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иван господинов

	 Кадетките	 на	 "Чарда-
фон-Орловец"	 си	 извою-
ваха	място	в	челната	шес-
тица	 на	 България	 още	 в	
първото	 си	 участие	 във	
финали	 по	 баскетбол	 за	
момичета	 до	 16-години.	
Вчера	водените	от	Анита	и	
Виктор	Крушеви	момичета	
в	мач	за	класиране	от	5-то	
до	 8-мо	 място	 категорич-
но	надделяха	над	минало-
годишния	 шампион	 "Сла-
вия"	 с	 51:39.	 Противно	 на	
представянето	 си	 в	много	
силната	 група	 "А",	 когато	
загубиха	 и	 трите	 си	 мача	
след	 провалена	 първа	
част	 и	 равностойна	 игра	
след	 това,	 срещу	 "белите"	
габровки	осигуриха	успеха	
си	 през	 първото	 полувре-
ме.	Те	взеха	първата	част	
с	 14:8,	 втората	 с	 22:10.	
Третата	бе	поделена	и	за-

върши	при	много	странния	
за	 толкова	 напреднали	 в	
баскетбола	момичета	-	4:3	
за	"Славия".	В	началото	на	

четвъртата	 Мария	 Богда-
нова,	 коронясала	 велико-
лепната	 си	 игра	 с	 дабъл	
дабъл	-	10	точки,	14	борби,	

вкара	за	41:22	и	крайният	
победител	 вече	 изглежда-
ше	 предизвестен.	 Тогава	
нервите	 на	 габровки,	 кои-

то	 имат	 значително	 по-
малко	изиграни	срещи	зад	
гърба	си	отколкото	техните	
съпернички,	 бяха	 на	 път	
да	 ги	 подведат.	 Кошовата	
суша	 от	 страна	 на	 моми-
четата	на	Крушеви	доведе	
резултата	 4	 минути	 преди	
края	 до	 напълно	 преодо-
лима	 разлика	 -	 34:43,	 40	
секунди	 по-късно	 габров-
ската	агитка	по	 трибуните	
съвсем	 изтръпна	 -	 37:45.	
Два	 солидно	 изпълнени	
фала	 от	 Богданова,	 кош	
на	 Ренета	Тодорова	 и	 от-
ново	 две	 точки	 на	 Мария	
обезкуражиха	 софиянки	 в	
последните	 секунди	 и	 БК	
"Чардафон-Орловец"	 за-
служено	 стигна	 до	 първа	
победа	на	финали	по	бас-
кетбол	при	кадетките.
	 "Важно	 е,	 че	 играят	
солидно	 като	 отбор,	 вече	
всички	 говорят	 и	 се	 съо-
бразяват	 с	 тях"	 -	 споде-

ли	 след	 мача	 щастливият	
бивш	 състезател	 на	 ЧАО	
Цоньо	Ботев,	чиято	внучка	
Дороти	бе	част	от	победи-
телите.
	 Мария	 Богданова	 за-
върши	 срещата	 с	 най-ви-
сок	 коефицент	 -	 18,	 след-
вана	 плътно	 от	 Гергана	
Минчева	 -	 13	 т.,	 постиг-
нати	 също	 след	 дабъл-да-
бъл	 -	 13	 точки,	 10	 борби.	
Солидно	 се	 представи	 и	
Силвия	Кушева	-	12	борби,	
6	точки.	С	актив	от	6	точ-
ки	завърши	и	капитанката	
Лора	 Янчева,	 близначката	
й	Йоанна	отбеляза	4,	кол-
кото	Микаела	Николова	 и	
Магдалина	Дамянова.
	 Въпреки	 спада	 в	 по-
следната	 част,	 "Чардафон-
Орловец"	 бе	 по-добрия	
отбор	 по-всички	 основни	
показатели:	 53:49	 борби,	
13:7	 асистенции,	 23:13	 от-
краднати	 топки,	 21:16	 точ-

ки	 от	 бърз	 пробив.	 Така	
габровски	 си	 върната	 за	
загубата	 преди	 десетина	
дни	 в	 Асеновград,	 в	 мач	
от	зоновите	квалификации,	
когато	 загубиха	 с	 6	 точки	
след	 продължения.	 Днес	
те	 могат	 да	 се	 превърнат	
в	 най-добрия	 отбор	 извън	
финалната	 четворка,	 ако	
си	 върнат	 на	 "Шампион	
2006"	за	поражението	с	11	
точки	в	група.	7-8-то	място	
ще	си	оспорват	"Дунав"-Ру-
се	и	"Славия".	
 Част от историята на 
габровския баскетбол 
вчера станаха:	 Гергана	
Минчева,	 Лора	 Янчева,	
Екатерина	 Христова,	 До-
роти	 Ботева,	 Магдалина	
Дамянова,	 Невена	 Младе-
нова,	 Марина	 Стоянова,	
Мария	 Богданова,	 Силвия	
Кушева,	 Йоана	 Янчева,	
Ренета	Тодорова,	Микаела	
Николова.

Кадåòкиòå на „Чардафîн-Орлîвåц” в шåñòицаòа

надЕЖда ТиХова

	 Вчера	 на	 специална	
церемония	 в	 Ритуална-
та	 зала	 на	 габровската	
Община	 кметът	 Таня	 Хри-
стова	 награди	 победите-
лите	в	конкурса	за	най-до-
бри	 карнавални	 картини,	
участвали	 в	 карнавално-
то	 шествие	 под	 мото-
то	 „Габрово	 –	 мой	 малък	
Брюксел“.	За	втора	поред-
на	 година	 беше	 организи-
ран	 конкурс	 за	 участни-
ци	 извън	 сценария,	 които	
сами	са	измислили	идеята	
и	сами	са	я	реализирали.	
Тази	 година	 предварител-
ната	 селекция	 допусна	 за	
участие	в	конкурса	10	кар-
навални	картини	в	няколко	
различни	 раздела.	 Макар	
и	този	път	да	заваля	дъжд	
участниците	успяха	да	по-
кажат	много	 слънчево	 на-
строение.	

