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	 Трудно	 е	 да	 говориш	за	Светлин	Русев.	Особено	 сега...	
Посмъртно,	в	навечерието	на	85-я	му	рожден	ден,	в	очакване	
на	най-мащабната	изложба	в	живота	му	и	книга	със	споме-
ни,	 размисли,	 документи	 и	 разбира	 се,	 творби.	 Странно	 е	
как	оценяваме	нещо,	едва	когато	го	изгубим.	Когато	слушах,	
четях	и	гледах	за	него,	не	можех	да	осмисля	колко	е	значим	
всъщност.	
	 Възхищавах	му	се,	но	някак	дистанцирано,	сякаш	не	раз-
бирах	мащаба...	Толкова	голям,	та	все	едно	беше	нереален.	
Едва	когато	се	докоснах	до	него,	когато	ме	озари	харизмата	
му,	открих	гения.	Светлин	Русев	беше	човек	с	огромна	душа,	
с	ненадминат	интелект,	 с	 тънко	чувство	за	хумор.	Творец	с	
неподправен	 маниер,	 чиито	 картини	 носят	 одухотвореност,	
която	се	постига	само	от	най-големите	майстори	на	четката.	
Общественик	с	кауза.	
	 Имаше	специално	отношение	 към	 Габрово.	Дали	 заради	
приятелството	 с	 Кольо	 Николов,	 дали	 заради	 факта,	 че	 в	
габровската	галерия	се	пази	една	от	любимите	творби,	които	
е	създавал	-	„На	кея“	(картината	е	участвала	в	Юбилейната	
му	 изложба	 по	 повод	 80-та	 годишнина),	 но	 той	 говореше	 с	
умиление	 за	 галерията.	 Споделяше,	 че	 още	 пази	 речта	 си	
от	откриването	и	често	си	я	препрочита.	Отиде	си	един	го-
лям	ЧОВЕК.	Без	аналог	в	съвременната	ни	култура.	Бореше	
се	 до	 последно	 с	 опростачването,	 вдигаше	 летвата	 високо.	
Ще	 липсва	 критичното	му	мислене,	 взискателният	 поглед	 и	
грижовното	отношение	към	изкуството.	Остава	творчеството	
му,	за	което	той	казваше:	„Безсмислена	е	„играта	на	багри	и	
цветове”,	ако	в	сърцевината	си	картината	не	носи	енергията	
и	чистотата	на	един	друг,	по-възвисен	духовен	свят.	Всъщност	
това,	 не	 външното	 майсторство	 определя	 трайния	 духовен	
живот	на	картината	във	времето.	Едни	произведения	остават	
само	 във	 времето	 си,	 други	 живеят	 в	 пространството	 със	
свое	 време,	 наречено	 вечност.	Това	 е	 и	 надеждата,	 и	 илю-
зията,	 че	светът	на	 картината	започва	над	нейните	външни	
привидности	и	носи	частици	от	душата	на	художника“.	
	 На	14	юни	в	Художествена	галерия	„Христо	Цокев“	откри-
ваме	изложба	 IN	MEMORIAM	с	творби	на	Светлин	Русев	от	
фонда	на	галерията.

Евгени Недев

	 Кметът	 на	 Габрово	 и	
председател	на	българска-
та	 делегация	 в	 Комитета	
на	регионите	Таня	Христо-
ва	 участва	 в	 гражданския	
диалог	 за	 морското	 бъде-
ще	 на	 Европа	 в	 Бургас.	
Дискусията	 по	 въпросите	
на	 морската	 политика	 се	
провежда	с	подкрепата	на	
Комитет	 на	 регионите	 на	
ЕС.
	 Целта	 на	 събитието	 е	
да	 обедини	 широк	 кръг	
местни,	национални	и	чуж-
дестранни	 участници,	 за	
да	бъдат	обсъдени	различ-
ни	аспекти	на	процеса	за	
развитие	 на	 морската	 по-
литика,	 по-специално	 тази	
в	 Черноморския	 регион.	
Събитието	е	в	рамките	на	
Европейския	морски	ден	и	
официална	 част	 от	 кален-
дара	на	българското	пред-
седателство	 на	Съвета	 на	
Европейския	съюз.
	 Сред	темите	на	дебата	

са:	 Интелигентно	 финан-
сиране	 на	 крайбрежни-
те	 проекти	 в	 рамките	 на	
ЕСФИ;	 Сини	 кариери	 и	
културно	 наследство	 -	 Ук-
репване	 на	 европейската	

идентичност	 чрез	 образо-
вание	 и	 култура;	 Общата	
политика	в	областта	на	ри-
барството	 и	 нейното	 въз-
действие	върху	добавената	
стойност	на	местните	мор-

ски	 общности;	 Подкрепа	
за	 регионалното	 развитие	
в	 областта	 на	 рибарство-
то	 в	 морските	 общини,	 в	
контекста	на	европейската	
политика	на	сближаване.

	 За	 девета	 поредна	 го-
дина	Арт	 Фест	 и	 Община	
Габрово	ще	зарадват	почи-
тателите	 на	 стойностното	
кино	 в	 Габрово	 с	 четири-
дневна	 програма	 и	 9	 от	
най-добрите	 заглавия	 на	
Международния	 фестивал	
София	филм	фест.
	 Програмата	 стартира	
на	 7	 юни	 (четвъртък)	 в	
18,00	 часа	 с	 най-новата	

творба	с	подписа	на	Шон	
Бейкър,	 режисьор-ембле-
ма	 на	 независимото	 кино	
в	Америка.
 „ПРОЕКТЪТ „ФЛОРИ-
ДА”	 („The	 Florida	 Project“,	
САЩ,	2017)	е	истинско	ки-
нобижу	и	беше	представен	
лично	 от	 автора	 си	 пред	
публиката	 в	 София	 през	
март.	Филмът	разказва	за	
живота	 на	 шестгодишната	

Мууни	 и	младата	 й	майка	
Хейли	–	татуирана	бунтар-
ка,	която	отглежда	дъщеря	
си	 ден	 за	 ден	 в	 евтиния	
хотел	 „The	 Magic	 Castle“,	
менажиран	 от	 Боби	 (ве-
ликолепна	 роля	 на	 Уилям	
Дефо,	 за	 която	 актьорът	
беше	 номиниран	 за	 на-
градите	 „Оскар“,	 „Златен	
Глобус“	 и	 БАФТА!)	 в	 по-
крайнините	 на	 Орландо,	

недалеч	 от	 Дисниленд.	
Бедността	 и	 липсата	 на	
сигурност	 не	 пречупват	
Мууни	и	Хейли,	които	уме-
ят	 да	 се	 забавляват	 там,	
където	 са,	 и	 с	 това,	 кое-
то	имат.	Жизнерадостната	
Мууни	и	нейните	приятели	
с	лекота	превръщат	всеки	
свой	ден	в	празник…
	 Прожекцията	 на	 вто-
рия	филм	в	първата	фести-

вална	 вечер	 –	 четвъртък,	
7	 юни,	 стартира	 в	 20,30	
часа	–	ще	бъде	представен	
„ЗА ТЯЛОТО И ДУШАТА“ 
(„On	Body	And	Soul“,	 Унга-
рия,	 2017)	 на	 унгарската	
режисьорка	 Илдико	 Ене-
ди.	 Особената,	 красива	
любовна	 история	 получи	
престижната	 „Златна	 меч-
ка“	на	фестивала	в	Берлин	
през	2017	година,	а	нейна-

та	авторка	представи	лич-
но	 филма	 си	 пред	 фести-
валната	 публика	 в	 София	
през	 март,	 когато	 беше	 и	
председател	 на	 Междуна-
родното	жури	на	СФФ.
	 Непосредствено	 след	
като	 Мария	 постъпва	 на	
работа	 в	 една	 кланица	 в	
Будапеща	като	контрольор	
по	 качеството,	 шушукани-
ята	 започват.	 Тя	 приема	
сериозно	 работата	 си	 и	
се	придържа	стриктно	към	
правилата.	Шефът	-	Ендре,	
който	 е	 малко	 по-възрас-
тен	от	нея,	също	е	тих	чо-
век.	Откривайки	духовните	
съвпадения	 помежду	 си,	
двамата	разбират,	че	съну-
ват	едни	и	същи	неща	и	се	
опитват	 да	 ги	 превърнат	
в	 реалност.	 Това	 е	 филм	
за	 страховете	 и	 несигур-
ността	да	се	откриеш	към	
хората	и	облекчението,	ко-
гато	 най-после	 го	 напра-
виш…		
	 В	 петък	 –	 8	юни,	 про-
грамата	 продължава	 в	
18,00	 часа	 с	 амбициоз-
ния	 нов	 проект	 на	 Вим	
Вендерс	 „ПОТАПЯНЕ” 
(„Submergence“,	 Германия-

Франция-Испания-САЩ,	
2017).	 Любовна	 история,	
която	 отвежда	 зрителя	 в	
напълно	 различните	 све-
тове	 на	 двамата	 главни	
герои	 Даниел	 Флиндърс	
и	 Джеймс	 Мор	 –	 в	 роли-
те	 са	 Алисия	 Викандер	 и	
Джеймс	 Макавой.	 В	 стая	
без	прозорци	на	африкан-
ското	 крайбрежие	 англи-
чанинът	 Джеймс	 Мор	 е	
пленник	 на	 джихадисти.	
Представяйки	 се	 за	 екс-
перт	 по	 състоянието	 на	
водните	 запаси,	 той	 отра-
зява	 активността	 на	 Ал-
Кайда	 в	 околността.	 След	
залавянето	 му	 е	 инсцени-
рана	 екзекуция	 и	Джеймс	
е	 отведен	 в	 Сомалия.	 На	
хиляди	 километри	 оттам,	
в	 морето	 край	 Гренлан-
дия,	 Даниел	 Флиндърс	 се	
подготвя	 за	 потапяне	 в	
морските	 дълбини.	 Тя	 е	
биоматематик,	 с	 френско-
австралийски	 произход,	
обсебена	от	живота	в	най-
големите	 морски	 дълбини.	
Киноразказът	 връща	 зри-
теля	 във	 времето	 до	 пре-
дишната	Коледа....

Оò 7 юíè - чåòèрè дíè ñòîйíîñòíî кèíî

Таíя Õрèñòîва учаñòва в дèалîãа за мîрñкîòî  
áъдåщå íа Еврîпа è Чåрíîмîрñкèя рåãèîí

„ПРОЕКТЪТ „ФЛОРИДА” АЛИсИя ВИКАнДЕР

Продължава на стр. 8

 in memoriam 

Свåòлèí Руñåв èмашå ñпåцèалíî îòíîшåíèå към Гаáрîвî

	 Веднага	 след	 края	 на	
Председателството	 стар-
тира	подготовката	за	след-
ващия	 програмен	 период.	
Това	 заяви	 заместник	 ми-
нистър-председателят	 То-
мислав	 Дончев	 на	 ини-
циираната	 от	 него	 в	 Ми-
нистерския	 съвет	 работна	
среща	 на	 управляващите	
органи	 на	 оперативните	
програми.	 Дончев	 подчер-
та,	 че	 трябва	 да	 засилим	
капацитета	 за	 правене	 на	
секторни	 политики,	 за	 да	
се	 постави	 програмиране-
то	 на	 европейските	 фон-
дове	 на	 здрава	 основа,	
която	 да	 води	 до	 реални	
ползи	за	страната.	По	ду-
мите	му,	 важен	 приоритет	
в	 подготовката	 на	 Бълга-
рия	 ще	 е	 засилването	 на	
регионалния	подход	в	пла-
нирането	 на	 инвестициите	

с	европейски	средства.	
	 До	 края	 на	 Председа-
телството	 ще	 са	 налице	
проектите	не	само	на	Мно-
гогодишната	 финансова	
рамка,	 но	 и	 законодател-
ният	 пакет,	 касаещ	 упра-
влението	 на	 европейските	
структурни	и	инвестицион-
ни	фондове.			
	 Непосредствено	 след	
това,	 на	 8	 юни,	 България	
ще	 бъде	 домакин	 на	 кон-
ференция	 на	 високо	 по-
литическо	ниво,	където	за	
първи	 път	 високопоставе-
ни	 представители	 на	 дър-
жавите	членки	и	ключови-
те	 европейски	 институции	
ще	 коментират	 предложе-
нията	на	Европейската	ко-
мисия	и	ще	дадат	тласък	в	
дебата	за	приоритетите	за	
финансиране	в	следващия	
програмен	период.	

Тîмèñлав Дîíчåв: „Пîдãîòîвкаòа за 
ñлåдващèя прîãрамåí пåрèîд ñòраòèра 
вåдíаãа ñлåд края íа Прåдñåдаòåлñòвîòî”
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"VAIKAR RENTACAR"

 РУЖа ЛЮБЕНОВа
 
	 Млада	тревненка	беше	
осъдена	за	измама	на	три	
фирми	за	бързи	кредити	и	
изтеглянето	 на	 1300	 лева	
на	 името	 на	 своя	 колеж-
ка	 и	 близка	 приятелка.	С	
решение	 от	 17	 май	 т.	 г.	
тревненският	Районен	съд	
наказа	 Б.	 М.	 с	 условна	
присъда	 –	 седем	 месе-
ца	 лишаване	 от	 свобода,	
с	 три	 години	 изпитате-
лен	срок.	Две	от	измаме-
ните	 фирми	 -	 „Фератум	
България“	 ЕООД	 и	 „Вива	
Кредит“	ООД	 -	София,	 са	
предявили	 претенции	 за	
възстановяване	на	парите	
и	 съдът	 постанови	 Б.	 М.	
да	 им	 ги	 върне	 с	 лихви-
те,	 считано	от	месец	май	
2017	година.
	 Първата	 стъпка	 в	 из-

мамния	 механизъм	 била	
подсъдимата	 да	 помоли	
своята	 колежка	 и	 близка	
приятелка	да	изтегли	чрез	
компютъра	 й	 пари	 уж	 за	
себе	 си,	 а	 да	 й	 ги	 даде.	
Така	вече	имало	създаден	
електронен	 контакт	 с	 да-
нните	на	приятелката	и	Б.	
М.	не	пропуснала	възмож-
ността	да	се	възползва	от	
тях.	 В	 разстояние	 на	 пет	
дни	–	от	 3	до	8	май	2017	
г.,	 тя	 се	 свързала	 с	 три	
фирми	 за	 бързи	 кредити	
и	 изтеглила	 цитираната	
сума.
	 Сега	състав	на	тревне-
ския	 съд,	 с	 председател	
съдия	 Вяра	 Петракиева,	
постанови:	 „Признава	
подсъдимата	 Б.	 П.	 М.	 ...	
неосъждана,	 работеща	
...	 за	 виновна...	 че	 през	
периода	 03.05.2017	 г.	 –	

08.05.2017	 г.	 в	 гр.	Трявна,	
при	 условията	на	продъл-
жавано	 престъпление,	 с	
цел	да	набави	за	себе	си	
облага	 възбудила	 и	 под-
държала	 заблуждение	 у	
служители	 на	 небанкови	
финансови	 институции	 за	

предоставяне	 на	 креди-
ти,	 както	 следва:	 на	 3	
май	 2017	 г.	 възбудила	 и	
поддържала	 заблуждение	
у	 служител	 на	 „Фератум	
България“	ЕООД	 -	 гр.	Со-
фия,	 използващо	 систе-
ма	 за	 автоматизирана	

