка двор 6 000 €
Яворец, двуетажна, 640 м2 двор 8 500 лв

ДРУГИ - ПАРЦЕЛИ, ПРОИЗВ. ПОМЕЩЕНИЯ:
Център, УПИ, 96м2 25 000 лв
Шиваров мост, УПИ, 600м2 27 000 €
Хаджицонев мост, УПИ, 700 м2 5 000 лв 
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
ул. „Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Велковци, УПИ, 2.5 дка 15 000 лв
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв
Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 5 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
Младост, гарсониера, обзаведена 150 лв
Над Автогара, двустаен, обзаведен 200 лв
Борово, тристаен, обзаведен 200 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 20м2 150 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 24м2 180 лв
Баждар, тристаен, обзаведен 230 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  110 лв.

НАЕМА ВЕДНАГА:
2-С ТА ЕН, КО ЛЕ ЛО - АВ ТО ГА РА; БОК СО НИ Е РА - ОБ-
ЗА В. ГАР СО НИ Е РА; 2-С ТА ЕН ОБ ЗА В. В Г. БЪР ДО 
- МЛА ДОСТ; ЦЕН ТЪР, ОБ ЗА В. 2-С ТА ЕН И ТРИС ТА ЕН

КУПУВА:
ГАРСОНИЕРА, ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса 
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН 
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово 
Малка къща, широк център
2-, 3-с та ен в цен тъ ра, гар со ни е ра - цен тъ р 
Гар со ни е ра или двус та ен на Еса
Бок со ни е ра Колелото-Дядо Дянко 
Гар со ни е ра с ТЕЦ; Тух ле на гар со ни е ра
Двус та ен, па не лен, Еса/Младост
3-с та ен, тух лен, в Лъ ка та; Трис та ен тух ла с га раж
2-с та ен, тух ла, Ав то га ра 
2-с та ен/Трис та ен-Ко ле ло то; Двус та ен тух ла 
Гар со ни е ра/двус та ен апар та мент в Лъ ка та

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Враниловци, къща, 110м2,двор 1800м2 10 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Трънито,2-ет. къща,60м2 ЗП,1100м2 двор 15 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Гергини, 1500 м2, къща, плевня 19 000 лв
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Гарван, вила, 58 м2, 2 дка двор 20 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ
ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

19/03

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ - ново 
строителство, 58 кв. м, 
в центъра се продава на 
тел. 0879/212-325. [24, 
15]
къща В кв. Русевци - 
недостроена, с 1 декар 
двор се продава на тел. 
0876/260-258. [22, 14]
голяМа къща на два 
етажа в центъра се прода-
ва на тел. 0887/214-591. 
[8, 7]
къща - 130 кв. м, на ул. 
„Никола Войновски“ 6, за 
ремонт, се продава за 25 
000 лева, може и замяна 
за апартамент. Справки 
на тел. 0896/741-763. 
[11, 11]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [12, 
9]
апарТаМЕнТ В коопе-
рация в идеален център, 
120 кв. м, за ремонт, без 
посредник се продава на 
тел. 0885/653-251. [11, 
9]

апарТаМЕнТ срЕщу 
„ С т р а н н о п р и емни ц а -
та“ се продава на тел. 
0886/503-951. [25, 13]
ЕТаж оТ къща в центъра, 
зад МОЛ Габрово, с двор 
150 кв. м, се продава 
на тел. 0878/356-150, 
0897/446-428. [11, 11]
дВорно МясТо в 
село Мрахори - 800 кв. 
м, се продава на тел. 
0878/370-640. [11, 10]
къща В кв. Войно-
во се продава на тел. 
0898/577-723. [13, 8]
парцЕл В кв. Войново - 
3400 кв. м, се продава на 
тел. 0894/52-52-58. [4, 3]
къща, МасиВна, 60 кв. 
м, маза, гараж, стопанска 
постройки, 1 дка двор в 
село Брънеци за 20 000 
лева се продава на тел. 
066/810-415 (от 8.00 до 
16.00 часа), 066/87-96-
02 - 18.00-20.00 часа. 
[12, 8]
Магазин с тавански 
етаж и дворно място до 
Общината се продава на 
тел. 0896/266-311. [7, 3]
апарТаМЕнТи, офис и 
други части за общест-
вено ползване в идеален 
център на Габрово при 
изгодни условия се про-
дават на тел. 0888/447-
096 [11, 3]

парцЕл В кв. Шенини, 1 
дка, с бунгало и трифазен 
ток, се продава на тел. 
0876/394-347, след 18 
часа. [6, 3]
ЕТаж оТ къща в кв. Етъ-
ра, цена по договаряне, 
се продава или заменя за 
апартамент. Справки на 
тел. 0888/317-413. [11, 
3]
Магазин В топ център 
- 215 кв. м, продава тел. 
0888/419-838. [22, 5]
гараж - 25 кв. м, на ул. 
„Мир“ за 10 500 лв. се 
продава на тел. 0887/22-
63-07. [11, 3]
ТухлЕн апарТаМЕнТ 
в Севлиево се продава 
на тел. 0898/55-90-48, 
0894/46-65-32. [10, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, в кв. Младост, 
срещу „Лидл“, спеш-
но се продава на тел. 
0898/561-777. [6, 2]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- обзаведен, отремонти-
ран, югозападен, среден, 
ТЕЦ, Младост, панорама, 
комуникативен, ет. 7/8, 
за 60 000 лева се прода-
ва на тел. 0877/051-310. 
[6, 1]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
110 кв. м, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0896/672-888. [22, 4]

апарТаМЕнТ на Колело-
то за 45 000 лева се про-
дава на тел. 0887/954-
989. [5, 2]
апарТаМЕнТ - ново 
строителство, в кв. Тлъч-
ници се продава на тел. 
0878/515-080 [5, 2]
нЕзаВършЕна Вила 
в Борики за 20 000 
евро се продава на тел. 
0884/743-754. [11, 2]
3 дка в регулация, с по-
стройка 330 кв. м, в Дря-
ново се продават на тел. 
0896/728-059. [3, 2]
апарТаМЕнТ - 67 кв. м, 
в кв. Дядо Дянко, тухла, 
южен, цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0893/793-376. [11, 2]
продаВаМ В село Гъбене 
дворно място с необита-
ема къща в центъра на 
селото - цена: 4 500 лв. 
- 0895/055-565. [2, 1]
сЕлски иМоТ с къща, 
полувъзстановена, геран, 
овощна и зеленчуко-
ва градина, за 16 000 
лева се продава на тел. 
0899/118-557. [2, 1]
иМоТи за строеж - 1.5 
дка и 3.5 дка, асфалтов 
път, ток, вода, в село 
Драгановци се продават 
на тел. 0876/138-728. [2, 
1]

апарТаМЕнТ - 60 кв. 
м, се продава на тел. 
0897/739-172. [2, 2]

иМоТи даВа под наЕМ

складоВЕ и про-
изВодсТВЕни по-
МЕщЕния сЕ да-
ВаТ под наЕМ или 
продаВаТ на тел. 
0888/684-429

ноВи и реновирани офи-
си в сградата на ОББ се 
отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [33, 14]
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [22, 15]
оборудВан рЕсТоранТ 
с голяма лятна градина 
се дава под наем на тел. 
0887/777-789. [12, 7]
апарТаМЕнТ на Круша-
та, обзаведен, се дава под 
наем на тел. 0898/419-
342. [11, 6]
поМЕщЕниЕ за магазин 
или склад в кв. Велчевци, 
ул. „Момина скала“, се 
дава под наем на тел. 
0887/030-271. [5, 5]
кВарТира сЕ дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 2]

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

иМоТи купуВа

купуВаМ боксониЕ-
ра В блок „рачо ко-
Вача“. Справки на тел. 
0876/805-665 [30, 24]

гарсониЕра сЕ купува 
на тел. 0878/865-485. 
[11, 4]
къща В град Габрово се 
купува на тел. 0885/200-
058. [3, 3]
ЕТаж оТ къща се търси 
на тел. 0890/192-521. [1, 
1]

унаслЕдяВанЕ
Търся сЕМЕЙсТВо до 65 
години за гледане на ста-
ри хора с преписване на 
жилище. Справки на тел. 
066/99-22-44. [5, 2]

зЕМи
зЕМЕдЕлска зЕМя в 
страната се купува на тел. 
0896/875-917. [22, 13]
ниВи сЕ купуват на тел. 
0894/474-470. [11, 2]