Таня Õриñòîва наãради пîáåдиòåлиòå в 
кîнкурñа за карнавални карòини
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надЕЖда ТиХова

	 Творчески	 портрет	 на	
обоиста	 Пламен	 Проданов	
ще	 бъде	 поредният	 кон-
церт	 на	 Габровския	 каме-
рен	оркестър,	който	ще	се	
състои	на	6	юни	от	19	часа	
в	 Художествената	 галерия	
„Христо	Цокев“.	Габровецът	
Пламен	Проданов	е	обоист	
на	 Пловдивската	 опера.	
Той	е	и	един	от	създатели-
те	 на	 Камерния	 ансамбъл	
„Микстет“.	 	 От	 началото	
на	 2004	 г.	 е	 преподавател	
в	 Музикалното	 училище	 и	
Академията	 за	 музикално	
и	танцово	изкуство	в	Плов-

див.
	 В	 концерта	 в	 Габрово	
Проданов	 ще	 бъде	 и	 со-
лист,	и	диригент.	В	програ-
мата	 са	 включени	 непо-
знати	и	рядко	изпълнявани	
произведения:	 А.	 Вивалди	
–	Концерт	за	обой	и	оркес-
тър	във	фа	мажор,	Габриел	
Форе	 –	 „Вокализ“	 –	 етюд,	
Хоакин	Турина	–	„Молитва-
та	 на	 тореадора“,	 Франц	
Шрекер	 –	 „Интермецо“	 из	
„Романтична	 сюита“,	 Джон	
Рутер	 –	 Сюита	 за	 стру-
нен	 оркестър,	 Лео	 Брауер	
–	 Сюита	 по	 теми	 от	 „Бий-
тълс“,	Артур	Футе	 –	Сюита	
за	струнен	оркестър.

сТЕФКа БУРмова

	 Трио	 „Тенорите“,	 „Бал-
канто	 Брас	 Бенд“	 и	 хор	
„Еуфоника“	 откриват	 утре	
с	 голям	 концерт	 на	 пло-
щада	 пред	 читалището		
Славейковите	 празници	 в	
Трявна.	В	продължение	на	
четири	 дни	 -	 от	 7	 до	 10	
юни	 в	 старопланинския	
град	 ще	 витае	 духът	 на	
изкуството	 и	 културата.	
Още	 първата	 вечер	 трев-
ненци	 и	 гостите	 на	 града	
ще	 се	 срещнат	 с	 книга-
та	 на	 голямата	 Стоянка	
Мутафова	 „Добър	 вечер,	
столетие	 мое“,	 а	 преди	

това	ще	имат	възможност	
да	 обогатят	 личните	 си	
библиотеки	 с	 книги	 от	
издателствата	 „Фабер“	 и	
„Славена“,	 чиито	 щандо-
ве	ще	бъдат	разположени	
на	 пешеходната	 зона	 до	
сградата	на	общината.
	 Във	 втория	 ден	 на	
Славейковите	празници	от	
11,30	 часа	 в	 галерия	 „Гъ-
бенски“	 ще	 бъде	 открита	
изложбата	на	проф.	Антон	
Дончев	-	резба,	и	Илияна	
Дончева	-	живопис.	Преди	
това	в	Славейковата	къща	
учениците	 от	 СУ	 „П.	 Р.	
Славейков“	ще	четат	пред	
обществеността	 на	 града	

свои	 творби,	 а	 в	 следо-
бедните	часове	в	Старото	
школо	ще	има	състезание	
по	 публична	 реч	 „Не	 е	
учен,	който	много	знае,	а	
който	знае	потребното“.	
	 По-късно	 в	 галерия	
„Казаков“	ще	 бъде	 откри-
та	 изложбата	 на	 Феде-
рацията	 на	 културно-про-
светните	 дружества	 на	
каракачаните	 в	 България	
„Черните	 хора	 с	 белите	
души“.	
	 Постановката	 на	 те-
атър	 „Искри	 и	 сезони“	
„Женско	 царство	 е	 пред-
видена	за	вечерта.	

„Тåнîриòå”, „Балканòî Браñ Бåнд” и „Еуфîника” 
îòкриваò уòрå Славåйкîвиòå празници в Трявна

	 С	 една	 специална	
и	 пет	 първи	 награди	 се	
завърнаха	 от	 Пловдив	
малките	 пианисти	 от	 му-
зикален	 клуб	 „Весела“	 в	
Габрово,	научи	вестника	от	
техния	 клавирен	 педагог	
Весела	 Пенева.	 В	 града	
на	 тепетата	 те	 участваха	
в	осемнадесетото	издание	
на	Националния	музикален	
конкурс	 „Милчо	 Петров“,	
организиран	 от	 читали-
ще	 „Шалом	Алейхем	 1945“	
г.	 В	 Пловдив,	 в	 което	 се	
включиха	деца	инструмен-
талисти	 от	 цялата	 страна,	
проведен	на	3	юни	т.	г.	
	 Малките	 габровски	
пианисти	 -	 шестокласни-
чката	 Емили	 Цонева,	 пе-
токласникът	 Виктор	 Васи-

лев,	 третокласничката	 По-
лина	 Флориду	 и	 Адриана	
Кръстева	 от	 4-ти	 клас	 се	
увенчаха	 с	 първи	 награди	
в	своите	възрастови	групи	
с	 изключително	 силното	
си	музикално	представяне.					
Специалната		награда		за	
творба	от	български		ком-
позитор	 грабна	 осмоклас-
ничката	 Любомира	Ивано-
ва	 за	 	 изпълнението	 	 на		
пиесата	„Завесата	се	спу-
ща“	от	Михаил	Пеков.								
	 Изпълнението	на	пиеси	
на	Моцарт,	Григ	и	Бурков-
ская,	изпълнени	на	4	ръце	
от	дуета	Адриана	Кънева	-	
Виктор	Василев,	им	донесе	
заслужена	 първа	 награда	
при	клавирните		ансамбли.																	
„Участието	 на	 деветоклас-

ничката	 Мария	 Павлова	
в	този	конкурс	бе		музика-
лен	дебют	за	нея	-	обясни	
клавирният	педагог	Весела	
Пенева,	 преподавател	 на	
децата.	-	Мария	е		ученич-
ка	 в	 Езиковата	 гимназия	
в	 Ловеч	 вече	 втора	 годи-
на	 и	 вместо	 да	 приключи	
със	 свиренето	 на	 пиано,	
там	 тя	 сама	 си	 намери	
инструмент	и	 задълбочи	и	
музикалната	 си	 подготов-
ка.	 Явяването	 й	 на	 този	
конкурс	 бе	 една	 законо-
мерна	 следваща	 стъпка.	
Поздравявам	 Мария	 	 за	
трудолюбието	 й	 и	 после-
дователността,	довели		до	

изключително	успешното	й		
представяне,	което	журито	
с	председател	проф.	Нико-
лай	Стойков	оцени	с	втора	
награда.		
	 Искам	 специално	 да	
поздравя	носителя	на	пър-
ва	 награда	 Виктор	 Васи-
лев	и	Любомира	Ангелова,	
носител	 на	 специалната	
награда,	които	мога	да	на-
река	 полудебютанти,	 тъй	
като	 за	 тях	 това	 е	 едва	
второ	участие	в		музикал-
на	надпревара.	Със	своите	

изпълнения,	Виктор	напра-
ви	сериозна	заявка	за	бъ-
дещо	 отлично	 развитие	 в	
музикално	отношение.
	 А	наградата	на	Любом-
ира	 Иванова	 е	 спонтанно	
решение	 на	 журито	 и	 не	
се	дава	на	всяко	конкурс-
но	издание.	Щастлива	съм	
с	постиженията	на	децата	
и	благодаря	на	техните	ро-
дители	за	това,	че		можем	
да	 превърнем	 в	 реалност	
всички	 наши	 начинания“,	
заключи	Весела	Пенева.