проверка	 и	 отпускане	 на	
кредит,	 като	 от	 IP	 адрес	
149.62...	 внесла	 компю-
търни	 данни	 относно	 об-
стоятелството,	 че	 лицето,	
което	 подава	 заявка	 за	
кредит	 и	 сключва	 дого-
вор	 за	 кредит	 №	 50...	 от	
03.05.2017	г.	е	Т...	и	с	това	
причинила	 имотна	 вреда	
на	 „Фератум	 България“	
ЕООД	 -	 гр.	 София	 в	 раз-
мер	на	400,00	лв.
	 На	 4	 май	 2017	 г.	 въз-
будила	 и	 поддържала	 за-
блуждение	у	К...	от	гр.	Со-
фия	–	служител	на	„Ай	Ти	
Еф	 Груп“	АД	 -	 гр.	 София,	
като	 от	 IP	 адрес	 149.62...	
внесла	компютърни	данни	
относно	 обстоятелството,	
че	 лицето,	 което	 подава	
заявка	за	кредит	и	сключ-
ва	 договор	 за	 кредит	 №	
171881	 от	 04.05.2017	 г.,	 е	

Т...	 и	 с	 това	 причинила	
на	 „Ай	 Ти	 Еф	 Груп“	 АД	 -	
гр.	София	имотна	вреда	в	
размер	на	400,00	лв.
	 На	 8	 май	 2017	 г.	 въз-
будила	 и	 поддържала	 за-
блуждение	 у	 служител	 на	
„Вива	 Кредит“	 ООД	 -	 гр.	
София,	 като	 от	 IP	 адрес	
149.62...	 внесла	 компю-
търни	 данни	 относно	 об-
стоятелството,	 че	 лицето,	
което	 подава	 заявка	 за	
кредит	 и	 сключва	 дого-
вор	 за	 кредит	 №	 535...	
от	 08.05.2017	 г.,	 е	 Т...	 и	
с	 това	 причинила	 имотна	
вреда	 на	 „Вива	 Кредит“	
ООД	-	гр.	София	в	размер	
на	 500,00	 лв.,	 или	 всич-
ки	имотни	вреди	на	обща	
стойност	1300,00	лв...“
	 „Осъжда	 подсъдимата	
Б.	П.	М.	 ...	да	заплати	на	
„Фератум	България“	ЕООД	

обезщетение	 за	 имущест-
вени	 вреди	 в	 размер	 на	
сумата	 от	 400,00	 лв.,	 ве-
дно	 със	 законната	 лихва	
от	3	май	2017	г.	до	оконча-
телното	й	заплащане.
	 Осъжда	 подсъдимата	
Б.	П.	М.	 ...	да	заплати	на	
„Вива	Кредит“	ООД	 обез-
щетение	 за	 имуществени	
вреди	в	размер	на	сумата	
от	 500,00	 лв.,	 ведно	 със	
законната	лихва	от	8	май	
2017	г.	до	окончателното	й	
заплащане.“
	 Освен	 всичко	 това	
подсъдимата	 тревненка	
ще	 плати	 юрисконсултски	
хонорар,	 държавна	 такса	
и	разноски	по	делото	бли-
зо	200	лева.
	 Присъдата	 може	 да	
бъде	обжалвана	пред	вто-
ра	инстанция	–	Окръжният	
съд	в	Габрово.																								

 37%	от	общия	обем	разхо-
ди	са	заделени	за	образо-
вание,	отчитат	от	местната	
власт	 в	 Севлиево.	 Акцен-
тите	 по	 изпълнението	 на	
бюджета	 за	 2017	 година	
представи	 Калина	 Геор-
гиева,	 заместник-кмет	 с	
ресор	 „Финанси“,	 на	 пуб-
личното	обсъждане	на	бю-
джета.
	 Тя	 представи	 основни-
те	 показатели	 за	 финан-
сова	стабилност	през	2017	
година.	 Не	 са	 допуснати	
просрочени	 задължения	
към	доставчици	от	първос-
тепенния	 и	 всички	 второ-
степенни	 разпоредители,	
а	всички	реални	потребно-
сти	 на	 бюджетните	 звена	

са	 покрити	 от	 ритмично-
то	 изплащане	 на	 субси-
диите.	 Общината	 отчита	
още	 висока	 събираемост	
на	 собствените	 приходи	 и	
преизпълнение	 на	 постъ-
пленията	 от	 данъчни	 при-
ходи.
	 Собствените	 приходи	
за	 2017	 година	 са	 в	 раз-
мер	на	9	166	556	лв.,	което	
е	 с	 1	 721	 381	 лв.	 повече	
спрямо	 данните	 от	 2016	 г.	
По	 този	начин	се	обезпе-
чават	 ангажиментите	 на	
Общината,	 свързани	с	 ве-
ществената	 издръжка	 на	
детски	 градини,	 кметства,	
социални	услуги	и	др.
	 37%	 от	 собствените	
приходи	 на	 Община	 Се-

влиево	 са	 от	 постъпили	
данъци	 на	 стойност	 3	 226	
408	 лв.	 Преизпълнение-
то	 на	 данъчните	 приходи	
спрямо	първоначално	раз-
четените	 средства	 е	 със	
177	хил.	лв.
	 Реализираните	 прихо-
ди	 през	 2017	 г.	 са	 27	 814	
322	 лв.	 Най-голям	 относи-
телен	дял	от	72%	са	транс-
ферите	 от	 републиканския	
бюджет	в	размер	на	20	007	
461	 лв.	 Разходите	 пък	 са	
общо	 33	 511	 830	 лв.,	 като	
27	814	322	лв.	са	отчетени	
по	 бюджетни	 сметки	 и	 5	
697	508	лв.	за	сметките	за	
средства	от	ЕС.	Разходите	
за	образование	 са	 с	 най-
голям	дял	и	представляват	

37%	от	общия	обем.	Общи-
ната	 е	 осигурила	 оптима-
лен	ресурс	за	реализация	
на	 инвестиционни	 разхо-
ди,	 свързани	 с	 ремонтни	
дейности,	 подобряване	 на	
инфраструктурата	 и	 при-
добиване	 на	 дълготрайни	
активи.
	 Представен	 бе	 и	 об-
щинският	 дълг,	 като	 за	
този	период	са	обслужва-
ни	 два	 банкови	 кредита,	
извършвани	 са	 плащания	
по	четири	заема	от	Фонда	
за	органите	на	местно	са-
моуправление	 в	 България	
ФЛАГ	 ЕАД	 и	 е	 ползван	
един	 временен	 безлихвен	
заем	 от	 централен	 бю-
джет.

	 Ден	 на	 отворените	
врати	 е	 обявен	 днес,	 30	
май,	 в	Кабинета	 за	отказ	
от	 тютюнопушене	 в	 Реги-
оналната	 здравна	 инспек-
ция	 в	 Габрово.	Поводът	 е	
31	 май	 –	 Световният	 ден	
без	тютюн.	
	 Той	 се	 отбелязва	 по	
традиция	всяка	 година	по	
инициатива	 на	 Световна-
та	 здравна	 организация	
в	страните	по	целия	свят,	
като	 се	 подчертават	 рис-
ковете	за	здравето,	свър-
зани	 с	 употребата	 на	 тю-
тюн,	 и	 се	 призовава	 за	
ефективна	 политика	 за	
намаляване	 на	 нивата	 на	
неговото	потребление.
	 За	2018	 година	 темата	
за	Световния	ден	без	тю-
тюн,	 определена	 от	 СЗО,	
е	 „Тютюн	 и	 сърдечни	 за-
болявания“.	СЗО	приканва	

държавите	 членки	 да	 ус-
корят	усилията	за	контрол	
на	тютюна,	което	ще	под-
помогне	 за	 предпазване	
здравето	 на	 обществото	
от	 вредите,	 причинени	 от	
употребата	 на	 тютюн,	 и	
за	намаляване	на	сърдеч-
носъдови	 заболявания,	
включително	 и	 инсулт.	
Целта	на	кампанията,	коя-
то	Световната	здравна	ор-
ганизация	 обявява	 през	
2018	г.,	е	да	се	подчертаят	
взаимодействията	 между	
употребата	 на	 тютюневи	
изделия	 и	 сърдечно-съдо-
вите	заболявания.	
	 В	 световен	 мащаб	 от	
сърдечно-съдови	 забо-
лявания	 умират	 повече	
хора,	 отколкото	 от	 всяка	
друга	 причина	 за	 смърт,	
а	 употребата	 на	 тютюн	
и	 излагането	 на	 тютюнев	

дим	 допринасят	 за	 при-
близително	 12	 процента	
от	всички	смъртни	случаи	
в	света	от	сърдечни	забо-
лявания
	 По	 повод	 кампанията	
разкритият	в	РЗИ	-	Габро-
во	 Кабинет	 за	 отказ	 от	
тютюнопушене	обявява	на	
30	май	Ден	на	отворените	
врати.	 На	 всички	 жела-

ещи	 ще	 бъде	 направено	
изследване	 за	 степента	
на	 зависимост	 с	 апарат	
за	измерване	на	съдържа-
нието	 на	 въглероден	 ок-
сид	 в	 издишвания	 въздух	
и	 нивото	 на	 карбоксихе-
моглобин	 в	 кръвта.	 Пред-
лага	 се	 също	 и	 консулта-
ция	за	ефективни	стъпки	в	
борбата	 с	 лошия	 навик	 и	

психологична	подкрепа	на	
борещите	се	с	 тази	зави-
симост.
	 В	няколко	 училища	на	
територията	 на	 областта	
ще	 се	 изнесат	 лекции	 по	
темата	 „Вредата	 от	 тю-
тюнопушенето”	 -	 в	 ПТГ	
„Д-р	 Никола	 Василиади”	
-	Габрово,	СУ	„Васил	Лев-
ски”	-	Севлиево,	ОУ	„Иван	
Вазов”	-	Габрово.
	 Организиран	 е	 изне-
сен	консултативен	кабинет	
за	 отказване	 от	 тютюно-
пушене	 във	 фирма	 АББ	
ЕООД	 -	 Севлиево	 на	 31	
май	от	10	до	13	часа.	
	 По	повод	Деня	без	тю-
тюн	 ще	 се	 разпростра-
няват	 здравно-информа-
ционни	материали	в	чети-
рите	 общини	 на	 областта			
Габрово,	Севлиево,	Трявна	
и	Дряново.	 • съобщения за ремонтни дейности

• Проверка на сметка
• УслУгите,	които предлагаме

водоснабдяване и канализация
 Г А б Р О в О

www.vik-gabrovo.com

Вик ооД - габрово, бул. „Трети март” 6
office@vik-gabrovo.com
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аНгЕЛ аНгЕЛОВ

	 Вече	 две	 десетилетия	
Гърция	 и	Република	Маке-
дония	 спорят	 по	 въпроса	
за	 официалното	 име	 на	
Република	Македония	и	не	
могат	да	стигнат	до	реше-
ние	 за	 името	 на	 новата	
независима	 държава	 Ма-
кедония.	
	 На	 срещата	 на	 Евро-
пейския	 съюз	 със	 Запад-
ните	 Балкани	 в	 София	
през	 месец	 май	 2018	 г.	
извън	 официалния	 дневен	
ред	 на	 срещата	 гръцки-
ят	 министър-председател	
Кипрас	и	македонският	му	
колега	 Заев	 отново	 об-
съждаха	 интензивно	 на	

двустранни	срещи	въпроса	
за	името	на	Република	Ма-
кедония.	В	медиите	изтече	
информация,	 че	 двамата	
премиери	 са	 обсъждали	
и	 името	 Илинденска	 Ма-
кедония.	 Управляващите	 и	
опозицията	 в	 Гърция	 от-
хвърлиха	 името	 Илинден-
ска	 Македония	 като	 не-
приемливо	 за	 тях,	 защото	
накърнява	 националните	
интереси	на	страната	им.	
	 Необяснимо	за	мене	е	
защо	България	не	реагира	
на	 правителствено	 равни-
ще	 за	 името	 Илинденска	
Македония,	 тъй	 като	 това	
име	 накърнява	 не	 само	
гръцките,	 а	 и	 български-
те	 национални	 интереси.	

Илинденското	 въстание,	
макар	 да	 се	 е	 провело	
в	 Югозападна	 Македония	
през	 месец	 август	 1903	
г.,	 по	 своя	 характер	 е	
и	 българско,	 а	 не	 само	
македонско	 въстание.	 И	
като	 българско	 въстание	
е	 признато	 от	 европей-
ските	 държави	 и	 Турция.	
Даване	 името	Илинденска	
Македония	 на	 Република	
Македония	 би	 означавало	
на	 практика	 за	 България	
да	 се	 откаже	 от	 своята	
история.	 Затова	 името	
Илинденска	 Македония	 е	
неприемливо	 и	 за	 Бълга-
рия.	Нашето	 правителство	
би	трябвало	по-активно	да	
вземе	 участие	 в	 прегово-

рите,	 които	 се	 водят	 за	
името	на	Република	Маке-
дония.
	 От	 решението	 на	 спо-
ра	за	името	й	зависи	при-
емането	на	Република	Ма-
кедония	в	НАТО.	България	
като	 братска	 и	 съседна	
страна	 е	 заинтересова-
на.	 Затова	 като	 човек	 на	
преклонна	 възраст,	 чийто	
дядо	 е	 убит	 при	 завоя	 на	
река	 Черна	 в	 Македония	
през	 Първата	 световна	
война,	 ще	 си	 позволя	 да	
изкажа	 и	 моето	 скром-
но	 мнение	 за	 името	 на	
Република	 Македония	 и	
то	 е,	 че	 най-справедли-
во	 и	 приемливо	 е	 името	
Нова	 Македония.	 Първо,	

това	 име	 отразява	 една	
историческа	 реалност.	 На	
Балканите	 в	 древността	
е	 съществувала	 гръцка-
та	 държава	 Македония,	
а	 днес	 съществува	 Репу-
блика	 Македония.	 Второ,	
името	Нова	Македония	по	
никакъв	начин	не	накърня-
ва	националните	интереси	
и	на	трите	държави	–	Бъл-
гария,	Гърция	и	Република	
Македония.	И	трето,	както	
на	 картата	 на	 света	 има	
държави	 като	 Нова	 Бри-
тания,	 Нова	 Гвинея,	 Нова	
Зеландия,	Нова	Ирландия,	
Нова	 Каледония	 и	 Нова	
Шотландия,	 така	 съвсем	
естествено	 е	 занапред	 да	
има	 държава	 Нова	 Маке-
дония.

адрес “100 вести“

Илèíдåíñка Макåдîíèя – íå! Нîва Макåдîíèя – да!