зЕМЕдЕлски зЕМи в 
землище Кметовци се ку-
пуват на тел. 0886/331-
415. [22, 8]

нощуВки
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/640-697. 
[22, 22]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [22, 15]
нощуВки В центъра - 10 
лв., се предлагат на тел. 
0888/508-819. [4, 1]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

 Вашата обява ще бъде 
отпечатана още на следва-
щия ден, ако бъде подадена в 
редакцията на „100 вести“ до 
16.30 часа. Цените на обяви-
те са: 15 стотинки на дума, 
без предлози и съюзи, за едно 
отпечатване; 30 ст./дума за 
обява в каре; 40 ст./дума 
в каре със сива подложка. 
Можете да използвате специ-
алните отстъпки за годишни 
обяви, ако вашата обява из-
лиза през цялата 2018 година. 
При текущите обяви всяка 
11-та е безплатна. 
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строителство; ремонти; услуги; отопление; превози; лекари

- МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ТОСКАНА с полет от 
София на 04.05.;25.05., 4 дни/3 н.; 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, 5 дни/4 н.; цена от 425 лв.
- КРУИЗ - 3 ДНИ, ПЕРЛИТЕ НА ЕГЕЙСКО МОРЕ/
от Атина (Пирея);04-11.05.;от 289€
- КРУИЗ - 7 ДНИ, СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА, 
с включени полет и водач; 21.10.; от 1069 €
- КРУИЗ - 7 ДНИ, ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО 
ЯМАЙКА; Начална точка - Хавана/Куба; 
26.05.2018; цена от 459 € 
- 11 ДНИ КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ 
И МАДЕЙРА с тръгване от Рим; 27.10.2018; 
цена от 699 € 
- ПОЧИВКА В МАРМАРИС ЛЯТО 2018; 
автобусни програми със 7 нощувки, от 246 лв.

- ПОЧИВКА В КУШАДАСЪ ЛЯТО 2018; 
автобусни програми със 7 нощувки на цена 
от 366 лв.
- ПОЧИВКА В ГЪРЦИЯ - КАСАНДРА 
ХАЛКИДИКИ ЛЯТО 2018; автобусни програми 
със 7 нощувки на цена от 416 лв.  
- 11 ДНИ КРАСИВИТЕ МЕСТА НА СЕВЕРНА 
ЕВРОПА  с тръгване от Саут Хемптън; 
24.05.2018; цена от 689 € 
- 17 ДНИ ОТ ИТАЛИЯ ДО КУБА с тръгване от 
Генуа; 03.11.2018; от 989 €
- 13 ДНИ ЕКЗОТИКА В ЯПОНИЯ И ЮЖНА 
КОРЕЯ с тръгване от Токио; 23.09.2018; цена 
от 973 €
- 25 ДНИ ПЪТУВАНЕ ДО АФРИКА с тръгване 
от Савона; 30.09.2018; цена от 1269 €
- 24 ДНИ ВЕЛИКОЛЕПИЕТО НА АФРИКА с 
тръгване от Венеция, 14.10.2018; 1549 €

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/830251

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
11/04

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

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
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.
кърТи  - 0878/943-895
рЕсТаВриранЕ и санира-
не на стари и нови къщи, 
бетон, арматура, зидария, 
кофражи, всички видове 
мазилки с бои, топлои-
золации, собствено ске-
ле - Т. Пехливанов, тел. 
0894/893-001. [11, 11]
„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, 9]

цялосТни и довър-
шителни ремонти - тел. 
0884/662-261. [12, 10]
кърТя бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [11, 9]
ноВо сТроиТЕлсТВо и 
ремонт на покриви - тел. 
0899/821-488. [11, 7]
израВняВащи Мазил-
ки и ламинат - 0898/710-
568 [33, 13]
бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, тенеке-
джийски и бояджийски ус-
луги - тел. 0895/295-654. 
[22, 13]
събарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
10]
сТроиТЕлсТВо на на-
веси, покриви, перголи, 
дървени огради - тел. 
0887/47-33-50. [3, 3]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [12, 8]
рЕМонТ и направа на по-
криви, хидроизолация, са-
ниране и др. - 0888/020-
187. [16, 7]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви - тел. 
0897/390-194. [16, 7]
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 7]

събарянЕ, почисТВанЕ 
и извозване на отпадък - 
тел. 0877/729-257. [5, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, боядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
напраВа на гипсокартон, 
изолация, шпакловка, боя 
- тел. 0879/46-66-15. [11, 
7]
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 4]
боядисВанЕ на жилища 
- вътрешно, и огради и в 
селата - тел. 0878/40-83-
83. [7, 2]
фирМа изВършВа вся-
какви външни и вътрешни 
ремонти, покриви, бесед-
ки, бетониране и др. - тел. 
0877/72-92-57. [5, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895

алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 12]

хидроизолации
хидроизолации - 
hydrocolors.com, тел. 
0888/555-695.
софи - хидроизолации, 
13-15 лв/кв. м; Разсро-
чено плащане. Гаран-
ционен срок 10 години - 
0888/314-533.
хидроизолация на по-
криви и гаражи - справки 
на тел. 0889/658-208. [15, 
8]

израбоТВа
израбоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

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

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Справки на тел. 0897/704-
502.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

ТърсЕнЕ на Вода
оТкриВанЕ на ПОДЗЕМ-
НА ВОДА С БАГЕТИ. Опре-
деляне на дълбочината и 
дебита на водната жила! 
100% гаранция! За контак-
ти: 0897/548-928. [31, 8]

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 - тел. 0892/775-
774.
рЕжа и кастря труднодо-
стъпни и опасни дървета 
над жици и покриви - тел. 
0889/980-112. [22, 16]
Ел. и ВиК услуги по до-
мовете на тел. 0888/049-
378. [33, 23]
почисТВанЕ на дворове, 
събаряне и строителство - 
справки на тел. 0892/088-
932. [33, 9]
МЕТални консТрукции 
и цветни метали се зава-
ряват на тел. 0885/724-
671. [11, 9]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942. 
[22, 14]

попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[16, 12]
дърВодЕлски услуги - 
тел. 0887/47-33-50. [3, 3]
дърВодЕлски услуги - 
тел. 0899/390-031. [22, 3]
сТругоВи и фрезови ус-
луги - тел. 0888/940-484. 
[11, 2]

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
Al и PVC дограма. Качест-
во на добри цени! Тел. 
0898/871-220. [13, 8]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [24, 
16]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [22, 20]
профЕсионално косЕ-
нЕ и поддръжка на дво-
рове - тел. 0899/140-254. 
[13, 13]

косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0893/204-
909. [22, 20]
косЕнЕ на трева и трев-
ни площи. Изрязване на 
опасни клони и дърве-
та. Тел. 0895/193-066, 
0897/747-155. [11, 8]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[22, 4]
косЕнЕ и почистване 
на трева и къпини - тел. 
0877/729-257. [5, 1]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими, 
дивани - 0896/741-416, 
0896/741-415.

градини, басЕЙни

ландшафТЕн ди-
заЙн, офорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

поддръжка коМпЮТри
инсТалация и ремонт на 
компютри. продажба на 
коМпЮТри ВТора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

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.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.

гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
нацЕпЕни дърВа се про-
дават на тел. 0876/607-
699.
нацЕпЕни дърВа се про-
дават на тел. 0886/652-
152
дърВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
дърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
дъбоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.

