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ТЪЖЕН ПОМЕН
На 7 юни се навършва 1 година без 

Петър Колев ГолемаНов
(1927 - 2017)

На 15 юни се навършват 1 г. и 6 м. без 

ХристиНа Колева ГолемаНова
(1932-2016)

сКъпи майКо и татКо, бабо и дядо, прабабо и прадядо - 
всичКи сКърбим безутешНо за  вас...

поменът  ще се отслужи на 7 юни 2018 г., четвъртък, от 12.30 часа 
в църквата „успение богородично“ - Габрово.

От семейството

	 За	 децата	 от	 габровската	 ДГ	
,,Радост’’	всеки	ден	е	Ден	на	дете-
то,	 но	 1	юни	 е	 специален.	 Затова	
детската	градина		посрещна		свои-
те	 възпитаници	 украсена	 с	 много	
балони,	 огласяна	 от	 детски	 песни.	
Празникът	 започна,	 когато	 децата	
пуснаха	 в	 небето	 балон,	 събрал	
техните	 усмивки.	 Изпратиха	 го	 с	
посланието	да	ги	пръсне	по	целия	
свят,	за	да	има	повече	усмихнати	и	
щастливи	деца.
		 Учителите	 им	 бяха	 приготвили	
истински	 маратон	 от	 забавления,	
състезания	 и	 игри.	 В	 тях	 децата	
показаха	 остроумие,	 сръчност	 и	
спортен	дух.	Заслужени	бяха	и	на-
градите	и	сладките	изненади.		

Нà 1 юни в деòñкà ãðàдинà ,,Рàдоñò”,  или
кàк един áàлон пðевъðнà деня в пðàзник

	 Габровецът	 Момчил	
Цонев	 е	 сред	 20-те	 най-
изявени	 млади	 личности	
на	България	за	2018	г.	От-
личието	 се	 присъжда	 от	
младежката	 организация	
Junior Chamber International 
(jCI)	 в	 България,	 част	 от	
световна	мрежа	в	над	100	
държави	от	цял	свят.	Мом-
чил	 Цонев	 е	 отличен	 в	
категория	„Културно	пости-
жение“	 заради	 културния	
му	принос	към	Габрово.	
	 Журито,	 избрало	 Топ	
20	 на	 най-изявените	 мла-
ди	 личности	 на	 България,	
включва	 значими	 лично-
сти	от	различни	сфери	на	
обществения	 живот	 като	
Росен	Плевнелиев,	Прези-
дент	 на	 Република	 Бълга-
рия	 2012-2017;	Милен	Вра-

бевски,	 създател	 на	 Фон-
дация	 „Българска	 памет“;	
Огнян	Златев,	ръководител	
на	 представителството	 на	
ЕК	в	България;	Георги	Сто-
ев,	 икономист,	 съ-основа-
тел	на	„Тракия	Тех	парк“	и	

„Industry	 Watch	 Bulgaria“;	
Светлин	Наков,	 основател	
на	Софтуерен	университет;	
Георги	 Генчев,	 основател	
на	 НПО	 портал;	 Георги	
Богданов,	 изпълнителен	
директор	 на	 Национална	

мрежа	за	децата	и	др.
	 JCI	 Bulgaria	 в	 сътруд-
ничество	 с	 JCI	 Plovdiv	
организира	 за	 четвърта	
поредна	 година	 между-
народната	 програма	 The	
Outstanding	 Young	 Persons	
of	Bulgaria	 -	TOYP	Bulgaria	
под	 името	 „Най-изявените	
млади	 личности	 на	 Бъл-
гария“.	 TOYP	 е	 програма,	
която	цели	да	отличи	с	на-
ционално	и	международно	
признание	 постиженията	
на	 млади	 личности	 между	
18	 и	 40-годишна	 възраст,	
които	създават	положител-
на	промяна	в	България.
	 Момчил	Цонев	получа-
ва	престижното	признание	
като	 създател	 на	 проек-
ти	 и	 инициативи,	 развили	
културата	 и	 туризма	 на	

Габрово	като	първия	Меж-
дународен	 фестивал	 за	
градски	 изкуства	 и	 щас-
тие	6Fest,	първата	Онлайн	
енциклопедия	 за	 Габрово	
Gabrovowiki,	 първата	 ком-
пютърна	 игра	 за	 Габрово	
Gabroville,	 най-гледания	
клип	за	Габрово	в	YouTube	
„Щастливо	 Габрово“,	 че-
тири	 книги	 за	 миналото	
на	Габрово	в	 	поредицата	
„Габрово	 -	 живият	 град“	
в	 съавторство	 с	 Даниела	
Цонева,	 онлайн	 медия-
та	 Габрово	 Daily,	 първия	
видео	 бизнес	 портал	 за	
Габрово	biz.gabrovo.net.
	 Това	 е	 първата	 награ-
да,	 която	 Момчил	 Цонев	
получава	 за	 приноса	 си	
към	Габрово	за	най-актив-
ните	му	 години	 на	 работа	

от	2007	г.	насам.	Преди	14	
години,	 през	 2004	 г.	 Мом-
чил	 Цонев	 стана	 носител	
на	 наградата	 на	 Община	
Габрово	 “Златен	 Хирон”	
за	 принос	 в	 развитието	
на	 града,	 а	 отличието	 му	
беше	 връчено	 лично	 от	
тогавашния	 кмет	 Богомил	
Белчев.
	 „Габрово	е	специфичен	
за	страната	град	културно	
и	 икономически	 -	 обявен	
за	 Столица	 на	 хумора	 и	
сатирата	 с	 уникален	 за	
страната	 Карнавал,	 в	 ми-
налото	градът	е	голям	ико-
номически	 център,	 извес-
тен	 като	 Българския	 Ман-
честър.	 След	 промените	
от	 1989	 г.	 и	 понастоящем	
градът	 обаче	 е	 на	 първи-
те	 места	 по	 демографски	

срив.	 Отливът	 на	 млади	
хора	в	трудоспособна	въз-
раст	 намалява	 жизнените	
сили	 на	 Габрово.	 Градът	
е	жив	организъм,	 и	 отвъд	
архитектурата	 и	 инфра-
структурата	 градът	 са	 хо-
рата,	градът	са	културните	
и	 икономическите	 проце-
си	-	именно	тяхното	подо-
бряване	 е	 в	 основата	 на	
моята	работа.	Симбиозата	
от	 култура,	 предприемаче-
ство	 и	 иновации,	 образо-
вание	 и	 медии,	 която	 ха-
рактеризира	 работата	 ми,	
цели	 да	 създаде	 по-добра	
градска	среда	за	живот	в	
Габрово“	-	заявява	Момчил	
Цонев	 за	 работата	 си	 в	
Габрово,	 довела	 до	 при-
знанието	му	 и	 в	 национа-
лен	план.

Момчил Öонев в òоп 20 нà изявениòе млàди личноñòи

	 Деветнайсет	 рисунки	
на	млади	художници	от	Га-
бровска	 област	 са	 класи-
рани	за	участие	в		нацио-
налния	етап	на	конкурса„С	
очите	 си	 видях	 бедата”,	
който	ще	се	проведе	през	
месец	 октомври	 2018	 г.	 в	
София.	На		31	май	т.	 г.	за	
шеста	 поредна	 година	 в	
ХГ	 “Христо	 Цокев”-Габро-
во	 се	 проведе	 областният	
етап	 на	 Международния	
конкурс	за	детска	рисунка	
„С	очите	си	видях	бедата”.	
Конкурсът	 се	 организира	
от	 РДПБЗН	 –	 Габрово	 в	
партньорство	с	ХГ	 “Христо	
Цокев”.

	 Участниците	 в	 конкур-
са	 са	 деца	 и	 ученици	 на	
възраст	от	7	до	18	 г.,	раз-
делени	в	три	категории	и	в	
три	 възрастови	 групи	 –	 от	
7	до	10	години,	от	11	до	13	
години	и	14	–	18	години.
	 Основната	 цел	 на	
конкурса	 е	 да	 се	 пресъз-
дадат	 със	 средствата	 на	
изобразителното	 изкуство	
познанията	 на	 децата	 и	
учениците	 за	 бедствията	 в	
световен	мащаб,	способите	
за	 защита	 и	 самозащита,	
действията	 на	 Единната	
спасителна	система.
Тематично	 рисунките	
включват	 изобразени	 мо-

менти	 от	 работата	 на	 по-
жарникарите	 и	 спасители-
те	 по	 време	 на	 природни	

бедствия,	 пожари,	 пътни	
произшествия,	 аварии	 и	
екологични	катастрофи.

	 Допуснати	 до	 област-
ния	 етап	 на	 конкурса	 са	
40	рисунки,	 като	 19	от	 тях	
са	класирани	за	участие	в	
националния	 етап	 на	 кон-
курса.
	 На	тържествената		це-
ремония	в	ХГ	 „Христо	Цо-
кев“	бяха	връчени	грамоти	
и	 награди	 на	 отличените	
млади	 художници	 осигу-
рени	 от	 „Сдружение	 за	
приятелство	Габрово	-	Тун“.
	 Съгласно	 регламен-
та	 жури	 оцени	 и	 класира	
творбите	 на	 най-добрите	
млади	художници	по	кате-
гории	и	възрастови	 групи,	
както	следва:	

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 С	присъда	от	1	юни	 т.	
г.	Окръжният	съд	в	 Габро-
во	 обяви	 решението	 си	
за	 тежката	 катастрофа	 от	
8	 октомври	 2016	 г.,	 стана-
ла	 на	 пътя	 Габрово-Дря-
ново,	 на	 разклона	 за	 с.	
Лесичарка.	 Тогава	 загина	
25-годишен	мъж	от	Дряно-
во,	 водач	 на	 товарен	 бус	
„Фиат	 Дукато“.	 Загина	 в	
собственото	си	платно,	по-
метен	от	пловдивски	ТИР.
	 Сега	 пред	 съдебният	
състав	 на	 Окръжния	 съд	
застана	 водачът	 на	 ТИР-
а	 –	 35-годишният	 П.	 Р.	 от	
град	Раковски.		Съдебният	
състав,	 председателстван	
от	съдия	Диана	Василева,	
го	 призна	 „за	 виновен	 в	
това,	 че	 на	 8	 октомври	
2016	 г.,	 на	 пътен	 участък	

между	с.	Донино	и	разкло-
на	 за	 с.	 Лесичарка,	 общ.	
Габрово,	 при	 управление	
на	товарна	композиция	на-
рушил	 правилата	 за	 дви-
жение	 –	 чл....	 от	 Закона	
за	 движение	 по	 пътищата	
и	правилника	за	приложе-
нието	му...	и	по	непредпаз-
ливост	 причинил	 смъртта	
на	млад	мъж	 от	Дряново,	
управлявал	насрещно	дви-
жещо	 се	 превозно	 сред-
ство.“
	 Катастрофата	 станала	
рано	 сутринта.	 Към	 7,15	
часа	 25-годишният	 дряно-
вец	шофирал	 бусът	 „Фиат	
Дукато“	 към	 Габрово.	Кач-
вал	 стръмнината	 преди	 с.	
Донино.	 В	 	 това	 време	 в	
обратна	посока	се	движел	
товарният	 „Мерцедес“	 с	
прикачено	ремарке.	

19 ðиñунки оò „С очиòе ñи видях áедàòà” оòивàò в София

на стр. 2

По òежкàòà кàòàñòðофà кðàй 
Леñичàðкà издàдохà пðиñъдà

продължава на стр. 2

	 520	 ученици	 от	 начал-
ни,	основни	и	средни	учи-
лища	 в	 Русе,	 Плевен,	Шу-
мен,	 Велико	Търново,	Ста-
ра	Загора,	Ямбол	и	Габро-
во	получиха	навръх	1	юни	
свидетелства	 за	 завършен	
клас	в	Националния	музей	
на	 образованието.	 Преди	
тържествения	ритуал	в	му-
зейната	 Възстановка	 на	
взаимно	 училище	 всички	
деца	преминаха	през	екпо-
зиционните	 маршрути	 "Пъ-
теки	на	знанието".	В	кино-

залата	на	НМО	през	целия	
ден	 вървяха	 късометраж-
ните	 филми	 „Д-р	 Петър	
Берон”,	 "Ние	 живеем	 за	
нашите	 потомци",	 „Неофит	
Рилски”	и	 „Просветни	 тра-
диции	и	модерни	времена”.	
Посещението	 завърши	 с	
разглеждане	на	 годишната	
изложба	 на	 школата	 по	
изобразително	изкуство	на	
Елиза	Ковачева	 –	Цокова,	
показана	 в	 арт	 коридора	
на	музея	под	наслов	"Здра-
вей,	лято!".

520 ученици оò цялàòà ñòðàнà зàвъðшихà 
ãодинàòà в Нàционàлния музей нà оáðàзовàниеòо

	 Самостоятелна	 излож-
ба,	 посветена	 на	 Между-
народния	 ден	 на	 детето,	
подредиха	 учениците	 на	
художничката	 Ема	 Верте-
рова	 в	 Областната	 ад-
министрация.	 „Пъстрите	
рисунки	 на	 младите	 ху-
дожници	се	отличават	със	
стил	и	сериозна	работа“	–	
каза	областният	управител	
Невена	 Петкова,	 привет-
ствайки	 гостите.	Тя	 отпра-
ви	 поздравления	 и	 поже-
ла	 още	 щастливо	 лято	 на	
децата,	 да	 сътворяват	 и	
следват	 мечтите	 си.	 Въл-
нение,	освен	в	децата,	 се	
усети	 и	 у	 тяхната	 препо-
давателка,	 която	 предста-
вяйки	ги,	сподели,	че	това	
са	част	от	учениците	й	от	
Сдружението	 по	 изкуства-
та	при	НЧ	„Априлов	–	Па-
лаузов	1861“.	

Ученициòе нà Емà Веðòеðовà подðедихà 
изложáà в оáлàñòнàòà àдминиñòðàция

на стр. 8



066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

2 4 юни 2018 г.

Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET 

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

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

�    

1991лв. 
без ДДС 

 на месец

соД услуга

габрово, ул. Цанко Дюстабанов 3, 0887101244

 включена алар-
мена система с 
до 3 датчика
 инсталационна 

такса 19.91 лв. 
без ДДС  имуществена 
отговорност до 1000 лв. 
 договор за 2 години

ПрОфЕсиОНалНа гиМНазия 
ПО ТраНсПОрТ и МашиНОсТрОЕНЕ

адрес: село	 Градница, община	 Севлиево,	 ул.	 „Ва-
сил	Левски“	58	телефоНи за връзКа: Директор:	
06736/2239,	 зав.	 адм.	 служба:	 06736/2343	 e-mail: 
pgtm_gradnica@abv.bg

прием  2018/2019
Най-търсеНите професии

специалност: „МаШини и сЪорЪЖЕниЯ за заВарЯВа-
нЕ“
	 Професия:	„машинен техник“
специалност: „ТЕХнологиЯ на МаШиносТроЕнЕТо“
	 Професия:	„машинен техник“
специалност: „аВТоТранспорТна ТЕХника“
	 Професия:	„техник по транспортна техника“

уроЦи, курсоВЕ
ЦЕнТЪр за ПРОФЕСИОНАЛНО ОбучЕНИЕ - ГАбРОВО, организира 
лицензирани курсове за: огняр, кранист,  мотокарист, машинист 
на пътно-строителни машини, готвач, барман-сервитьор, козме-
тик, фризьор, лечебен масаж, маникюр, педикюр, ноктопласти-
ка. Издава се държавен документ за правоспособност. Обучение 
с ваучер за безработни и работещи. Тел. 066/80-85-92, от 
10.30 до 12.30 ч., 0887/361-876.
спорТЕн клуб „Алфа-Метал“ провежда курсове за безопасно 
боравене с огнестрелно оръжие - 066/80-69-62.

На 5 юни 2018 г. 
се навършват 
40 дНи без

магистър-фармацевт

пенчо 
маринов 
пенчев

(1939-2018)

Възпоменàние

Възпоменанието ще се извър-
ши на 5 юни 2018 г. от 10.00 
часа на Габровските гробища. дъщеря диана

Човек се ражда, за да е добър 
и себе си на други да раздава...
Татко, ти го направи!
Поклон Пред ПамеТТа Ти!
ПоЧивай в мир!

На основание чл. 25, ал. 1 и във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС уведомява собствениците на 
поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване, във връзка с отваряне 
на улица без осови точки с цел осигуряване на автомобилен достъп до съществуващи гаражи в 
УПИ V от  кв. 269 по плана на гр. Габрово III етап.

Име, презиме и фамилия на
собствениците

ПИ-№ кв. по ПРЗ
и КК на Габрово

Площ
кв. м

Обезщетение
лв.

2. Веселина Мирославова 
Цанкова

Част от ПИ  261, кв. 269
с идентификатор
№ 14218.525.146

19,50 2 800

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 На 30 май Община Габрово беше домакин на конференция 
за насърчаване на предприемачеството. Форумът се проведе в 
партньорство с Генерална дирекция „Съвместен изследователски 
център“ на Европейската комисия.
 От предварителна информация в сайта на Общината става 
ясно, че участие в конференцията са потвърдили представители на 
бизнеса, научните среди, браншовите организации, специалисти и 
ръководители на областно и общинско ниво. Всички те са покане-
ни на конференцията, но не и журналисти?!
часът и мястото на провеждане на тайната конференция умишлено 
не бяха обявени официално!
 От Общината бодро обявиха, че след приключване на конфе-
ренцията на медиите ще бъде предоставена нужната информация 
за протичането й.
 Какво толкова тайно има в тази конференцията, да не би да 
се решават проблеми с националната сигурност или други тайни 
на държавата?!
 Как може да бъде обективна една медия, ако вместо на място 
да отрази събитието и интервюира най-интересните участници в 
него, ще трябва да публикува поредното излъскано, оптимистично 
пиар съобщение, често наниз от красиви, но нищо не значещи 
думички?!
 Не, че пиарите не стават, просто така им налагат да пишат!
 Как тогава да се чудим, че българия е на 111-то  място по 
свобода на словото сред 180 държави в света.
 Това нарежда страната на последно място не само в Европей-
ския съюз, но и сред страните в Западните балкани.

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 След	 два	 дни,	 на	 6	
юни,	 габровският	Окръжен	
съд	ще	заседава	по	обжал-
вана	 от	 телефонен	 измам-
ник	 присъда.	 28-годишният	
Д.	С.	от	великотърновското	
село	Камен	трябва	да	оти-
де	в	затвора	за	пет	години	
и	половина,	но	той	не	иска	
е	 чака	 снизхождение	 от	
втора	съдебна	инстанция.	
	 Първата	 присъда	 беше	
произнесена	на	14	март	 т.	
г.	 от	състав	на	 габровския	
Районен	съд	с	председател	
съдия	Пламен	Денев.
	 	 Тогава	 съдът	 призна	
подсъдимия	 Д.	 С.	 за	 ви-
новен,	 че	 „на	 8	 февруари	
2016	 г.,	 при	 условията	 на	
повторност	 и	 на	 немало-

важен	 случай,	 с	 цел	 да	
набави	за	себе	си	имотна	
облага,	възбудил	и	поддър-
жал	 заблуждение	 у	 въз-
растен	мъж	от	Габрово,	че	
е	 необходимо	 да	 заплати	
определена	сума	за	опера-
ция	на	дъщеря	му,	с	което	
причинил	 на	 пострадалия	
имотна	вреда	в	размер	на	
2	 000	 лева.	 Видно	 от	 до-
казателствата	 по	 делото	
подсъдимият	се	представил	
по	телефона	за	д-р	Иванов	
и	поискал	8	000	лв.	за	ле-
чението	 й.	 Потърпевшият	
разполагал	 само	 с	 част	
от	 посочената	 сума,	 която	
предал	 на	 друго	 лице	 от	
Габрово,	 съобразно	 даде-
ните	му	от	Д.С.	указания.“
	 За	 извършеното	 пре-
стъпление	съдия	Денев	на-

ложи	на	мъжа	от	с.	Камен	
четири	години	лишаване	от	
свобода,	при	първоначален	
строг	 режим,	 но	 с	 това	
наказанието	 не	 приключи.		
Тъй	 като	 деянието	 било	
извършено	 в	 изпитателния	
срок	на	предходно	условно	
осъждане	 на	 подсъдимия,	
габровският	 Районен	 съд	
приведе	 в	 изпълнение	 и	
наказанието	 от	 още	 една	
година	 и	 6	 месеца	 лиша-
ване	от	свобода,	 което	да	
бъде	изтърпяно	отделно	от	
горепосоченото.
	 Ще	припомним	как	ста-
на	залавянето	на		Д.	С.	и	
компания	след	измамата	в	
Габрово?	 Работата	 по	 слу-
чая	 започнала	 още	 същия	
ден,	 8	 февруари	 2016	 г.	
около	 15,30	 часа.	 Тогава	

във	 великотърновската	 по-
лиция	 била	 получена	 ин-
формация	 за	 40-годишен	
мъж,	 който	 пътувал	 с	 лек	
автомобил	 от	 Габрово	 в	
посока	 В.	 Търново	 и	 но-
сел	 със	 себе	 си	 2000	 лв.,	
придобити	 от	 телефонна	
измама.	Незабавно	служи-
тели	на	полицейското	упра-
вление	в	Горна	Оряховица		
предприели	 небходимите	
мерки	и	малко	по-късно	въ-
просният	 автомобил	 е	 бил	
засечен	 край	 с.	 Драгано-
во.	Същевременно	са	били	
предприети	 мероприятия	
по	 издирване	 и	 установя-
ване	на	граждани,	за	които	
е	имало	информация,	че	се	
занимават	с	измами.	След	
около	 два	 часа	 в	 района	
на	 болницата	 в	 железни-

чарския	град	бил	задържан	
лек	автомобил	„Ауди“	и	на-
миращите	се	в	него	двама	
мъже	 от	 с.	 Камен	 -	 21-го-
дишния	Й.	П.,	известен	на	
полицията	 и	 въпросният	
подсъдим	Д.	С.,	криминал-
но	 проявен	 и	 осъждан	 за	
измами.	
	 При	последвалата	про-
верка	 на	 двамата	 мъже	
и	 автомобила	 полицаите	
открили	и	иззели	мобилни	
комуникатори,	 между	 кои-
то	 и	 мобилният	 телефон	
със	СИМ-картата,	с	който	е	
била	 извършена	 измамата	
в	 Габрово.	 Мъжът,	 прена-
сял	 парите,	 се	 е	 прибрал	
в	 Габрово,	 но	 тук	 бил	 за-
държан	 от	 служители	 от	
местното	полицейско	упра-
вление.

	 От	1	юни	2018	г.	физи-
ческите	 и	 юридическите	
лица	могат	сами	и	по	вся-
ко	 време	 	 да	 заявяват	 и	
генерират	 по	 електронен	
път	 удостоверения	 за	 об-
стоятелствата	 по	 чл.	 54,	
ал.	 1,	 т.	 6	 на	 Закона	 за	
обществените	 поръчки	 и	
по	 други	 нормативни	 ак-
тове,	 които	 са	 свързани	
с	 влезли	 в	 сила	 нака-
зателни	 постановления,	
издавани	 от	 Инспекция-
та	 по	 труда	 за	 конкретни	
нарушения	 на	 трудовото	
законодателство.	За	целта	
ИА	ГИТ	разработи	система	
за		„Електронни	удостове-
рения“.	
	 Чрез	 софтуера	 могат	
да	 се	 заявяват	 и	 генери-

рат	 онлайн	 удостовере-
ния	за	наличие	или	липса	
на	 установени	 с	 влезли	
в	 сила	 наказателни	 по-
становления	 или	 съдеб-
ни	 решения	 нарушения	 на	
трудовото	 законодателство	
във	 връзка	 с	 изисквания	
към	 изпълнители	 по	 об-
ществени	 поръчки,	 по	 до-
говори	с	бенефициенти	на	
безвъзмездна	 финансова	
помощ	 от	 европейските	
структурни	и	инвестицион-
ни	 фондове	 или	 кандида-
ти/ползватели	 на	 безвъз-
мездна	финансова	помощ.	
За	 да	 се	 възползват	 от	
електронната	 услуга,	 е	
необходимо	 физическите	
и	 юридическите	 лица,	 на	
името	на	които	се	издава	

удостоверението,	 да	 имат	
валиден	 електронен	 под-
пис.	
	 Възможността	за	елек-
тронно	 предоставяне	 на	
удостоверенията	 налага	
и	 промени	 в	 начините	 и	
каналите	 за	 заявяването,	
издаването	и	получаването	
им.	 От	 1	 юни	 2018	 	 г.	 за-
явленията	 за	 издаване	 на	
удостоверения,	 подадени	
по	 електронна	 поща,	 няма	
да	 се	 приемат	 и	 обработ-
ват.	Заявления	ще	могат	да	
се	 подават	 на	 място	 във	
всяка	дирекция	„Инспекция	
по	 труда“	 в	 страната	 или	
на	адреса	по	седалище	на	
Агенцията	 (гр.	 София,	 бул.	
„Княз	 Александър	 Донду-
ков“	 №	 3)	 в	 рамките	 на	

работното	 време	 –	 от	 9:00	
до	17:30	ч.	Могат	да	бъдат	
изпратени	и	по	пощата	или	
с	куриер,	като	в	заявление-
то	 трябва	 да	 се	 отбележи	
начинът	 на	 получаване	 на	
удостоверението.	 Контакти	
на	 дирекциите	 „Инспекция	
по	 труда“	 са	 публикувани	
на	официалния	сайт	на	ИА	
ГИТ	 в	 рубриката	 „Контак-
ти“.
	 Към	 момента	 ИА	 ГИТ	
издава	 удостоверения	 за	
обстоятелствата	по	чл.	54,	
ал.	1,	т.	6	на	ЗОП	на	физи-
чески	 и	юридически	 лица	
във	 връзка	 с	 участие	 в	
процедура	 по	 възлагане	
на	обществена	поръчка	по	
Закона	 за	 обществените	
поръчки;	за	сключване	на	

договор	с	бенефициент	на	
безвъзмездна	 финансова	
помощ	 от	 европейските	
структурни	и	инвестицион-
ни	 фондове;	 за	 ползва-
телите	 на	 безвъзмездна	
финансова	 помощ	 по	 На-
редба	 №	 12	 от	 25	 юли	
2016	 г.	 за	 прилагане	 на	
подмярка	7.2.	"Инвестиции	
в	създаването,	подобрява-
нето	 или	 разширяването	
на	 всички	 видове	 малка	
по	 мащаби	 инфраструкту-
ра"	 от	 мярка	 7	 "Основни	
услуги	 и	 обновяване	 на	
селата	в	селските	райони"	
от	 програмата	 за	 разви-
тие	 на	 селските	 райони	
за	 периода	 2014	 -	 2020	
г.;	 	 инициативни	 групи,	
кандидатстващи	 за	 без-

възмездно	 финансиране	
по	 Наредба	 №	 22	 от	 14	
декември	 2015	 г.	 за	 при-
лагане	 на	 подмярка	 19.2	
"Прилагане	 на	 операции	
в	 рамките	 на	 стратегии	
за	 водено	 от	 общностите	
местно	 развитие"	 на	мяр-
ка	 19	 "Водено	 от	 общно-
стите	местно	развитие"	от	
програмата	 за	 развитие	
на	 селските	 райони	 за	
периода	2014	-	2020	г.
	 Повече	 подробнос-
ти	 относно	 система-
та	 	 „Електронни	 удосто-
верения“,	 както	 и	 ръко-
водство	 за	 потребители	
ще	 бъдат	 публикувани	 от	
1	 юни	 2018	 г.	 в	 офици-
алната	 страница	 на	 ИА	
ГИТ,	 в	 рубриката	 „Адми-

нистративно	 обслужване“	
http://www.gli.government.
bg/page.php?c=207.	 Ад-
ресът	 на	 системата	 за	
външните	 потребители	 е	
https://udostoverenie.gli.
government.bg/cci_ext,	 къ-
дето	 има	 опция	 	 всеки,	
който	разполага	с	уникал-
ния	код	на	удостоверение-
то,	 да	 провери	 достовер-
ността	му.
	 През	2017	г.	в	Инспек-
цията	 по	 труда	 са	 обра-
ботени	 малко	 над	 15	 000	
заявления	 за	 удостовере-
ния	за	наличие	или	липса	
на	установени	с	влезли	в	
сила	 наказателни	 поста-
новления	или	съдебни	ре-
шения	 нарушения	 на	 тру-
довото	законодателство.