066/87-04-89, 
0888/255-318
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 - Получихте най-ви-
соката награда, която се 
дава на студент в ТУ. С 
какво я заслужихте, как-
ви са вашите постиже-
ния?
	 -	 Доц.	 Кукенска	 ме	
подтикна	 да	 кандидат-
ствам	 за	 тази	 награда.	
Условията	 бяха	 –	 отличен	
успех,	участие	в	национал-
ни	и	международни	олим-
пиади,	научни	публикации,	
спортни	постижения	и	т.	н.	
Както	казах,	успехът	ми	е	
пълен	отличен.	Освен	това	
имам	 научни	 публикации.	
В	 научната	 конференция	
в	 Шумен	 имам	 участие	
със	самостоятелен	доклад	
и	 в	 съвместен	 доклад	 с	
преподавателя	 по	 физи-
ка	 в	 нашия	 университет	
–	главен	асистент	Николай	
Ангелов.
	 В	Студентската	научна	
конференция	в	габровския	
Технически	 университет	
също	съм	участвал	с	нау-
чен	доклад.	Единият	от	са-
мостоятелните	 ми	 докла-
ди	 е	 за	 приложението	 на	
лазерите	 в	 изкуството.	 В	
него	става	дума	за	лазер-
ните	 нивелири	 и	 за	 едно	
явление,	 което	 се	 нарича	
индуцирана	лазерна	плаз-
мена	 емисия,	 благодаре-
ние	на	което	могат	да	се	
проектират	 изображения	
във	 въздуха.	 Вторият	 ми	
доклад	беше	за	сензорни-
те	дисплеи	–	устройство	и	
принцип	на	действие.
 - Определят ви като 
изключително любозна-
телен, винаги сте в реди-
ците на отличниците. Как 
поддържате това ниво, 
как се става отличник?
	 -	Формулата	за	отлич-
ник	 е	 една-единствена	 –	

отличник	се	става	само	с	
много	 упорит	 труд.	Талан-
тът	 също	е	важен.	Наука-
та	 не	 е	 лъжица	 за	 всяка	
уста.	Трябва	 да	 умееш	 да	
интерпретираш	 правилно	
материята,	 да	 умееш	 да	
я	 овладяваш,	 учейки	 я.	
Успехът,	 както	 казват,	 се	
постига	 с	 1%	 талант	 и	
99%	труд.	Най-ценната	ин-
вестиция	 според	 мен	 е	
инвестицията	във	времето.	
Тя	трябва	да	бъде	с	поло-
жителна	възвращаемост,	а	
това	се	случва,	 когато	се	
постигне	успех.
 - Завършил сте хума-
нитарни науки в НАГ. Кога 
решихте, че ще продъл-
жите в областта на ком-
пютрите?
	 -	Реших	 го,	когато	бях	
почти	 абитуриент	 в	Апри-
ловската	гимназия.	Въпре-
ки	 че	 бях	 ученик	 в	 хума-
нитарно	 училище,	 реших	
да	 се	 преориентирам	 и	
да	започна	да	уча	компю-
търни	 науки.	 Смятам,	 че	
когато	 човек	 учи	 някакво	
висше	 образование,	 тряб-
ва	 впоследствие	 да	може	
да	 се	 реализира	 в	 тази	
насока.		В	 противен	 слу-
чай	 всичко	 е	 само	 загу-
ба	 на	 средства	 и	 време.	
„Компютърни	 системи	 и	
технологии“	 е	 една	 перс-
пективна	 специалност,	 в	
която	 се	 реализират	 90%,	
а	 може	 би	 и	 повече	 от	
завършилите	 я	 студенти.	
Точно	 затова	 я	 избрах.	
Избрах	 Техническия	 уни-
верситет	 в	 Габрово,	 за-
щото	 съм	 чувал,	 че	 той	
предоставя	 обучение	 на	
достатъчно	добро	ниво,	за	
да	може	като	 го	завърши	
човек,	 да	 се	 реализира.	
А	 освен	 всичко	 друго,	 в	

Габрово	 съм	 си	 у	 дома,	
тук	 съм	 се	 родил,	 тук	 ми	
е	 приятно	 да	 уча	 и	 няма	
да	 ми	 се	 налага	 да	 тър-
ся	 квартири,	 да	 плащам	
наеми.	Най-хубаво	 си	 е	 у	
дома.
 - Научните ви интере-
си са свързани и с физи-
ката и математиката.
	 -	 Да,	 по	 физика	 също	
съм	 писал	 доклади.	 Но	
основно	 научните	 ми	 ин-
тереси	са	свързани	с	ком-
пютърните	науки	и	с	мате-
матиката.	 Участвал	 съм	 в	
национални	 и	 в	 междуна-
родна	 олимпиада	 по	 ма-
тематика.	 Имам	 5	 медала	
общо	 –	 три	 сребърни	 и	
два	 бронзови.	 Последния	
сребърен	 медал	 получих	
съвсем	 скоро	 в	 Юндола,	
а	 заедно	 с	 това	 имаме	 и	
отборен,	 университетски	
бронзов	медал.
 - През миналата го-
дина беше отпечатана и 
първата ви стихосбирка. 

Кога ви остава време да 
пишете поезия?
	 -	Поезията	ми	е	 хоби.	
Пиша	 през	 свободното	
си	 време.	 Напоследък	 не	
намирам	 много	 време	 да	
творя.	Книгата	ми	е	„Звук	
на	съвършенство“.	Аз	пиша	
поезия	 от	 пети	 клас	 и	 в	
нея	исках	да	обединя	най-
добрите	 си	 творби.	 Дълго	
време	 не	 можех	 да	 на-
меря	 издател	 и	 спонсор.	
През	 миналата	 година	 се	
намери	 спонсор	 в	 лицето	
на	доц.	Десислава	Петро-
ва	и	благодарение	на	нея	
беше	издадена	първата	ми	
книга.	 След	 като	 я	 изда-
дох,	 съм	 написал	 и	 други	
творби.
 - Да се върнем на те-
мата за образованието. 
При бързото развитие на 
технологиите може ли 
образователният процес 
да бъде в крак с практи-
ката?
	 -	 Ще	 използвам	 една	

метафора	 –	 ако	 реализа-
цията	 е	 една	 къща,	 учи-
лището	 и	 университетът	
трябва	 да	 положат	 ста-
билните	 основи	 на	 тази	
къща.	Оттам	нататък	чове-
кът	 тухла	по	 тухла	 трябва	
сам	да	гради	по	своя	път	
реализацията.		
	 В	 университета	 човек	
получава	 основни	 знания,	
придобива	 някои	 базови	
практически	умения,	а	ко-
гато	 отиде	 във	 фирмата,	
се	 запознава	 със	 специ-
фичните	 за	 нея	 дейности.	
Работодателите	 трябва	 да	
имат	 предвид,	 че	 е	 ну-
жен	 един	 кратък	 срок	 за	
въвеждане	 на	 новия	 ра-
ботник	в	специфичната	за	
фирмата	дейност.
 - Как виждате бъде-
щето на технологиите, на 
социалните мрежи? Ще 
станат ли те по-регули-
рани заради защитата на 
личните ни данни?
	 -	 Проблемът	 на	 со-

циалните	 мрежи	 е	 про-
блемът	 със	 сигурността.	
Фейсбук	 предприема	 по-
литика	 за	 повишаване	 на	
сигурността.	Аз	 мисля,	 че	
няма	как	в	бъдеще	да	из-
чезнат	социалните	мрежи,	
защото	 и	 в	 момента	 чо-
векът	 е	 „вързан“	 за	 тях.	
Четенето	 на	 публикации	
във	Фейсбук	 се	 превърна	
едва	 ли	 не	 в	 болест.	Ако	
изчезнат	 социалните	мре-
жи,	 това	 ще	 бъде	 еволю-
ционна	 крачка	 назад.	 Но	
пък	 от	 друга	 страна,	 ако	
се	 върнем	 технологично	
назад,	ще	се	подобри	ко-
муникацията	между	хората	
на	 живо.	 Защото	 телефо-
ните,	 социалните	 мрежи	
са	като	болест,	която	е	уж	
с	 цел	 да	 повиши	 комуни-
кацията	между	 хората,	 да	
я	 издигне	 на	 нови	 нива.	
Но	 всъщност	 общувайки	
онлайн,	 хората	 сякаш	 за-
бравят	да	общуват	помеж-
ду	 си	 на	 живо.	 Техноло-
гиите	 се	 развиват	 бързо	
напред	 и	 много	 неща	 ще	
се	променят,	ще	се	подо-
бри	качеството	на	живота	
и	 битът,	 но	 вероятно	 ще	
се	промени	и	ценностната	
ни	 система.	 Дано	 не	 се	
погубят	 някои	 стари	 цен-
ности	 като	 уважението	 и	
общуването	 помежду	 ни.	
Много	 важно	 е	 също,	 че	
технологиите	много	влияят	
на	 здравето	 на	 човека.	
Електромагнитните	 вълни,	
които	излъчват,	са	вредни.
 - А вие самият как се 
предпазвате от вредното 
въздействие на компю-
трите?
	 -	 След	 като	 стана	 от	
компютъра,	 първата	 ми	
работа	е	да	си	измия	ли-
цето	и	да	пия	чаша	вода,	
както	 и	 да	 изляза	 навън	
и	 да	 спортувам.	 За	 мен	
е	 много	 важна	 хигиената	
на	 умствения	 труд.	Аз	 си	
почивам	 като	 спортувам.	
Два	са	любимите	ми	спор-
тове	 –	 футболът	 и	 волей-
болът.	 Обичам	 да	 играя	
футбол	с	приятели.	
	 Другият	 начин	 за	
почивка	 е	 да	 съм	 сред	
хора,	 на	 приказка,	 дори	
на	 чаша	 бира.	 От	 време	
на	време	се	разведрявам	
и	 в	 нощни	 клубове.	 Така	
разпускам.	 През	 лятото	
–	 някъде	 на	 почивка	 на	
море	 или	 на	 минерален	
басейн.	 Обичам	 да	 играя	
и	някои	компютърни	игри.	
Една	 от	 любимите	 ми	 е	
играта	 „Тривиадор“.	Моята	
дипломна	работа	и	създа-
ването	на	игра	с	въпроси	

ще	бъде	нещо	подобно	на	
„Тривиадор“	и	на	андроид	
играта	 „Умен	 ли	 си?“.	 Тя	
ще	бъде	предназначена	за	
всеки,	който	има	желание	
да	обогатява	своята	обща	
култура	 и	 да	 се	 забавля-
ва,	научавайки	нещо	ново	
през	 свободното	 си	 вре-
ме.	За	да	се	популяризира	
играта,	 смятам	 да	 я	 на-
правя	абсолютно	безплат-
на	като	я	кача	в	страница	
в	Интернет,	откъдето	да	си	
я	свалят.
 - Завършвате бакала-
върската степен на обу-
чение. Какво следва на-
татък?
	 -	 Имам	 желание	 да	
продължа	 магистратура	
тук,	в	Техническия	универ-
ситет	 в	 Габрово.	 Струва	
си	 човек	 да	 учи	 и	 докто-
рантура	 тук.	 Също	 така,	
ако	не	успея	да	си	намеря	
друга	 работа	 в	 областта	
на	 компютърните	 системи	
и	технологии,	мисля	да	се	
реализирам	 като	 препо-
давател	 в	 университета.	
Мисля	 да	 се	 запиша	 и	 в	
курсове	 онлайн	 за	 обу-
чение	 по	 различни	 про-
грамни	 езици	 паралелно	
с	 магистратурата,	 която	
също	ще	 бъде	 в	 областта	
на	 компютърните	 системи	
и	технологии.
 - Ценност ли е обра-
зованието днес у нас?
	 -	 Образованието	 е	
ценност	 и	 необходимост.	
Но	един	от	 големите	про-
блеми	 на	 съвременност-
та	 е	 неуважението	 към	
учителите	 и	 незачитане-
то	на	образованието	като	
ценност	 от	 някои	 млади	
хора.	 Има	 много	 кадърни	
и	с	желание	да	се	образо-
ват,	 стараят	се	всеки	ден	
да	 се	 развиват	 и	 усъвър-
шенстват,	 но	 има	 и	 мла-
ди	хора,	които	се	отнасят	
безотговорно	 към	 задъл-
жението	си	да	са	ученици	
и	да	се	развиват.
 - Как виждате себе си 
в бъдещето?
	 -	 Като	 реализирал	 се	
специалист	 в	 областта	 на	
компютърните	 системи	 и	
технологии.	 Ще	 продъл-
жавам	 всеки	 ден	 да	 се	
развивам	 и	 да	 уча	 през	
целия	 си	 живот.	 За	 мен	
е	 важно	 и	 хобито	 ми	 и	
смятам	 да	 продължавам	
да	творя	и	да	издам	поне	
още	една	книга	в	областта	
на	 поезията.	 Но	 и	 още	
нещо	 –	 животът	 е	 твърде	
кратък	 и	 затова	 човек	 не	
трябва	да	забравя	и	да	се	
забавлява.

В редакцията се 
получи писмо от 
възрастна жена, 
която обстой-

но е описала живота си 
– семейни проблеми и 
проблеми, свързани със 
здравето й. По-долу е 
отговорено на най-зна-
чимите въпроси, които 
вълнуват читателката.

 Здравейте	госпожо,	
	 Определено	 съм	 впе-
чатлен	 от	 писмото	 Ви,	
което	 разкрива	 един	 из-
вънредно	богат	живот,	на-
ситен	с	проблеми	от	меди-
цинско	 и	 психологическо	
естество;	 живот,	 изпълнен	
с	 борба,	 с	 раздиращи	въ-
трешни	 противоречия	 и	
болка.	 Ще	 акцентирам	 на	
някои	 моменти	 от	 прос-
транното	Ви	писмо:

	 многобройните	 Ви	
здравословни	 проблеми	
са	 уронили	 в	 известна	
степен	 възможността	 да	
реализирате	 потенциала	
си;	 естествено	 са	 изо-
стрили	Вашата	чувствител-
ност;	 самооценката	 Ви	 е	
в	 лабилен	 режим	 и	 това	
е	изводимо	от	житейските	
премеждия	 и	 неволи.	 И	
въпреки	 гореказаното	Вие	
твърдите:	„Сега	съм	много	
болна,	но	като	отворя	очи,	
виждам	слънцето,	вечер	–	
звездите,	луната!”.	Едва	ли	
някой	психотерапевт	може	
да	пожелае	нещо	по-добро	
в	 края	 на	 терапията	 на	
даден	 клиент.	 При	 това	
умението	да	се	радвате	на	
живота	на	фона	на	негови-
те	 болезнени	 предизвика-
телства	 Вие	 сте	 постигна-
ли	 вероятно	 сама,	 без	 да	

„четете	дебели	книги”.		
	 Проблемът	 при	 Вас	 е,	
че	

умението да се 
радвате като че 
ли е мимолетно 
и не доминира 
емоционалния ви 
тонус.

	 Категорично	не	съм	съ-
гласен	с	капана	на	вината,	
в	 който	 сте	 се	 поставили		
по	 повод	 смъртта	 на	 най-
близкото	за	Вас	същество	
-	 съпругът	 Ви.	 Отново	 Ви	
цитирам:	 „...	 аз	 се	 чувст-
вам	 виновна	 и	 сега,	 след	
смъртта	 му,	 че	 много	 го	
изтормозих	с	моите	непре-
къснати	 боледувания”.	Ако	
той	 е	 бил	 неудовлетворен	
във	 Вашата	 връзка,	 едва	
ли	би	останал	в	нея	цели	
53	години.	
	 Освен	 това	 фактът,	 че	
почти	 не	 е	 боледувал	 и	
само	три	пъти	е	постъпвал	
в	 болница,	 е	 показателен	
и	 подсказва	 за	 духовен	
комфорт	 при	 близостта	 с	
богато	на	душевност	съще-
ство,	 каквото	 несъмнено	
сте	Вие.	
	 Честите	 боледува-
ния,	 за	 които	 говорите,	
са	 предпоставка	 за	 по-
голяма	 ранимост	 и	 чувст-
вителност,	 които	 от	 своя	
страна	 ни	 дават	 допълни-

телно	 зрение	 за	 уж	дреб-
ни	 и	 незначителни	 неща,	
за	вътрешната	красота	на	
много	 феномени.	 Здрави-
те	 хора	 (или	 по-точно	 хо-
рата	 с	 по-малко	 здраво-
словни	 проблеми),	 много	
често	 забързани	 в	 една	
смислена	 или	 безсмисле-
на	динамика,	остават	сле-
пи	 за	 вътрешната	 красо-
та	 на	 нещата.	 Във	 връзка	
с	 кончината	 на	 съпруга	
Ви	 казвате:	 „...	 13	 години	
плача	 сама”.	 Да,	 това	 е	
изключително	болезнено	и	
е	 свързано	 с	 периода	 на	
траурене,	 когато	 загубим	
близък	(този	период	е	раз-
личен	 при	 отделните	 хора	
-	 понякога	 е	 значим	 за	
месеци	 и	 години,	 в	 други	
случаи	 продължава	 през	
целия	ни	живот),	с	компе-
тенцията	 ни	 да	 преработ-
ваме	загубата.	Добре	е	да	
съотносите	 понятията	 сам	
и	самотност.	
	 Много	 хора	 не	 са	
сами,	 но	 са	 самотни,	 не-
разбрани	 и	 неподкрепени	
в	 съкровените	 си	 наме-
рения,	 планове	 и	 мечти.	
Оставам	с	впечатление	от	
писмото	 Ви,	 че	 сте	 сама,	
но	не	сте	самотна.	Винаги	
в	живота	Ви	 	 са	присъст-
вали	стойностни	хора	(на-
пример	лекарите,	за	които	
нееднократно	 говорите	 с	

възхищение).	 Не	 сте	 са-
мотна	 и	 в	 осезанието	 Ви	
за	доброта	и	красота	-	тук	
сте	 в	 съприкосновение	 с	
много	човешки	същества.																																																																																																	

друг ваш въпрос:  
може ли от силен 
стрес да се получи 
инфаркт? 