нарязани и НАЦЕПЕ-
НИ ДЪРВА. Реални коли-
чества. Справки на тел. 
0879/988-131, 0879/988-
047.
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 0879/972-114. 
[33, 31]
МЕТроВи дърВа - 70 
лв./куб. м, нарязани - 80 
лв./куб. м, включен транс-
порт, се продават на тел. 
0896/735-859. [11, 11]
нарязани дърВа - 80 
лв./куб. м, метрови - 70 
лв./куб. м, рЕални ку-
бици, с ТранспорТ оТ 
нас, се продават - справ-
ки на тел. 0893/914-664. 
[11, 11]

дърВа за огрев - метрови 
- 70 лв./куб. м, нарязани - 
80 лв./куб. м, с включен 
транспорт, се продават на 
тел. 0896/741-763. [11, 
11]
дърВа: МЕТроВи - 70 
лв., нарязани, нацепени 
- 80 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [33, 19]
гоТоВи дърВа за печки 
и камини се продават на 
тел. 0893/390-253. [22, 
17]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/220-509. [24, 12]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 7]
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- ОДРИН – всеки месец, 1 ден, 
23.06. и 28.07. – 35 лв.
- СВИЩОВ, НОВЕ, ОРЕЛ на 
ДУНАВА -1 ден, 09.06. – 24 лв.
- БАЛЧИК-НОС КАЛИАКРА-
ОНГЪЛА-ТЮЛЕНОВО-ПОБИТИ 
КАМЪНИ-ОВЕЧ - 3 дни / 2 
нощувки, 22.06 - 134 лв.
- КРУШУНСКИ ВОДОПАДИ – 
ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА – 1 ден, 
07.07. – 15 лв.
- СКОПИЕ-ОХРИД-СТРУГА-
ПОГРАДЕЦ - 4 дни / 3 нощув-
ки, 19.07 – 259 лв.
- ПРОХОДНА ПЕЩЕРА (ОЧИТЕ 
на БОГА) - ТРОЯНСКИ МАНА-
СТИР – 1 ден, 18.08. – 23 лв.

- СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА-
ВОДОПАД СКАКАВИЦА-РИЛСКИ 
МАНАСТИР –  3 дни / 2 нощув-
ки, 24.08 – 142 лв.
- ВЕЛИНГРАД-ЛЕЩЕН-ОГ-
НЯНОВО-КАВАЛА (ГЪРЦИЯ) 
- БАНСКО - 3 дни/2 нощувки, 
06.09. – 123 лв.
- ДЕВИН-ДЯВОЛСКОТО ГЪР-
ЛО-ЯГОДИНСКА ПЕЩЕРА-ОР-
ЛОВО ОКО –  2 дни / 1 нощув-
ки, 13.10. - 77 лв.
- КЪРДЖАЛИ-ПЕРПЕРИКОН-
ТАТУЛ –  2 дни / 1 нощувка, 
20.10. – 79 лв.

 
        

„АЛЕКС“  ЕООД
Лиценз за туроператорска дейност № РК-01-6973
Лиценз за международен автобусен превоз № 10093

АВТОГАРА ТРЯВНА: 0677 634 13
GSM 0897 915 602, 0898 418 007

               HTTP://ALEKS.TRYAVNA.BIZ  �  FACEBOOK:  АЛЕКС ТУРС   

АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНСКИ СТРАНИ ПРЕЗ 2018 Г.:

лЕкари
д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37
д-р балникоВа - кожен 
лекар - 0888/878-193.

психиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТрифоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-А, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
д-р ЙорджЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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КРУИЗ ПО Р. ДУНАВ ИЛИ Р. РЕЙН ОТ България - 
26.10./05.11., от 1152 лв./1350 лв.
ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ ЗА 1 ДЕН - 02.06/07.07, 40 лв.
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 26.05/23.06., 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 01.06./22.06., 2 нощувки 
със закуски, от 129 лв.
РЪШНОВ-БРАШОВ-БРАН-СИНАЯ - 25.05.,163 лв.
ДЕЛТАТА НА Р. ДУНАВ-КОНСТАНЦА-МАМАЯ-                                                                 
ТУЛЧА - 2 дни/1 нощ.+зак., 30.06., 165 лв.
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощувки, от 144 лв., всяка 
седмица
КАПАДОКИЯ - 19.06. - 455 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИТЕ-РОЖЕН-
СКИ МАНАСТИР - 22.06., 2 нощувки със закуски, 
140 лв.

МЕТЕОРА-СОЛУН-ВЕРГИНА-ЕДЕСА-РИЛСКИ МА-
НАСТИР - 11.07., 3 нощувки със закуски, 275 лв.
БАНСКО - ПОЧИВКА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАС-
ТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ - 
04.08, 4 нощувки, закуски, вечери, 270 лв.
АЛБАНИЯ И МАКЕДОНИЯ - 12.09., 3 нощувки, 
300 лв.
О. КОРФУ - 04.10., 3 нощ.,зак. и вечери, 270 лв.
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ С ТРАНСПОРТ ОТ 
ГАБРОВО - 16.07./23.07./6.08./13.08./20.08/27.0
8./03.09. - 5 нощувки, закуски, вечери, 245 лв.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГАБРОВО 
ВЕЛИНГРАД-БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИ-                                                         
ЦА-ДОБЪРСКО - 3 дни/2 нощ.,18.05., 135 лв.
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 13.07/17.08/07.09, 
155 лв.                                     
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR 

sviat@mail.bg

 
        

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711.
прЕВоз с бус се пред-
лага на тел. 0877/555-
708.
ТранспорТ с нов бус - 
0.40 лв./км, се предлага 
на тел. 0894/004-045. 
[33, 31]
ТранспорТ с бус и са-
мосвал се предлага на 
тел. 0893/511-154. [33, 
19]
прЕВози за хора и 
товари с бусове, 3.5 
тона, 7 места, 0.40 лв./
км, се предлагат на тел. 
0878/650-456. [11, 6]
аВТоВоз до 2 тона 
за България и чужби-
на. Най-ниски цени! 
Тел. 0896/303-766, 
0896/217-117. [9, 5]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предлагат 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

запознансТВа
49-годишЕн, рабоТЕщ, 
желае запознанство с 
добро момиче, да има 
уважение между двама 
ни - тел. 0887/867-426. 
[22, 16]
72-годишЕн, 183 см, 
75 кг, необвързан тър-
си подобна за сериозна 
връзка. Справки на тел. 
0895/370-127. [11, 2]

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 4]
прЕдлагаМ ЕроТични 
масажи на мой терен. 
Само за сериозни хора. 
Габриела, 0895/039-942. 
[6, 2]

грижа за ВъзрасТни
доМ за стари хора „Компания“ - село Кръвеник, 
община Севлиево (на 10 км от Априлци), приема по-
требители за временно и постоянно настаняване след 
20 май 2018 г. Справки на тел. 0889/208-515, e-mail: 
contact@romantika-gm.com. [7, 4]
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продаВа Машини

цкб ад продаВа на 
цЕни по догоВаря-
нЕ слЕдниТЕ дМа: 
ЕксТрудЕрна ли-
ния 45; МЕлница за 
пласТМаса – 4 бр. 
Справка в офиса на 
ЦКБ АД в гр. Габрово, 
ул. „Брянска“ 54 или 
на телефони: 066/817-
010; 817-017. [11, 6]

дВуцилиндроВ коМ-
прЕсор - голям, се про-
дава на тел. 0887/214-
591. [3, 1]

ярМоМЕлка - заводска, 
95 л, Ел. дВигаТЕл - 
1.5, 45 лв., продава тел. 
0878/600-370. [2, 1]

продаВа обзаВЕжданЕ
коМплЕкТ спалня - в 
отлично състояние, на до-
бра цена се продава на 
тел. 0898/496-797. [5, 4]
кухнЕнско диВанчЕ се 
продава изгодно на тел. 
0898/620-441 [10, 2]
дЕТско лЕгло продава 
тел. 0887/162-194. [3, 2]
диВан-спалня - 50 
лв., печка на дърва - 50 
лв., се продават на тел. 
0897/996-222. [2, 1]
подаряВаМ гоТВарска 
нафтова печка и ото-
плителна нафтова печка, 
също работещ стар хла-
дилник. Справки на тел. 
0878/860-562. [3, 2]

продаВа МаТЕриали
дялан каМък от дувар и 
плочи се продават на тел. 
0886/086-756. [11, 11]

продаВа разни
казани за ракия и ка-
лайдисване се продават 
на тел. 0899/688-841, 
0888/280-357. [15, 10]
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 7]
цЕнТрофуга, пчЕлар-
ска, хромникелова, за 
250 лева се продава на 
тел. 0887/228-584. [5, 5]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [6, 3]
каМина с водна риза, 
радиатори се продават на 
тел. 0886/971-500. [3, 2]

жиВоТни продаВа
голЕМи прасЕТа за кла-
не се продават на тел. 
0878/150-697. [11, 8]
Малки ТЕлЕТа се прода-
ват на тел. 0876/415-480. 
[8, 8]
пилЕТа и прасета се про-
дават на тел. 0889/880-
606. [11, 8]

плВк-грозд - сЕло 
караЙсЕн продаВа 
МаТЕриал (калЕн-
ка), саМо В избаТа. 
над 300 лиТра - 10% 
бонус - справки на 
тел. 0888/520-053,   
061/322-459 [25, 24]