Спåциална и пåò първи наãради îò Плîвдив за дåцаòа îò МК „Вåñåла”

ЖЕнина дЕнЧЕва

		 Общински	 съветници	
зададоха	 актуални	 въпро-
си	към	кмета	Таня	Христо-
ва	 на	 последното	 заседа-
ние	на	местния	парламент.
Коментарът	 и	 въпросът	
на	общинския	съветник	от	
БСП	 Лена	 Енева	 бе	 за	
отминалите	 празници	 на	
Габрово.	 „Изразявам	 лич-
на	 позиция,	 но	 тя	 не	 се	
разминава	 от	 това,	 кое-
то	 предвижда	 законода-
телството	 по	 отношения	
на	официални	чествания	и	
протокола,	 който	се	спаз-
ва.	 Обикновено	 в	 такива	

случаи	 има	 едно	 събитие,	
което	 е	 официалният	 акт	
на	 местната	 власт.	 Нало-
жилата	се	практика	е	тър-
жествена	сесия	на	Общин-
ския	съвет.	 	Години	наред	
те	 се	 провеждаха	 в	 деня,	
когато	 е	 кулминацията	 на	
тържествените	 събития	 в	
Габрово.	 От	 няколко	 го-
дини	 те	бяха	изместени	в	
точния	календарен	ден	на	
празника	на	Габрово.	
	 Тържествените	сесии	в	
продължение	на	20	години	
събираха	 целия	 елит	 на	
града,	 нямам	 предвид	 по-
литическия	елит.	

Оáîиñòъò Пламåн Прîданîв ãîñòува 
на Камåрния за 60-ãîдишнинаòа ñи
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Лåна Енåва иñка Тържåñòвåнаòа 
ñåñия да å в Дåня на Гаáрîвî
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На	снимката:	Мария,	Любомира,	Еми-
ли,	Адриана,	Полина	и	Виктор	
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Автомобили	под	наем		
ул.	"Емануил	Манолов"	28,	
тел.	0999/009-008.

"VAIKAR RENTACAR"

• съобщения за ремонтни дейности
• Проверка на сметка
• УслУгите,	които предлагаме

водоснабдяване и канализация
 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com

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

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

областна дирекция 
на Министерството на вътрешните работи - Габрово 

обявява ПриеМ 

на	 документи	 на	 кандидати,	 за	 участие	 в	 конкурс	
за	 назначаване	 на	 държавна	 служба	 а	 1	 вакантна	
длъжност	„Разузнавач“	в	група	„Противодействие	на	
икономическата	престъпност“	към	Районно	управле-
ние	–	Севлиево.
 Получаването на комплекти с документи и по-
даването им за участие в конкурса	ще	се	извършва	
в	срок	до	20	юни	2018	г.	включително	в	сградата	на	
ОДМВР	-	Габрово	с	адрес:	гр.	Габрово,	ул.	„Орловс-
ка“	№	50.	
 Подробна информация	 относно	 изискванията,	
документите	 и	 конкурсните	 етапи	ще	 бъде	 обявена	
на	 таблото	 за	 съобщения	 в	 сградата	 на	 ОДМВР	 -	
Габрово	и	на	страницата	на	МВР	в	Интернет,	раздел	
„Конкурси“.

 - кое налага промяна-
та?
	 -	 Таксите	 за	 детска	
градина	 и	 детска	 ясла	 не	
са	 променяни	 от	 10	 годи-
ни.	Това	е	много	дълъг	пе-
риод,	през	който,	за	всич-
ки	 е	 ясно,	 че	 издръжката	
се	е	увеличила	драстично,	
както	 за	 едно	 домакин-
ство,	 така	 и	 за	 детските	
заведения.	 Нека	 само	 си	
спомним,	 че	 преди	 10	 го-
дини	минималната	работна	
заплата	беше	210	лв.,	сега	
е	 510	 лв.	 Всички	 знаем	
колко	 са	 се	 увеличили	 и	
разходите	 за	 храна,	 кон-
сумативи,	 стоки	 и	 услуги	
през	 последните	 10	 годи-
ни.	
	 От	 2008	 г.	 таксата	 за	
храна	на	едно	дете	в	дет-
ска	градина	и	детска	ясла	
е	1.50	лв.	за	закуска,	плод,	
обяд	 и	 следобедна	 закус-
ка.	 Мисля,	 че	 няма	 роди-
тел,	който	да	не	е	убеден,	
че	за	тази	сума	няма	въз-
можност	 да	 се	 осигурява	
качествена	 храна	 според	
новите	изисквания	за	хра-
нене	 на	 децата.	 Затова	
приетите	промени	в	такси-
те	са	насочени	към	осигу-
ряване	на	по-добра	грижа	
и	качество.	Всеки	си	дава	
сметка,	 че	 една	 закуска	
от	 закусвалня	 или	 парче	

пица	струва	колкото	в	мо-
мента	е	заплащаната	сума	
за	 храноден	 в	 детските	
заведения.	 Какво	 остава	
за	 тази	 сума	 да	 се	 оси-
гури	 пълноценна	 закуска,	
качествен	 плод,	 за	 обяд	
-	 супа,	 основно	 и	 десерт,	
и	следобедна	закуска.	За-
това	 таксата	 за	 храна	 на	
ден	ще	се	промени	на	2.20	
лв.	 за	 детските	 градини	
и	 на	 1.80	 лв.	 за	 детските	
ясли,	 т.е.	 повишаването	 е	
с	 30	 и	 70	 ст.	 Новият	 раз-
мер	 на	 таксата	 би	 дал	
възможност	 за	 по-добра	
организация	 на	 здраво-
словното	 и	 балансирано	
хранене	 при	 децата	 и	 из-
граждане	 на	 съответните	
хранителни	 навици,	 както	
и	 ще	 компенсира	 проме-
ните	в	цените	на	хранител-
ните	продукти.	Планира	се	
и	премахване	на	замразе-
ните	 храни	 от	 менюто	 на	
децата,	 вместо	 тях	 да	 се	
ползват	 охладени,	 които,	
знаете,	са	и	по-скъпи.
	 Предвижда	се	промяна	
и	 при	 постоянната	 такса,	
която	в	момента	е	10	лева	
и	също	не	е	променяна	от	
10	 години.	 Тази	 такса	 се	
формира	 от	 разходите	 за	
вода,	горива	и	енергия,	те-
кущи	ремонти,	 капиталови	
разходи,	за	материали,	за	