	 На	 този	 въпрос	 не	
може	 да	 се	 отговори	 ед-
нозначно.	 При	 повечето	
заболявания	стресът	оказ-
ва	в	една	или	друга	степен	
влияние.	В	известни	грани-
ци	стресът	може	да	бъде	и	
мотивиращ,	и	полезен.
	 Проблемите,	 засегнати	
в	писмото	Ви,	не	са	само	
медицински	 и	 психологи-
чески.	Те	имат	и	социална	
озвученост.	
	 Обществото	 би	 могло	
да	 предложи	 на	 възраст-
ните	 хора	 квартални	 клу-
бове,	където	освен	разда-
ване	на	социални	помощи	
и	оказване	на	базови	ме-
дицински	услуги,	би	могло	
да	 се	 предложат	 множе-
ство	инициативи,	напълне-
ни	с	психологична	помощ,	
духовно	общуване,	поддър-
жане	на	народни	традиции	
и	обичаи	и	т.	н.
 Димитър Серафимов, 
магистър по клинична 
психология, психотера-
певт

Мèрîñлав Начåв: „Най-цåííаòа èíвåñòèцèя å във врåмåòî”
НадЕЖда ТиХОВа

 Четвъртокурсникът от специалност „Компю-
търни системи и технологии“  Мирослав Начев по-
лучи по повод 24 май най-високата награда, която 
се присъжда на студент в ТУ - Габрово - „Волфганг 
Шулхоф“. Той беше отличен с грамота и парична 
награда от 500 евро „за изключителни постижения 
и принос за издигане имиджа на Техническия универ-
ситет“. Според преподаватели Мирослав е много 
любознателен. Неговият успех е неизменно отли-
чен, а сред заниманията му, освен математиката 
и компютрите, има място и време за писане на по-
езия. Увлечението му в областта на литературата 
е разбираемо – той е завършил НАГ, макар че след 
това е изневерил на хуманитарното си образование 
и се насочил към математиката и компютрите. 
Сега той завърши семестриално четвърти курс с 
успех 6,00 и в момента работи по дипломната си 
работа – компютърно базирана игра с въпроси. С 
Мирослав Начев говорихме за постиженията му, 
за ценността на образованието, за бъдещите му 
намерения и мечти.

Докторе, 
кажи 	 Електкроразпределе-

ние	Север	стартира	трисе-
дмичната	 си	 платена	 лят-
на	 програма	 за	 ученици	
и	 студенти	 „Първи	 стъпки	
в	 кариерата“.	Проектът	 се	
провежда	за	 трета	поред-
на	 година,	 в	 резултат	 на	
успеха	от	предходните	две	
години,	в	които	10	от	всич-
ки	участници	в	програмата	
получиха	 възможност	 за	
постоянна	 реализация	 в	
компанията.	„Първи	стъпки	
в	 кариерата“	 е	 насочен	
към	 студенти	 3-ти	 и	 4-ти	
курс	или	 ученици	от	 12-ти	
клас,	 които	се	обучават	в	
сферата	 на	 Енергетиката.	
Програмата	 дава	 възмож-
ност	на	участниците	да	се	
запознаят	в	реални	работ-
ни	условия	с	дейността	на	
компанията	 и	 най-важни-
те	 изисквания,	 свързани	
с	 избраната	 професия	 за	
работа	 в	 енергийния	 сек-
тор.	
	 За	 участието	 си	 бъ-
дещите	 инженери	 получа-
ват	 възнаграждение,	 като	
същевременно	 придобиват	
умения	и	навици	от	своите	
по-опитни	 колеги	 в	 енер-

гийната	компания.	
Заявления	 за	 участие	
се	 подават	 на	 имейл	
careers@energo-pro.bg	 с	
тема	„Първи	стъпки“	до	10	
юни	2018	г.	
	 В	 партньорство	 с	 тех-
ническите	 учебни	 заве-
дения	 в	 Североизточна	
България,	ЕНЕРГО-ПРО	по-
дава	ръка	на	младите	спе-
циалисти	 и	 ги	 подкрепя	 в	
техния	кариерен	път.	Пред-
варителното	познаване	на	
процесите	 и	 условията	 на	
труд	 в	 електроразпреде-
лителната	 компания	 уле-
снява	младежите	в	избора	
на	 бъдеща	 квалификация	
и	конкретна	позиция.	Ком-
панията	провежда	активни	
информационни	 кампании	
в	 учебните	 заведения	 за	
популяризиране	 на	 въз-
можностите	 за	 професио-
нално	 развитие	 в	 област	
Енергетика.	
	 Пълна	 информация	
за	 актуални	 проекти,	 ста-
жантски	и	постоянни	пози-
ции	са	публикувани	в	сек-
ция	 Кариери	 на	 сайта	 на	
ЕНЕРГО-ПРО:	 https://www.
energo-pro.bg/bg/Karieri.

Елåкòрîразпрåдåлåíèå 
Сåвåр ñòарòèра „Първè 
ñòъпкè в карèåраòа” 
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уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „Алфа-Метал“ 
провежда курсове за безопасно 
боравене с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62.
Мцспос „алФа – МЕТАЛ” ЕООД  
организира ОПРЕСНИТЕЛЕН курс 
по Наредба 8121з-1100 „Поддър-
жане и обслужване на пожаро-
гасителни и пожароизвестителни 
системи, системи за управление 
на дим и топлина и пожарни кра-
нове. Курсът ще се проведе от 29 
май до 1 юни 2018 г. включител-
но. Цена - 450 лв. (с включена 
такса изпит). За информация: гр. 
Габрово, ул. „Стефан Караджа” 3, 
тел. 066/83-0000. [23, 22]

рабоТа прЕДлага

„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, 8]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. 
ФирМа „ФорЕсТа Мебел“ 
търси да назначи шлай-
фист с опит. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 28]
„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, 13]
„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, 
22]

хоТЕл „божЕнци“ тър-
си готвач/ка. Осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0878/444-752. [11, 9]
МЕхана „послЕДЕн 
грош“ търси миячка и 
работник студена кухня, 
може и почасово. Отлич-
но заплащане! Справки на 
тел. 0884/551-134. [11, 9]

„ВЕгЕа“ набира ши-
Вачки за рабоТа на 
праВ шЕВ и илич-
на Машина - тел. 
0885/611-290. [17, 16]

„озЕкс” Търси гладачи/
чки и шивачи/чки. Може и 
без опит. Справки на тел. 
066/804-421. [7, 7]
рЕсТоранТ В Китен търси 
сервитьори/ки и барман. 
Сервитьор/ка - 800 лв., 
барман - 1000 лв. Осигу-
рени са храна и квартира 
- 0884/310-180. [11, 11]
хоТЕл на морето наби-
ра  мияч/ка, поддръжка 
хотел, нощен пазач, адми-
нистратор. Справки на тел. 
0895/763-172. [10, 7]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи чистачка и 
работник помощник-кухня 
за 4 часа (вечер) - тел. 
0887/907-032. [12, 12]
хоТЕл „орлоВЕц“ търси 
камериерка с опит. Справ-
ки на тел. 0888/31-45-33. 
[27, 11]
„каТя колЕВа“ ЕООД тър-
си да назначи квалифи-
цирани шивачки. Справки 
на тел. 0894/504-843. [22, 
11]

„ДиМас“ аД Тър-
си Да назначи на 
ТруДоВ ДогоВор на 
ДлъжносТи: 1.  ръ-
коВоДиТЕл „Транс-
порТ“, 2. МЕханик 
гараж ТранспорТни 
срЕДсТВа. изисква-
ния: Необходимо за 
длъжността образо-
вание.  предлагаме: 
1. Постоянна работа; 
2. Мотивиращо въз-
награждение; Пози-
цията е подходяща за 
хора с опит. За ин-
формация: Мариела 
Глушкова – 0879/946-
801; office@dimas.bg 
<mailto:office@dimas.
bg>. [11, 8]

поМощник В къща - бъл-
гарка, 2-3 пъти седмично, 
почасово, се търси на тел. 
066/80-00-65. [4, 4]
ТаксиМЕТроВ шоФьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 10]
бисТро „созопол“ търси 
да назначи за летния се-
зон: сервитьори, основно 
заплащане - 1200 лева, 
и кухненски персонал. 
Справки на тел. 0888/912-
629 [10, 8]
МЕхана „ЕТър“, намира-
ща се срещу централния 
вход на ЕМО „Етър“, търси 
да назначи сервитьор/ка. 
Само дневна смяна - тел. 
0879/851-462. [9, 4]
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, 4]
ФирМа Търси работник 
за сглобяване на стъкло-
пакети. Справки на тел. 
066/80-76-63. [11, 8]
сТроиТЕлЕн рабоТник 
на ненормирано работно 
време, може и пенсионер, 
се търси на тел. 0898/839-
305. [5, 4]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи работник 
скара. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 8]
гоТВачка за обедно меню 
се търси на тел. 0878/309-
446, след  16 часа [10, 5]

заВЕДЕниЕ за хранене 
търси продавач на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно - 0888/359-088. 
[11, 8]
храниТЕлЕн Мага-
зин търси продавачка - 
0897/889-001. [11, 8]
аВТоМонТьори за годи-
шен технически преглед, 
може и жена, се търсят на 
тел. 0888/415-311. [12, 7]
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, 7]
хоТЕл „божЕнци“ тър-
си да назначи сервитьор/
ка. Осигурен транспорт. 
Справки на тел. 0878/444-
753. [11, 4]
ДВЕ жЕни пенсионерки 
за бране на малини търси 
тел. 0898/801-542. [4, 3]
ФирМа за колбаси тър-
си пласьори за Габровски 
регион. Справки на тел. 
0894/955-407. [4, 3]
рабоТник за склад за 
плодове и зеленчуци с ка-
тегория „В“ или „С“ се 
търси на тел. 0894/422-
623. [6, 3]
„МЕбЕли пЕТроВ“ търси 
да назначи общи работни-
ци и продавач-консултант-
ка - 0897/974-791 [10, 4]
прЕДложЕниЕ за лятото 
за Вас, студенти! Хотелски 
комплекс търси да назна-
чи сервитьор/ка и помощ-
ник-кухня. Справки на тел. 
0887/002-030, 0888/310-
981. [15, 4]
хоТЕлски коМплЕкс с 
механа търси помощник-
готвач. Атрактивно за-
плащане! Справки на тел. 
0888/310-981, 0887/002-
030. [15, 4]
проДаВач-консулТанТ 
за хранителни стоки търси 
0878/167-724 [6, 2]
общ рабоТник търси 
0896/640-415 [3, 2]

проДаВач-консулТанТ 
за магазин за кафе и за-
харни изделия - работа на 
2 смени. Справки на тел. 
0882/151-516 [5, 2]
Добри гоТВачи/ки, 
сервитьори/ки, чистачки, 
миячки се търсят на тел. 
0893/04-95-07. [22, 2]
склаД за алкохол и без-
алкохолни набира шофьо-
ри-пласьори с категория 
„В“ и „С“. Справки на тел. 
0889/271-462. [11, 2]
хоТЕл „сЕзони“ - Трявна 
търси да назначи готвач. 
Заплата от 1000 лв. Теле-
фон за връзка: 0886/100-
450. [15, 2]
Миячка сЕ търси на тел. 
0878/128-222. [4, 2]
Търси общи работници 
до 40 години. Осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0888/924-837. [3, 2]
каФЕ-апЕриТиВ „ли-
пиТЕ“ търси хигиенистка. 
Справки до 13.00 часа на 
ул. „Априловска“ 10. [5, 2]
рЕсТоранТ „киТайски 
кът“ търси миячка за 3 дни 
в седмицата от 16 часа 
(15 лв. на вечер). Справки 
на ул. „Осми март“ 19 или 
на тел. 066/800-488. 
хоТЕл „божЕнциТЕ ре-
лакс“ търси да назначи КА-
МЕРИЕРКА. Тел. за контак-
ти: 0879/277-666. [11, 1]
„хлЕбозаВоД габроВо“ 
ООД търси да назначи  
шофьор-пласьор  кат. „В“ 
или кат. „С“. Чиста заплата 
700 лв. + осигуровки в пъ-
лен размер при петдневна 
работна седмица. Телефон 
за информация: 0878/535-
094. [13, 1]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Смирненски 
търси продавачк - тел. 
0887/433-118. [4, 1]
Магазин за хранителни 
стоки в района на Шива-
ров мост набира продавач-
консултанти. Справки на 
тел. 0888/266-832. [4, 1]
заВЕДЕниЕ Търси мияч-
ка и помощник-готвачка. 
Справки на тел. 0884/056-
661. [11, 1]
пТицЕФЕрМа В село 
Здравковец има работни 
места за събиране, сор-
тиране на яйца. Разполага 
с жилища за персонала - 
тел. 0888/086-914. [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:

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; курсове; автопазар; заеми; счетоводство

аВТоМобили проДаВа
опЕл заФира - 2002 г., газ-
бензин, се продава на тел. 
0889/22-98-60. [11, 8]
роВър 211, 1.1, в добро със-
тояние, се продава на тел. 
08798/090-920 [5, 3]
сМарТ-15, МоскВич 21412 
се продават на тел. 0897/373-
051. [2, 1]

ФорД ЕскорТ, 1.6, 16 V, 1994 
г., климатик, за 900 лева про-
дава 0896/737-453. [18, 1]
ФолксВагЕн поло - комби, 
дизел, TDI, цвят - тъмносин, 
продава 0896/152-589. [5, 1]
VW Polo с 4 врати, 1997 г., 
бензин, за 1900 лв. се продава 
на тел. 0894/52-52-58. [4, 1]

гуМи
изгоДно, лЕТни гуми с джан-
ти, за Ауди 80, 195 х 65 R91H, 
продава 0898/620-441 [10, 8]

ТракТори, МоТокари
ТракТор-косачка за 2000 
лева се продава - справки на 

тел. 0878/952-426. [11, 2]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-493. 
[12, 4]

аВТоМобили поД наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ аВТо-
Мобили поД наЕМ, ул. 
„Емануил Манолов“ 28, тел. 
справки на тел. 0999/009-
008.