агнЕТа и овче мля-
ко се продават на тел. 
0877/200-290. [11, 2]
кон, каруца, амуниция, 
идеален, продава тел. 
0671/54-18, 0878/600-
370. [2, 1]

храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕница 
продава тел. 0886/640-
101. [11, 7]

сЕлскосТопански
био Тор от калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249, 0898/630-251. [15, 
2]

оборски Тор се прода-
ва на тел. 0890/214-128, 
06714/27-44, вечер. [3, 
3]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
ВсякакъВ Вид желязо, 
хладилници, печки, перал-
ни, стара нафта се изкупу-
ва на тел. 0894/921-663. 
[16, 10]
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 7]
боЙлЕр на дърва се ку-
пува на тел. 0895/894-
630. [12, 3]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [22, 7]

обяви - продава-купува; ветеринар

 ВодораВно: Каламата. Алигатор. Локал. „Даная”. Лале. Ви-
зир. Калин. Раман (Чандресекхара). Рея. Барон. Легато. БАН. Ра-
бат. Макадам. Тара. Омара. Аме . Харакири. Арита. Моне (Клод). 
Етори (Жан Люк). Апахи. Ликата. Арена. „Анар”. Асаки (Георге). 
Анита. Гара. Имане. Аникин (Владимир). Рана. Аракатака. Мине-
сота. Алор. Мот. Рона. Имаго. „Ирена”. „Самара”. Елада. Инес. 
Кал. Рибар. Симоне (Диего). Пуд. Таран. Молив. Пара. Икаса 
(Хорхе). „Ама”. Колонада. Арава. Сана. Евени. Аника. Гарота. 
Алиби. Анет. Варанаси. Окарина. Канара. „Искра”. Анан (Кофи). 
 оТВЕсно: „На лирата ми”. Акира Куросава. Лозен. Рокер. 
Номад. Ларан. Ракия. Тана. Аренал. Понора. Мар (Николай). 
Ракета. Асар (Ян). Танатар (Севастиян). Бал. Бари. Асино. Арара. 
Ана. „Кабаре”. Амати. Ираде. Мадара. Итака. Амеба. Ава-си. 
„Алото”. Орина (”Орина майка войнишка”). Алани. Елис (Фред). 
Танин. Маре (Жан). Ерагар. Кани. Лан. Марина. Алод. Марибор. 
Ния. Лари. Анако. Асоса. Ика. „Река-та”. Инари. Илава. Мала-
га. Апатит. Рими. Анара. Тамада. Ана Каменова. Инин. „Голата 
Маха”. Иконен (Рита). Микена. Реноме. Ирина Тасева. Атан. 

отговори на сканди от бр. 115, вторник

ВЕТЕринари

д-р росЕн диМиТроВ - ВЕ-
ТЕринарна аМбулаТория 
и зооМагазин - прегле-
ди, лечение, профилактика, 
изкуствено осеменяване - 
Габрово, ул. „Стефан Кара-
джа“ 19, срещу Автогарата, 
до Уникс, справки на тел. 
066/806-140, GSM 0888/671-
905, 0897/897-822.

РЕгиОНаЛЕН 
исТОРиЧЕсКи мУзЕй 

- гаБРОВО
	 Намира	 се	 в	 Средния	
Предбалкан.	 Това	 е	 най-
северната	 крепост,	 проуч-
вана	 от	 Регионален	 исто-
рически	 музей	 –	 Габрово.	
Обектът	край	село	Крамо-
лин	 не	 е	 само	 крепост,	 а	
място,	където		хилядолетия	
живеят	 хора	 от	 различни	
общности,	 създават	 свои	
култури	 и	 оставят	 следи,		
до	 много	 от	 които	 съвре-
менните	 историци	 успяват	
да	достигнат.	
	 Днешното	 севлиев-
ско	 село	 Крамолин	 не	 е	
разположено	 на	 случайно	
място.	 През	 античността	
оттам	 минават	 пътищата	
от	Нове	за	Августа	Траяна	
и	от	Никополис	ад	Иструм	
към	 Мелта	 (в	 района	 на	
Ловеч).	 През	 средновеко-
вието	оттук	преминава	пъ-
тят	 от	 столицата	 Търново	
за	Ловеч.	
	 Върху	 землището	 на	
съвременното	село	Крамо-
лин,	разположено	на	28	км	
от	 Севлиево,	 съществуват	
множество	археологически	
обекти.	Археолозите	откри-
ват	живот	още	от	праисто-
рията	и	бронзовата	епоха.	
	 „Това	 е	 една	 богата	
зона,	 която	 позволява	
развитието	 на	 поселищен	
живот“,	 оценява	 археоло-
гът	 от	 Регионален	 исто-
рически	 музей	 –	 Габрово	
Росен	Йосифов.	
	 На	 3	 км	 югоизточно	
от	 селото,	 в	 местността	
Градът,	 е	 разположен	 ин-
тересен	 обект,	 за	 чието	
проучване	Росен	Йосифов	
разказва.	От	1984	до	1989	
година	 разкопки	 тук	 пра-
вят	 Павлин	 Димитров	 от	
Национален	 исторически	
музей,	 Атанас	 Милчев	 от	
Археологическия	 институт	
и	Кина	Койчева	от	Истори-

ческия	музей	в	Габрово.	
	 За	шест	 години	 учени-
те	успяват	да	открият	едно	
многослойно	селище.	
	 „Тук	има	тракийско	по-
селение.	 Засвидетелства-
ни	 са	 културни	 пластове	
с	 керамика	 и	 други	 мате-
риални	находки.	Периодът	
е	 ІV-V	век	преди	Христа	и	
оттогава	произхожда	един	
Римо-йонийски	 капител,	
който	 сега	 РИМ	 –	 Габро-
во	 представя	 в	 експози-
цията	 „Каменна	пластика“,	
достъпна	 за	широката	 об-
щественост	и	реализирана	
по	 програма	 „Култура“	 на	
Община	Габрово.“
	 Археологът	 Росен	 Йо-
сифов	 уточнява,	 че	 този	
капител	увенчава	колоната,	
върху	 която	 се	 разполага	
покривът	на	храма	или	на	
обществената	сграда.	
	 В	района	на	село	Кра-
молин	е	открита	и	запазе-
на	голямата	ара	–	жертве-
ник,	 представен	 в	 експо-
зицията	 „Каменна	 пласти-
ка“,	 както	 и	 келтски	 меч.		
Най-големите	 като	 обем	
находки,	с	които	разпола-
га	Регионален	исторически	
музей	–	Габрово,	са	наме-

рени	при	разкопките	край	
село	Крамолин.	
	 Историческите	 извори	
разказват	 за	 големи	 на-
шествия	на	Балканския	по-
луостров	на	келти	през	 ІV	
век	преди	Христа.	Те	дори	
създават	 свое	 държавно	
образувание	в	Южна	Бъл-
гария.	 Вероятно	 центърът	
й	 –	Тиле,	 е	 разположен	 в	
района	 на	 днешен	 Ямбол,	
около	 Кабиле.	 Нашестве-
ниците	 опустошават	 Ела-
да.	От	келтите	има	открити	
различни	находки	в	севли-
евското	 поле.	 Обществе-
но-икономическото	 разви-
тие	 при	 келтите	 в	 земите	
на	 днешна	 Западна	 Евро-
па	 води	 до	необходимост-
та	от	експанзия	и	така	те	
се	 оказват	 по	 тези	 земи.	
Държавата	 им	 в	 Южна	
България	 съществува	 ня-
колко	 десетилетия	 върху	
земи	 на	 тракийското	 пле-
ме	одриси.	Росен	Йосифов	
припомня	 и	 популярната	
история	 с	 гъските,	 които	
спасяват	Рим.	Келтите	оп-
итват	 да	 влязат	 през	 но-
щта,	но	птиците	ги	усещат,	
вдигат	 шум	 и	 разбуждат	
защитниците.	 Историкът	