постелен	 инвентар	 и	 об-
лекло	и	някои	други	разхо-
ди,	обезпечаващи	дейност-
та	 на	 детските	 заведения,	
които	 през	 последните	 10	
години	 се	 увеличиха	 и	 то	
съществено.	Реално	такса-
та,	 която	 към	 момента	 се	
заплаща	не	съответства	на	
реалните	 разходи,	 което	
налага	 промяната.	 Плани-
ра	 се	 таксата	 от	 10	 лева	
да	се	промени	на	14	лв.	за	
детските	 ясли	и	 на	 18	 лв.	
за	детските	градини.	
	 По-малкото	 увеличе-
ние	 за	 таксите	 за	 детска	
ясла	 в	 сравнение	 с	 тези	
за	 детска	 градина	 ще	 се	

компенсира	 от	 общинския	
бюджет,	за	да	може	да	се	
осигури	 по-плавен	 преход	
за	 родителите,	 които	 пус-
кат	рано	децата	си	в	дет-
ска	 ясла,	 докато	 майката	
започне	 отново	 работа	 и	
стабилизира	семейния	бю-
джет	след	майчинството.
	 Мисля,	че	предложени-
те	нови	размери	на	такси-
те	са	социално	приемливи.	
Още	 по-важно	 е,	 че	 те	
дават	 шанс	 за	 по-добро	
качество	 на	 онова,	 кое-
то	осигуряваме	за	децата.	
Вярвам,	 че	 нашият	 стре-
меж	 по	 отношение	 на	 де-
цата	трябва	да	бъде	точно	

в	посока	постигане	на	ка-
чество,	 както	 по	 отноше-
ние	 на	 храненето,	 така	 и	
на	обучението.
 - По време на заседа-
нието се чуха предложе-
ния за отпадане на так-
сите за детски градини и 
ясли. какво мислите за 
това?
	 	-	Ясно	е,	че	темата	за	
таксите,	 особено	 касаещи	
предлаганите	 услугите	 за	
деца,	 е	 много	 подходяща	
и	удобна	за	партиен	пиар.	
От	 тази	 гледна	 точка	мен	
не	 ме	 изненада	 разпрос-
транението	 на	 подобни	
тези	 от	 опозицията.	 Зна-
ете,	 че	 държавата	 покри-
ва	 част	 от	 издръжката	 на	
детските	 градини	 и	 ясли	
като	 делегирана	 дейност.	
Останалата	част	се	поема	
от	 родителите.	 Такси	 за	
детски	 градини	 и	 ясли	 е	
имало	 винаги	 у	 нас,	 дори	
още	преди	демократичните	
промени.	
	 Нашият	стремеж	е	към	
качество	 на	 предлаганите	
услуги,	а	не	към	това	те	да	
бъдат	безплатни	за	сметка	
на	 качеството.	 Децата	 ни	
заслужават	 добре	 отопле-
ни	 детски	 градини,	 подхо-
дящи	материали	за	работа	
и	 качествена	 храна.	 Мла-
дите	 родители	 все	 повече	
държат	на	качеството,	кое-
то	се	предлага	на	децата	в	
детските	заведения	и	така	
трябва	да	бъде.	Качество-
то	и	условията	в	детските	
ясли	 и	 градини	 трябва	 да	
отговаря	 на	 съвременните	
изисквания,	 на	 съвремен-
ните	предизвикателства.	

 - Предвиждат ли се 
други мерки за подобря-
ване качеството, което се 
предлага на децата?
	 -	Знаете,	че	преди	око-
ло	 месец	 взехме	 важно	
решение	 -Община	Габрово	
да	отпуска	еднократна	фи-
нансова	 помощ	 в	 размер	
на	200	лева	за	новородено	
или	 осиновено	 дете.	 Тази	
помощ	 не	 зависи	 от	 до-
хода	 на	 семейството.	 За	
получаването	й	родителите	
трябва	 да	 имат	 настоящ	
адрес	 на	 територията	 на	
Община	 Габрово	 и	 поне	
единият	от	 тях	да	е	с	по-
стоянен	 адрес	 на	 терито-
рията	 на	 Общината	 през	
последните	3	години	и	към	
момента	 на	 раждане	 или	
осиновяване	 на	 детето.	
Родителите	 трябва	 да	 са	
навършили	 18	 години	 към	
датата	 на	 раждане,	 за	 да	
имат	право	на	помощта	и	
да	 нямат	 парични	 задъл-
жения	 към	 Общината.	 Ро-
дителите	трябва	да	имат	и	
завършено	не	по-ниско	от	
средно	 образование,	 как-
то	 и	 непрекъснати	 здрав-
но-осигурителни	 права.	
Виждате,	 че	 помощта	 е	
насочена	 в	 подкрепа	 на	
отговорното	 родителство	
на	територията	на	Община	
Габрово.	
	 В	 последните	 години	
бяха	 предприети	 доста	
мерки	за	подобряване	ка-
чеството,	 което	 се	 пред-
лага	на	децата	в	Габрово.	
Знаете,	че	всички	училища	
и	 детски	 градини	 са	 са-
нирани.	 Вярвам,	 че	 няма	
нужда	 да	 убеждавам	 вас	

или	 някой	 друг	 в	 промя-
ната	в	качеството	на	сре-
дата,	 в	 която	 пребивават	
децата.	Знаете,	че	започна	
поетапно	 ремонтиране	 и	
на	 дворовете	 на	 детските	
градини.	 Вече	 са	 ремон-
тирани	 дворните	 площи	
на	 ДГ	 „Слънце“,	 на	 двете	
бази	на	ДГ	„Перуника“,	ДГ	
„Мечо	 Пух“,	 детска	 ясла	
„Славейче“.	 Ремонтира	
се	 и	 дворът	 на	ДГ	 „Дъга“.	
Проектна	 готовност	 има	
за	 дворовете	 на	 всички	
детски	градини	и	поетапно	
ще	бъдат	обновени.
	 През	 последните	 годи-
ни	са	изградени	нови	дет-
ски	 площадки,	 обновени	
са	 съществуващи.	 Вероят-
но	 ако	 опитам	 да	 ги	 из-
броя,	 ще	 пропусна	 доста,	
затова	ще	 отбележа	 само	
някои,	които	предстоят	да	
бъдат	 изградени	 или	 ре-
монтирани.	 Заложени	 са	
средства	 за	 изграждане	
на	 детска	 площадка	 в	 кв.	
„Бичкиня“.	В	парка	до	Ко-
лелото	 и	 междублоковите	
пространства	 също	се	 из-
граждат	 детски	 площадки,	
някой	от	тях	вече	се	полз-
ват.
	 Предстои	да	бъдат	об-
новени	 и	 модернизирани	
други	 две	 детски	 площад-
ки	 в	 кампанията	 „За	 чис-
та	 околна	 среда“	 -	 детска	
площадка	на	ул.	„Д-р	Тота	
Венкова“	в	кв.	„Трендафил“	
и	в	кв.	„Нова	махала“.	
	 И	не	на	последно	мяс-
то	-	от	тази	година	започ-
ва	 и	 поетапно	 въвеждане	
на	 монтесори	 обучение	 в	
детските	заведения.	