аВТоМобили сЕ дават под 
наем на тел. 0896/644-577. 
[11, 10]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, камиони, трак-
тори, ремаркета (може и дефе-
ктирали) от място на най-висо-
ки цени се изкупуват - справки 
на тел. 0897/429-374
изкупуВанЕ на автомобили - 
справки на тел. 0887/468-896, 
0889/961-133 [6, 2]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува всяка-
къв вид МПС на най-добри 
цени. прЕДлага сЕрВизна 
ДЕйносТ и ДЕнонощна пъТ-
на поМощ. Тел. 066/886-677, 
0899/886-424 [12, 12]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни 
декларации - справки на 
тел. 066/804-066

ДаВа заЕМ
бърз заЕМ - справки 
на тел. 0898/970-820. 
[11, 9]
крЕДиТ До заплата - 
тел. 0897/924-204. [6, 
4]

о б я В а
за приЕМанЕ на ВоЕнна служба на лица, заВършили 

гражДански срЕДни или Висши училища
(Мз ох-372/02.05.2018 г.) 

78 бр. вакантни длъжности за войници 
за военни формирования 

във военновъздушните сили

	 Длъжностите,	за	които	може	да	се	кандидатства,	
са:	 „Шофьор”,	 „Оператор”,	 „Автоматчик”,	 „Младши	
специалист	по	телефонни	комуникации”,	 „Радиотелег-
рафист”,	 „Механик”,	 „Радиомеханик”,	 „Авиомеханик”	
„Охранител”,	 „Готвач”,	 „Помощник-готвач”,	 „Булдо-
зерист”,	 „Техник	 по	 ремонта	 на	АТТ”,	 „Пожарникар”,	
„Планшетист”	и	др.		
 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ (в	зависимост	до	кое	военно	
формирование)	ДО	15	ЮНИ	2018	г.;	ДО	20	ЮНИ	2018	
г.;	ДО	22	ЮНИ	2018	г.	и		ДО	29	ЮНИ	2018	г. ВЪВ  ВОЕН-
НО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „Софроний Врачански” 1А
изисквания: 
- образование – средно или по-високо;
- да не са по-възрастни от 28 години;
- да не са осъждани;
- да притежават свидетелство за управление на МПС категория 
„С” (за отделни длъжности).

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

„Пътни строежи – велико Търново“ АД 
търси да назначи:

 1. Строителни работници /мостово строи-
телство: . кофражисти; . арматуристи; . монтажници на метални конструкции. 2. Машинисти на пътно-строителни 
машини
	 Работните	площадки	са	на	височина	от	30	
до	60	метра.
 Изисквания към кандидатите:
 Да притежават: . трудов	 опит	 по	 същата	 или	 сродна	
специалност;
 . подходящи	за	съответната	позиция	обра-
зование	и	квалификация;
 . желание	за	работа;
 . добро	здравословно	състояние.
 Компанията предлага:
	 -	Постоянен	трудов	договор;
	 -	Мотивиращо	възнаграждение;
	 -	Осигурени	 са:	 работно	 облекло,	
висококачествени	 инструменти	 и	 лични	
предпазни	средства;
	 -	Възможност	за	работа	и	професионално	
развитие	в	престижна	компания	с	водещи	по-
зиции	в	своята	област.

За контакти и справки за необходимите 
документи за кандидатстване: 

 тел. 062/616 819 и 062/616 813.



530 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
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МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТ - ново 
строителство, 58 кв. м, 
в центъра се продава на 
тел. 0879/212-325. [24, 
18]
къща В кв. Русевци - 
недостроена, с 1 декар 
двор се продава на тел. 
0876/260-258. [22, 17]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [12, 
12]
апарТаМЕнТ срЕщу 
„ С т р а н н о п р и емни ц а -
та“ се продава на тел. 
0886/503-951. [25, 19]
Магазин с тавански 
етаж и дворно място до 
Общината се продава на 
тел. 0896/266-311. [7, 5]
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, 6]

парцЕл В кв. Шенини, 1 
дка, с бунгало и трифазен 
ток, се продава на тел. 
0876/394-347, след 18 
часа. [6, 6]
ЕТаж оТ къща в кв. Етъ-
ра, цена по договаряне, 
се продава или заменя за 
апартамент. Справки на 
тел. 0888/317-413. [11, 
6]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
11]
гараж - 25 кв. м, на ул. 
„Мир“ за 10 500 лв. се 
продава на тел. 0887/22-
63-07. [11, 6]
ТухлЕн апарТаМЕнТ 
в Севлиево се продава 
на тел. 0898/55-90-48, 
0894/46-65-32. [10, 9]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, в кв. Младост, 
срещу „Лидл“, спеш-
но се продава на тел. 
0898/561-777. [6, 5]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- обзаведен, отремонти-
ран, югозападен, среден, 
ТЕЦ, Младост, панорама, 
комуникативен, ет. 7/8, 
за 50 000 лева се прода-
ва на тел. 0877/051-310. 
[6, 4]
гараж сЕ продава на 
тел. 0885/726-886. [2, 1]

ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
110 кв. м, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0896/672-888. [22, 10]
апарТаМЕнТ на Колело-
то за 45 000 лева се про-
дава на тел. 0887/954-
989. [5, 5]
апарТаМЕнТ - ново 
строителство, в кв. Тлъч-
ници се продава на тел. 
0878/515-080 [5, 5]
нЕзаВършЕна Вила 
в Борики за 20 000 
евро се продава на тел. 
0884/743-754. [11, 8]
апарТаМЕнТ - 67 кв. м, 
в кв. Дядо Дянко, тухла, 
южен, цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0893/793-376. [11, 8]
гараж сЕ продава на 
тел. 0898/980-984 [22, 4]
къща В село Яво-
рец се продава на тел. 
0877/516-166. [2, 2]
ЕТаж оТ офис сграда - 
150 кв. м, в широк цен-
тър се продава на тел. 
0885/467-188. [3, 1]
ТухлЕн апарТаМЕнТ 
срещу „Кауфланд“ се про-
дава на тел. 0898/330-
944 или 0898/496-797. 
[7, 1]
апарТаМЕнТ В Габрово, 
кв. Палаузово, етаж 2, 
тухла, се продава на тел. 
0885/711-289. [5, 2]

къща В село Горна Ро-
сица - център, за 46 000 
лева се продава на тел. 
0885/597-746. [11, 1]
апарТаМЕнТ В цен-
търа на Дряново - 120 
кв. м, се продава на тел. 
0896/554-208. [2, 1]
3.1 Дка в регулация и 
постройка - 330 кв. м, 
удобна за склад, произ-
водствено помещение, 
в Дряново продава тел. 
0896/728-059. [3, 1]
къща, гоДна за жи-
веене, за 28 000 лева 
се продава на тел. 
0878/860-411. [5, 1]

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, 17]
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [22, 21]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в топ център се дава под 
наем на тел. 0878/924-
690 [5, 2]

иц, Магазин/ офис, по 
договаряне се дава под 
наем на тел. 0888/378-
193 [6, 2]
Магазин - 17 кв. м, цен-
тър, се дава под наем 
на тел. 066/800-503, 
0877/800-204 [3, 3]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/381-
478. [5, 2]
гараж на ул. „Кортен“ се 
дава под наем или прода-
ва на тел. 0892/989-718. 
[5, 2]
обзаВЕДЕн ДВусТаЕн 
апартамент на ул. „Смърч“ 
13А се дава под наем на 
тел. 0876/147-099. [4, 1]
гарсониЕра В центъра 
се дава под наем на тел. 
0896/640-415. [3, 1]
гараж сЕ дава под наем 
на тел. 0890/937-105. [4, 
2]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- обзаведен, до „Билла“, 
300 лв., се дава под наем 
на тел. 0894/427-033. [7, 
1]

Търси поД наЕМ
спЕшно! апарТаМЕнТ 
- обзаведен, в района на 
кв. Трендафил-1, Колело-
то търси 0878/78-11-57. 
[22, 1]

заМЕня
апарТаМЕнТ В Габрово 
се заменя за аВТоМо-
бил наД 5000 лВ. на 
тел. 0878/938-840. [5, 2]

иМоТи купуВа

купуВаМ боксони-
Ера В блок „рачо 
коВача“. Справки на 
тел. 0876/805-665 
[30, 30]

гарсониЕра сЕ купува 
на тел. 0878/865-485. 
[11, 7]
саМосТояТЕлна къща 
в Габрово до 25 000 
лева търси да закупи тел. 
0896/059-446. [7, 2]

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

зЕМи
зЕМЕДЕлска зЕМя в 
страната се купува на тел. 
0896/875-917. [22, 16]

зЕМЕДЕлски зЕМи в 
землище Кметовци се ку-
пуват на тел. 0886/331-
415. [22, 11]
ниВи сЕ купуват - справ-
ки на тел. 0894/474-470. 
[11, 4]

нощуВки
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [22, 21]
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0882/381-478. 
[11, 2]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636
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ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ:
- ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА И ЕЗЕРОТО ЛУГАНО - 
6 дни, 1039 лв. 
- РИМ - 6 дни - 931 лв.
- КЛАСИЧЕСКА ИТАЛИЯ - 1606 лв.
- НАЙ-КРАСИВИТЕ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА - 8 
дни - 1552 лв.
- ШВЕЙЦАРСКА МАГИЯ - 6 дни, 1145 лв., 
24.04; 18.08.18
- ЛОНДОН - 6 дни - от 1377 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 9 дни, 1431 лв.
- ЦЯЛА СКАНДИНАВИЯ И БЕРГЕН - 11 дни, 2541 лв.
- ЯПОНИЯ – 11 дни, 5497 лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/sas-samolet/

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС:
- ПРАГА, БРАТИСЛАВА, БУДАПЕЩА, ВИЕНА - 
461 лв., 7 дни
- ПАРИЖ, ВИЕНА, ЗАЛЦБУРГ- 10 дни, 630 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 10 дни, 814 лв.
- СИЦИЛИЯ - 745 лв., 8 дни
- УИКЕНД В ИСТАНБУЛ - 5 дни,3 нощ., 220лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/s-avtobus/

КРУИЗИ:
- КРУИЗ ДО САНТОРИНИ С ТРАНСПОРТ И ВОДАЧ – 
06.09.2018 г., 565€ (външна каюта)
- 7 ДНИ КРАСИВИТЕ БРЕГОВЕ НА ИЗТОКА (с 
представител на фирмата),26.01.2019,от 429€
- ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МАЛДИВИТЕ - 7 дни, 
15.12.2018, 429€
- КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ И 
МАДЕЙРА - 11 дни, 18.11.2018-819€/969€; 
24.09.2018 – 1109€
- 7 ДНИ ТАЙЛАНДСКИ ПОТАЙНОСТИ - 
08.01.2019 - 599€
- 17 ДНИ АРЖЕНТИНСКИ РИТМИ - 999€, 
26.11.2018 г.
- 5 ГРЪЦКИ ОСТРОВА И КУШАДАСЪ – 307€, 
02.07.2018
http://www.agency-metal.com/cruises/

ПОЧИВКИ С АВТОБУС:
- МЕЧТАНОТО МАРОКО С ТРИ ЕКСКУРЗИИ-  
1190лв.,05.09.2018; 12.09.2018, 8дни,7 нощ.
- ТУНИС ОТ А ДО Я - 05.09.2018 г.,1250 лв.
- ЕГИПЕТ ОТ А ДО Я - КРУИЗ ПО НИЛ, КАЙРО 
И ХУРГАДА - 06.10,13.10,20.10.2018 – 1267лв.

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

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
„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, 12]
ноВо сТроиТЕлсТВо и 
ремонт на покриви - тел. 
0899/821-488. [11, 10]
бригаДа изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, тенеке-
джийски и бояджийски ус-
луги - тел. 0895/295-654. 
[22, 19]

израВняВащи Мазил-
ки и ламинат - 0898/710-
568 [33, 19]
събарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
16]
рЕМонТ и направа на по-
криви, хидроизолация, са-
ниране и др. - 0888/020-
187. [16, 13]
поДпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви - тел. 
0897/390-194. [16, 13]
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 13]
рЕсТаВриранЕ и санира-
не на стари и нови къщи, 
бетон, арматура, зидария, 
кофраж, всички видове 
мазилки с бои, топлоизо-
лации, ремонт на покриви 
- Т. Пехливанов, справки 
на тел. 0894/893-001. [6, 
3]
събарянЕ, почисТВанЕ 
и извозване на отпадък - 
тел. 0877/729-257. [5, 4]
рЕМонТ на покриви, 
направа на нови улуци, 
хидроизолация, дренаж 
и др. - 0895/810-504, 
0893/211-124. [6, 2]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
0895/295-654. [7, 2]

рЕМонТ на покриви и на-
веси - тел. 0889/506-272. 
[22, 2]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и други - 
тел. 0876/416-716. [12, 2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, бояДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
напраВа на гипсокартон, 
изолация, шпакловка, боя 
- тел. 0879/46-66-15. [11, 
10]
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 7]
бояДисВанЕ на жилища 
- вътрешно, и огради и в 
селата - тел. 0878/40-83-
83. [7, 5]
ФирМа изВършВа вся-
какви външни и вътрешни 
ремонти, покриви, бесед-
ки, бетониране и др. - тел. 
0877/72-92-57. [5, 4]
шпаклоВка, бояДисВа-
нЕ, гипсокартон, обръща-
не на прозорци, врати - 
тел. 0877/888-173. [11, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 18]

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 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [15, 14]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. инсТалации - тел. 
0877/367-852. [33, 3]
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предла-
гат на тел. 0899/145-802. 
[33, 2]

Вик, 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, 14]

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, 11]

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

рЕМонТ на  ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [24, 
22]

рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 1]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - справки на тел. 
0988/815-645, 0884/155-
075. [3, 1]

косЕнЕ
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[22, 10]
косЕнЕ и почистване на 
трева и къпини - справки 
на тел. 0877/729-257. [5, 
4]
косЕнЕ и поддръжка с 
професионална техника - 
тел. 0899/140-254. [14, 6]
косЕнЕ на трева и трев-
ни площи - тел. 0895/193-
066- [22, 2]

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 - справки на тел. 
0892/775-774.
рЕжа и кастря труднодо-
стъпни и опасни дървета 
над жици и покриви - тел. 
0889/980-112. [22, 19]

Ел. и ВиК услуги по до-
мовете на тел. 0888/049-
378. [33, 29]
почисТВанЕ на дворове, 
събаряне и строителство 
- тел. 0892/088-932. [33, 
12]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942. 
[22, 19]
ДърВоДЕлски услуги - 
тел. 0899/390-031. [22, 5]
сТругоВи и фрезови ус-
луги - тел. 0888/940-484. 
[11, 8]
косЕнЕ и поддържане на 
дворни места - 0898/424-
917 [6, 2]

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.

КУХНЕНСКИ
ШКАФОвЕ 
ОФИС 
МЕбЕЛИ 

МЕÁЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОвИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

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.
ДърВа: МЕТроВи - 70 
лв., нарязани, нацепени 
- 80 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [33, 25]

ДъбоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
нарязани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
рЕжа ДърВа - тел. 
0894/220-509. [24, 18]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., продава 
тел. 0895/752-838. [22, 13]
ДърВа нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, продава тел. 
0898/519-077. [33, 2]
4 куб. м дърва акация по 
50 лв./куб. м се продават 
на тел. 0889/019-785. [2, 
1]

Рåкламè è îáявè в “100 вåñòè”
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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 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи - 
понеделник до петък - от 
9 до 18 ч.; събота и неде-
ля - след уговорка на тел. 
066/80-32-37
Д-р балникоВа - кожен 
лекар - тел. 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 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
ЕсТЕТична ДЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понеделник, 
вторник, сряда и петък от 
10.00 до 17.00 часа. За-
писване на тел. 066/800-
140
Д-р 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
прЕВоз с бус се пред-
лага на тел. 0877/555-
708.
ТранспорТ с бус и са-
мосвал се предлага на 
тел. 0893/511-154. [33, 
25]
прЕВози за хора и 
товари с бусове, 3.5 
тона, 7 места, 0.40 лв./
км, се предлагат на тел. 
0878/650-456. [11, 9]
аВТоВоз До 2 тона 
за България и чужби-
на. Най-ниски цени! 
Тел. 0896/303-766, 
0896/217-117. [9, 8]

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 до-
бро момиче, да има ува-
жение между двама ни 
- тел. 0887/867-426. [22, 
19]

72-гоДишЕн, 183 см, 
75 кг, необвързан тър-
си подобна за сериозна 
връзка. Справки на тел. 
0895/370-127. [11, 8]
Търся жЕна - разведена 
или самотна - справки на 
тел. 0899/016-144. [3, 2]

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 5]

поДДръжка коМпЮТри
инсТалация и ремонт 
на компютри. проДаж-
ба на коМпЮТри ВТо-
ра ръка. Справки на 
тел. 0888/410-117.