казва,	че	става	въпрос	за	
келтите	от	същия	период.	
	 Тракийското	 присъст-
вие	в	района	на	Крамолин	
е	много	добре	засвидетел-
ствано,	а	вече	през	късна-
та	античност	–	V-VІ	век,	се	
създава	 укрепено	селище.	
Културата	 тук	 е	 по-богата	
от	тази	при	Градище	край	
Габрово	 и	 край	 село	 Ба-
тошево.	 Обяснението	 за	
Росен	Йосифов	е	в	плодо-
родието	на	района.	
	 „От	 това	 голямо	 укре-
пително	 съоръжение	 има-
ме	една	голяма	петоъгълна	
кула,	 голяма	 трикорабна	
и	 триабсидна	 куполна	
базилика	 –	 по-голяма	 от	
тази	на	Градище,	две	пещи	
за	 строителна	 керамика.	
Произвеждат	 се	 тухли	 на	
базата	 на	 находище	 на	
естествена	 глина.	 Пещи-
те	 са	 двукамерни	 и	 при	
едно	зареждане	се	поста-
вят	около	1200	тухли.	Това	
не	бива	да	ни	учудва,	тъй	
като	през	периода	на	Рим-
ската	империя	са	осъщест-
вени	 най-мащабните	 стро-
ежи	в	земите	на	Европа.“
	 От	 периода	 на	 Първо-
то	 българско	 царство	 тук	

е	 засвидетелстван	 живот,	
чийто	разцвет	е	през	Вто-
рото	 българско	 царство,	
откогато	 е	 характерната	
за	 градските	 центрове	
структура.	 Има	 укрепе-
но	 ядро	 –	 най-източната	
част,	 която	 е	 естествено	
укрепено	възвишение.	Има	
подградие	–	също	защите-
но	с	крепостна	стена.	Има	
неукрепена	градска	част	и	
два	некропола.	
	 „Цитаделата	 е	 много	
интересна.	Тя	е	Балканска	
форма	 на	 замък,	 отчасти	
доближаващ	се	до	извест-
ните	 ни	 в	 Западна	 Евро-
па.	 На	 площ	 от	 200	 кв.	
м	 първоначално	 възниква	
една	 укрепена	 кула	 „дон-
жон“.	 Дебелината	 на	 сте-
ните	 е	 до	 2	м.	След	 това	
–	 с	 течение	 на	 времето,	
са	 построени	 крепостна	
стена,	 допълнителни	 кули	
и	вътрешни	части.	Едно	от	
тези	помещения	е	опреде-
лено	 като	 кухненско,	 тъй	
като	 са	 открити	 мидени	
черупки,	животински	кости	
и	 керамика.	 На	 платовид-
ната	 част	 е	 разположена	

църквата.	 Местният	 боля-
рин	 е	 владетел	 на	 тази	
област.	 Откритите	 много-
бройни	 цветни	 кубчета	 от	
стъкло	дават	основание	да	
се	смята,	че	върху	фасада-
та	на	„донжон“-а	има	раз-
положено	пано.	Възможно	
е	 да	 изобразява	 светец,	
който	 пази	 мястото,	 или	
геометрични	 и	 растител-
ни	елементи.	Това	е	един-
ствен	 по	 рода	 си	 случай	
в	 област	 Габрово.	 В	 раз-
валините	 на	 базиликата	 е	
построена	малка	църква,	а	
наоколо	има	 голям	некро-
пол	със	120	погребения.“
	 Именно	 некрополът	
дава	много	богати	находки	
на	 учените.	Там	 са	 откри-
ти	 ленти	 от	 сърма,	 които	
се	 поставят	 върху	 глава-
та,	 закрепват	 се	 със	 сре-
бърни	 игли	 и	 вероятно	 са	
предшественик	 на	 по-къс-
но	 практикуваното	 от	 же-
ните	сокайно	забраждане.	
	 Средновековният	 град	
край	 днешното	 село	 Кра-
молин	 се	 намира	 много	
близо	 до	Търново.	 Владе-
телят	 му	 най-вероятно	 е	

част	 от	 столичната	 ари-
стокрация.	 За	 първи	 път	
името	на	селището	е	зас-
видетелствано	 в	 турските	
регистри	от	ХV	век,	където	
се	среща	като	Карамолин	
и	 Макри.	 Макри	 вероят-
но	е	оригиналното	име	на	
средновековния	град.	Има	
венециански	 документи,	
че	 са	 продадени	 роби	 от	
Макри,	 за	 които	 изследо-
вателите	 смятат,	 че	 са	 от	
този	район.	
	 За	името	Крамолин	се	
смята,	че	идва	от	крамола	
(кавга).	 Други	 застъпват	
версията,	 че	 Крамолин	
е	 човешко	 име,	 което	 не	
е	 запазено	 днес.	 То	 се	
среща	 в	 някои	 славянски	
земи.	 След	 нашествие-
то	 на	 османските	 турци	
животът	 не	 прекъсва.	 По	
време	 на	 кърджалийските	
нападения	през	ХVІІІ	и	ХІХ	
век	 в	 запазената	 крепост	
се	крие	населението.	
	 Росен	 Йосифов	 набля-
га	 на	 факта,	 че	 това	 е	
едно	 богато	 на	 история	 и	
лесно	 за	 социализиране	
място,	 до	 което	 води	 че-
рен	път.		

Õèлядîлåòèя жèвîò, ñъхраíåíè в зåмèòå íа дíåшíîòî ñåлî Крамîлèí

	 Севлиевският	 Дневен	
център	 за	 възрастни	 хора	
с	 увреждания	 „Добрина“	
ежедневно	 осигурява	 под-
крепа	 на	 ползвателите	 с	
цел	 подобряване	 на	 ка-
чеството	 на	 живот	 на	 хо-
рата	 с	 увреждания.	 Той	
стартира	 през	 септември	
2017	 година.	 Финансиран	
е	от	Оперативна	програма	
„Развитие	 на	 човешките	
ресурси“.
	 	Подкрепата	е	насоче-
на	към	универсалните	пра-
ва	 и	 ценности	 на	 човека	
-	 правото	на	достойнство,	
равни	 възможности,	 не-
зависим	 живот,	 участие	 и	
принос	в	обществото,	про-
мяна	на	жизнената	среда,	

така	че	да	включва	хората	
с	 различни	 увреждания	 и	
да	 използва	 техните	 ре-
сурси,	 съобщават	 от	 Об-
щина	Севлиево.
	 От	април	в	Дневен	цен-
тър	„Добрина“	стартира	ци-
къл	 от	 16	 екскурзии.	 До	
момента	 са	 реализирани	
три	 от	 тях	 -	 до	 Габрово	 и	
Соколски	 манастир,	 Вели-
ко	 Търново,	 древноримски	
град	Никополис	ад	Иструм.
	 Спазени	 бяха	 всички	
изисквания	 за	 провежда-
нето	 на	 безопасно	 и	 спо-
койно	 пътуване	 и	 послед-
ващи	 дейности,	 заложени	
в	 плана	 за	 екскурзията.	
Транспортирането	 се	 из-
вършва	с	лицензиран	пре-

воз.
	 В	 Габрово	 беше	 посе-
тен	Домът	на	хумора	и	са-
тирата	 и	 бяха	 разгледани	
постоянно	 присъстващите	
изложби:	„Корените	на	га-
бровския	 хумор”,	 „Раят”,	
„Да	 живее	 карнавалът”,		
„Маската	-	лицето	на	праз-
ника”	и	„Грехът	-	българска	
възрожденска	 живопис”,	
както	и	временната	експо-
зиция	 „Черни	 докосвания.	
Почит	 за	 графикатурата“	 -	
самостоятелна	изложба	на	
професор	Иван	Газдов.
	 Във	 Велико	Търново	 в	
Музея	 на	 восъчните	 фи-
гури	 ползвателите	 имаха	
възможност	 да	 обогатят	
представите	 си	 за	 сред-

новековна	 България	 по-
средством	 разглеждане	
на	 28	 изящно	 изработени	
скулптурни	 фигури	 в	 реа-
лен	 размер	 на	 емблема-
тични	личности	от	Второто	
българско	царство	-	владе-
тели,	 боляри,	 обикновени	
хора	 и	 занаятчии,	 разпо-
ложени	 във	 възстановки	
на	 исторически	 събития	 и	
битови	 сцени.	 Предоста-
вена	 им	 беше	 професио-
нална	беседа	и	си	припом-
ниха	някогашните	занаяти,	
които	 самите	 те	 познават	
от	 своето	 детство	 -	 грън-
чарство,	ковачество,	стро-
ителство.
	 По	 време	 на	 посеще-
нието	 в	 историко-архео-