ИА ГИТ  ще издàвà елекòðонно удоñòовеðения по Зàконà зà оáщеñòвениòе поðъчки

 първа КатеГория	 -	 Деца	 и	 ученици	 от	 всички	
общообразователни	 училища	 и	 центрове	 за	 подкрепа	
на	личностно	развитие	в	системата	на	предучилищно	и	
училищно	образование.	
 възрастова група 7-10 г.:
	 Първо	място	-	Калоян	Цонков	Димитров	–	ОУ	“Ран	
Босилек”	–	гр.	Габрово
	 Второ	място	 -	Марина	Бориславова	Борисова	 -	ДГ	
“Дъга”	–	гр.	Габрово
	 Трето	място	-	Дарин	Георгиев	Стефанов	-	ОУ	“Васил	
Левски”	–	гр.	Плачковци
  възрастова група 11-13 г.:
	 Първо	място	-	Лидия	Бориславова	Гьопсалиева	–	ОУ	
“Ран	Босилек”	–	гр.	Габрово
	 Второ	място	-	Яна	Цветанова	Василева	-	ПМГ	“Акад.	
Иван	Гюзелев”	–	гр.	Габрово
	 Второ	място	-	Искра	Георгиева	Димитров	-	ОУ	“Ран	
Босилек”	–	гр.	Габрово
	 Трето	място	-	Анелия	Васева	Атанасова	-	ОУ	“Христо	
Ботев”	–	гр.	Севлиево
	 Трето	място	-	Радосвета	Цанева	Колева	-	ОУ	“Проф.	
Пенчо	Н.	Райков”	–	гр.	Трявна
  възрастова група 14-18 г.:
	 Първо	място	-	Николета	Дамянова	Николаева	-	СУ	“	
Петко	Р.	Славейков”	–	гр.	Трявна
  
 втора КатеГория -	 Деца	 и	 ученици	 от	 профили-
рани	 паралелки,	 училища	 и	 школи	 по	 изобразително	
изкуство.
 възрастова група 7-10 г.:
	 Първо	 място	 -	 Даниела	 Данаилова	 Данаилова	 -	
ШИИ	“ВВ-АРТ”	–	гр.	Севлиево
	 Второ	място	-	Жоржета	Тихомирова	Тодорова	-	Шко-
ла	“Елиза	АРТ”	–	гр.	Габрово
	 Трето	място	 -	Андрея	Борис	Луканова	 -	ШИИ	“ВВ-
АРТ”	–	гр.	Севлиево
	 Трето	 място	 -	 Любослав	 Александров	 Георгиев	 -	
Школа	“Елиза	АРТ”	–	гр.	Габрово
  възрастова група 11-13 г.:
	 Първо	място	-	Преслава	Миленова	Антонова	-	ШИИ	
“ВВ-АРТ”	–	гр.	Севлиево
 възрастова група 14-18 г.:
	 Първо	място	-	Иоан	Данаилов	Данаилов	-	ШИИ	“ВВ-
АРТ”	–	гр.	Севлиево
 
 трета КатеГория	-	Деца	и	ученици	от	училища	за	
деца	 със	 специални	 потребности	 и	 домове	 за	 деца	 в	
неравностойно	положение.
 възрастова група 7-10 г.:
	 Първо	 място	 -	 Айлин	 Неджет	 Мехмед	 -	 СУ	 “Отец	
Пайсий”	 –	 гр.	 Габрово	 специална	 образователна	 под-
крепа	(СОП)
 възрастова група 11-13 г.:
	 Първо	място	-	Николай	Звездов	Стефанов	-	Център	
за	специална	образователна	подкрепа	–	гр.	Габрово
 възрастова група 14-18 г.:
	 Първо	място	-	Васил	Атанасов	Седефов	-	Център	за	
специална	образователна	подкрепа	–	гр.	Габрово
	 Второ	 място	 -	 Сезгин	Мехмед	 Ибрям	 -	 Център	 за	
специална	образователна	подкрепа	–	гр.	Габрово
	 Организаторите	и	участниците	канят	всички	жители	
и	 гости	 на	 гр.	 Габрово	 да	 посетят	 изложбата	 с	 пред-
ставените	рисунки,	която	ще	бъде	експонирана	в	зала	
„Минчо	Минчев“	на	ХГ	“Христо	Цокев“	до	13	юни	2018	г.

19 ðиñунки оò „С очиòе ñи 
видях áедàòà” оòивàò в София

продължава от стр. 1

„Д-ð Ивàнов” не ще в зàòвоðà, жàли пðиñъдàòà ñи

от другия ъгъл

Оáщинàòà пðàви òàйнà конфеðенция
Ударът	 станал	 на	 около	
500	 м	 след	 Донино,	 в	 по-
сока	 Дряново,	 на	 втория	
завой	–	ляв	и	остър.	Мла-
дият	 дряновец	 починал	 на	
място.
	 „Видно	 от	 доказател-
ствата	 по	 делото	 водачът	
на	 товарния	 автомобил	 не	
съобразил	 скоростта	 на	
движение	 с	 пътните	 усло-
вия	(мокър	асфалт),	като	в	
участък	със	завой	не	успял	
да	овладее	композицията	и	
навлязъл	 в	 лентата	 за	 на-
срещно	 движение,	 където	
настъпил	 ударът	 с	 друго-

то	 превозно	 средство.	 За	
извършеното	престъпление	
и	 на	 основание	 чл...	 от	
Наказателния	 кодекс	 П.Р.	
бе	 осъден	 на	 две	 годи-
ни	 лишаване	 от	 свобода	
–	 условно,	 с	 три	 години	
изпитателен	срок“.		
Подсъдимият	 е	 лишен	 от	
правото	да	управлява	МПС	
за	срок	от	две	години.
	 Делото	 бе	 разгледано	
по	 реда	 на	 съкратеното	
съдебно	 следствие	 в	 про-
изводството	 пред	 първа	
инстанция.	 Подсъдимият	
заяви,	 че	 се	 признава	 за	
виновен	 по	 всички	 факти	

и	 обстоятелства	 посочени	
в	 обвинителния	 акт	 и	 из-
рази	 съгласие	 да	 не	 се	
събират	 доказателства	 по	
тях.	 Съгласно	 закона,	 при	
разглеждане	 на	 делото	 по	
този	 ред,	 когато	 определя	
наказанието	 съдът	 е	 длъ-
жен	 да	 съобрази	 същото	
с	 разпоредбата	 на	 чл.58а	
от	 НК,	 като	 в	 конкретния	
случай	 редуцира	 първо-
начално	 определеното	 на	
подсъдимия	 наказание	 от	
3	години	„лишаване	от	сво-
бода“	с	1/3.
	 Присъдата	 подлежи	 на	
обжалване.

По òежкàòà кàòàñòðофà кðàй Леñичàðкà издàдохà пðиñъдà
продължава от стр. 1
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 - представете новата 
наредба за престой и пар-
киране на пътни превозни 
средства?
	 -	Наредбата	за	реда	за	
престой	 и	 паркиране	 на	
пътни	 превозни	 средства	
на	 територията	 на	 общи-
ната	бе	качена	на	страни-
цата	 на	 Община	 Габрово	
и	 5	месеца	бе	 там,	 за	 да	
могат	да	се	запознаят	хо-
рата	с	нея.	През	това	вре-
ме	 граждани	 дадоха	 свои	
предложения	 и	 тези,	 кои-
то	са	адекватни	намериха	
място	в	наредбата.	
	 С	предлаганата	наред-
ба	се	определят	места	за	
паркиране,	 които	 позво-
ляват	 налагане	 на	 местен	
контрол,	 алтернатива	 на	
безконтролното	 паркира-
не,	на	които	всички	става-
ме	 свидетели	 ежедневно.	
Наредбата	 въвежда	 пла-
тено	 и	 безплатно	 парки-
ране,	съответните	правила	
и	 възможност	 за	 контрол	
и	 санкции.	 Паркирането	
на	 лица	 в	 неравностойно	
положение	 е	 безплатно	 в	
целия	 град.	 Същото	 важи	
и	 за	 електрическите	 ав-
томобили.	 Може	 да	 има	
спор	 дали	 даден	 адрес	
попада	 или	 не	 в	 местата	
за	преференциално	парки-
ране.	Всичко	това	тепърва	
ще	бъде	уточняваме
	 Целта	 ни	 е	 да	 създа-
дем	 условия	 за	 оптими-
зация	 на	 трафика	 в	 цен-
търа	 и	 намаляваме	 ниво-
то	 на	 шум,	 избягване	 на	
задръстванията	 в	 пикови	

часове.	
	 Другата	 ни	 цел	 е	 да	
насърчаваме	 използване-
то	 на	 друг	 вид	 транспорт.	
Знае	 се,	 че	 общественият	
не	 е	 особено	 добър,	 ра-
ботим	 за	 подобряването	
му.	 Искаме	 да	 насърчим	
предвижването	 пеш	или	 с	
мотопеди,	велосипеди.	
	 Другата	 ни	 цел	 е	 на-
маляване	 на	 вредните	
емисии,	 създаване	 на	
по-благоприятна	 среда,	 а	
също	 така	 да	 обозначим	
по-голям	 брой	 места	 за	
инвалиди.	 Тепърва	 ще	 се	
уточнява	 ще	 могат	 ли	 те	
да	 се	 ползват	 и	 от	 други	
лица,	които	управляват	ав-
томобили	на	инвалиди.	
	 Важно	 е	 да	 постигнем	
по-оптимално	 използване	
на	уличната	мрежа	и	пре-
махване	 на	 предпоставки-
те	 за	 пътно-транспортни	
произшествия	 -	 чрез	 мер-
ките	 за	 контрол	 и	 санк-
ции	и	да	осигурим	префе-
ренциално	 паркиране	 на	
живеещите	 в	 зоната.	 Да	
насърчим	изграждането	на	
паркоместа	 в	 имотите	 на	
собствениците	 в	 центъра	
на	града.	
	 Не	 без	 значение	 е	 и	
генерирането	 на	 допълни-
телни	 средства,	 които	 да	
ни	 позволят	 да	 поддър-
жаме	 по-добре	 пътната	
инфраструктура,	 да	 подо-
брим	 услугите	 в	 сферата	
на	обществения	транспорт.
Идеята	 ни	 е	 да	 създадем	
един	 полезен,	 приложим	
документ,	 а	 не	 пречка	 на	

габровци.
 - Какво е най-важно 
за новата наредба, които 
хората трябва да знаят?
	 -	 Хората	 трябва	 да	
знаят,	че	ако	спазват	пра-
вилата	 за	 движение	 и	 им	
се	 налага	 да	 плащат	 за	
паркиране,	 то	 няма	 да	 е	
значително.	 Тези,	 които	
не	 спазват	 правилата	 за	
движение	 трябва	 да	 зна-
ят	 ще	 получат	 скоба	 или	
автомобилът	 им	 ще	 бъде	

репатриран,	 а	 цените	 за	
това	 вероятно	ще	 са	 зна-
чителни.
 - Ще има ли в Габрово 
синя зона?
	 -	 Синя	 зона	 в	 центъ-
ра	 на	 Габрово	 в	 истин-
ския	смисъл	на	думата	не	
мислим	 да	 правим.	 Това	
е	 твърде	 рестриктивно	 и	
би	 било	 голяма	 тежест	
за	 габровци.	 Затова	 на-
шето	 предложение	 е	 за	
значително	 разширяване	

на	платеното	паркиране	в	
централната	градска	част.	
	 Освен	 сегашните	 пла-
тени	 паркинги,	 ще	 има	
още	 повече.	 Засега	 сме	
предвидили	453,	в	процеса	
на	 работа	 техният	 брой	
може	 да	 се	 увеличи	 или	
намали.	 Той	 окончателно	
ще	 бъде	 определен	 при	
второто	 четене	 на	 наред-
бата	в	Общинския	съвет.	
	 Съгласно	 нашия	 про-
ект	за	обхват	на	платено-

то	 паркиране	 в	 центъра	
на	 града	 оставят	 и	 мно-
жество	 безплатни	 места.	
Това	 е	 един	 балансиран	
подход	към	паркирането.
 - Колко ще струва 
платеното паркиране?
	 -	 В	 момента	 габровци	
плащат	 по	 1	 лев	 на	 час.	
Не	виждам	причина	да	се	
увеличава	тази	такса.	Най-
вероятно	 такава	 ще	 оста-
не	тя	и	в	бъдеще.
 - Какво ще е работ-
ното време на платените 
паркинги?
	 -	Тяхното	работно	вре-
ме	ще	съвпада	с	работно-
то	време	на	габровци	-	от	
9	 до	 17	 часа.	 За	 да	 мо-
гат	хората	спокойно	да	си	
свършат	работата	в	центъ-
ра	на	града	и	да	имат	си-
гурно	място	за	паркиране,	
а	 не	 да	 обикалят	 центъра	
и	да	излъчват	вредни	газо-
ве	и	шум.	
	 След	17	часа	паркира-
нето	 ще	 бъде	 безплатно.	
Събота	и	неделя	също	ще	
е	безплатно.
	 Стремежът	 е	 повече	
хора	 да	 имат	 възможност	
да	ползват	местата,	които	
Общината	 е	 обозначила.	
Както	вече	стана	дума	ис-
каме	 да	 осигурим	 повече	
места	 за	 инвалиди,	 всяка	
платена	зона	ще	има	таки-
ва	 безплатни	 места.	 Така	
ще	 се	 облекчи	 движение-
то	 и	ще	 опазваме	 повече	
околната	среда.	
	 Очакваният	 резултат	 е	
повече	 хора	 да	 ползват	
градския	 транспорт,	 а	 не	
личните	си	автомобили.
Тепърва	 ще	 уточняваме	
начините	 на	 плащане,	 из-
вършване	на	контрол.
 - а хората, чиито до-
мове попадат в зоната на 
платено паркиране?
	 -	 Ако	 искат	 да	 пар-
кират	 на	 платени	 места,	
имат	възможност	да	го	на-
правят	срещу	годишна	так-

са.	Колко	голяма	ще	бъде	
в	момента	на	може	да	се	
каже,	 но	 изхождайки	 от	
практиката	в	други	населе-
ни	места	 таксата	няма	да	
е	 висока.	 Хората	 от	 тази	
зона	 спокойно	 могат	 да	
паркират	и	на	безплатните	
места.	Така,	че	нищо	ново,	
нищо	необичайно	няма	да	
се	случи.
 - Как ще се осъщест-
вява контролът?
	 -	Контролът	ще	се	осъ-
ществява	 както	 във	 всеки	
друг	 град.	 Едва	 ли	 има	
габровец,	 който	 примерно	
е	 ходил	 във	 Велико	 Тър-
ново	 и	 ако	 е	 паркирал	
неправилно	 на	 платено	
място,	 да	 не	 е	 получавал	
скоби	 за	 това	 или	 да	 си	
е	 търсил	 автомобила	 на	
определеното	 за	 репатри-
ране	място.	
	 Репатраторът,	 който	
вече	е	в	наличност,	ще	за-
почне	дейност,	когато	бъде	
приет	 регламент	 за	 това,	
съответно	 когато	 бъде	 оп-
ределено	 звеното,	 което	
контролира	зоната	и	кога-
то	 бъде	 назначен	 обучен	
персонал.	
	 Вероятно	 това	 ще	
се	 случи	 най-рано	 през	
септември.	 Ще	 има	 един	
гратисен	 период,	 в	 кой-
то	нарушителите	ще	бъдат	
предупреждавани,	 без	 да	
бъдат	санкционирани.	
 - защо точно тези ули-
ци в центъра на града из-
брахте за платена зона?
	 -	 Има	 улици	 в	 града,	
чийто	 габарит	 не	 позво-
лява	 еднопосочно	 движе-
ние	и	паркиране.	В	такива	
места	предвиждаме	забра-
на	 за	 паркиране,	 за	 да	
може	 да	 се	 осигури	 без-
проблемно	 движение	 на	
автомобилите,	да	намалим	
причините	 за	 пътно-транс-
портни	произшествия	и	да	
се	подобри	трафика	в	гра-
да.