ВЕТЕринари

Д-р росЕн ДиМиТроВ - ВЕТЕринарна аМбула-
Тория и зооМагазин - прегледи, лечение, про-
филактика, изкуствено осеменяване - Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 19, срещу Автогарата, до Уникс, 
справки на тел. 066/806-140, GSM 0888/671-905, 
0897/897-822.
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проДаВа Машини
ДВуцилинДроВ коМ-
прЕсор - голям, се про-
дава на тел. 0887/214-
591. [3, 3]
ярМоМЕлка, пригоДЕ-
на за трева и зърно, се 
продава на тел. 066/821-
088 [3, 2]
ЕлЕкТричЕски ТЕлФЕр 
„RAIDER“ - 510 W, 250 
кг, 12 м, със стойка, се 
продава на тел. 0887/011-
362. [3, 1]

проДаВа МаТЕриали
ноВ склаД за дървен 
материал - бул. „Столе-
тов“ 168 (Болтата), тел. 
0889/506-272. [22, 3]
цигли, ДВуканални, 
бели - 0.30 лв., се прода-
ват на тел. 0897/952-511 
[10, 2]
Т урски  к Ер ЕМи -
Ди се продават на тел. 
0897/373-051. [2, 1]
цигли - 0.30 лв./
бр., с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0879/080-862. [3, 1]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
кухнЕнско ДиВанчЕ се 
продава изгодно на тел. 
0898/620-441 [10, 8]
оФис-оборуДВанЕ по 
договаряне се продава на 
тел. 0888/974-845. [11, 2]
чЕТирикрилЕн гарДЕ-
роб с надстройка се про-
дава на тел. 0898/496-
797. [5, 1]

ъглоВ ДиВан - 70 лв., 
легло - 70 лв., хладилник 
- 60 лв., фризер - 60 лв., 
фотьойл, разтегателен - 80 
лв., телевизор - 50 лв., 
маса - 40 лв., се прода-
ват на тел. 0878/383-139. 
[3, 1]

проДаВа разни
казани за ракия и ка-
лайдисване се продават 
на тел. 0899/688-841, 
0888/280-357. [15, 12]
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 13]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [6, 6]
МасТЕрбач сЕ продава 
на тел. 0899/552-926. [3, 
2]
бойлЕр на дърва се про-
дава на тел. 0896/277-
607. [3, 1]

жиВоТни проДаВа
голЕМи прасЕТа за кла-
не се продават на тел. 
0878/150-697. [11, 11]
агнЕТа и овче мля-
ко се продават на тел. 
0877/200-290. [11, 8]
агнЕТа и ярета - 5 лв. 
живо тегло, се продават 
на тел. 0892/989-718. [5, 
2]
ДоМашно лЮпЕни 
пуйчета на 1 месец - 10 
лв., се продават на тел. 
0879/500-450. [11, 2]

храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕница 
продава тел. 0886/640-
101. [11, 10]

сЕлскосТопански
био Тор от калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249, 0898/630-251. [15, 
5]

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, 16]
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 13]
бойлЕр на дърва се ку-
пува на тел. 0895/894-
630. [12, 9]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [22, 13]

ДоМашни лЮбиМци
поДаряВаМ коТЕТа - 
справки на тел. 0899/815-
026. [2, 2]

обяви - продава-купува

 ВоДораВно: Закопане. Аванесов (Рубен). Непал. Рилов 
(Аркадий). Кока. „Никон”. Домат. Манор. Ной. „Менон”. Па-
нама. Дан. Бокал. Баритон. Венера. Алара. Ати (Бартоломео). 
Панорама. Ираде. Ветеран. Новара. Тис. ТАРОМ. Канон. Нава. 
Онари. „Арета”. Шило. Анората. Атар. Отел. Вивера. АТО. Пала-
тин. Нанета. Нагел. Нивелири. Дим. Папен (Жан Пиер). Калинин 
(Константин). Нал. Тенис. Ласо. Таратор. Карон (Лесли). Саз. 
Пазар. Коро (Камий). Инари. Маган. Тамада. Анет. Лир („Крал 
Лир”). Попечител. Чад. Камед. Наролин. Дивинил. Балерина. Лак. 
Сонар. „Лабакан”. 
 оТВЕсно: „Ванина Ванини”. Атина Палада. Кеконен (Урхо). 
Салол. Марагидик Копой. „Нов”. Вотан. Лазар (Глаушев). Пан. 
„Берета”. Етап. Тан (Карой). „Кис”. Тал (Михаил). Мората (Алва-
ро). Алигатор. Пано. „Декамерон”. Непер (Джон). Томин (Юрий). 
Веро-на. Аронов (Арон). Лен. Капела. „Имола”. Амарин. „Нико-
мед”. Балан (Александър). Лин. Раван. Сарач. Вот. Бар. Китеник. 
„Родинал”. Аав (Евалд). Парана. Аревало. Атела. Марадона 
(Диего). Ателани. Ереб. Декани. Евора. Алис. „На Лора”. Соната. 
„Анета”. Иносан. Лик. Локомотор. Татари. Арепина (Ия). Варани. 
„Амаро”. Инозит. Нан. 

отговори на сканди от бр. 121, вторник

 

Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Ре пор те ри: На деж да Ти хо ва - 0887/633-112;  Стефка Бурмова - 088/666-7532. 
Ру жа Лю бе но ва - 0898/703-030; Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор материали и корекция на обяви: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 
0889/517-920. Прием обя ви: Ди ми тър Гос по ди нов - 066/810-415; Рек ла мен съ-
трудник: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. Сче то вод с т во: Светослав Константинов 
- 066/810-413, Юри д. съ вет ник: Ев ге ни По пов - 0888/339-070. 
Технически секретар: Димка Господинова - 066/810-416, 0889/227-805
Wеb ди зайн: Димитър Иванов Гос по ди нов. Печат: ПК ПО ЛИП РЕС - 066/810-920.

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

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

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

аНгЕЛ аНгЕЛОВ

 Д-р Георги Михов Дими-
тров е виден деец на Бъл-
гарския земеделски народен 
съюз. Неговите съвременни-
ци го наричат Гемето, по 
началните букви на личното 
и бащиното му име Ге-ме и 
граматичния член – то и така 
се получило името Гемето.
 За дейността на д-р Геор-
ги М. Димитров знаех само 
това, което се пишеше за 
него в правителствения печат 
след 9 септември 1944 г., 
а именно, че е английски и 
американски шпионин и пре-
дател на България. След като 
прочетох книгата на профе-
сор Чарлз Мозер - съпруг на 
Анастасия Мозер, дъщерята 
на д-р Г. М. Димитров, аз 
коренно промених оценката 
си за неговата дейност у нас 
преди и след 9 септември 
1944 г. От книгата на проф. 
Мозер разбрах, че преди 9 
септември д-р Г. М. Дими-
тров е бил последователен 
борец против монархофаши-
зма у нас, а след тази дата и 
борец против тоталитаризма. 
През настоящата 2018 годи-
на се навършват 115 години 
от рождението на д-р Георги 
М. Димитров. Това е един 
добър повод да се каже ис-
тината за неговата дейност. 
Написах тези редове за жи-
вота и дейността на д-р Г. М. 
Димитров с надеждата, че ще 
допринеса макар и малко за 
неговата политическа реаби-
литация.
 Д-р Георги Михов Ди-
митров е роден през 1903 
година в Източна Тракия, в 
пределите на Турция, в село 
Еничифлик, на брега на Мра-
морно море. Жителите на 
селото били българи, гърци и 
турци. Баща му Михо Дими-
тров притежавал земя в село 
Еничифлик и се занимавал 
със земеделие. След края на 
Балканската война през 1913 
г. Михо Димитров насилстве-
но е принуден да се изсели 
от Турция и да се пресели в 
България. Установява се да 
живее и работи в село Дой-
ренци, Ловешко, където д-р 
Димитров завършва основно 
образование. През 1921 го-
дина завършва гимназия и 
курсове за учител в град Ло-
веч. Същата година е назна-
чен за учител в село Дойрен-
ци, Ловешко. Тук д-р Георги 
М. Димитров се свързва с 
младежкото земеделско дви-
жение, а през 1922 г. става 
член на Българския земедел-
ски народен съюз (БЗНС). 
През месец февруари 1923 
г. в село Дойренци д-р Г. М. 
Димитров и другарите му се 
заклеват да защитават дори 
с риск за живота си идеали-
те на земеделското движе-

ние у нас. След фашисткия 
правителствен преврат на 9 
юни 1923 г. вечерта на 9 
юни в село Дойренци се 
свиква общоселско събра-
ние, на което д-р Г. М. Ди-
митров призовава селяните 
да се въоръжат, да тръгнат за 
Ловеч и го освободят от пре-
вратаджиите. На другия ден 
малка група въоръжени се-
ляни тръгва от Дойренци за 
Ловеч. Секретар на групата 
е д-р Г. М. Димитров. Докато 
стигнат в Ловеч, властта в 
града е овладяна от превра-
таджиите. Групите от селата 
образуват въоръжен отряд, 
който обсажда Ловеч и до 14 
юни се опитва да го превзе-
ме, но след това са отбити 
и разпръснати от редовна-
та войска. Селският отряд е 
разпуснат и участниците в 
него се прибират в родните 
си села. В село Дойренци 
д-р Г. М. Димитров е арес-
туван и откаран в Ловеч. 
Тук е подложен на жестоки 
мъчения. След това стои в 
затвора в Ловеч до месец 
октомври 1923 г., когато е 
обявена амнистия и той е 
освободен.
 На 16 април 1925 г. 
екстремистка група от БКП 
извършва бомбен атентат в 
църквата „Света Неделя“ в 
центъра на София с цел да 
убие цар Борис III. Царят 
остава невредим след атен-
тата, но са убити 123 невин-
ни граждани, между които и 
високопоставени държавни 
лица. По това време д-р Ге-
орги М. Димитров е студент 
в София и активен земедел-
ски деец сред студентите. 
Като активен антимонархист 
той веднага тайно напуска 
София и опитва да се укрие 
в село Дойренци. Тук е за-
ловен и откаран в Ловеч. В 
ареста е подложен на страш-
ни физически мъчения от по-
лицай садист. След няколко 
месеца е освободен, но се 
налага дълго да се лекува от 
побоищата в полицията.
 През 1927 година с 
провеждане в Стара Заго-
ра на конгрес Българският 
земеделски народен съюз 
възобновява своята легална 
политическа дейност. Д-р Г. 
М. Димитров се включва ак-
тивно в дейността на БЗНС в 
кръга около вестник „Плад-
не“, затова дейците от този 
кръг били наричани пладнен-
ци.
 На 25 декември 1929 г. 
д-р Георги М. Димитров за-
вършва медицина в Белград 
и се дипломира. От началото 
на 1930 г. започва работа 
като лекар в село Дойренци. 
По-късно през същата 1930 
г. се премества да работи 
като лекар в София. На 4 
октомври 1931 г. се жени за 

Мария Стойчева от София, 
с която имат две деца - син 
Александър и дъщеря Анаста-
сия.
 В парламентарните из-
бори на 21 юни 1931 г. д-р 
Г. М. Димитров е избран 
за народен представител от 
Ловешки избирателен район 
от БЗНС. По време на парла-
ментарния си мандат той ра-
боти преди обяд като лекар в 
София, а следобед от 16.00 
часа участва в заседания 
на Народното събрание. На 
21 март 1932 г. земедел-
ците, които са опозиция на 
правителството, водени от 
д-р Г. М. Димитров и Нико-
ла Петков, учредяват БЗНС 
„Александър Стамболийски“. 
На Учредителния конгрес 
пред 1200 делегати д-р Г. М. 
Димитров произнася шестча-
сова реч, с която подлага на 
унищожителна критика дей-
ността на Правителството на 
Народния блок. По време на 
Лайпцигския процес срещу 
пролетарския трибун Георги 
Михайлов Димитров д-р Г. М. 
Димитров дава на майката и 
сестрата на Георги Димитров 
5 000 лв. собствени пари, за 
да могат да заминат за Лайп-
циг, Германия.
 На 19 май 1934 г. в Бъл-
гария е извършен правител-
ствен преврат и сформирано 
правителство с министър-
председател Кимон Георгиев, 
който предлага на д-р Г. М. 
Димитров поста министър на 
земеделието, но той отказва, 
защото има големи резер-
ви към дейността на новото 
правителство. През 1935 г. 
България се управлява от 
правителството на Тошев. 
Това правителство скалъпва 
заговор срещу Дамян Вел-
чев от Военния съюз, че уж 
искал да сваля монархията. 
Във връзка с процеса срещу 
Дамян Велчев на 2 октомври 
1935 г. е арестуван и д-р Г. 
М. Димитров. В дирекция на 
полицията е подложен на 
зверски мъчения. Налага се 
след това в продължение на 
седем месеца да се лекува 
във Франция.
 След оздравяването си 
до 1941 г. д-р Г. М. Дими-
тров участва активно в бор-
бата на земеделците против 
прогерманската политика на 
царя и неговите правител-
ства. Той е един от главните 
организатори на нелегалната 
организация „Народна стра-
на и съпротива, която си 
поставя за цел чрез преврат 
през месец февруари 1941 
г. да свали правителството и 
да предотврати влизането на 
България в съюза с фашист-
ка Германия. Дейността на 
организацията, обаче, е раз-
крита от полицията и много 
от нейните организатори и 

участници са арестувани. Д-р 
Георги М. Димитров също 
е арестуван в дома му в 
София, но успява да се из-
плъзне от полицаите и да 
се укрие. Свързва се със 
сътрудници на Английското 
посолство. Те го скриват в 
голям сандък, натоварват 
сандъка на камион, с кой-
то сътрудниците на посол-
ството заминават за Турция. 
През Свиленград английският 
камион минава границата и 
така д-р Димитров нелегално 
пристига в Турция.
 През есента на 1941 г. в 
София се провежда съдебен 
процес срещу нелегалната 
организация „Народна стра-
жа и съпротива“. Привлечени 
са да отговарят за дейността 
на организацията 35 обви-
няеми, включително и д-р 
Георги М. Димитров задочно. 
Всичките 35 души са обви-
нени, че са организирали 
и участвали в заговор за 
сваляне на правителството. 
Съдебният процес траял 67 
дни. Признати от съда за ви-
новни са 34 души. От тях 10 
обвиняеми, в т. ч. и д-р Ге-
орги М. Димитров, са осъде-
ни на смърт чрез обесване. 
Присъдите, обаче, не били 
изпълнени.
 По време на Втората 
световна война д-р Г. М. Ди-
митров е политически еми-
грант и живее в Кайро, Еги-
пет, Палестина и Истанбул. 
Оттук продължава борбата 
против монархофашизма у 
нас. По нелегалната ради-
останция „Свободна и не-
зависима България“ осъжда 
действията на българското 
фашистко правителство. По 
тайни канали поддържа връз-
ка със земеделските дейци 
Никола Петков, Борис Бум-
баров и други в България и 
направлява борбата на зе-
меделците против царския 
режим и правителството.
 На другия ден след 9 
септември 1944 г., на 10 
септември, лично министър-
председателят Кимон Георги-
ев изпраща телеграфическа 
покана до д-р Г. М. Димитров 
в Кайро, Египет, да се завър-
не в България. Той веднага 
тръгва с влак през Турция 
за България. Вечерта на 23 
септември 1944 г. пристига 
на границата в Свиленград, 
където го очаква специален 
влак за София. На гарата 
в Свиленград го посрещат 
земеделските министри Ангел 
Държански и Асен Павлов, 
временният главен секре-
тар на БЗНС Христо Стратев 
и група граждани с букети 
цветя. От гарата д-р Г. М. 
Димитров и посрещачите му 
отиват на площада в града, 
където е издигната трибу-
на. Тук става официалното 