Лåна Гåîрãиåва: „Пîвишаванåòî на òакñиòå за дåòñки ãрадини 
и яñли цåли пî-качåñòвåна уñлуãа и хранåнå на дåцаòа”

ЖЕнина дЕнЧЕва

 	 На	последното	заседание	на	Общинския	съвет	беше	взе-
то	решение	за	повишаване	на	таксите	за	детски	градини	и	
ясли.	Какви	са	причините	за	увеличаване	цените	за	ползване	
на	детските	заведения,	какво	друго	се	прави	за	повишаване	
качеството	 на	 услугите,	 коментира	 председателят	 на	 Об-
щинския	съвет	Лена	Георгиева.

Журито	 с	 членове	 Лиля-
на	 Пантелеева	 и	 Надежда	
Тихова,	 както	 сподели	 не-
говият	председател	д-р	То-
дор	Шандурков,	изобщо	не	
беше	затруднено	в	избора	
си	и	единодушно	определи	
победителите.	 Освен	 това	
никой	 от	 участниците	 не	
можеше	да	влияе	на	избо-
ра,	 тъй	 като	 журито	 беше	
анонимно	 и	 едва	 вчера	
бяха	 съобщени	 публично	
имената	на	неговите	члено-
ве.		В	 раздела	 за	 голяма	
група	 	 -	 с	 над	 10	 учас-
тници,	 наградата	 спечели	
карнавалната	 картина	 за	
най-дългия	копринен	килим	
под	 мотото	 „Традицията	 е	
модерна“	 на	 художничката	
Ива	 Пенчева,	 децата	 от	
нейната	Школа	за	прилож-
но	 изкуство	 и	 прекрасни-
те	 гимнастички	 на	 "Етър	
Елит“	от	Велико	Търново.	Те	
разиграха	истински	спекта-
къл	пред	трибуната	с	офи-
циалните	 лица	 	 и	 макар	
червените	 им	 ленти	 да	 се	

наквасиха	 и	 натежаха	 от	
дъжда,	 изпълнението	 им	
беше	 безупречно	 и	 много	
емоционално.	 На	 церемо-
нията	 по	 награждаването	
кметът	Таня	 Христова	 връ-
чи	на	Ива	Пенчева	ваучер	
за	2200	лева.	Художничката	
сподели,	 че	 те	 ще	 се	 из-
ползват	 за	 провеждането	
на	 пленер	 на	 участниците	
от	Школата	в	ЕМО	„Етър“.
	 В	 раздела	 за	 средна	
група	 –	 до	 10	 участници,	
журито	присъди	награда	на	
най-умилителната	 карна-
вална	 картина,	 представе-
на	от	най-малките	и	чаров-
ни	 участници	 в	 тазгодиш-
ния	конкурс	–	дечицата	от	
първа	 „а“	 група	 на	Детска	
градина	„Мики	Маус“	с	учи-
тели	 Бистра	 Георгиева-Чи-
приянова	и	Светла	Колева.	
На	 карнавала	 децата	 бяха	
облечени	 като	 приказни	
герои	 и	 разиграха	 артис-
тично	картината	„Приказна	
Европейска	 България“.На	
тях	 кметът	 Таня	 Христова	
връчи	 чек	 за	 1300	 лева.	

Засега	 от	 групата	 не	 са	
решили	точно	за	какво	ще	
използват	 сумата,	 но	 със	
сигурност	 най-напред	 ще	
почерпят	 връстниците	 си	
от	детската	градина.
	 Освен	 двете	 първи	 на-
гради,	 организаторите	 на	
Карнавал	през	тази	година	
обявиха	и	Награда	на	пуб-
ликата,	 която	 се	 определи	
с	 онлайн	 гласуване.	 На-
градата	на	публиката		спе-
челиха	 изключително	 ар-
тистичните	деца	от	Детска	
градина	 ,,Радост''	 със	своя	
танц	 ,,Килим	 от	 цветя‘‘.	
Кметът	Таня	Христова	връ-
чи	и	на	 тях	 ваучер	за	на-
градата	на	публиката	–	Га-
бровски	 сюрприз.	 Според	
режисьора	 на	 карнавала	
Иван	Минчев,	надеждата	е,	
че	участниците	в	конкурса	
за	карнавална	картина	ще	
стават	все	повече,	а	идеи-
те	им	–	все	по-оригинални	
и	весели.
	 Специални	 подаръци	
кметът	връчи	и	на	членове-
те	на	журито.

Таня Õриñòîва наãради пîáåдиòåлиòå 
в кîнкурñа за карнавални карòини

Имам	 предвид	 изявени	
личности	в	бизнеса	и	 кул-
турата,	 бивши	 управленци,	
заслужили	 за	 развитието	
на	 Габрово.	 Присъстваха	
всички	 официални	 делега-
ции	от	побратимените	 гра-
дове.	 Домакини	 сме	 ние	
общинските	 съветници	 и	
целият	 екип,	 който	 упра-
влява	 Общината.	 Имаше	
толкова	 много	 хора	 в	 за-
лата,	че	се	налагаше	офи-
циалните	 лица	 да	 си	 про-
правят	 път	 до	местата	 си.	
Залата	не	успяваше	да	съ-
бере	 всички	 хора,	 които	
желаеха	да	станат	свидете-
ли	на	този	тържествен	акт.
	 Тази	година	един	един-
ствен	човек	от	зам.-кмето-
вете	намери	време	да	ува-
жи	 тържествената	 сесия,	
която	 беше	 изключително	
скромна	 като	 присъствие.	
Залата	бе	полупразна.	Ня-