логическия	 комплекс	 Ни-
кополис	 ад	 Иструм	 полз-
вателите	 се	 чувстваха	 из-
ключително	 комфортно	 и	
приятно	предвид	факта,	че	
резерватът	 е	 разположен	
сред	 природата.	 Тишина-
та	 и	 спокойствието	 бяха	
полезни	 и	 им	 позволиха	
активна	почивка	извън	на-
товареното	и	шумно	за	тях	
градско	ежедневие.	С	вни-
мание	 и	 интерес	 разгле-
даха	 всички	 археологиче-
ски	открития	в	комплекса.	
Разходиха	се	по	съхранен,	
автентичен	римски	път.
	 В	 ЕМО	 „Етър“	 ползва-
телите	 си	 припомниха	 ав-
тентични	 народни	 занаяти	
и	с		удоволствие	посетиха	

кафе-странноприемницата	
в	 архитектурния	 резерват.	
При	посещението	си	в	Со-
колския	 манастир	 отбор	
„Добрина“	 се	 наслади	 на	
красивата	 и	 живописна	
природа	 и	 обядва	 на	 от-
крито	 -	 на	 поляна,	 под	
слънчевото	 синьо	 небе,	 в	
изключително	 добро	 на-
строение.
	 Участието	 в	 екскур-
зиите	 предизвика	 сил-
но	 чувство	 на	 вълнение	
и	 радост	 в	 участниците.	
Силно	 активизиран	 беше	
ентусиазмът	 им,	 защото	
чрез	 пътуването	 на	 раз-
лични	места,	които	самос-
тоятелно	не	биха	могли	да	
посетят	поради	финансови	

затруднения	 или	 затруд-
нено	 придвижване,	 им	 бе	
дадена	възможност	за	ак-
тивно	социално	включване	
и	общуване.
	 За	 изминалия	 пери-
од	 от	 старта	 на	 работата	
на	 център	 „Добрина“	 са	
изградени	 стабилни	 отно-
шения	 на	 доверителност	
между	 екипа	 на	 Центъра	
и	 ползвателите.	 Постигна-
то	 е	 високо	 качество	 при	
предоставяне	 на	 социал-
ната	услуга	както	по	отно-
шение	 на	 методологията	
на	 работа,	 така	 и	 по	 от-
ношение	 на	 пълноценност	
и	 хуманност	 в	 директното	
човешко	 общуване	 и	 под-
крепа.

Сåвлèåвñкèяò цåíòър „Дîáрèíа” дîñòавè радîñò íа хîра ñ уврåждаíèя                                                                    
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Те	 имат	 и	 високи	 потре-
бителски	качества	и	ефек-
тивност	 при	 новородени	
и	деца	до	36	месеца.	При	
редовен,	 минимум	 10-дне-
вен,	 прием	 двете	 добав-
ки	 действат	 синергично	 и	
нормализират	 липсващата	
или	 нарушена	 микрофло-
ра.	 Коликите,	 диарията,	
запекът	и	дисбактериозата	
се	 преустановяват.	 Здра-
вословното	 състояние	 на	
участниците	 в	 изследва-
нето	 се	 подобрява	 както	
по	отношение	на	наблюда-
ваните	показатели,	 така	и	
цялостно.	
	 Употребата	 на	 двете	
хранителни	 добавки	 не	

дава	 никакви	 странични	
ефекти.	 Съставът	 на	 „На-
рине”	 и	 „Нарине	 макс”	 и	
резултатите	от	клиничното	
проучване	 дават	 основа-
ние	 те	 да	 се	 препоръчват	
за	употреба	при	новороде-
ни	и	деца	до	3	години	при	
проблеми	 със	 стомашно-
чревния	 тракт	 -	 дисбакте-
риоза,	колики,	запек,	раз-
стройство,	 както	 и	 след	
антибиотично	 лечение.	
Липсата	 на	 консерванти,	
оцветители,	 ГМО	 и	 други	
синтетични	 агенти,	 както	
и	 живата	 форма	 на	 кул-
турите	 в	 състава	 съответ-
ства	на	съвременните	тен-
денции	за	създаването	на	
пробиотични	 хранителни	

добавки.	 Цялото	 клинично	
изследване	 е	 публикувано	
на	интернет	страницата	на	
медицински	 център	 „Уни-
мед“	 www.unimed.bg	 и	 на	
сайта	 на	 производителя	
www.medbio-bg.eu	.
 - Г-н Лесев, имате ли 
още изненади?
	 -	 Да,	 до	 няколко	 сед-
мици	 в	 специално	 създа-
деното	дружество	„Нарине	
България“	АД	пускаме	пър-
вото	 на	 българския	 пазар	
ацидофилно	 мляко	 с	 мар-
ката	 „Нарине”,	 заквасено	
с	 бактерията	 Lactobacillus	
acidophilus	 щам	 317/402.	
Ацидофилното	 мляко	 се	
приготвя	чрез	подквасване	
на	пастьоризирано	прясно	

мляко	 под	 въздействието	
на	 ацидофилни	 бактерии	
Lactobacillus	 acidophilus.	
Понякога	 може	 да	 има	 и	
други	 видове	 бактерии	 в	
млякото.	
	 Това	 мляко	 съчетава	
качествата	на	живите	аци-
дифилни	 бактерии	 щам	
317/402,	 техните	 метабо-
лити	 и	 добавените	 в	 про-
дукта	 пребиотици	 инулин	
и	 пектин,	 затова	 сме	 го	
нарекли	„Ацидофилно	мля-
ко	 „Нарине”.	 Повече	 от	
мляко”.	Сега	стартираме	с	
него,	 постепенно	 ще	 раз-
ширяваме	 гамата	 на	 аци-
дофилните	 продукти,	 но	
нека	 да	 имаме	 повод	 за	
нови	срещи	и	по-нататък.

Иваí Лåñåв: „Епèдåмèяòа íа XXI вåк å дèñáакòåрèîзаòа”

	 Отборът	 на	 „Чардафон“	
загуби	 първата	 среща	 от	
финала	 за	 3-4-то	 място	 в	
държавното	първенство	по	
хандбал	 при	мъжете	 и	 на-
прави	 много	 трудна	 зада-
чата	си	да	дублира	бронзо-
вите	медали	от	2017-та.	
	 В	зала	„Орловец“	Хрис-
то	 Данаилов	 и	 съотбор-
ниците	 му	 отстъпиха	 на	
„Спартак“	 (Варна)	 с	 27:29	
и	 сега	 трябва	 да	 спече-
лят	 задължително	 мач	 №	
2	 край	 морето,	 ако	 искат	
да	 останат	 в	 битката	 за	
третото	място.	Домакините	
играха	слабо	и	логично	от-

стъпиха.	 „Чардафон“	 беше	
без	 Слав	 Колев,	 Евлоги	
Вълчанов	 и	 Георги	 Нико-
лов,	а	невъзстановеният	от	
получената	тежка	травма	в	
Добрич	 Христо	 Данаилов	
не	 беше	 на	 терена	 през	
първото	полувреме.	
	 След	 блестящи	 изяви	
на	вратаря	Ивайло	Костов	
„Спартак“	 поведе	 с	 1:4	 и	
4:7.	Николай	Цветков	също	
направи	 добри	 спасява-
ния	 на	 габровската	 врата	
и	 само	 това	 попречи	 на	
гостите	 да	 натрупат	 още	
по-сериозна	разлика.	Про-
блясък	 в	 рамките	 на	 три	

минути	доведе	до	изравня-
ване	(7:7)	и	с	гол	на	Миро-
слав	Денчев	„Чардафон“	за	
пръв	път	в	мача	поведе,	но	
след	това	варненци	отново	
поеха	 лидерството	 и	 се	
оттеглиха	 на	 почивката	 с	
аванс	-	11:13.	
	 Христо	 Данаилов	 усе-
ти,	 че	 нещата	 не	 отиват	
в	 добра	посока	и	 влезе	 в	
игра,	 въпреки	 че	 не	 беше	
тренирал	 цяла	 седмица.	
Появата	 му	 се	 усети	 мо-
ментално.	 Габровският	 тим	
записа	силна	серия	от	6:0	
и	 поведе	 с	 18:16.	 Някъде	
там	 обаче	 свърши	 всич-