 - преди време писа-
хме, че сте поканила из-
вестния български актьор 
иван Юруков да изиграе 
ролята на страшния хай-
дутин шибил. Ще се реа-
лизира ли този замисъл?
	 -	 Да,	 Иван	Юруков	 от	
Народния	 театър	 ще	 иг-
рае	 Шибил.	 Останалите	
участници	 са	 актьори	 на	
габровския	 театър.	 Освен	
това	 сме	 помолили	 Лъче-
зар	Захариев	 -	 хореограф	
на	 спектакъла	 и	 главен	
художествен	 ръководител	
на	 „Габровче“,	 да	 ни	 под-
помогне	 със	 собственото	
си	участие.	
	 Мисля,	 че	 спектакълът	
ще	 стане	 много	 атракти-
вен,	 ще	 се	 разгъне	 като	
едно	 голямо	 епично	 плат-
но	 с	 огньове,	 с	 пране	 на	
платна	в	реката,	с	превръ-
щането	 на	Саковата	 къща	
в	конак.	Ще	се	използват	
за	 действието	 и	 къщата	
с	 тъкачната	 работилница,	
галерията.	 Ще	 се	 използ-
ват	всички	площадки	пред	
Саковата	 къща,	 както	 и	
самият	 мост,	 улицата,	 ус-
поредна	на	чаршията.	Така	

че	 във	 всички	 посоки	 ще	
се	 разиграват	 сцени.	 В	
спектакъла	 ще	 участват	
включително	 и	 истински	
коне.	Така	че	ще	се	получи	
много	зрелищен,	а	и	много	
красив	 спектакъл.	 Много	
ефектни	 ще	 бъдат	 танци-
те,	 които	 правим	 с	 плат-
ната.	 Ще	 бъдат	 вплетени	
и	 народни	 ритуали	 като	
Кумичене.	Така	че	ще	ста-
не	 един	 много	 български	
спектакъл	 с	 много	 малко	
текст	и	така	ще	бъде	под-
ходящ	 включително	 и	 за	
чужденци.	
	 Легендата,	 историята	
е	 много	 интересна	 и	 за-
владяваща.	 Аз	 имах	 ко-
леги	 гости	 от	 Норвегия	 и	
като	 ги	 заведох	 на	 Етъра	
им	 разказах	 легендата	 за	
Шибил,	те	бяха	много	впе-
чатлени	 и	 с	 нетърпение	
чакат	 този	 спектакъл.	 Съ-
щото	се	получи	и	с	гостите	
от	Армения,	Грузия	и	Русия	
на	 Международния	 фес-
тивал	 на	 спектаклите	 за	
един	 актьор.	 Надявам	 се	
представлението	 да	 има	
дълъг	 живот.	 Но	 това	 ще	
зависи	и	от	възможности-

те	на	Иван	Юруков	да	ни	
осигури	присъствието	си.
 - На практика ще 
трябва да направите два 
спектакъла – за етъра и за 
сцената на театъра.
	 -	Да.	Ще	направим	два	
спектакъла	като	използва-
ме	 само	 танците	 в	 двата	
варианта	–	сценичен	и	на	
открито.	 На	 сцената	 ще	
трябва	 да	 направим	 ново	
представление	 с	 декор.	
Известната	 сценографка	
Елена	 Иванова	 е	 худож-
ник	 на	 спектакъла.	 Тя	 се	
потруди	 много	 сериозно.	
Помогнаха	ни	и	Народният	
театър	 и	Театърът	 на	 бъл-
гарската	армия	с	костюми,	
защото	 този	 истински	 де-
кор	не	позволява	никаква	
бутафория.	 Композиторът	
Георги	 Петков	 записа	 му-
зиката	 за	 спектакъла	 с	
трио	 „Евридика“.	Прекрас-
на	 е	 музиката	 и	 много	
трудна	 за	 танцуване,	 осо-
бено	като	се	изпълнява	от	
непрофесионални	 танцьо-
ри,	от	актьори.	Танците	са	
много	 красиви	 и	 аз	 съм	
много	доволна	от	работата	
на	 нашите	 млади	 актьори	
–	научиха	тези	трудни	тан-
ци,	неравноделните	ритми.	
И	 мисля,	 че	 ще	 имаме	
един	 празник	 за	 всичките	
ни	сетива.
 -  преди доста години 
поставихте „шибил“ и той 
е игран на открито на етъ-
ра. имат ли нещо общо 
двата варианта?
	 -	Това	 някога	 е	 много	
отдавна,	 вероятно	 преди	
18	 години	 и	 повече.	 Са-
мата	 аз	 съм	 се	 промени-
ла	 за	 това	 време.	 Много	

различни	 неща	 ме	 вълну-
ват.	И	ако	в	началото	съм	
търсила	повече	хайдушкия	
начин	 на	 живот	 и	 бита,	
сега	ме	интересува	повече	
чисто	 човешката	 история	
–	 укротяването	 на	 звяра,	
промяната,	 която	 любовта	
може	 да	 направи	 в	 един	
човек,	 да	 превърне	 раз-
бойника	 Шибил	 от	 кръво-
жаден	и	жесток	убиец	във	
влюбен	романтик,	 който	е	
готов	 да	 рискува	 живота	
си,	за	да	сподели	любовта	
си	 с	 избраната	жена.	 Съ-
щото	важи	в	много	голяма	
степен	 и	 за	 промяната,	
която	 Рада	 претърпява	 –	
от	 непокорното	 момиче,	
до	 момичето,	 тръгнало	 да	
спасява	 живота	 на	 люби-
мия	мъж.
 - Коя актриса ще иг-
рае рада?
	 -	 Рада	 играе	 нова	 ак-
триса	 –	Тони	 Христова	 се	
казва.	Тя	е	най-новото	по-
пълнение	на	нашия	театър	
–	 с	мъничка	и	 крехка	фи-
гурка,	която	ще	контрасти-
ра	на	едрия	и	строен	Иван	
Юруков.	 Аз	 нарочно	 из-
брах	 този	 вариант	 –	 най-
мъничката	и	най-изящната	
от	 актрисите	 ни,	 защото	
така	мъжката	сила	ще	ста-
не	много	по-видима.	
	 Дубльор	 на	 Юруков	 е	
нашият	 актьор	 Любомир	
Кръстев.	 Той	 също	 е	 нов	
за	 нашия	 екип	 и	 в	 мо-
мента	 репетира	 Шибил.	
Танцува	 много	 хубаво	 и	
се	справя	чудесно.	Остава	
ни	най-трудната	част	–	да	
разположим	 представле-
нието	 в	 средата	 на	 „Етъ-
ра“.	На	9	и	10	юни	с	Иван	

Юруков	ще	репетираме	на	
място.	Сложно	е	за	музи-
ката,	 за	 осветлението,	 за	
ефекти	като	дим	и	пожари,	
които	трябва	да	превърнат	
представлението	 в	 нещо	
средно	между	кино	и	теа-
тър.	Няма	 термин	 за	 тази	
форма	на	театър	на	откри-
то.	
	 Спомням	 си	 когато	
моят	 приятел	 режисьор-
ът	 Петринел	 Гочев	 дойде	
да	 види	 на	 Етъра	 поста-
новката	„Българи	от	старо	
време“.	Той	беше	страшно	
впечатлен	и	каза,	че	това	
е	 по-сложно	 и	 от	 кино	
и	 стои	 много	 автентично	
и	 въздействащо.	 Надявам	
се	 „Шибил“	 да	 стане	 още	
по-зрелищен.	 Надявам	 се	
да	има	и	дълъг	живот	през	
годините.	Да	можем	наис-

тина	 да	 заинтригуваме	 ту-
роператорите	и	да	дойдат	
да	го	гледат	и	чужденците,	
които	 посещават	 Етъра.	
Мисля,	 че	 тази	посока	 на	
културен	 туризъм	 е	 много	
важно	 да	 се	 развива	 за	
Габрово	в	момента.
 - вие придобихте един 
сериозен опит в създава-
нето на възрожденски тип 
представления. Направи-
хте и доста спектакли на 
открито в емо „етър“. с 
няколко изречения бихте 
ли обобщила какви да бъ-
дат очакванията на пуб-
ликата от „шибил“.
	 -	 За	 още	 по-голямо	
зрелище.	 Мисля,	 че	 по	
това	ще	се	отличава	спек-
такълът	 от	 досегашните.	
Ние	 ще	 бъдем	 отвсякъ-
де	 оградени	 и	 потопени	

в	 атмосферата	 на	 Етъра,	
в	 атмосферата	 на	 наше-
то	 Възраждане.	 Ще	 по-
кажем	 една	 романтична	
любовна	 история	 с	 ней-
ните	 крайности	 и	 грубост	
до	превръщането	й	в	едно	
миниатюрно	 карамфилче,	
което	 остава	 на	 земята.	
Мисля,	 че	 спектакълът	ще	
бъде	 много	 въздействащ.	
Всички	сцени	са	замисле-
ни	като	много	атрактивни,	
няма	нищо	банално.	Плас-
тичен,	 танцувален,	 ритуа-
лен	спектакъл.	
	 Засега	най-голямата	ни	
пречка	 е,	 че	 трябва	 да	
репетираме	 докато	 хора-
та	разглеждат	Етъра.	Тази	
атракция	 много	 ги	 вълну-
ва,	те	ни	спират,	а	когато	
дойде	Юруков,	ще	искат	и	
автографи...

Клименò Кунев: Нàðедáàòà зà ðедà зà пðеñòой и пàðкиðàне нà
àвòомоáили в Гàáðово цели дà е полезнà, à не пðечкà зà ãàáðовци

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
 Наредба за реда за престой и паркиране на път-
ни превозни средства на територията на община-
та бе приета на първо четене от Общинския съвет 
на 31 май. Повече подробности за нея, за цената на 
плащането за паркиране, за работното време на 
безплатните паркинги и за удобствата, които ще 
се създадат за гражданите, които имат работа 
в центъра на града, коментира зам.-кметът Кли-
мент Кунев.

НадЕЖда ТиХОВа
 Цялата трупа на габровския драматичен теа-
тър усилено репетира най-новия си проект - „Ши-
бил“ по разказа на Йордан Йовков на територията 
на ЕМО „Етър“. Проектът под режисурата на Неве-
на Митева и съфинансиране на програма „Култура“ 
на габровската Община ще се осъществи в два 
варианта – безплатно представление на открито в 
автентичната възрожденска обстановка на етър-
ската чаршия на 19 и 26 юни и една вечер през юли 
и представление за сцена, което вероятно ще се  
реализира през есента. Какъв е замисълът на пред-
ставлението, което ще се разиграе на Етъра? По 
темата разговаряхме с режисьора Невена Митева.