как	си	между	другото,	ня-
как	си	набързо	мина,	дори	
гражданите,	 отличени	 с	
почетни	знаци	на	 Габрово	
не	присъстваха.
	 Въпросът	ми	към	кмета	
на	 Габрово	 е	 харесва	 ли	
ви	 начина,	 по	 който	 се	
провеждат	 тържествените	
сесии?	
Николай	 Григоров,	 общин-
ски	съветник	от	БСП	пита	
защо	 на	 манифестацията	
на	 24	 май	 в	 шествието	
не	 са	 участвали	 ученици-
те	 и	 учителите	 от	 Трето	
основно	 училище	 „Цанко	
Дюстабанов“.	 Дали	 не	 са	
били	 поканени	 или	 не	 са	
пожелали	 да	 се	 включат	
в	 манифестацията,	 недоу-
мява	Григоров.	Знае	се,	че	
с	 решение	 на	 Общинския	
съвет	 бе	 закрито	 учили-
щето.	 Григоров	 пита	 още	
дали	 има	развитие	 по	 ка-
зуса,	 дали	 има	 заповед	

на	 министъра	 на	 образо-
ванието	 за	 закриване	 на	
училището.	
„Стана	 вече	 традиция	 по	
това	 време	 на	 годината	
да	 питам	 на	 каква	 стой-
ност	 възлизат	 разходите	
за	празниците	на	Габрово.	
Какви	 са	 средствата	 спе-
циално	 за	 карнавалното	
шествие?“,	 бе	 вторият	 въ-
прос	на	общинския	 съвет-
ник.
	 Според	 правилата	 за	
работа	 на	 Общинския	 съ-
вет	 отговорите	 на	 питани-
ята	 на	 общинските	 съвет-
ници	се	предоставят	устно	
и	 писмено	 на	 следващото	
заседание	на	местния	пар-
ламент.	
	 Очаква	 се	 това	 да	 се	
случи	 на	 28	 юни,	 прието	
е	 заседанията	 на	 Общин-
ския	 съвет	 са	 се	 провеж-
дат	 всеки	 последен	 чет-
въртък	на	месеца.

Лåна Енåва иñка Тържåñòвåнаòа ñåñия да å...
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След	 това	 в	 Дома	 на	
културата	 Ансамбъла	 за	
староградски	 песни	 „Се-
ренада“	 от	 Виница,	 Репу-
блика	 Македония	 и	 група	
„Fantastic	 4“	 ще	 изнесат	
концерт.
	 Кои	са	лауреатите	На-
ционалния	 конкурс	 за	 ли-
рично	 стихотворение	 на	
името	 на	 Петко	 и	 Пенчо	
Славейкови	ще	стане	ясно	
в	17,00	часа	на		третия	ден	
на	 Славейковите	 празни-
ци.	 Сутринта	 ще	 събере	
изследователите	 на	 	 жи-
вота	 и	 творчеството	 на	
баща	 и	 син	 Славейкови,	
които	ще	представят	свои-
те	 разработки	 на	 тема	
„Татковината	 в	 живота	 и	
творчеството	 на	 Петко	 и	
Пенчо	 Славейкови“.	 В	 Ху-
дожествената	 галерия	 ще	

бъде	организирана	избож-
ба	 на	 училищата	 по	 изку-
ствата	 към	 Министерство-
то	 на	 културата.	 Вечер-
та	 ще	 бъде	 представена	
постановката	 „Любов	 под	
хипноза“	на	 театрален	 ко-
лектив	 при	 тревненското	
читалище,	 а	 от	 21,	 00	 на	
прощад	„Капитан	Дядо	Ни-
кола“	ще	бъде	концерта	на	
Васил	Петров,	Олга	Дино-
ва	и	„София	квартет“.
	 С	неделно	матине-кон-
церт	 „Аве	Мария“	 с	 учас-
тието	 на	 Гиргина	 Гирги-
нова	 -	 сопран,	 Владимир	
Попов	 -	 баритон	 и	 Иво	
Бонев	 -	 пиано	 в	 залата	
с	 постоянната	 изложба	
на	 Димитър	 Казаков-Не-
рон	 в	 Старото	 школо	 ще	
приключат	 тазгодишните	
Славейкови	 празници	 в	
Трявна.

„Тåнîриòå”, „Балканòî Браñ Бåнд” и „Еуфîника” 
îòкриваò уòрå Славåйкîвиòå празници в Трявна

Продължава от стр. 1

Общинските	 съветници	 от	
ГЕРБ	 Цеца	 Данаилова	 и	
Владимир	 Влаев	 уважиха	
празника	 на	 жителите	 на	
селата	 от	 кметство	 Бала-
ни,	които	отбелязват	своя	
ден	 в	 седмицата	 след	
„Свети	 дух“.	 Те	 подпомог-
наха	осигуряването	на	му-
зикалната	 програмата	 за	
празника,	като	за	доброто	
настроение	 се	 погрижи-
ха	 вокалните	 групи	 „Вра-
нилченки“	 и	 „Арменските	
баби“,	и	DJ.

Кметът	на	кметството	Ма-
риана	Атанасова	поздрави	
жителите	на	селата.	 „Рад-
вам	се,	 че	 заедно	можем	
да	 предадем	 на	 децата	
нашите	 традиции,	 обичаи	
и	култура,	да	възпитаме	у	
тях	 любов	 към	 род	 и	 се-
мейство	 и	 онези	 ценнос-
ти,	които	са	ни	съхранили	
като	народ	през	вековете“.
За	 празника	 беше	 отслу-
жен	 водосвет	 и	 раздаден	
курбан	за	здраве	и	благо-
денствие.

Оáщинñки ñъвåòници îò ГЕРБ пîздравиха 
жиòåлиòå на кмåòñòвî Балани за празника им



36 юни 2018 г.

	 „Докторе,	 кажи!“	 -	 така	 се	 нарича	 новата	 рубрика	 на	
„100	 вести“.	 Тя	 е	 следствие	 на	 нарастващия	 интерес	 към	
психологическата	 проблематика.	 На	 читателски	 запитва-
ния,	 свързани	 с	 взаимоотношенията	 между	 поколенията,	
възпитанието	 на	 децата,	 възрастови	 кризи,	 проблема	 за	
загубата,	 психологическата	 съвместимост	 в	 интимността	
и	в	работната	среда,	реакция	на	фрустрация,	принципите	на	
дисциплината	 и	 др.,	 ще	 отговаря	 Димитър	 Серафимов.	 Той	
е	магистър	 по	 обща	 психология,	 по	 клинична	 психология,	 по	
философия;	сертифициран	като	психотерапевт	по	позитивна	
психотерапия,	съдебен	експерт	по	психология	към	Окръжен	и	
Административен	съд	-	Габрово.	
	 Въпросите	 трябва	 да	 се	 изпращат	 на	 адреса	 или	 на	
имейла	на	редакцията.	Могат	да	се	задават	анонимно	или	с	
посочване	на	име,	но	отговорите	винаги	ще	бъдат	принципи-
ални,	като	не	се	оповестяват	лични	данни.	Желателно	е	да	се	
посочват	възрастта	и	пола	на	запитващия.	
	 Рубриката	 ще	 стартира	 след	 набиране	 на	 първите	 въ-
проси.	 Нейната	 периодичност	 ще	 зависи	 от	 читателския	
интерес.