ко	 хубаво	 за	 домакините.	
Основни	фигури	в	състава	
изневериха,	 а	 младоците	
Петко	 Петков,	 Цветелин	
и	 Стефанос	 Захов	 сякаш	
прегоряха.	 Отборът	 допус-
на	прекалено	много	грешки	
и	 в	 двете	 фази	 на	 играта	
и	 „Спартак“	 се	 възползва.	
Четири	минути	 преди	 края	
„Чардафон“	 все	 още	 воде-
ше	 с	 един	 гол,	 но	 гостите	
успяха	 да	 реализират	 че-
тири	поредни	попадения	в	
края	и	триумфираха	в	зала	
„Орловец“	с	27:29.
	 Марио	Янчев	беше	най-
резултатен	 за	 домакините	

с	 9	 точни	 попадения,	 Пет-
ко	Петков	вкара	 6,	 три	от	
които	 от	 линията	 за	 из-
пълнение	 на	 7-метров	 на-
казателен	 удар,	 Димитър	
Петков	добави	5,	а	Христо	
Данаилов	-	4.	За	„Спартак“	
Здравко	 Славов	 отбеляза	
10	гола,	Владимир	Няголов	
-	5.
	 Втората	 среща	 от	 фи-
налната	серия	за	3-4	място	
е	във	Варна.	При	нова	по-
беда	 на	 „Спартак“	 битката	
приключва.	Ако	„Чардафон“	
съумее	 да	 спечели,	ще	 се	
играе	решителен	трети	мач	
отново	в	зала	„Орловец“.												

„Чардафîí” ñå îòдалåчè îò áрîíза
	 На	 проведеното	 в	 Ло-
веч	 отворено	 държавно	
първенство	 по	 джу	 джицу	
отборът	 на	 Габрово,	 пред-
ставен	 от	 Цветомир	 Кути-
нов	и	Радослав	Иванов,	 с	
треньор	Христо	Колев,	зае	
трето	 място.	 Шампиони	
станаха	европейските	пър-
венци	от	Русе,	а	на	второ	
място	се	класира	тимът	на	
Велико	Търново.
	 Христо	 Колев	 участва	
и	като	съдия	в	първенство-
то	 в	 раздел	 Дуо	 система	
джу	 джицу.	 Сенпай	 Колев	
води	 и	 начинаеща	 група		
по	 джудо	 за	 6,	 7	 и	 8-го-

дишни,	които	на	7	и	8	юни	
ще	 направят	 първото	 си	
участие	на	силен	междуна-
роден	турнир	в	град	Варна.

Трåòî мяñòî за îòáîра íа 
Гаáрîвî пî джу джèцу

	 Магнетично	 и	 приказ-
но	 –	 така	 зрителите	 оп-
ределиха	 най-мащабното	
събитие	 от	 6Fest	 Габрово	
2018,	 светлинният	 карна-
вален	парад.	Деца	и	въз-
растни	 вървяха	 в	 общо	
шествие	 заедно	 с	 10-те	
артисти	от	Театър	на	огъня	
и	 сенките	 „Fireter”,	 които	
бяха	 облечени	 в	 светещи	
костюми,	 на	 кокили	 и	 се	
движиха	 с	 голяма	 свете-
ща	 конструкция.	 Парадът	
завърши	 с	 огнено	 шоу	 и	
пироефекти,	 а	 зрителите	
бяха	 изпълнили	 площад	
„Възраждане“	в	Габрово.
	 Второто	 издание	 на	
Международен	 фестивал	
за	 градски	 изкуства	 и	
щастие	 6Fest	 се	 проведе	
от	18	до	20	май	в	Габрово,	
паралелно	 с	 Карнавала	
на	града.
	 Капризното	 майско	

Свåòлèííèяò карíавалåí парад íа 6Fest - маãíåòèчåí è прèказåí
време	 поднесе	 изненади	
на	 фестивала.	 Проливен	
дъжд	 беляза	 откриването	
на	 фестивала	 на	 18	 май.	
Прогнозата	 за	 гръмоте-
вични	 бури	 и	 жълт	 код	
за	 опасно	 време	 на	 19	
май	 промениха	 времето	
и	мястото	на	много	от	съ-
битията,	 които	 се	 случва-
ха	изцяло	на	открито.	До	
последно	 не	 беше	 ясно	
дали	 времето	 изобщо	 ще	
позволи	 балонът	 за	 кас-
кадата	 на	Дани	Белев	 да	
се	 издигне	 в	 небето,	 но	
известният	с	рисковите	си	
изпълнения	 маг	 от	 „Куик	
Хендс	 Проджект“	 изпълни	
каскадата	 от	 летящия	 ба-
лон,	 неслучайно	 нарече-
на	 „Предизвикателството	
на	 Худини“.	 Дани	 увисна,	
завързан	 в	 усмирителна	
риза	 и	 на	 въже	 над	 ста-

дион	„Априлов“	в	Габрово,	
докато	 плътни	 дъждовни	
облаци	вече	бяха	напълно	

„предизвикателството“.	
	 Уличните	 артисти	 на	
6Fest	събираха	множество	
публика	 от	 малки	 и	 го-
леми	 само	 с	 появата	 си.	
Георги	 Гъделев	 от	 „Соул-
мейд“	изигра	марионетно-
то	шоу	„Кабаре	на	конци“	
два	 пъти	 –	 пред	 Спортна	
зала	 „Орловец“	 и	 в	 Гра-
динката	с	мечето.	
	 Трима	 циркови	 арти-
сти	 пътуваха	 през	 вре-
мето	 и	 пространството	
на	 своя	 парен	 велосипед	
–	 това	 бяха	 унгарците	
от	 „Firebirds”	 с	 предста-
влението	 им	 „Steam	 on”.	
Техният	 парад	 на	 кокили,	
съпроводен	 от	 музика	 на	

вите	номера	на	„Firebirds”	
и	 премиерата	 на	 новото	
шоу	 на	 „Цирк	 де	 ла	 Лю-
лин“	 и	 Диего	 Контрерас	
от	 Венецуела	 събраха	
двойно	повече	публика	от	
миналогодишното	издание	
на	 6Fest	 и	 Градинката	 с	
мечето	се	оказа	тясна	за	
почитателите	 на	 уличните	
изкуства.
	 За	 първото	 издание	
на	 безплатната	 туристи-
ческа	 обиколка	 Gabrovo	
Free	Tour	имаше	гости	чак	
от	 Германия.	 Участниците	
в	тура	научиха	любопитни	
факти	 за	 града	 –	 защо	
Габрово	е	наричан	Градът	
на	 мостовете	 или	 Градът	
на	 стоте	 паметника,	 къде	
се	 е	 намирала	 оригинал-
ната	 сграда	 на	 първото	
новобългарско	 светско	
училище,	 кой	 е	 най-ста-

тал	 днес	 се	 казва	Шести	
участък	и	кои	са	чудесата	
на	Габрово.
	 Вторият	международен	
фестивал	 за	 улични	 из-
куства	 6Fest	 завърши	 с	
важна	 новина.	 Следващо-
то	 издание	 на	 фестивала	
ще	 бъде	 напълно	 самос-
тоятелно	от	Карнавала	на	
Габрово.	
	 Конкретни	 дати	 още	
не	 са	 ясни,	 но	 най-веро-
ятно	ще	бъде	през	лятото	
или	 есента,	 както	 обяви	
създателят	 и	 фестивален	
директор	на	6Fest	Момчил	
Цонев.	
	 Проектът	 на	 сдруже-
ние	 „Обществен	 комитет	
„Васил	Левски“	–	Габрово“	
се	 осъществява	 с	 финан-
совата	подкрепа	на	Общи-
на	 Габрово	 по	 програма	
„Култура	 2018“.	 „100	 ве-
сти“	е	медиен	партньор	на	
фестивала.