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

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

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

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

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

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

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

0897/95 25 19

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

26/06

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

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

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

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

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

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

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

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

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

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

02/05

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

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

АПАРТАМЕНТИ:
Трендафил-2,84м2, след ремонт 30 000€
Трендафил-1, 2-ст., панел 16 000  €
Бичкиня,2-ст.,панел,след ремонт 16 000€
Топ център, 86м2 45 900  €
Баба Зара,105м2 + гараж договаряне
Център, тристаен 56 000 лв

КЪЩИ:
Славовци, 250м2, 539м2 двор 33 000 лв
Бичкиня, 64м2, 96м2 двор 48 000 лв

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

ПАРЦЕЛИ:
Шенини, 488м2 3 000 €
Златевци, УПИ, 2360м2 9 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Радичевец, УПИ, 534м2 7 500 лв
Златари, 777м2 15 000 лв
Драгановци,с проект,1080м2 20000лв

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, магазин, 40м2 500 лв
Варовник, ап., 90м2 + гараж 500 лв
Младост, ресторант, 140м2 1500 лв
Ид. център, двустаен, обзав. 350 лв
Младост, магазин, 96м2 300 лв
Шиваров мост, магазин, 60м2 300 лв
Център, склад+офис, 120м2 400 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

21/05

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 
Русевци, 62 м2, ет. 3 24 500 eu
Падало, 47 м2, ет. 2 30 000 eu
Радичевец, 45 м2, ет. 2, обз. 18 900 eu
ТРИС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:

Шести участък, 89м2, ет. 1            65 000 лв
Варовник, 81м2, ет. 1, гараж        120 000 лв
Падало, 99м2, ет. 5                    55 000 лв
Център, 78 м2, ет. 8                   49 500 лв
ул. „Радецка“, 86м2, ет. 3 90 000 лв
Варовник, 80м2, ет. 1 57 000 лв
Ид. център, 91м2, ет. 5   65 000 лв
Дядо Дянко, 89м2, ет. 3  34 000 лв
боровото, 86 м2, ет. 4 46 500 лв
бичкиня, 82 м2, ет. 4 58 000 лв
Младост, 88 м2, ет. 12 53 000 лв
ТРИС ТАЙ НИ ПАНЕЛНИ:

Трендафил-2, 76м2, ет. 3 39 000 лв
Сирмани, 62м2, ет. 6, обз. 45 000 лв
Трендафил-2, 78м2, ет. 4, обз. 55 000 лв
Трендафил-1, 74м2, ет. 2 35 500 лв

ДВУС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:
Падало, 58 м2, ет. 5                   40 000 лв
Падало, 68м2, ет. 3, ТЕЦ 42 000 лв
ДВусТайни панЕлни:

Младост, 60м2, ет. 8, ТЕЦ              31 000 лв
Сирмани, 81м2, ет. 1                  26 000 лв
Сирмани, 62м2, ет. 3                  38 000 лв
ЕДНОСТАЙНИ: 

Дядо Дянко, 44м2, ет. 1 42 000 лв
Падало, 47м2, ет. 5, обзаведен 21 000 eu
Ид. център, 41м2, ет. 2 44 000 лв
Трендафил-1, 40м2, ет. 1 22 500 лв

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

Ш. мост, РЗП 209м2, двор 490м2 45 000 лв 
Г.бърдо,РЗП 105м2,двор 322м2 64 000 лв
Варовник, РЗП 120м2, двор 220м2 45 000 лв
бичкиня, РЗП 64м2, двор 96м2 45 000 лв
Д.Дянко,РЗП 138м2,двор 562м2 40 000 лв
кЪщи В и изВЪн граДа:

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

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

Още над 2037 актуални оферти в нашия сайт www.regent.bg

www.regent.bg  

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

Габрово, ул. „Опълченска“ 13

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

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

23/04

недвижими имоти; строителство, ремонти, изолации, услуги

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
израВнЯВащи Мазил-
ки и ламинат - 0898/710-
568 [33, 23]
сЪбарЯнЕ, поЧисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
20]
ФирМа сЪбарЯ, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 17]
рЕсТаВриранЕ и санира-
не на стари и нови къщи, 
бетон, арматура, зидария, 
кофраж, всички видове 
мазилки с бои, топлоизо-
лации, ремонт на покри-
ви - Т. Пехливанов, тел. 
0894/893-001. [6, 5]
рЕМонТ на покриви и на-
веси - тел. 0889/506-272. 
[22, 4]

рЕМонТ на покриви, 
направа на нови улуци, 
хидроизолация, дренаж 
и др. - 0895/810-504, 
0893/211-124. [6, 6]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
0895/295-654. [7, 6]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и други - 
тел. 0876/416-716. [12, 6]
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕДлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [13, 2]
рЕсТаВраЦии на стари 
къщи от основи до по-
крив - тел. 0882/279-749. 
[27, 2]
ТоплоизолаЦии, рЕ-
МонТ на покриви, дренаж, 
улуци - тел. 0888/863-
001. [22, 2]

кЪрТЯ бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [11, 1]

ВЪТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮШЕМЕ - реде-
не, бЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
бЕзпраШно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, ДЮШЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
ШпаклоВка, боЯДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
МонТаЖ на гипсокартон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 9]
боЯДисВанЕ на жилища 
- вътрешно, и огради и в 
селата - тел. 0878/40-83-
83. [7, 7]
ШпаклоВка, боЯДисВа-
нЕ, гипсокартон, обръща-
не на прозорци, врати - 
тел. 0877/888-173. [11, 3]

изолаЦии
алпинисТи - тел. 
0898/907-400

алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолаЦии, скЕлЕ - 
0878/943-895
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 22]

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, 4]

Вик, 
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.

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, 18]

израбоТВа
израбоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.
МЕТални консТрукЦии, 
врати, огради, решетки - 
тел. 0888/929-053. [3, 3]

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

Ел. инсТалаЦии, рЕМонТи
Ел. инсТалаЦии - тел. 
0877/367-852. [33, 5]
ДрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 6]

коМини
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
коМиноЧисТаЧ  - 
0889/177-737.
коМиноЧисТаЧ - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58. [11, 5]

ДограМа
Al и PVC дограма. Качест-
во на добри цени! Тел. 
0898/871-220. [13, 13]

н и ко консТрукЦии 
ооД произвежда и 
монтира прозорЕЧни 
сисТЕМи REHAU - 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 1]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 5]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]

косЕнЕ
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[22, 14]
косЕнЕ и поддръжка с 
професионална техника - 
тел. 0899/140-254. [14, 
10]
косЕнЕ на трева и трев-
ни площи - тел. 0895/193-
066- [22, 6]

услуги
рабоТниЦи за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тава-
ни, изкопни работи, строи-
телно-ремонтни услуги. Ха-
малски работи, пренасяне 
на багаж.  Тел. 0892/326-
344.

коВаЧ - 0892/775-774.
рЕЖа и кастря труднодо-
стъпни и опасни дървета 
над жици и покриви - тел. 
0889/980-112. [22, 21]
Ел. и ВиК услуги по до-
мовете на тел. 0888/049-
378. [33, 33]
поЧисТВанЕ на дворове, 
събаряне и строителство 
- тел. 0892/088-932. [33, 
14]
рЯзанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942. 
[22, 22]
ДЪрВоДЕлски услуги - 
справки на тел. 0899/390-
031. [22, 6]
косЕнЕ и поддържане на 
дворни места - 0898/424-
917 [6, 4]

поДДрЪЖка коМпЮТри
инсТалаЦиЯ и ремонт на 
компютри. проДаЖба на 
коМпЮТри ВТора рЪка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

граДини, басЕйни

ланДШаФТЕн Ди-
зайн, оФорМлЕ-
ниЕ и изпЪлнЕниЕ 
на ДВорни МЕсТа, 
озеленяване, водопа-
дни и езерни форми, 
скални кътове, барбе-
кюта. Справки на тел. 
0888/942-335.

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА
Дистрибутор 
на “Жити” аД

ограДна МрЕЖа и ограДни пана: плетени и 
заварени, поцинковани и с PVC; колове, аксесо-
ари; рабица, кокошкарска мрежа; сита, подложни 
мрежи. гВозДЕи: 70 модела на склад, 15 размера 

стоманени; за пневматични пистолети. ТЕлоВЕ: 
меки, твърди; поцинковани, помеднени; пчеларски, 
пломбажни; бодлива тел, тел с PVC, заваръчна тел, 
тел на пръти коВано ЖЕлЯзо. габиони

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

всичко от тел 
на едно място

УПИ, Широк център, 760 м2             16 000 лв. 
ВИЛА,5 км от Габрово,40м2,двор 2дка 20 000 лв. 
ВИЛА, Богданчовци, 30м2,двор 1 дка    6 900 лв. 
АПАРТАМЕНТ, Д. Дянко, двустаен, тухла      дог. 
АПАРТАМЕНТ, Ид. център, 90 м2      61 000 лв. 
АПАРТАМЕНТ, Еса, 2-ст., тухла,добро съст.  40 000 лв 
АПАРТАМЕНТ, Борово,2-ст.,лукс+изба  55 000 лв 
АПАРТАМЕНТ, Колелото, двустаен, след ре-
монт, 65 м2, тухла                           48 000 лв. 
ГАРСОНИЕРА, Еса,добро състояние   28 000 лв.
КЪЩА, Гарата, 2-ет., двор 1.3 дка      58 000 лв.
КЪЩА,Шивара,78м2,двор 1дка+постр. 50 000 лв.
КЪЩА, Център, двор 350м2             20 000 лв.
КЪЩА, Идилево, 75 м2 РЗП, 2-етажна, с допъл-
нителни постройки и 1,8 дка двор      6 500 лв. 
КЪЩА, Шивара, 70 м2, тухла, 1 дка + гараж       58 000 лв. 
КЪЩА, Драгановци, 60 м2, 2-ет., с 1 дка  22 000 лв. 

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

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

   e-mail: bankov.stefan@abv.bg 04/06



54 юни 2018 г. недвижими имоти - продава, купува, под наем; нощувки; заеми; счетоводство

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

03/01

ноВо сТроиТЕлсТВо
ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ОФЕРТИ
проДаВа гараЖи

Русевци, 23м2 13 500 лв
Баждар, 21 м2 9 100 лв
проДаВа апарТаМЕнТи

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

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

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

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

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

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

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

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

Тлъчници, УПИ 323 м2 6 900 лв

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

Офис, 164м2, ет. 4/4 59 600 eu
ДаВа поД наЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 500 лв
Център, офис, 59 м2, след ремонт 380 лв
Адм. център, офис - 110 м2 550 лв
Адм. център, офис - 106 м2 600 лв
ТЪрси поД наЕМ

Център, 1-стаен, обзаведен до 100 лв
Център, 2-стаен, необзаведен до 150 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ бДС EN 15733 
СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
ПАКЕТ уСЛуГИ уПРАВЛЕНИЕ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
 ОЦЕНКИ ЗА бАНКОВИ КРЕДИТИ 

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

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5  066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ
ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

19/03

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

проДаВа апарТаМЕнТи:  
Дядо Дянко, боксониера 11000 eu
бойката, гарсониера, 47 м2, масив   
  6000 eu
Младост, гарсониера, отл.    13000 eu
Трендафил, гарсониера, изолация, 
блиндирана врата, ПВЦ         11000 eu

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

най-Добри ЦЕни

кЪщи В граДа:  
Къща в града                договаряне
Недевци                          6000 eu
Сирмани, 1 дка двор          7000 eu
борово, етаж                    9000 eu
бакойци                         10000 eu
болта, 2 етажа, 500м2 двор 12000 eu

кЪщи изВЪн граДа:  
Иванковци, след ремонт 4000 eu
Драгановци 4000 eu

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

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

066/860-960, 0899/440-177

Everest_imoti@abv.bg

агенция за недвижими имоти

сМЕнЯ прЕДназнаЧЕниЕТо 
на зЕМЕДЕлски зЕМи

26/03

иМоТи проДаВа
ЕДноФаМилна кЪща в 
кв. Русевци - РЗП 263m2, 
ново строителство, с га-
раж и парцел 500м2 - не-
завършена, цена: 75000 
лв., се продава на тел. 
0878/847-664. [18, 2]
апарТаМЕнТ - ново стро-
ителство, 58 кв. м, в цен-
търа се продава на тел. 
0879/212-325. [24, 20]
кЪща В кв. Русевци - 
недостроена, с 1 декар 
двор се продава на тел. 
0876/260-258. [22, 19]
апарТаМЕнТ срЕщу 
„Странноприемницата“ се 
продава на тел. 0886/503-
951. [25, 23]
апарТаМЕнТ - 130 кв. м, 
в супер център се прода-
ва на тел. 0888/813-710. 
[11, 8]
Магазин с тавански 
етаж и дворно място до 
Общината се продава на 
тел. 0896/266-311. [7, 6]

апарТаМЕнТи, оФис и 
други части за обществено 
ползване в идеален център 
на Габрово при изгодни 
условия се продават на 
тел. 0888/447-096 [11, 8]
ЕТаЖ оТ къща в кв. Етъра, 
цена по договаряне, се 
продава или заменя за 
апартамент. Справки на 
тел. 0888/317-413. [11, 8]
ЕТаЖ оТ кооперация на 
Шиваров мост се прода-
ва на тел. 0896/711-161. 
[2, 1]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
15]
гараЖ - 25 кв. м, на ул. 
„Мир“ за 10 500 лв. се 
продава на тел. 0887/22-
63-07. [11, 8]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
обзаведен, отремонтиран, 
югозападен, среден, ТЕЦ, 
Младост, панорама, кому-
никативен, ет. 7/8, за 50 
000 лева се продава на 
тел. 0877/051-310. [6, 6]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ - 
110 кв. м, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0896/672-888. [22, 14]
гараЖ сЕ продава на тел. 
0898/980-984 [22, 8]

ЕТаЖ оТ офис сграда - 
150 кв. м, в широк цен-
тър се продава на тел. 
0885/467-188. [3, 3]
кЪща В село Горна Ро-
сица - център, за 46 000 
лева се продава на тел. 
0885/597-746. [11, 5]
апарТаМЕнТ В центъра 
на Дряново - 120 кв. м, се 
продава на тел. 0896/554-
208. [2, 2]
кЪща, гоДна за живе-
ене, за 28 000 лева се 
продава на тел. 0878/860-
411. [5, 3]
ЕТаЖ оТ къща се продава 
на тел. 0887/21-91-47. [2, 
2]
изгоДно! апарТаМЕнТ 
в Дряново се продава на 
тел. 0878/798-286. [2, 2]
кЪща В село Скалско из-
годно се продава на тел. 
0889/807-009. [2, 2]
кЪща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [26, 3]
ЕТаЖ оТ кооперация - 
112 кв. м, на Шиваров 
мост се продава на тел. 
0896/711-161. [6, 4]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [13, 2]

кЪща с гараж в село 
Янковци и парцел - 730 
кв. м, се продават на тел. 
0889/019-785. [2, 2]
сЕлски иМоТ на 12 км 
от града за 16 000 лева се 
продава на тел. 0899/118-
557. [2, 2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [6, 1]
апарТаМЕнТ - 80 кв. м, 
ул. „Скобелевска“ 10В, ет. 
3, ап. 9 (над Дома на кни-
гата), се продава на тел. 
0888/206-267. [6, 1]
урЕгулиран парЦЕл 
в град Трявна - 2.7 дка, 
панорама, се продава на 
тел. 0884/069-183. [5, 1]
спЕШно! апарТаМЕнТ 
на Колелото се продава на 
тел. 0887/954-989. [3, 1]

иМоТи купуВа
купуВаМ кЪща, апарта-
мент, гараж и др. на дъл-
госрочен лизинг. Справки 
на тел. 0899/143-163
гарсониЕра сЕ купува на 
тел. 0878/865-485. [11, 9]
саМосТоЯТЕлна кЪща 
в Габрово до 25 000 
лева търси да закупи тел. 
0896/059-446. [7, 6]

кЪща В града купува тел. 
0885/200-058. [3, 2]

иМоТи ДаВа поД наЕМ

склаДоВЕ и произ-
ВоДсТВЕни поМЕщЕ-
ниЯ сЕ ДаВаТ поД 
наЕМ или проДаВаТ 
на тел. 0888/684-429