Докторе, кажи!
Електроразпределение 

север аД, 
разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 в периода 21.06.2018 - 22.06.2018 г. от 09:00 
до 17:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	
ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	
на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електро-
захранването	в	района	на	град	Габрово:	селата:	
Чарково,	Потока,	Езерото,	фирма	„ЕТЪР”	ООД.
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределите-
лен	обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	
се	 извинява	 на	 своите	 клиенти	 за	 възникналото	
неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	
на	тел.	0700	1	61	61.

 - какво ново ще се слу-
чи в „Приеми ме на село“?
	 -	През	тази	година	няма	
да	 правим	 „Приеми	 ме	 на	
село	 –	 джуниър“.	Т.	 е.	 няма	
да	има	група	с	деца	от	цяла-
та	страна	на	възраст	от	9	до	
14	 години,	 които	 и	 нощуват	
при	баби	и	дядовци	на	село	
за	 една	 седмица.	Всъщност	
през	 миналата	 година	 има-
хме	 и	 деца	 от	 български	
общности	в	Англия,	Испания.	
Искрено	 съжаляваме,	 че	
няма	да	имаме	такава	група,	
защото	тя	предизвиква	най-
голям	интерес	и	най-голямо	
желание	за	участие.
 - каква е причината да 
няма „Приеми ме на село – 
джуниър“?
	 -	 Причината	 е,	 че	 тази	
година	няма	села,	 които	да	
се	съгласят	да	приемат	мал-
ки	деца	с	нощувки.	От	една	
страна	 това	 е	 разбираемо,	
защото	 отговорността	 е	 на-
истина	 огромна.	 „Приеми	
ме	 на	 село“	 започна	 през	

2013	година	от	есето	на	Ве-
роника,	 в	 което	 тя	 беше	
написала,	 че	 може	 би	 сега	
е	последният	шанс	да	опоз-
наем	селата	и	 се	надяваме	
да	 не	 го	 изгубим.	 Мисля,	
че	лека-полека	отиваме	към	
това	загубване.	Една	от	при-
чините	 няколко	 от	 селата,	
които	досега	приемаха	деца	
с	нощувки,	да	не	могат	вече,	
е,	 че	 някои	 от	 възрастните	
хора	 там	 починаха,	 а	 други	
са	твърде	възрастни	и	им	е	
много	трудно	да	се	справят.	
Но	мисля,	че	трябва	да	сме	
удовлетворени,	 че	 успяхме	
да	 уцелим	 момента	 и	 дос-
та	 деца	 можаха	 да	 отидат	
на	 село	 и	 да	 видят	 какъв	
е	 селският	 живот	 за	 една	
седмица.	Но	това	не	значи,	
че	догодина	няма	да	се	оп-
итаме	 отново	 да	 направим	
тази	 група.	 Продължаваме	
да	 се	 надяваме,	 че	 нови	
габровски	села	ще	се	вклю-
чат.	През	тази	година	имаме	
едно	 ново	 село	 –	 Вранило-

вци,	 което	 се	 включва,	 но	
с	дневен	лагер	„Приеми	ме	
на	село	–	джуниър“	за	деца	
от	 Габрово	на	 възраст	 от	 9	
до	 14	 години.	 Надявам	 се,	
че	 това	 е	 пътят,	 по	 който	
догодина	 бихме	 могли	 да	
мотивираме	 това	 село	 да	
приемат	 вече	 деца	 и	 с	 но-
щувки.
	 Тази	 година	 ще	 имаме	
два	 дневни	 лагера	 за	 деца	
от	9	до	14	години	от	Габро-
во.	Единият	ще	бъде	на	Вра-
ниловци	 в	 края	 на	 юли,	 а	
другият	 ще	 бъде	 в	 Новако-

вци	в	края	на	август.
 - обявихте, че ще има 
академия „Приеми ме на 
село“. какво ще предста-
влява тя?
	 -	 Това	 е	 един	 експери-
мент,	 който	 ще	 направим	
през	 тази	 година	 за	 мла-
дежи	 на	 възраст	 от	 15	 до	
29	 години.	 Младежите	 няма	
да	 бъдат	 настанени	 в	 се-
лата	 при	 приемни	 баба	 и	
дядо	 „под	наем“.	Ще	имаме	
една	група	от	около	20	учас-
тници	 от	 цялата	 страна.	 За	
първите	 пет	 минути	 откак-

то	 пуснахме	 информацията,	
имахме	 трима	 записали	 се.	
Отново	 ще	 кандидатстват	 и	
младежи	 от	 чужбина.	 Гру-
пата	 ще	 бъде	 настанена	 в	
хотел	„Станноприемница“	на	
ЕМО	„Етър“.	От	музея	на	от-
крито	ще	ни	бъдат	партньо-
ри	и	ще	се	включат	активно	
в	провеждането	на	тази	Ака-
демия,	която	ще	бъде	8	дни	
със	7	нощувки	–	от	8	до	15	
юли.	 Смятаме,	 че	 „Етър“	 е	
мястото,	 на	 което	много	му	
прилича	да	бъде	домакин	на	
такава	 инициатива.	 Поводи-
те	да	я	реализираме	са	ня-
колко.	На	първо	място,	как-
то	 всички	 вече	 знаем	 2018	
година	е	Европейска	година	
на	 културното	 наследство.	
През	 тази	 година	 Габрово	
беше	избран	от	ЮНЕСКО	за	
творчески	 град	 на	 занаяти-
те.	А	 опитът	 ни,	 който	 вече	
имаме	 в	 „Приеми	 ме	 на	
село“,	 ни	 накара	 да	 потър-
сим	една	нова	форма,	чрез	
която	 ще	 се	 опитаме	 да	
съберем	 всичко,	 постигнато	
до	 момента	 и	 да	 преценим		
през	 погледа	 на	 младите	
хора	 как	 бихме	 могли	 да	
продължим	 през	 следващи-
те	години.	През	изминалите	
5	 години,	 в	 които	 младежи	
за	една	седмица	бяха	по	се-
лата,	видяхме,	че	времето	е	
твърде	 малко	 за	 амбициоз-
ните	задачи,	които	си	бяхме	
поставили.	 Младите	 хора	
помагаха	 в	 домакинството	
на	бабите	и	дядовците.	Ние	
много	 държахме	 те	 да	 се	
учат	 да	 готвят,	 да	 видят	 и	
опитат	някои	стари	занаяти,	
да	 научат	 български	 хора	
и	 песни.	 Всъщност	 една	 от	