посрещане на д-р Г. М. Ди-
митров. Той произнася на 
трибуната кратка реч, след 
което отпътува със специал-
ния влак за София. От Сви-
ленград до София на всяка 
гара д-р Г. М. Димитров е 
приветстван от множество 
хора с оранжеви знамена и 
цветя.
 На софийската гара д-р 
Г. М. Димитров е посрещнат 
от многолюдна манифеста-
ция, членове на Постоянното 
присъствие на БЗНС и много 
граждани. На организирания 
митинг д-р Г. М. Димитров 
произнася кратка реч. От га-
рата посрещачите и д-р Г. М. 
Димитров отиват при памет-
ника на Васил Левски. Тук 
приветствено слово към д-р 
Г. М. Димитров произнася 
Милан Дренчев от Акаде-
мическия земеделски съюз. 
След това се провежда ми-
тинг и пред централата на 
БЗНС на ул. „Врабча“, където 
временното ръководство на 
БЗНС провъзгласява д-р Г. М. 
Димитров за главен секре-
тар на БЗНС. На свиканата 
национална конференция на 
БЗНС на 14 и 15 октомври 
1944 г. в София той едино-
душно е избран за главен 
секретар на БЗНС.
  След завръщането си в 
България и избирането му 
за Главен секретар на БЗНС 
д-р Г. М. Димитров започ-
ва обиколки из страната с 
цел да възстанови дейността 
на  Земеделския съюз по 
места. Организира митинги, 
земеделски събори. Докато 
обикаля страната, д-р Г. М. 
Димитров открива, че кому-
нистите вършат беззакония, 
убиват невинни хора, без-
следно изчезват други.  За-
почнали са да преследват 
дори и земеделците. Д-р Г. 
М. Димитров се среща с 
Трайчо Костов - секретар 
на Българската работническа 
партия (комунисти), която 
доминира в управлението на 
страната, и го предупрежда-
ва, че ако не спрат репреси-
ите, ще отзове земеделските 
министри от правителството 
на ОФ.
 На организираните зе-
меделски събори на 29 ок-
томври 1944 г. в Ловеч, на 
10 декември 1944 г. в Стара 
Загора и 24 декември 1944 
г. в Пловдив участват десет-
ки хиляди членове и симпа-
тизанти на БЗНС. Д-р Г. М. 
Димитров произнася големи 
речи, в които обосновава 
водещата роля на БЗНС в 
управлението на страната, 
за сътрудничеството между 
земедели и земеделци и пр. 
На съборите в Стара Загора 
и Пловдив селяни започват 
да издигат лозунги против 
комунистите: „Долу комунис-

тическата диктатура“, „Иска-
ме свобода“, „Спрете репре-
сиите“ и пр. Разтревожена 
от антиправителствените де-
монстрации на земеделските 
събори в Стара Загора и 
Пловдив, комунистическата 
власт започва преследване 
на д-р Г. М. Димитров. Обя-
вяват го за рушител на ОФ, 
враг на ръководната роля на 
комунистическата партия в 
управлението на страната, за 
английски шпионин и враг на 
Съветския съюз. Съветският 
генерал Бирюзов, председа-
тел на Съюзната контролна 
комисия в София, извиква 
при себе си Никола Петков 
и му поставя ултиматум: или 
махат от ръководството на 
БЗНС д-р Г. М. Димитров, 
или ще забрани дейността на 
Съюза.
 След ултиматума на съ-
ветския генерал Бирюзов, за 
да спаси БЗНС от разтуряне, 
д-р Г. М. Димитров свиква на 
18 януари 1945 г. ръковод-
ството на заседание и сам 
си дава оставката от поста 
Главен секретар на БЗНС. 
За временен главен секретар 
на БЗНС е избран Никола 
Петков. В същото време д-р 
Г. М. Димитров свиква на 
21 януари 1945 г. голям зе-
меделски събор в Плевен 
по случай 45-годишнината 
от учредяването на БЗНС, 
за главен оратор на който 
е определен самият д-р Г. 
М. Димитров. Страхувайки се 
от нови антиправителствени 
демонстрации на събора в 
Плевен, Българската кому-
нистическа партия свиква на 
същата дата и място контра 
митинг. Като член на РМС, 
младежката организация на 
партията, бях повикан да 
участвам в комунистическия 
контра митинг. Тогава бях 
на 17 години. На 21 януари 
1945 г. се събрахме на глав-
ния площад в град Плевен 
десетки хиляди земеделци и 
хиляди комунисти, земедел-
ците с оранжеви знамена, а 
ние - с червени. Комунистите 
заехме тази част от площа-
да, която е до мавзолея, а 
земеделците - останалата по-
голяма част от площада.
 Към 10 часа сред събра-
лите се на площада земе-
делци и комунисти се раз-
пространи слух, че д-р Г. 
М. Димитров няма да дойде 
на събора. Земеделците за-
почнаха масово да сканди-
рат: „Искаме д-р Димитров“, 
„Освободете д-р Димитров“, 
„Долу комунистическата дик-
татура“ и др. В отговор пък 
ние, комунистите, скандирах-
ме: „Долу предателя Гемето“ 
и др. В това време на бал-
кона на сградата на тога-
вашната Сметна палата се 
появиха Антон Югов - минис-

тър на вътрешните работи, 
Добри Търпешев - министър 
без портфейл, Асен Павлов 
- министър на земеделието, 
и Никола Петков - временен 
Главен секретар на БЗНС. 
Асен Павлов прочете лично 
телеграма от д-р Г. М. Ди-
митров до участващите в зе-
меделския събор, с която им 
съобщаваше, че поради за-
боляване не може да дойде 
на събора. Земеделците не 
повярваха на телеграмата и 
започнаха още по-гневно да 
скандират: „Искаме д-р Ди-
митров“. И ние продължихме 
да скандираме нашето „Долу 
шпионина и предателя Геме-
то“. Никола Петков - главен 
секретар на БЗНС, се опита 
да говори, но бе заглушен 
от скандиранията на площа-
да. А гневът на земеделците 
достигна връхната си точка, 
когато министър Добри Тър-
пешев - комунист, взе дума-
та и отправи явна заплаха за 
разправа с д-р Георги М. Ди-
митров. С това земеделският 
събор и нашият комунисти-
чески контра митинг завър-
шиха. Някои автори пишат, 
че в края на митинга конни 
и пеши милиционери се нах-
върлили върху земеделците и 
превърнали площада в бойно 
поле. Там, където аз бях на 
площада, такива насилия ня-
маше от милиционерите над 
земеделците.
 След земеделския събор 
в Плевен д-р Г. М. Димитров 
дълго време боледува и пре-
карва в дома си в София. 
Оттук продължава да направ-
лява дейността на БЗНС в 
борбата му с тоталитарното 
комунистическо управление. 
Комунистите започват масо-
ва кампания в страната за 
дискредитирането му като 
лидер на БЗНС. На 23 април 
1945 г. властта го поставя 
под домашен арест в апар-
тамента му на ул. „Граф Иг-
натиев“ в София. Подготвят 
ликвидирането му. На 23 май 
1945 г. при опит да бъде 
арестуван той се изплъзва 
от ръцете на милицията и 
успява да се укрие във вила-
та „Златия“ на американския 
посланик Барнс в София. 
Тук прекарва до 5 септември 
1949 г., когато по диплома-
тически път му е разрешено 
легално да напусне България. 
С военен самолет на САЩ 
пристига от София в Италия, 
откъдето заминава за САЩ. 
Установява се да живее във 
Вашингтон. Тук организира 
Български национален коми-
тет, който продължава бор-
бата против тоталитарната 
власт у нас.
 Д-р Георги Михов Дими-
тров – Гемето умира на 29 
ноември 1972 г. във Вашинг-
тон.

115 ãîдèíè îò рîждåíèåòî íа д-р Гåîрãè М. Дèмèòрîв
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сВЕТОЗаР гаТЕВ

	 Девойките	до	15	години	
на	клуба	спечелиха	турнир	
в	 Трявна	 по	 повод	 праз-
ника	 на	 града,	 който	 се	
проведе	под	патронажа	на	
Валентин	Михов.	В	надпре-
варата	премериха	сили	три	
отбора	 -	 „Боруна“	 (Царева	
ливада),	„Светкавица“	(Гра-
дежница)	 и	 „Янтра	 2013“,	
които	 изиграха	 по	 един	
мач	помежду	си.
	 Възпитаничките	на	тре-
ньора	 Радомир	 Николов	
записаха	 две	 категорични	
победи.	 „Янтра	 2013“	 на-
дигра	 „Светкавица“	 с	 4:0.	
Благовеста	 Ненова	 реали-
зира	първото	и	последното	
попадение	 във	 вратата	 на	
тима	 от	 Градежница,	 един	
гол	добави	Йоана	Борисо-
ва,	а	Преслава	Иванова	се	
разписа	директно	от	ъглов	
удар.	 В	 двубоя	 с	 „Бору-
на“	 габровските	 девойки	
се	 наложиха	 с	 5:1.	 Голова	
лекция	изнесе	капитанката	
Преслава	 Иванова,	 реали-
зирала	 и	 петте	 попадения	
за	 „Янтра	 2013“.	 На	 второ	
място	 в	 турнира	 завърши	
отборът	 на	 „Светкавица“	
след	 успех	 с	 2:0	 срещу	
„Боруна“.
	 „Момичетата	 показаха	

невероятна	игра,	много	же-
лание	и	 това	бе	възнагра-
дено.	 През	 2017-та	 бяхме	
трети	 на	 този	 турнир	 и	

само	 една	 година	 по-къс-
но	 станахме	 първи	 и	 то	
по	един	убедителен	начин.	
Благодаря	на	всички	деца,	
на	всички	хора,	който	вяр-
ват	 в	 нас	 и	 ни	 помагат,	
както	 и	 на	 подкрепата	

която	 получаваме	 от	 ро-
дителите“,	каза	щастливият		
Радо	Николов	след	края	на	
турнира.	

	 Две	 от	 габровските	
момичета	 взеха	 индиви-
дуални	 награди.	 Преслава	
Иванова	 стана	 голмайстор	
на	 турнира,	 а	Камелия	Та-
укова	получи	отличието	за	
най-добър	 вратар	 само	 с	

един	 допуснат	 гол	 от	 дуз-
па.	Останалите	състезател-
ки,	 които	 допринесоха	 за	
успеха,	 бяха:	 Анна	 Йонко-

ва,	Дара	Димова,	Ивелина	
Рангелова,	 Габриела	 Ген-
чева,	 Преслава	 Василева,	
Йоана	 Борисова,	 Алексан-
дра	Маринова,	 Благовеста	
Ненова,	 Катрин	 Колева,	
Цветелина	Станчева.

	 Ден	 по-късно	 турнир	 в	
Русе	 имаха	 12-годишните	
момичета	на	клуба.	Той	се	
проведе	 на	 стадион	 „Ду-
нав“	 с	 участието	 на	 шест	
отбора.	 „Янтра	 2013“	 беше	
в	 предварителна	 група	 с	
„Боруна“	и	„Дунав“.	В	пър-
вата	 среща	 избраничките	
на	Радо	Николов	 допусна-
ха	 изненадващо	 пораже-
ние	 с	 0:1	 от	 „Боруна“,	 но	
след	 това	 надиграха	 кате-
горично	 домакините	 с	 4:1.	
Александра	Маринова	реа-
лизира	два	гола,	Дара	Ди-
мова	 добави	 един,	 а	 един	
си	 отбелязаха	 русенки.	 В	
третия	мач	от	групата	„Ду-
нав“	победи	„Боруна“	с	2:0	
и	 това	 изведе	 габровския	
отбор	 начело.	 На	 финала	
„Янтра	 2013“	 срещна	 пър-
венеца	 от	 другата	 група	
-	 „Гранде	 кафе“	 (Варна),	 и	
отстъпи	с	0:3.
	 „Бяхме	 поуморени	 от	
перфектно	 изиграния	 тур-
нир	 предния	 ден,	 както	 и	
от	 дългото	 пътуване,	 за-
това	 второто	 място	 не	 е	
лошо.	Вече	си	заслужихме	
участие	 в	 заключителния	
фестивал	 при	 момичетата	
до	12	години,	който	ще	се	
проведе	от	15	до	17	юни	в	
Дряново“,	коментира	Нико-
лов.

	 С	четири	първи	награ-
ди	 се	 завърнаха	 предста-
вителите	на	Габровска	об-
ласт	 от	 зоналния	 етап	 на	
Петия	 национален	 фести-
вал	за	руска	поезия,	пес-
ни	 и	 танци	 „Пусть	 всегда	
будет	 солнце“,	 който	 се	
проведе	 в	 залата	 на	 На-
родно	читалище	„Борба“	в	
Кнежа,	Плевенско.	В	него	
взеха	участие	класираните	
деца	 и	 ученици	 на	 пър-
вите	 места	 от	 четирите	
възрастови	 групи	 в	 трите	
категории	 -	 поезия,	 песен	
и	 танц,	 по	 време	 на	 об-
ластните	 фестивали	 във	
Велико	 Търново,	 Габрово,	
Ловеч	и	Плевен	на	„Пустъ	
всегда	будет	солнце“.
	 Младите	 рецитатори,	
певци	 и	 танцьори	 демон-
стрираха	 завиден	 талант	
и	 сценично	 присъствие.	
Те	 подариха	 на	 публиката	
истински	 празник	 на	мла-
достта,	 вдъхновението	 и	
любовта	към	руския	език	и	
култура.

	 Представителите	на	Га-
бровска	 област	 се	 завър-

наха	с	четири	първи	места	
-	 едно	 за	 габровци	 и	 три	

за	севлиевци.
	 Първа	 награда	 за	 ре-

цитатори	 на	 руска	 поезия	
отново	 завоюваха	 Тодор	
Николаев	 от	 ОУ	 „Стефан	
Пешев“	 и	Денис	 Богданов	
от	 СУ	 „Васил	 Левски“	 в	
Севлиево	 с	 ръководител	
Наташа	 Колева.	 С	 първа	
награда	са	и	възпитаници-
те	на	Ваня	Ангелска	от	Во-
кална	формация	„Традиция	
и	 сцена“	 към	 СУ	 „Васил	
Левски“	в	Севлиево.
	 Дуетът	 Божидара	 Ган-
чева	 и	 Ирена	 Цонева	 от	
ДГ	 „Мечо	 Пух“	 в	 Габрово	
също	 грабна	 първа	 награ-
да.
	 Всички	участници	в	зо-
налната	 надпревара,	 кла-
сирани	 на	 първите	 мес-
та,	 отново	ще	мерят	 сили	
в	 последния	 национален	
кръг	 на	 фестивала	 „Пус-
ть	 всегда	 будет	 солнце“,	
който	 ще	 се	 проведе	 в	
началото	 на	 септември	 в	
навечерието	на	Национал-
ния	 събор	 на	 русофилите	
на	язовир	„Копринка“	край	
Казанлък.				