гараЖ на ул. „Студент-
ска“ 7 се отдава под наем 
на тел. 0888/995-531. 
[11, 11]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса - обзаведен, се 
дава под наем на тел. 
0897/952-519. [11, 9]
ноВи и реновирани офи-
си в сградата на Обб се 
отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [33, 19]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в топ център се дава под 
наем на тел. 0878/924-
690 [5, 4]
иЦ, Магазин/ офис, по 
договаряне дава под наем 
тел. 0888/378-193 [6, 4]
обзаВЕДЕн ДВусТаЕн 
апартамент на ул. „Смърч“ 
13А се дава под наем на 
тел. 0876/147-099. [4, 4]
гарсониЕра В центъра 
се дава под наем на тел. 
0896/640-415. [3, 3]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
с две тераси (открита и 
закрита) в кв. Дядо Дянко, 
подходящ за семейство с 
деца, апартаментът е об-
заведен, се дава под наем 
на тел. 0886/398-274. [4, 
2]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- обзаведен, до „билла“, 
300 лв., се дава под наем 
на тел. 0894/427-033. [7, 
3]
боксониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0879/288-
911. [3, 2]

ТЪрси поД наЕМ
спЕШно! апарТаМЕнТ - 
обзаведен, в района на 
кв. Трендафил-1, Колелото 
се търси на тел. 0878/78-
11-57. [22, 5]

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

нощуВки
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0882/381-478. 
[11, 6]
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [13, 4]

зЕМи
зЕМЕДЕлска зЕМЯ в 
страната се купува на 
тел. 0896/875-917. [22, 
18]
зЕМЕДЕлски зЕМи в 
землище Кметовци се ку-
пуват на тел. 0886/331-
415. [22, 13]
ниВи сЕ купуват на тел. 
0894/474-470. [11, 5]
2.7 Дка земя - в регу-
лация, се продава на тел 
0884/069-183. [5, 3]

ДаВа заЕМ
бЪрз заЕМ - тел. 
0898/970-820. [11, 11]
крЕДиТ До заплата - 
тел. 0897/924-204. [6, 
6]

сЧЕТоВоДсТВо
сЧЕТоВоДна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни 
декларации - 066/804-
066
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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, 10]

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, 32]
ХоТЕл „боЖЕнЦи“ тър-
си готвач/ка. Осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0878/444-752. [11, 11]
МЕХана „послЕДЕн 
грош“ търси миячка и 
работник студена кухня, 
може и почасово. Отлич-
но заплащане! Справки на 
тел. 0884/551-134. [11, 
11]

ХоТЕл на морето наби-
ра  мияч/ка, поддръжка 
хотел, нощен пазач, адми-
нистратор. Справки на тел. 
0895/763-172. [10, 9]
ХоТЕл „орлоВЕЦ“ търси 
камериерка с опит. Справ-
ки на тел. 0888/31-45-33. 
[27, 15]
„каТЯ колЕВа“ ЕООД тър-
си да назначи квалифи-
цирани шивачки. Справки 
на тел. 0894/504-843. [22, 
15]
гоТВаЧка за обедно меню 
се търси на тел. 0878/309-
446, след  16 часа [10, 7]
МЕХана „ЕТЪр“, намира-
ща се срещу централния 
вход на ЕМО „Етър“, тър-
си да назначи сервитьор/
ка. Само дневна смяна. 
Справки на тел. 0879/851-
462. [9, 6]
аВТоМонТьори за годи-
шен технически преглед, 
може и жена, се търсят 
на тел. 0888/415-311. [12, 
11]
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, 11]
ХоТЕл „боЖЕнЦи“ тър-
си да назначи сервитьор/
ка. Осигурен транспорт. 
Справки на тел. 0878/444-
753. [11, 6]

рабоТник за склад за 
плодове и зеленчуци с ка-
тегория „В“ или „С“ се 
търси на тел. 0894/422-
623. [6, 5]
„МЕбЕли пЕТроВ“ търси 
да назначи общи работ-
ници и продавач-консул-
тантка. Справки на тел. 
0897/974-791 [10, 8]
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, 8]
ХоТЕлски коМплЕкс с 
механа търси помощник-
готвач. Атрактивно за-
плащане! Справки на тел. 
0888/310-981, 0887/002-
030. [15, 8]
проДаВаЧ-консулТанТ 
за хранителни стоки се 
търси на тел. 0878/167-
724. [6, 4]
проДаВаЧ-консулТанТ 
за магазин за кафе и за-
харни изделия - работа на 
2 смени, се търси на тел. 
0882/151-516 [5, 4]
Добри гоТВаЧи/ки, 
сервитьори/ки, чистачки, 
миячки се търсят на тел. 
0893/04-95-07. [22, 6]
баниЧар сЕ търси на тел. 
0889/123-045. [24, 4]

склаД за алкохол и без-
алкохолни набира шофьо-
ри-пласьори с категория 
„В“ и „С“. Справки на тел. 
0889/271-462. [11, 6]
ХоТЕл „сЕзони“ - Трявна 
търси да назначи готвач. 
Заплата от 1000 лв. Теле-
фон за връзка: 0886/100-
450. [15, 6]
рЕсТоранТ „киТайски 
кът“ търси миячка за 3 дни 
в седмицата от 16 часа 
(15 лв. на вечер). Справ-
ки на ул. „Осми март“ 19 
или на тел. 066/800-488. 
[11, 6]
ХоТЕл „боЖЕнЦиТЕ ре-
лакс“ търси да назначи 
КАМЕРИЕРКА. Телефон за 
контакти: 0879/277-666. 
[11, 5]
„ХлЕбозаВоД габроВо“ 
ООД търси да назначи  шо-
фьор-пласьор  кат. „В“ или 
кат. „С“.  чиста заплата 
700 лв. + осигуровки в пъ-
лен размер при петдневна 
работна седмица. Телефон 
за информация: 0878/535-
094. [13, 3]
заВЕДЕниЕ ТЪрси мияч-
ка и помощник-готвачка. 
Справки на тел. 0884/056-
661. [11, 5]
МЕбЕлна ФирМа търси 
дърводелец. Справки на 
тел. 0877/800-313. [7, 4]

пТиЦЕФЕрМа В село 
Здравковец има работни 
места за събиране, сор-
тиране на яйца. Разполага 
с жилища за персонала. 
Справки на тел. 0888/086-
914. [11, 5]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачки. 
Справки на тел. 0887/825-
534. [15, 4]
бисТро „карТал“ търси 
да назначи сервитьор/ка 
на постоянна работа. Опит 
не се изисква, предлага 
платено обучение! Справ-
ки на тел. 0889/319-654. 
[11, 4]

прЕДлага рабоТа за два-
ма общи работници посто-
янно - добро заплащане. 
Справки на тел. 0887/32-
80-36. [11, 4]
сЕрВиТьор/ка слЕД 
17 часа се търси на тел. 
0898/583-772. [5, 4]
сЕрВиТьор/ка, каМЕри-
Ерка, помощник-готвач/
ка, работник кухня - жена 
- може и на повикване или 
за почивните дни, се тър-
сят на тел. 0885/333-148. 
[11, 4]
пиЦар, МоЖЕ да не е 
с опит, се търси на тел. 
0878/966-222. [11, 3]

заВЕДЕниЕ ТЪрси серви-
тьор и готвач. Може и на 
повикване вечер и денем. 
30 лв. на смяна. Транс-
порт подсигурен. Справки 
на тел. 0899/889-897. [11, 
2]
ФирМа за преработка на 
месо търси общ работник. 
Справки на тел. 0893/697-
900. [8, 3]
ФирМа „Виа Неон“ търси 
шофьор-пласьор за мине-
рална вода. Заплата - до 
1000 лв. Справки на тел. 
0887/875-652. [11, 2]
ТЪрсиМ проДаВаЧи на 
сладолед за Слънчев бряг. 
Осигурена квартира. Много 
добро заплащане. Справ-
ки на тел. 0899/717-680. 
[11, 3]
сТроиТЕлни рабоТ-
ниЦи се търсят на тел. 
0988/823-371. [24, 1]
краВЕФЕрМа ТЪрси жи-
вотновъди. Справки на тел. 
0896/690-301. [11, 2]
каМЕриЕрка - пенсионер-
ка, почасово, от центъра, 
се търси на тел. 0876/73-
14-19. [3, 1]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи помощник-грил 
работник за 4 часа вечер. 
Справки на тел. 0887/907-
032. [11, 2]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи работник 
скара. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 2]
заВЕДЕниЕ ТЪрси сер-
витьори. Справки на тел. 
0899/319-114. [5, 2]

търсиш работа? 
Ние търсим точНо теб! :)

ресторанти GODZila  
в гр. варна предлагат	работа	
за:	Готвачи, пиЦари, 

барбеКЮристи, сервитЬори
Получаваш: ОТЛИчНО възнаграждение; ОСИГуРЕНА 
квартира; бЕЗПЛАТНО работно облекло; МНОГО допъл-
нителни 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

ТЪРСИ
ГОТВАЧ/КА с опит

Ако приятна и модерна работна обстановка,търсите

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

Ние предлагаме:
- Работа в кухня с модерно оборудване;
- Възможност за обучение и
професионална реализация;
- Денна смяна на работа;
- Мотивиращо възнаграждение.

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

аВТоМобили проДаВа
ФолксВагЕн пасаТ, 1.9, 
TDI, комби, сив металик, 
2000 г., се продава на 
тел. 0879/475-408 - Ма-
риян. [6, 6]
ФолксВагЕн поло из-
годно се продава на тел. 
0897/492-532. [7, 6]
ФорД ЕскорТ, 1.6, 16 V, 
1994 г., климатик, за 900 
лева се продава на тел. 
0896/737-453. [18, 3]
ФолксВагЕн поло - 
комби, дизел, TDI, цвят 
- тъмносин, се продава на 
тел. 0896/152-589. [5, 5]
рЕно-21, 1.7, ГО и ГТП, се 
продава за 680 лв. на тел. 
0899/836-268. [3, 3]

VW Polo с 4 врати, 1997 
г., бензин, за 1800 лв. се 
продава на тел. 0894/52-
52-58. [4, 2]
нисан ТЕрано, 2.4, бен-
зин-газ, за 2500 лв. се 
продава на тел. 0895/287-
169. [5, 2]

ТракТори, МоТокари
ТракТор-косаЧка за 
2000 лв. се продава на 
тел. 0878/952-426. [11, 
4]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374
гараЖни аВТоМобили 
до 1995 година се изкупу-
ват на тел. 0898/426-663. 
[11, 4]

изкупуВанЕ на автомо-
били - справки на тел. 
0887/468-896, 0889/961-
133 [6, 4]

аВТоуслуги
кЪрпЕЖ на автомобили 
- тел. 0882/407-493. [12, 
6]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [13, 2]

поД наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили поД 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

уроЦи, курсоВЕ
ЦЕнТЪр за проФЕсио-
нално обуЧЕниЕ - 
габроВо, организира 
лиЦЕнзирани курсоВЕ 
за: огняр, кранист,  мо-
токарист, машинист на 
пътно-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 
Обучение с ваучер за без-

работни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 часа, 0887/361-
876.
спорТЕн клуб „алФа-
МЕТал“ провежда кур-
соВЕ за бЕзопасно 
бораВЕнЕ с огнестрелно 
оръжие - справки на тел. 
066/80-69-62
МЦспос „алФа – МЕ-
Тал” ЕооД организирA 
курс за оХраниТЕли - 
ФизиЧЕска оХрана на 
обЕкТи. Цена на курса: 
80 лв., издава се държа-
вен сертификат. Курсът 
ще се проведе от 18 до 
21 юни 2018 г. вклю-
чително. За информация: 
гр. Габрово, ул. „Стефан 
Караджа” 3, тел. 0879/94-
33-88. [7, 2]

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	кандидат-
ства,	 са:	 „Шофьор”,	 „Оператор”,	 „Автоматчик”,	
„Младши	специалист	по	телефонни	комуникации”,	
„Радиотелеграфист”,	 „Механик”,	 „Радиомеханик”,	
„Авиомеханик”	„Охранител”,	„Готвач”,	„Помощник-
готвач”,	 „Булдозерист”,	 „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  ВОЕННО 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.