живо,	сякаш	събуди	отно-
во	 майското	 слънце	 и	 то	
изгря	над	Габрово.	Цирко-

закрили	слънцето.	На	ма-
гия	илюзионистът	се	осво-
боди	 и	 премина	 успешно	

рият	 запазен	 архитекту-
рен	обект	в	Габрово,	защо	
първият	 габровски	 квар-
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	 Още	 една	 шампионска	
титла	влезе	в	богатата	вит-
рина	 на	 хандбален	 клуб	
„Бъки“.	 Извоюваха	 я	 мо-
мичетата	 до	 12	 години	 на	
клуба,	 водени	 от	 треньора	
Симеон	Коев	и	помощнич-
ките	му	Габриела	Цонева	и	
Карина	 Съменова.	 Малки-
те	 габровски	 хандбалистки	
триумфираха	във	финалите	
на	държавното	първенство	
за	 тази	 възраст,	 които	 се	
проведоха	 в	 рамките	 на	
три	 дни	 в	 спортна	 зала	
„Орловец“.	 10	 отбора	 вля-
зоха	 в	 битка	 за	медалите.	
В	 първата	 фаза	 те	 бяха	

разделени	 в	 две	 предва-
рителни	 групи.	В	 група	 „А“	
ярко	 изпъкна	 съставът	 на	
„Свиленград“.	 В	 група	 „Б“	
не	 по-малко	 категорични	
бяха	 домакините	 от	 ХК	
„Бъки“.	Габровските	хандба-
листки	стартираха	със	17:5	
срещу	 тима	 на	 „Павлике-
ни“,	 след	 което	 отнесоха	
отбора	 на	 „Васил	 Левски“	
(Нови	 Пазар)	 с	 29:0,	 със-
тава	 на	 „Панагюрище“	 с	
20:3	 и	 „Поморие“	 със	 17:2.	
На	 полуфиналите	 фавори-
тите	„Бъки“	и	„Свиленград“	
също	не	 срещнаха	 затруд-
нения.	 Габровският	 отбор	

разгроми	 „Мартен	 67“	 с	
21:3,	 с	 6	 гола	 на	 Пламе-
на	 Денева,	 5	 на	 Светла	
Николаева	 и	 4	 на	Моника	
Тотева.	 Съставът	 на	Тефик	
Парафитов	 пък	 се	 наложи	
с	11	гола	разлика	над	тима	
на	„Панагюрище“	-	24:13.
	 В	 двубоя	 за	 златните	
медали	момичетата	от	Сви-
ленград	 изглеждаха	 малко	
по-притеснени	 и	 това	 се	
отрази	 върху	 представяне-
то	им	в	срещата.	„Бъки“	по-
веде	с	гол	на	Пламена	Де-
нева	и	до	края	не	изпусна	
лидерството.	В	средата	на	
полувремето	 габровският	

тим	имаше	три	гола	аванс	
(6:3),	 а	 първите	 20	 минути	
приключиха	 при	 резултат	
10:6.	 Втората	 част	 започ-
на	 с	 два	 точно	 изпълнени	
7-метрови	наказателни	уда-
ра	 от	 Диана	 Алексиева	 и	
съставът	 на	 „Свиленград“	
съкрати	 наполовина	 изо-
ставането	си,	но	„бъкитата“	
не	се	поддадоха	на	напре-
жението	и	отвърнаха	с	три	
поредни	попадения	за	13:8.	
Малко	 по-късно	 избранич-
ките	 на	 Симеон	 Коев	 на-
правиха	 още	 една	 добра	
серия	 от	 пет	 безответни	
гола	 за	 20:11	 и	 това	 сло-

жи	край	на	интригата.	Фи-
налният	 съдийски	 сигнал	
дойде	при	11	гола	разлика	
в	полза	на	новите	шампи-
онки	-		25:14.	Паола	Петро-
ва	беше	най-резултатна	за	
победителките	 във	 финала	
с	 8	 точни	 попадения.	 По	
6	 гола	 отбелязаха	 Тереза	
Върбанова	и	Светла	Нико-
лаева,	 5	 добави	 Пламена	
Денева.	За	отбора	на	„Сви-
ленград“	9	пъти	се	разписа	
Диана	Алексиева.
	 В	 малкия	 финал	 за	
бронзовите	 отличия	 отбо-
рът	на	„Панагюрище“	побе-
ди	„Мартен	67“	с	18:12.	

	 Три	от	шампионките	на	
„Бъки“	 бяха	 отличени	 и	 с	
индивидуални	 награди.	 Иг-
ралата	 блестящо	 в	 целия	
турнир	Анджелина	Пенчева	
напълно	 заслужено	 беше	
определена	 за	 най-добър	
вратар	 на	 първенството.	
Тереза	 Върбанова	 и	 Свет-
ла	Николаева	пък	намери-
ха	 място	 в	 златната	 сед-
мица	 на	 финалите.	Това	 е	
трета	 титла	 за	 ХК	 „Бъки“	
през	2018-та.	Шампионския	
трофей	 вече	 вдигнаха	 де-
войките	 до	 19	 години	 и	
женският	 отбор	 на	 клуба,	
а	момичетата	до	11	г.	спе-

челиха	 бронзови	 отличия.	
Предстоят	финалите	на	де-
войките	до	16	и	до	14	г.			
	 Със	 златните	 медали	
се	 окичиха:	 Пламена	 Де-
нева,	 Паола	 Петрова,	 Мо-
ника	Тотева,	Траяна	Найде-
нова,	 Анджелина	 Пенчева,	
Светла	 Николаева,	 Никое-
ла	Цвяткова,	Ивайла	Дими-
трова,	 Тереза	 Върбанова,	
Филаделфия	 Иванова,	 Гер-
гана	 Денева,	 Полина	 Ко-
лева,	 Божидара	 Минчева,	
Александра	 Попова,	 Яна-
Роси	Симеонова.	Треньори:	
Симеон	Коев,	Габриела	Цо-
нева,	Карина	Съменова.	

Мîмèчåòаòа дî 12 ãîдèíè дîíåñîха òрåòа òèòла íа ÕК „Бъкè” за 2018-òа

заРКО ЦВЕТаНОВ

	 Равенство	 и	 загуба	
записаха	 двата	 габровски	
отбора,	 състезаващи	 се	
в	 Северозападната	 Трета	
лига,	 в	 28-я	 кръг.	 „Янтра	
Габрово“	 прие	 на	 стади-
он	„Христо	Ботев“	състава	
на	„Левски	2007“	и	записа	
реми	-	1:1.	Цветан	Петров	
откри	 за	 гостите	 в	 30-та	
минута	 на	 срещата,	 а	 ка-
питанът	 на	 домакините	
Пламен	 Кожухаров	 израв-
ни	 в	 80-та.	 С	 актив	 от	
40	 точки	 „Янтра	 Габрово“	
заема	 седма	 позиция	 в	
класирането,	а	отборът	на	
„Левски	2007“	е	шести	с	45	
точки.	Съставът	на	„Янтра	

1919“	 загуби	 с	 1:2	 при	ви-
зитата	 си	 на	 „Севлиево“	
и	два	кръга	преди	края	на	
първенството	 остава	 на	 5	
точки	от	спасителната	14-а	
позиция.	 В	 Севлиево	 до-
макините	поведоха	с	2:0,	с	
голове	на	Димитър	Байда-
ков,	 а	 в	 краь	 на	 срещата	
Стилян	 Михайлов	 реали-
зира	 почетно	 попадение	
за	 „Янтра	 1919“.	 Воденият	
от	 Светлин	 Иванов	 отбор	
остава	на	предпоследното	
15-о	 място	 с	 20	 точки,	 а	
отлично	представящият	се	
през	пролетта	тим	на	„Се-
влиево“	е	втори	с	58	точки.
	 В	 предпоследния,	 29-и	
кръг,	 е	 градското	 дер-
би	 „Янтра	 1919“	 -	 „Янтра	

Габрово“.	Мачът	 е	 в	 неде-
ля,	 27	май,	 от	 18	 часа	 на	
стадион	„Априлов“.

Северозападна Трета 
лига, резултати XXVIII 

кръг:
„Бдин“	 (Видин)	 -	 „Мизия“	
(Кнежа)	-	4:1,
„Ботев“	(Луковит)	-	„Парти-
зан“	(Червен	бряг)	-	3:2,
„Кариана“(Ерден)	-	„Янтра“	
(Полски	Тръмбеш)	-	8:0,
„Вихър“	 (Славяново)	 -	
„Академик“	(Свищов)	-	2:0,
„Янтра“	 (Габрово)	 -	 „Лев-
ски	2007“	(Левски)	-	1:1,
„Севлиево“	 -	 „Янтра	 1919“	
(Габрово)	-	2:1,
„Първа	атомна“	(Козлодуй)	
-	„Спартак“	(Плевен)	-	5:1,
„Трявна“-„Павликени“	-	2:1.	

Заãуáа è равåí за ãаáрîвñкèòå îòáîрè в 
28-я кръã íа Сåвåрîзападíаòа Трåòа лèãа