Чåòèрè първè íаãрадè îò „Пуñòь вñåãда áудåò ñîлíцå”
	 Невъзможно	 е	 да	 про-
пуснем	 да	 поставим	 ак-
цент	 и	 върху	 носителя	 на	
„Златна	палма“	за	2017	го-
дина	-	„КвАДРАТЪТ“ („The 
Square“,	 Швеция-Германия,	
2017)	 на	 режисьора	 Рубен	
Йостлунд.	Прожекцията	ще	
е	на	8	юни	(петък)	от	20,00	
часа.	
	 Съботният	 фестивален	
ден	-	9	юни,	ще	стартира	в	
16,00	часа	с	една	провока-
тивна	и	интересна	 творба,	
която	разчита	на	безуслов-
ното	 магично	 присъствие	
на	 Кейт	 Бланшет.	 „МАНИ-
ФЕСТ“ („Manifesto“, Герма-
ния-Австралия, 2017) на	
немския	 режисьор	 Юлиан	
Розефелд	 отдава	 почит	 на	
традицията	 и	 изяществото	
на	 артистичните	 манифе-
сти,	 които	 поставят	 под	
въпрос	 ролята	 на	 артиста	
в	днешното	общество.		
 „бЕЗ МИЛОСТ” („In the 
Fade“,	 Германия-Франция,	
2017)	 на	 световноизвест-

ния	 режисьор	 Фатих	Акин	
е	следващото	предложение	
за	 съботната	 киновечер,	
началният	 час	 на	 прожек-
цията	е	18,00.
	 Няма	 да	 бъде	 преси-
лено,	 ако	 кажем,	 че	 „НЕ-
ЛЮбОв“ („Loveless“, Ру-
сия-Франция-белгия-Гер-
мания, 2017) на	 майстора	
режисьор	 Андрей	 Звягин-
цев	е	един	от	най-важните	
филми	за	2017	година!	
	 Още	 една	 творба	 от	
миналогодишната	 специал-
на	 селекция	 в	 Кан	 -	 най-
новият	 филм	 на	 френския	
режисьор	 Мишел	 Аза-
нависиюс	 „ИЗКЛЮЧИ-
ТЕЛНИЯТ: МОЯТ ГОДАР“ 
(„Redoubtable“, Франция, 
2017).	Прожекцията	на	фил-
ма	е	на	10	юни	(неделя)	от	
18,00	часа.
	 Новият	 филм	 на	 Сте-
фан	 Командарев	 „ПОСО-
КИ“ („Directions“, бълга-
рия-Германия-Македония, 
2017) е	 20,00	 часа	 на	 10	
юни	(неделя).

Оò 7 юíè - чåòèрè дíè...

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 Макар	 и	 все	 още	 не-
приета	 от	 Общинския	 съ-
вет,	Наредбата	за	реда	за	
спиране,	престой	и	парки-
ране	 на	 пътни	 превозни	
средства	 на	 територията	
на	 общината	 предизвика	
много	 коментари	 и	 въл-
нения.	 Понеделник	 бе	
обявен	 за	 информацио-
нен	ден,	всеки	гражданин	
можеше	 на	 място	 в	 Об-
щината	 да	 получи	 компе-
тентен	 отговор	 на	 своя	
въпрос.	 Според	 зам.-кме-
та	 Климент	 Кунев	 често	
задаваните	 въпроси	 са	
били	 извън	 засегнатите	 в	
наредбата,	 явно	 въпросът	
с	паркирането	е	наболял.	
Нямало	е	върли	противни-
ци	 на	 наредбата.	 Хората	
питат	 колко	 ще	 плащат	
живеещите	 на	 определе-
ните	 за	 платено	 паркира-
не	улици.	
	 „Аз	не	очаквам	цената	
за	паркиране	на	живеещи-
те	на	тези	улици	да	е	по-
висока	 отколкото	 в	 други	
градове.	 В	 София	 плащат	
по	около	10	лв.	на	месец.	
Ние	още	не	сме	изчислили	
крайната	цена,	но	не	очак-
вам	 съществени	 разлики	
от	споменатата	цифра.	Във	
Велико	Търново	дори	няма	
преференции	за	живущите	

на	улиците	с	платено	пар-
киране“,	коментира	Кунев.	
	 Според	 него	 плюсове-
те	 от	 определяне	 на	 пла-
тени	паркоместа	са	много,	
например	 това	 ще	 се	 из-
рази	 в	 увеличаване	 при-
ходите	на	 градския	 транс-
порт.	 Ограничаването	 на	
свободното	 паркиране	
цели	 по-голямо	 ползване	
на	 градския	 транспорт.	
Другата	цел	е	да	се	осигу-
ри	 паркомясто	 за	 хората,	
които	 имат	 работа	 в	 тази	
част	на	града.	Това	сега	е	
почти	невъзможно.	
	 „Не	е	упоменато	в	на-
редбата,	 но	 сме	 обсъж-
дали	 работното	 време	 на	
платената	 зона	 да	 е	 от	 9	
до	17	часа	само	в	работни	
дни“,	 допълни	 заместник-
кметът.
	 Общинската	 админи-
страция	 посочва	 причи-
ните,	 които	 налагат	 при-
емането	 на	 Наредба	 за	
реда	 за	 спиране,	 престой	
и	 паркиране	 на	 пътни	
превозни	 средства	 на	 те-
риторията	 на	 общината.														
Приемането	на	Наредбата	
е	 продиктувано	 и	 от	 не-
обходимостта	 за	 подобря-
ване	 на	 организацията	 на	
движение	и	организацията	
на	 паркиране.	 Към	 насто-
ящия	 момент	 липсва	 спе-
цифична	 (местна)	 регла-

ментация	 при	 организира-
не	на	паркирането,	поради	
което	 въпреки	 наличието	
на	не	малък	брой	места	за	
безплатно	 паркиране	 се	
наблюдава	 безконтролно	
паркиране	в	нарушение	на	
ЗДвП,	 което	 затруднява	
участниците	 в	 движението	
и	гражданите	като	създава	
предпоставки	за	ПТП.	
	 Практиката	показва,	че	
след	въвеждане	на	участъ-
ци	от	сини	зони	в	населе-
ните	 места	 се	 наблюдава	
значителна	 регулация	 при	
паркирането	както	в	сама-
та	синя	зона	поради	пови-
шения	 контрол	 и	 налични	
средства	-	технически,	фи-
нансови	 и	 осъществяване	
на	нужния	контрол,	така	и	
в	прилежащите	й	зони.
	 „Публичните	 органи	
са	 отговорни	 за	 провеж-
дането	 на	 политики	 за	
устойчивото	 и	 екологично	
развитие.	 В	 този	 смисъл	
в	 различни	 градове	 на	
България	 са	 предвидени	
различни	методи,	средства	
и	механизми	за	използва-
нето	на	моторни	превозни	
средства	 като	 например	
насърчаване	 на	 електри-
чески	 такива,	 ограничава-
не	достъпа	до	определени	
зони	 или	 на	 определени	
категории	 автомобили	 в	
тези	 части,	 насърчаване	

на	обществения	транспорт	
и	 други	 с	 оглед	 специфи-
ката	на	населеното	място,	
с	въвеждането	на	зони	за	
платено	 паркиране	 в	 оп-
ределени	 часове	 се	 цели	
именно	този	ефект.	
	 Подобряване	 на	 еко-
логичната	 обстановка:	 по-
средством	 намаляване	 на	
вредните	 емисии,	 излъч-
вани	 от	 изгорели	 газове	
на	 моторните	 превозни	
средства,	 предизвиквани	
при	 интензивния	 трафик	
в	 часовете	 на	 започване	
на	 работния	 ден	 и	 след	
приключването	 на	 работ-
ния	 ден.	 В	 тази	 насока	 е	
и	 реализирането	 на	 ин-
фраструктурните	 проекти,	
целящи	 облекчаване	 на	
трафика“,	се	казва	в	моти-
вите.
	 Наличието	 на	 множе-
ство	 автомобили,	 движе-
щи	 се	 на	 територията	 на	
Габрово,	 и	недостатъчната	
инфраструктура	 за	 алтер-
нативна	 градска	 мобил-
ност	представляват	пречка	
за	 развитието	 и	 насърча-
ването	 на	 алтернативните	
способи	за	придвижване.
	 Не	 на	 последно	място	
чрез	 регламентирането	 на	
зони	 за	 паркиране	 с	 на-
стоящата	 наредба	 ще	 се	
регламентират	 и	 по-голям	
брой	 предназначени	 за	

хора	 с	 увреждания.	 При	
сегашната	 обстановка	 за		
тях	 са	 обособени	 места	
само	на	паркингите,	но	не	
и	 на	 местата	 по	 улиците,	
където	са	определени	мес-
та	 за	 безплатно	 паркира-
не.
	 Община	 Габрово	 еже-
годно	 разходва	 средства,	
които	 са	 насочени	 към	
транспортната	 инфра-
структура,	 осъществя-
ването	 на	 контрол	 върху	
движението	 -	 поставяне	
на	 вертикална	 и	 хоризон-
тална	 маркировка,	 упраж-
няване	 на	 контрол	 върху	
неправилно	 паркиране	 на	
ППС,	 обслужване	 (стопа-
нисване	 и	 експлоатация)	
на	 места	 за	 паркиране	 -	
паркинги	 общинска	 соб-
ственост	и	други	дейности.
 Целите, които се по-
ставят, са:	 Да	 се	 предос-
тави	 алтернатива	 на	 без-
контролно	 паркиране;	 Да	
оптимизира	 трафика	 и	 да	
гарантира	 безопасното	
движение	на	автомобили	и	
да	ограничи	предпоставки-
те	за	възникване	на	ПТП.
	 Ще	 се	 даде	 възмож-
ност	да	се	осъществи	кон-
трол	 при	 паркирането	 на	
постоянно	 нарастващия	
брой	 автомобили,	 както	 в	
зоните	 за	 платено	 парки-
ране	 и	 в	 целия	 град	 по-

ради	 подобряване	 на	 ка-
пацитета	 на	 контролните	
органи	й	ресурсното	обез-
печаване.	
	 Предвид	 градоустрой-
ствените	 особености	 се	
предвижда	 да	 се	 използ-
ват	 оптимално	 възмож-
ностите	 на	 уличната	 мре-
жа	 за	 обособяването	 на	
паркоместа.	Цели	се	също	
така	 увеличаване	 на	 из-
ползването	 от	 гражданите	
на	 алтернативни	 средства	
за	 градска	 мобилност	 и	
опазване	 качеството	 на	
въздуха	и	околната	среда.
 Основен приоритет	 е	
да	 се	 изгради	 режим	 на	
паркиране,	който	да	е	дос-
тъпна	 и	 удобна	 услуга	 за	
всички	жители	 и	 гости	 на	
града,	да	се	облекчи	пар-
кирането	 в	 централната	
градска	част.
 Част от средствата	 за	
прилагане	 на	 наредбата	
са	заложени	в	бюджета	на	
Община	 Габрово	 за	 2018	
година.
 Прилагането на на-
редбата	 ще	 доведе	 и	 до	
генериране	 на	 приходи	 -	
такси	 и	 цени,	 предвидени	
в	 наредбата,	 формирани	
на	 разходооправдателен	
принцип,	което	предполага	
в	 голяма	 степен	 покри-
ване	 на	 нужните	 за	 при-
ложението	 на	 наредбата	

разходи	 от	 приходите	 от	
нейното	приложение.
 Приемането на Наред-
бата	 и	 регламентирането	
на	 режимите	 за	 платено	
паркиране	 в	 определени	
зони	ще	осигури	по-добро	
обслужване	 на	 граждани-
те,	имащи	нужда	да	парки-
рат	в	дадена	зона.
 Обхватът на зоната 
за	 платено	 паркиране	 е	
общо	 453	 броя:	 ул.	 „Хан	
Крум”	-	6	броя	паркоместа;	
ул.	 „Шипка”	 -	 17;	 ул.	 „Ор-
ловска”	 -	 32;	 пл.	 „Първи	
май”	-	40;	ул.	„Първи	май”	
-	 8;	 пл.	 „Света	 Троица”	 -	
11;	 паркинг	 „Рачо	 Кова-
ча”	 -	 З0;	 ул.	 „Софроний	
Врачански”,	 пресечки	 на	
ул.	 „Цанко	 Дюстабанов”,	
ул.	 „Стара	 планина”	 -	 52;	
ул.	 „Априловска”	 -	 26;	 ул.	
„Николаевска”	 -	 ЗЗ;	 ул.	
„Пенчо	 Славейков”	 -	 10;	
ул.	 „Радион	 Умников”	 -	
13;	 ул.	 „Опълченска”	 -	 16;	
ул.	 „Георги	 Бочаров”	 -	 9;		
бул.	 „Априлов”	 (пред	 пло-
щад	 „Възраждане“)	 -	 15;	
ул.	„Скобелевска”	-	22;	ул.	
„Съзаклятие”	 -	 14;	паркинг	
зала	 „Възраждане“	 -	 44;	
бул.	„Априлов”	-	от	ул.	„Ла-
зар	Донков”	до	ул.	„Райчо	
Каролев”	 -	 24;	 ул.	 „Райчо	
Каролев”	 -	 10;	 ул.	 „Елиса-
вета	Попантонова”	-	10;	ул.	
„Иван	Гюзелев”	-	11.

Иíфîрмацèîíåí дåí пî íарåдáаòа за паркèраíåòî в Гаáрîвî

	 В	 рамките	 на	 три	 дни	
–	от	25	до	27	май,	в	Тенис	
център	 „Санта	 Марина“	 в	
Созопол	 се	 проведе	 тре-

тият	 турнир	 от	 веригата	
„Kinder	 +	 Sport”	 в	 Бълга-
рия,	в	който	взе	участие	и	
габровската	 състезателка	
на	ТК	 „Българов“	 Валерия	
Гърневска.	 В	 тази	 надпре-
вара	 участват	 деца	 от	 9	

до	 12	 години,	 момчета	 и	
момичета.
	 Валерия	 се	 справи	 с	
всички	 свои	 съпернички,	

като	във	финал-
ната	тройка	по-
беди	 Айшегюл	
Джемал	 от	 ТК	
„Хасково	 2015“	
и	 номер	 едно	
от	 предходни-
те	 два	 турнира	
Силвия	Стайко-
ва	от	ТК	„Роза“	
-	Казанлък.	
	 Остават	
още	 два	 турни-
ра	 –	 на	 26-28	
юни	 в	 София,	
ТК	 „15:40“,	 за	
всички	 възрас-
тови	 групи;	 31	
юли	 –	 2	 август	
–	 ТК	 „Диана“,	
за	 всички	 въз-
растови	 групи,	
като	 послед-
ният	 от	 тях	 ще	
бъде	 Мастърс-
турнир.	Ако	Ва-
лерия	се	класи-

ра	първа	при	10-годишните	
момичета,	 ще	 получи	 въз-
можност	 да	 участва	 във	
финалния	 световен	 турнир	
между	10	и	14	октомври	на	
кортовете	на	Патрик	Мура-
тоглу	в	Ница,	Франция.

Дåвîйкèòå íа „Яíòра 2013”  ñпåчåлèха òурíèр в Трявíа Чåòвърòа òèòла за òазè 
ãîдèíа íа Валåрèя Гърíåвñка
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