„ЦератиЦит българия“ ад – Габрово 
търси да назначи:

машинен оператор, вакуумапаратчик  
(инсталация за PVD покритие)

основни задачи:.управлява дейностите в PVD инсталация за по-
критие, свързани със зареждането и разтоварване-
то и след покритието на обработваните продукти. .Осъществява контрол на входящите продукти съ-
гласно регламентирания стандарт..Организира контрола на покритието (дебелина, 
тест за прах, решетъчен тест, тест за драскотини/
пукнатини, тест за въглероден двуокис и т.н.)..Необходимо е кандидатите да имат минимум 
средно образование и да бъдат отговорни работни-
ци с отлична работна дисциплина.
компанията предлага: Много добри условия на 
работа, Обучение в Австрия, Допълнителни трудови 
възнаграждения, Ваучери за храна,  Транспорт, 
Специализирано работно облекло и ЛПС и др
 В случай, че предложението представлява ин-
терес за вас, моля изпратете професионална авто-
биография на адрес: ЦЕРАТИЦИТ българия АД, гр. 
Габрово, бул. Столетов 157, отдел човешки ресур-
си, на Info.Bulgaria@ceratizit.com или ни се обадете 
на телефон 066/812 266.“

ФирМа „ХЕлиос“ ТЪрси ШоФьори за рабоТа 
В ЕВропа. изискВаниЯ: Всички необходими до-
кументи и карти; Отговорно отношение, опит и по-
знаване на документите; Спазване на разпоредбите 
за работното време на шофьорите. ниЕ прЕДла-
гаМЕ: Начална заплата 1900 евро; бонус за пробег 
и за икономия на гориво; Транспортни средства 
MERCEDES, Euro-6. Оборудване с GPS-система и 
навигация, телевизор + булсат, мобилен телефон с 
включен интернет. ФирМа „ХЕлиос“ ТЪрси Шо-
Фьори за курсоВЕ До русиЯ и обраТно. из-
искВаниЯ: Всички необходими документи и карти; 
Отговорно отношение, опит и познаване на доку-
ментите; Спазване на разпоредбите за работното 
време на шофьорите. ниЕ прЕДлагаМЕ: Коректно 
и навременно заплащане; Добри условия на труд; 
Транспортни средства MERCEDES и VOLVO, Euro-5. 
За повече информация: гр. Севлиево, ул. „Зона Из-
ток“ 1, тел. 0675/31251, 0888/203-336 [4, 4]



066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

74 юни 2018 г. отопление; автопазар; превози; продава-купува; лекари; турагенции

 ВоДораВно: Октомври. Имитатор. Лагер. Тар. Новела. „Ца-
ричина“. Ебен. чил. Хале. Адонис. Лето. Рота. Трепан. „Фани“. 
Мо. Абелар (Пиер). Комикс. Царевичак. Колие. Кили (Жан-Клод). 
Анемия. Де. Василиев (Асен). Ерио (Едуар). Хол. Ла Пас. Легат. 
Воле. Тава. Имане. Абонат. бижу. Айова. Окоп. Арл. Тракт. Се-
кирче. Просо. Апт. Лаик. Ксилол. Виланд (Кристоф). Рез. Кебап. 
Строеж. Ве. „Арома“. Лаф. усмех. „Ане“. Монарх. Итака. Ези. 
Мащеха. Глома. Лей. Табор. Нари. Лъжичка. „Нисан“. Лук. Кентъ-
ки. Цепеница. Паскалева (Катя). Малинар.    
 оТВЕсно: Оклахома. Алаброс. Разлъка. Таратор. „Савил“. 
Икони. Жес. Могила. Екипаж. Племе. Линк. Мече. Авила. утроба. 
Мечта. Еври. Тбилиси. Рола. Майкъл (Джордж). Наречие. Маас. 
Площ. Аке (Юхан Аксел). Цитадела. Влайков (Тодор). Анет. Ив 
(Артър). Опака. Енот. Исфахан. Сиренар. Негев. Алт. Рабиц. бин 
(бианка). Кера. Аспарух. Осем. Финес. Комита. Етнос. Грапа. 
Тон. Фолио. бок. Демил (Сесил). „Нел“. Кав. Ламия. Вокил. 
Жетон. Ни. Течение. Хонорар. Хамалин. Политик. Долапчиев 
(благовест). Каруца. Рало. Скелет. Екзема. Икар.

отговори на сканди от бр. 125, събота

 

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

066/80 69 62 
       www.metalsod.com

МЕТал сЕкюриТи груП

силНиТЕ избираТ 
силНи ПарТНьОри!

проДаВа клиМаТиЦи
проДаЖба и ремонт на 
климатици. Справки на 
тел. 0899/143-163

проДаВа МаШини
ФураЖоМЕлка - чукова, 
трифазна, се продава на 
тел. 0886/548-214. [11, 9]
граДински косаЧки - 
бензин, се продават на 
тел. 0886/606-969. [4, 3]
поТопЯЕМа поМпа 
- 750 W, в гаранция, се 
продава на тел. 0896/210-
901 [4, 2]

проДаВа МаТЕриали
ноВ склаД за дървен 
материал - бул. „Столе-
тов“ 168 (болтата), тел. 
0889/506-272. [22, 7]
Цигли, ДВуканални, 
бели - 0.30 лв., се прода-
ват на тел. 0897/952-511 
[10, 4]
Цигли - 0.30 лв./
бр., с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0879/080-862. [3, 3]
орЕХоВ Труп се предла-
га на тел. 0889/019-785. 
[2, 2]
сТари Цигли - 1500 бр., 
цена: 0.20 лв., се прода-
ват на тел. 0899/213-767. 
[22, 2]
каМЕнни плоЧи - 8 лв./
кв. м, се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 2]

проДаВа обзаВЕЖДанЕ
оФис-оборуДВанЕ по 
договаряне се продава на 
тел. 0888/974-845. [11, 3]

ЧЕТирикрилЕн гарДЕ-
роб с надстройка се про-
дава на тел. 0898/496-
797. [5, 3]
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, 3]
изгоДно! куХнЕнски 
ъгъл се продава на тел. 
0899/651-549. [3, 3]
пЕЧка „раХоВЕЦ 2“, 
нова, за 200 лева се про-
дава на тел. 0884/266-
952 [2, 2]

проДаВа разни
казани за ракия и ка-
лайдисване се продават 
на тел. 0899/688-841, 
0888/280-357. [15, 13]
ТрЪби, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 17]

бойлЕр на дърва се про-
дава на тел. 0896/277-
607. [3, 3]
пЕЧка „горЕниЕ“, перал-
ня „Горение“ се продават 
на тел. 0899/359-114. [3, 
1]
ТЕлЕШко МЕсо - 8 
лв., се продава на тел. 
0988/990-288. [5, 3]
коТЕл за твърдо гориво - 
фабричен, неупотребяван, 
18 киловата, стоманени 
панелни радиатори - не-
употребявани, се продават 
на тел. 0888/763-216. [3, 
2]

ЖиВоТни проДаВа
ДоМаШно лЮпЕни 
пуйчета на 1 месец - 10 
лв., се продават на тел. 
0879/500-450. [11, 6]
ЯрЕТа сЕ продават на тел. 
0899/349-061. [2, 2]

ЖиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [11, 3]

сЕлскосТопанси
био Тор от калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249, 0898/630-251. [15, 
7]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 17]
ХлаДилниЦи, пЕЧки, 
перални, желязо - всяка-
къв вид, се изкупуват - 
справки на тел. 0894/921-
663. [33, 3]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [22, 17]

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.
„пЕХлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.

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.
рЕЖа ДЪрВа - тел. 
0894/220-509. [24, 22]

гоТоВи наЦЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ проДаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
наЦЕпЕни ДЪрВа се про-
дават на тел. 0876/607-
699.
ДЪбоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.

наЦЕпЕни ДЪрВа прода-
ва тел. 0886/652-152
ДЪрВа наЦЕпЕни. Неза-
бавна доставка. 0876/437-
140.
нарЯзани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
ДЪрВа: МЕТроВи - 70 
лв., нарязани, нацепени 
- 80 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [33, 29]

ДЪрВа за печки и ками-
ни. бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., продава 
тел. 0895/752-838. [22, 17]
ДЪрВа нарЯзани, наце-
пени и метрови, незабавна 
доставка, се продават на 
тел. 0898/519-077. [33, 6]
4 куб. м дърва акация по 
50 лв./куб. м се продават 
на тел. 0889/019-785. [2, 
2]

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 3]
прЕДлагаМ саМо ма-
сажи за сериозни хора 
на мой терен - Габриела, 
0895/039-942. [6, 2]

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

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

 
        

лЕкари
Д-р гЕорги ТАбАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поста-
вяне на меки и твърди 

контактни лещи - понедел-
ник до петък - от 9 до 18 
ч.; събота и неделя - след 
уговорка на тел. 066/80-
32-37
псиХиаТЪр и нЕВролог. 
Д-р ТриФоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИчНИ уДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р Марина санкЕВа, 
спЕЦиалисТ коЖни и 

ВЕнЕриЧЕски болЕсТи, 
ЕсТЕТиЧна ДЕрМаТо-
логиЯ, гр. Габрово, ул. 
„брянска“ 11, понеделник, 
вторник, сряда и петък от 
10.00 до 17.00 часа. За-
писване на тел. 066/800-
140
Д-р балникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
Д-р йорДЖЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.

ВЕТЕринар
Д-р росЕн ДиМи-
ТроВ - ВЕТЕринарна 
аМбулаТориЯ и зо-
оМагазин - прегледи, 
лечение, профилакти-
ка, изкуствено осеме-
няване - Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 19, 
срещу Автогарата, до 
уникс, тел. 066/806-
140, GSM 0888/671-
905, 0897/897-822.

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 каМион 
до два тона, саМосВал, 
ДокЕрски услуги - 
изнасяне, пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 
пренасяне на строителни 
и други тежки товари, 
извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметище-
то, се предлага на тел. 
0898/780-448
ТранспорТ с бус и са-
мосвал се предлага на 
тел. 0893/511-154. [33, 
29]
прЕВози за хора и 
товари с бусове, 3.5 
тона, 7 места, 0.40 лв./
км, се предлагат на тел. 
0878/650-456. [11, 11]

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

16/05

- 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.:

запознансТВа
49-гоДиШЕн, рабоТЕщ, 
желае запознанство с 
добро момиче, да има 
уважение между двама 
ни - тел. 0887/867-426. 
[22, 21]

Оòопление нà ценà и кàчеñòво áез àлòеðнàòивà
ЦеНи за 2018 г. с ддс.пелетна камина	 GF10	 суха	 -	 промо	 цена: 
1450 лв..пелетна камина	 GF18	 с	 помпа,	 разшири-
телен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1850 лева. GFN18 
- 1950 лв..пелетна камина GF24	 с	 помпа,	 разшири-
телен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1950 лева, GFN24 
- 2050 лв..промо! GF 858 ViP пе-
летна горелка с	 мощност	 от	
8	 kw	 до	 58	 kw, керамична 
запалка,	 два	 подаващи	шне-
ка	 и	 автоматично	 механично	
самопочистване	с	нова	цена 
1590 лева..пакет „25 киловата“ 

включва:	Пелетна	горелка	Gf	45	
+	Водогреен	котел	Gf	25	+	три	врати	
+	 подаващ	 шнек	 +	 бункер	 за	 210	 кг	
пелети	-	цена: 2560 лева..пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-
тел	Gf	35	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	
за	210	кг	пелети..пакет „48 киловата“ - 2980 лева.

включва: Пелетна	 горелка	 Gf52	 +	 Водогреен	 котел	
Gf48	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	
пелети..UPS за пелетНи КамиНи и ГорелКи от GOlDeN 
FiRe 450 V/a. За	всички	клиенти,	закупили	наш	продукт,	промоцио-
нална	цена	от	375	лева. с две години пълна гаранция!

Оòопление нà ценà и кàчеñòво áез àлòеðнàòивà
представител на
GOlDeN FiRe
инж. иваН ГосподиНов

иК КолоНел оод
КоНсултира, доставя, моНтира, 
пусКа, поддържа. 
справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
офис Габрово
ул. „отец паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

всичКи продуКти се предлагат и на изплаЩаНе
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .продуктите на GOlDeN FiRe 

се поръчват за изпълнение след 
попълване на заявка, която се из-
пълнява за срок от две седмици. 
в цената на базисните модели не 
влиза транспорт, а на пелетните 
камини с помпи и разширителен 
съд и на водогрейните котли - 
монтажът към вече изградена 
система за отопление. .предлагаме проектира-
не и изграждане на цялостна 
система за отопление на пе-
лети. .транспорт - 80 лв.; 

Сàмо клиенòиòе, зàкупили пðодукò 
нà “Голдън фàйъð” оò ИК „Колонел”,  
получàвàò ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРъжКА. Оñòàнàлиòе пðи нуждà оò 
ãàðàнционен ñеðвиз òðяáвà дà нàпðàвяò 
зàявкà нà òелефониòе нà доñòàвчикà.

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

гриЖа за болни
и ВЪзрасТни
гриЖоВна, Добра жена 
търси възрастен човек да 
се грижи за него срещу 
жилище - тел. 0988/333-
610. [1, 1]
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НадЕЖда ТиХОВа

	 Националното	 турне	 на	
певицата	 Мая	 Нешкова,	 кое-
то	 се	 радва	 на	 голям	 успех,	
минава	 и	 през	 Габрово.	 Утре	
от	19	 часа	 в	Дома	 на	 култу-
рата	 и	 габровци	 ще	 могат	
да	 чуят	 любимите	 си	 песни	
от	 репертоара	 на	 обичаната	
певица,	 както	 и	 най-новите	
от	 най-новия	 албум	 „Само	 с	
любов“.	 Разбира	 се	 шоуто	 е	
резултат	от	труда	на	танде-
ма	Мая	Нешкова	и	съпругът	й	
известният	композитор	Кирил	
Икономов	 –	 автор	 на	 всич-
ките	 й	 песни,	 който	 пише	 и	
симфонична	 музика.	 В	 шоуто	
се	включват	и	двете	близнач-
ки	на	артистичната	двойка	–	
студентките	 Весела	 и	 Йоана.	
Така	 концертът	 ще	 се	 пре-
върне	в	една	уникална	семейна	
изява	и	доказателство,	че	къ-
дето	има	 любов,	има	и	 успех.	
Няколко	дни	преди	концерта	в	
Габрово	беше	Кирил	Икономов.	
Разговаряхме	с	него	за	шоуто,	
за	творчеството,	за	успеха.

 - защо включихте в 
турнето и Габрово?
	 -	 Радвам	 се,	 че	 гос-
туваме	 във	 вашия	 град.	
Тук	сме	правили	уникални	
концерти	 с	 Мая	 Нешко-
ва.	 Габрово	 е	 един	 град	
с	 много	 сериозни	 култур-
ни	 традиции	 и	 го	 вклю-
чихме	 в	 националното	 ни	
турне,	което	ще	продължи	
до	 края	 на	 месец	 октом-
ври.	 Сега	 на	 20	 юни	 ще	
приключи	първата	част	от	
турнето,	 в	 която	 минах-
ме	 през	 много	 градове	
и	 навсякъде	 залите	 бяха	
препълнени	 и	 концертите	
имаха	 голям	успех.	Мая	е	
човек,	който	изключително	
държи	 на	 българщината.	
Английска	 песен	 при	 нея	

няма.	Тя	не	е	чуждопокло-
ник	и	е	държала	винаги	да	
е	извисен	българският	дух.	
 - Какви песни са 
включени в концерта ?
	 -	Това	 е	 уточнена	 кон-
цертна	 програма	 с	 най-
известните	 хитове	на	Мая	
Нешкова,	 както	 и	 най-но-
вата	 й	 продукция.	 Снощи	
бяхме	 в	 Ловеч,	 залата	
беше	препълнена.	Мая	на-
прави	 един	 изключителен	
жест,	 защото	 цялото	 ни	
семейство	 е	 заразено	 от	
тази	 болест	 –	 да	 пазим	
българския	дух.	Болницата	
в	 Ловеч	 е	 пред	 разруха	
и	 на	 концерта	 Мая	 по-
дари	 на	 директорката	 на	
болницата	 икона	 на	 Све-

ти	 Иван	 Рилски,	 която	 да	
пази	болницата,	докторите	
и	 Ловеч.	 Освен	 това	 тя	
подари	 50	 билета	 за	 кон-
церта	на	докторите,	които	
стачкуваха.	 Всички	 бяха	
на	 концерта.	 При	 нас	 ви-
наги	 е	била	водеща	чове-
щината,	ние	никога	не	сме	
се	големеели.	Така	че	Мая	
не	 е	 случайна	 звезда,	 тя	
си	 остава	 народна	 звез-
да,	 а	 нейните	 концерти	
са	 спектакли-събития.	 Лю-
бовта	 към	 българското	 е	
прехвърлена	 и	 на	 децата	
ни.	Мая	 е	 звезда	 на	 сце-
ната,	 а	 на	 улицата	 държи	
да	е	обикновена	жена.
 - Как се поддържа 
нивото, за да остане мая 

Нешкова дълго на върха?
	 -	Това	става	с	много	се-
риозен	 труд.	 Даром	 нищо	
няма.	 Публиката	 не	 про-
щава	 –	 иска	 идолът	 да	 е	
истински	 идол	 на	 сцена-
та.	 Мая	 живее	 при	 един	
много	 сериозен	 режим.	 А	
сега	в	концерта	ще	видите	
една	нова	Мая	–	много	по-
силна,	много	по-енергична,	
много	по-можеща.	За	арти-
ста	и	твореца	никога	няма	
неработен	момент.
 - влияете ли се от мо-
дата на различните тече-
ния в музиката?
	 -	 Никога.	 Истинският	
творец	 сяда	 и	 твори.	 Аз	
съм	доволен,	че	господ	ми	
е	 отворил	 една	 фунийка.	

Аз	 пиша	 не	 само	 за	Мая,	
а	и	за	различни	поп	певци.	
Сега	 пиша	 и	 за	 дъщери-
те,	 които	 са	 следващите	
звезди,	 песните	 им	 също	
стават	хитове.	Те	трябва	да	
продължат	нашия	път.	Като	
творец	 аз	 единствено	 съм	
искал	когато	чуят	песен	да	
кажат:	 „Това	 е	 Икономов,	
това	е	Мая	Нешкова,	това	
са	им	децата“.	Това	се	по-
стига	с	упорит	труд.	Освен	
това	 човек	 не	 трябва	 да	
забравя	 корените	 си,	 не	
трябва	 да	 забравя,	 че	 е	
българин.	 От	 всяка	 песен	
трябва	 да	 личи	 българщи-
ната.
 - фолклорът ли е ва-
шето вдъхновение?
	 -	Ако	 го	 нямаше	фолк-
лорът,	 аз	 нямаше	 да	 съм	
Кирил	 Икономов.	 Човек	
трябва	да	стъпва	на	здра-
во,	 а	 здравото	 е	 тради-
цията,	фолклорът.	 Всичко,	
което	се	е	запазило	като	
творчество,	 е	 останало	
чрез	 паметта	 на	 народа.	
А	 това	 значи,	 че	 това	 са	
уникални	произведения.

 
 
 

- Кога разбирате, че една 
ваша песен е станала ху-
бава? Когато може всеки 
да я запее ли?
	 -	 При	 нас	 никога	 не-
щата	 не	 стават	 случайно.	
Всяка	 една	 песен,	 която	
се	ражда,	е	следствие	от	
нещо,	което	ме	е	провоки-
рало	като	автор,	от	нещо	
преживяно.	Затова	и	Мая	
има	успех.	На	всеки	един	
концерт	 муха	 да	 бръмне	
в	 залата,	 ще	 се	 чуе.	 На-
родът	 ни	 има	 уникално	
чувство	 за	 подбор.	 Ед-
нодневките	 минават	 и	 на	
следващия	 ден	 ги	 няма.	
Говоря	за	някои	от	днеш-
ните	творци.	За	да	станеш	
голяма	 звезда,	 се	 иска	
много	 упорита	 работа.	
Където	 има	 постоянство,	
има	 ритъм	 в	 живота,	 там	
има	и	резултати.
 - освен турнето, как-
во още ви предстои с 
мая Нешкова?
	 -	Мая	има	много	пока-
ни	за	гостувания	в	чужби-
на,	за	концерти	в	Москва.	
На	Запад	също	имаме	се-
риозни	 покани,	 включи-
телно	и	в	Америка.	Пред-
стоят	 ни	 много	 сериозни	
неща.	 До	 края	 на	 година	
ще	 трябва	 да	 посетим	 с	
концерти	още	10	областни	
градове	 плюс	 още	 око-
ло	40	по-големи	общински	
градове.	
	 Затова	казвам,	че	Мая	
прави	 истински	 турнета,	
а	 не	 да	отиде	 в	София	и	
Варна	 и	 да	 обяви	 това	
за	национално	турне.	Мая	
иска	 да	 се	 среща	 с	 пуб-
ликата	 си	 навсякъде	 и	
ние	сме	щастливци,	че	тя	
ни	 чака.	 След	 концерти-
те	 дошлите	 стават	 вечни	
наши	 фенове,	 което	 най-
много	ме	радва.

Киðил Икономов: „С Мàя Нешковà ñме щàñòливци, че пуáликàòà ни чàкà”

сТЕФКа БУРмОВа

	 Известният	 габровски	
новатор	 и	 изобретател	
инж.	 Петър	 Карабаджа-
ков,	 със	 съдействието	 на	
доц.	 инж.	 Антон	 Дончев,	
работят	 успешно	 с	 3D	
принтери	и	с	тях	изработ-
ват	разнообразни	детайли	
от	 конвенционалните	 ма-
териали	 ABS,	 PLA,	 поли-
карбонат,	 PETG	 и	 много	
други	 от	 този	 вид,	 които	
имат	 различни	 предназ-
начения	 и	 са	 свързани	
с	 необходимост	 от	 кисе-
линоустойчивост,	темпера-
туроустойчивост,	 различа-
ват	се	по	здравина,	т.е.	по	
разрушаващи	 напрежения	
на	 опън,	 което	 ги	 прави	
приложими	 за	 бързо	 съз-
даване	 на	 функционални	
прототипи.	Така	вместо	да	
се	 харчат	 много	 пари	 за	
необходимата	 при	 конвен-
ционалната	 работа	 екипи-
ровка,	 чрез	 използването	

на		3D	принтера	се	пестят	
не	 само	 средства,	 но	 и	
време.
	 3D	 принтерът,	 който	 е	
предназначен	 за	 армира-
ни	 пластмаси,	 използва	
за	основен	материал	така	
наречения	 оникс	 -	 инже-
нерна	 пластмаса,	 но	 под-
силена	 с	 карбон,	 кевлар	
или	фибростъкло	и	с	него	
се	 постигат	 качества,	
конкурентни	 на	 алумини-

евите	 сплави	 и	 на	 някои	
качествени	 конструкцион-
ни	 стомани.	 Всичко	 това	
е	 изпитано	 и	 доказано,	
информира	 инж.	 Караба-
джаков.	 С	 него	 могат	 да	
се	 изпълняват	 поръчки	 на	
клиенти,	 които	 искат	 да	
правят	по-сериозни	обекти	
или	 функциониращи	 моде-
ли,	 натоварени	 с	 реален	
товар	 -	 макетна	 лебедка	
или	 малък	 телфер	 с	 ни-

ска	 товароподемност.	 Той	
обясни	още,	че	той	и	него-
вият	 екип	 са	 разработили	
проект	 за	 повдигане	 на	
инвалиди.	„Чрез	него	може	
да	 се	 повдигне	 инвалида	
от	леглото	с	хамака,	да	се	
пренесе	 до	 количката	 му,	
с	 която	 човекът	 може	 да	
се	движи	навсякъде	-	раз-
каза	 инж.	 Карабаджаков.	
-	Или	по	монорелса	да	се	
придвижи	 до	 тоалетната,	
до	 баня,	 до	 кухнята	 и	 т.н.	
С	3D	принтера	е	възможно	
да	 се	 изработи	 подобен	
механизъм.	Така	че,	хората	
които	 имат	 необходимост	
от	 бързо	 реализиране	 на	
идеите	 им	 най-добрият	
път	е	използването	на	3D	
принтер.	 С	 тях	 се	 пестят	
време	и	пари.	Освен	това	
много	бързо	се	установява	
дали	 определена	 идея	 е	
приложима	 в	 практиката	
или	не“.	
	 Икономически	 погле-
днато	 за	 детайли,	 които	

са	 до	 200-300	 бройки	 е	
значително	 по-изгодно	 да	
се	 правят	 на	 3D	 принте-
рите	 -	 с	 пластмаса,	 под-
силена	 пластмаса	 или	 с	
новата	 технология	 с	 ме-
тални	 частици.	 Същест-
вуват	 и	 принтери,	 чрез	
които	 в	 метална	 пудра	 с	
помоща	 на	 лазерен	 лъч	
се	 получава	 детайл	 от	
метал,	 уточни	 още	 той	 и	
допълни,	 че	 в	 момента	
използват	 само	 пластма-
са	и	пластмаса	с	карбон,	
кевлар,	 фибро	 стъкло	 и	
високо	 температурно	 фи-
бро	 стъкло.	 Продължават	
да	работят	 в	 създаването	
на	 опитни	 образци	 на	 3D	
принтери,	 които	 впослед-
ствие	да	бъдат	 комерсиа-
лизирани.		
Инж.	Петър	Карабаджаков	
е	 с	 богат	 опит	 на	 инова-
тор.	Дълги	години	е	рабо-
тил	 в	 областта	 на	 телфе-
ростроенето.	 Има	 над	 20	
авторски	 свидетелства	 и	

патенти,	 както	 и	 множе-
ство	публикации	в	 годиш-
ници	 на	 технически	 уни-
верситети,	на	НТС,	в	спи-
сание	 „Машиностроене“.	
Някои	 от	 авторските	 му	
свидетелства	са	внедрени	
в	редовното	производство	
на	 телфери	 и	 трансма-
нипулатори,	 с	 признат	
значителен	 икономически	
ефект.	За	постигнатите	ре-
зултати	 той	 е	 получавал	
награди	 и	 отличия,	 меж-
ду	 които	 Народен	 орден	
на	 труда	 /бронзов/,	 За-
служил	 телферостроител,	
Златна	 значка	 „За	 мла-
дежко	 техническо	 и	 науч-
но	творчество“,	Значка	на	
Министерството	на	Маши-
ностроенето	 „За	 принос	
в	 техническия	 прогрес“	 .	
През	 2016	 г.участва	 в	 из-
ложба	за	иновации,	 орга-
низирана	от	Съюза	на	из-
обретателите	 в	 България	
и	 е	 награден	 със	 златен	
медал	 за	 представянето	

на	 два	 от	 патентите	 си.	
В	 момента	 инж.	 Караба-
джаков	 работи	 с	 новите	
технологии	 за	 производ-
ство	 с	 3D	 принтиране	 на	
детайли	за	3D	принтери.									
	 В	 неговата	 лаборато-
рия	 на	 бул.	 „Райчо	 Ка-
ролев“	 1	 функционират	
три	 3D	 принтера	 -	 аме-
риканският	 MarkForged2,		
холандският	 Ultimaker2	 и	
Ingeborg2BX	 -	 разработен	
и	произведен	от	инж.	Ка-
рабаджаков	 и	 доц.	 инж.	
Антон	Дончев.	А	за	онези,	
които	 проявяват	 интерес	
необходимите	 им	 детай-
ли	 да	 бъдат	 изработени	
на	 3D	 принтер	 могат	 да	
се	 свържат	 с	 инж.	 Ка-
рабаджаков	 на	 мобилен	
телефон	 0888	 516	 640	 или	
да	 използват	 електронна-
та	 поща:	 pkarabat@gmail.
com	 както	 и	 за	 повече	
информация	 да	 посетят	
интернет	страницата	www.
ingeborg91.com.	

Инж. Кàðàáàджàков изðàáоòвà деòàйли ñ 3D пðинòеð

Иñкðов подкðепи кàдеòкиòе
Вчера,	 малко	 след	 редак-
ционното	 приключване	 на	
вестника,	 кадетките	 на	
„Чардафон-Орловец“	 из-
лязоха	 в	 решителен	 мач	
от	 група	 „А“	 срещу	 „Чер-
но	море	Одесос“-Варна	от	
финалите	на	първенството	
по	 баскетбол	 при	 16-го-
дишните	 момичета.	 Това	
е	първият	тим	в	тази	въз-
растова	група	в	историята	
на	 габровския	 баскетбол,	
който	 намира	 място	 сред	
8-те	най-силни	в	България.	
От	трибуните,	водените	от	
Виктор	 Крушев	 момичета,	
получиха	подкрепа	от	най-
успешния	треньор	на	„Чар-
дафон-Орловец“	 -	 Виктор	
Искров,	 сребърен	 меда-
лист	с	юношите	и	бронзов	
с	 младежките	 през	 сезон	
2013-2014	година.

Прогабровската агитка в зала „универсиада“ 
се допълваше от съпругата на Владо - Нели, 
и сигурното бъдещо попълнение на 
„чардафон-Орловец“ - дъщеричката му Миа.

Пред	гостите	на	изложбата	
Ема	 Вертерова	 благодари	
на	младите	таланти	и	под-
черта,	 че	 е	 изключително	
щастлива,	че	тази	изложба	
е	 станала	 факт,	 имайки	
предвид	колко	натоварено	
е	ежедневието	на	ученици-
те	в	днешно	време.	
 

„От	 цялото	 си	 сърце	 им	
пожелавам	успехи“	 –	 каза	
още	 Вертерова	 и	 споде-
ли,	 че	ще	бъде	безкрайно	
щастлива,	ако	някой	от	тях	
продължи	 по	 пътя	 на	 из-
куството.	Всъщност	три	от	
ученичките	 й	 са	 избрали	
да	 учат	 в	НГПИ	 –	Трявна,	
а	 плановете	 на	 останали-

те	 към	 момента	 включват	
четене	на	книги	и	лудории	
–	 това	 споделиха	 самите	
те	 на	 сладка	 раздумка	 с	
Невена	Петкова.	В	края	на	
срещата	 тя	 им	 обеща,	 че	
ще	 ги	 посети	 в	 ателието,	
за	 да	 поговорят	 още	 за	
изкуство,	 и	 ще	 рисува	 с	
тях.	

Ученициòе нà Емà Веðòеðовà подðедихà 
изложáà в оáлàñòнàòà àдминиñòðàция

продължава от стр. 1