основните	цели	на	„Приеми	
ме	 на	 село“	 -	 събирането,	
съхраняването,	 популяри-
зирането	 на	 културното	 ни	
наследство	 като	 че	 ли	 ос-
таваше	 по	 на	 заден	 план.	
Тази	 година	 целим	 точно	
това	с	тази	Академия.	Тя	ще	
бъде	изцяло	под	формата	на	
работилници,	в	които	всички	
участници	ще	могат	да	опи-
тат	всички	занаяти,	които	се	
предлагат	в	ЕМО	„Етър“.	Но	
ще	 участват	 и	 партньорите	
ни	 от	 селата.	 През	 деня	
младите	 хора	 ще	 бъдат	 по	
селата.	
 - кои села се включват 
в инициативата?
	 -	 Едното	 село	 е	 Гар-
ван.	Там	 подготвят	 интерес-
на	 програма	 с	 някои	 стари	
занаяти	 като	 например	 на-
правата	на	тухли	от	кирпич.	
Другото	ново	село,	което	ще	
се	включи	в	инициативата,	е	
Сейковци.	Там	 бяхме	 преди	
седмица	 по	 повод	 инициа-
тивата	 ни	 –	 на	 Общинския	
съвет	 по	 наркотични	 веще-
ства,	 „Заедно	 извън	 час“.	
Заведохме	 20	 младежи	 в	
една	ферма	и	къща	за	гости,	
където	 доиха	 крави,	 а	 след	
това	 видяха	 как	 се	 правят	
домашно	кисело	мляко,	каш-
кавал,	сирене	и	масло.	Ока-
за	се,	че	всичко	това	беше	
изключително	 интересно	 за	
младежите.	 Освен	 това	 ще	
ги	 водим	 в	 селата	 Стоевци	
и	 Новаковци	 –	 две	 села	 с	
голям	опит	при	провеждане-
то	на	„Приеми	ме	на	село“.	
Там	ще	правим	възстановка	
на	обичаи.	Село	Съботковци	
също	ще	се	включи	със	своя	
програма.	 Село	 Жълтеш	

също	 ще	 се	 включи	 с	 въз-
становка	на	обичай	в	„Етър“.	
Ансамбъл	 „Габровче“	 също	
ще	ни	помогнат	много.	Техни	
ще	 бъдат	 вечерите,	 когато	
младите	 хора	 ще	 се	 учат	
на	български	фолклор.	Мла-
дежите	 ще	 бъдат	 активни	
участници	във	всичко,	което	
подготвяме	 с	 читалищата.	
Но	 освен	 това	 те	 ще	 имат	
задачата	 да	 записват	 всич-
ко,	до	което	се	докоснат.	
	 Замислили	 сме	 конкурс	
за	 репортаж,	 за	 есета.	 В	
последните	два	дни	ще	бъде	
проведен	 един	 форум,	 на	
който	освен	че	ще	покажем	
събраното	 и	 написаното	 от	
младежите,	заедно	с	тях	ис-
каме	 да	 обмислим	 как	 да	
продължим	 нататък.	 Точно	
с	 помощта	 на	 младежите,	
участвали	 в	Академията,	 да	
потърсим	 най-ефективните	
форми	 нашата	 традиционна	
култура	 да	 достигне	 до	 по-
вече	 млади	 хора.	 Планира-
ме	 да	 поканим	 за	 участие	
във	форума	и	млади	хора	от	
страната,	 които	 са	 успели	
да	развият	 бизнес	на	село,	
успели	 са	 да	 осъществят	
свои	 мечти,	 свързани	 със	
селското	 стопанство	 напри-
мер.	
	 Ще	 поканим	 и	 човек,	
който	 да	 им	 разкаже	 на-
кратко	 какви	 са	 възмож-
ностите	 за	 финансиране	 на	
селските	райони	по	различ-
ни	 европейски	 програми.	
Така	че	се	надяваме	младе-
жите,	 които	 ще	 дойдат,	 на-
истина	 ще	 имат	 отношение	
към	селото,	към	традициите	
и	 да	 им	 бъдем	максимално	
полезни.

Гаáриåла Йîñифîва: „Тîва ляòî щå прîвåдåм Акадåмия „Приåми мå на ñåлî”
надЕЖда ТиХова

 За	 шеста	 поредна	 година	 габровската	 Община	 организира	
популярната	инициатива	 „Приеми	ме	на	 село“.	В	нея	в	няколко	
габровски	 села	 баби	 и	 дядовци	 „под	 наем“	 приемат	 да	 живеят	
заедно	за	седмица	с	градски	„внучета	на	заем“,	които	се	запоз-
нават	с	начина	на	живот	на	село,	учат	се	на	различни	умения,	
опознават	 обичаите	 и	 традициите.	 Инициативата	 придоби	
голяма	популярност	в	страната	и	дори	в	чужбина	и	всяко	лято	
желаещите	да	станат	селски	„внучета“	и	да	изживеят	непозна-
тото	приключение	стават	все	повече.	За	съжаление	обаче	баби-
те	и	дядовците,	които	имат	сили	да	посрещат	гости,	стават	
все	по-малко.	Как	ще	продължи	инициативата	през	това	 лято?	
От	Общината	вече	оповестиха		новост	–	Академия	„Приеми	ме	
на	село“.	Какво	ще	представлява	тя	и	какво	още	ще	се	случи	в	
габровските	села?	По	темата	разговаряхме	с	основния	органи-
затор	на	събитието	Габриела	Йосифова	–	председател	на	Общин-
ския	съвет	по	наркотични	вещества.

ОтнОвО стажантска прОграма в 
„Идеал стандарт-вИдИма“

Идеал стандарт–видима” ад превърна в традиция провеждането на стажантски програми 
със студенти, защото вярваме, че успешното начало за младите таланти е началото на пътя 

им към професионалния успех.

какво предлагаме:

•	 Да бъдеш част от нашия екип за 2-3 месеца (юли – септември);

•	 Да работиш рамо до рамо с доказани професионалисти;

•	 Да участваш в актуални проекти;

•	 Работа в различни направления;

•	 Сертификат за успешно завършен стаж;

•	 Работа след стажа;

•	 Месечно възнаграждение.

кой може да кандидатства?

•	 Да си студент, редовна форма на обучение в технически или икономически 
специалности;

•	 Да си минимум II-ри курс;

•	 Много добър среден успех за последните два семестъра;

•	 Добра компютърна грамотност;

•	 Да владееш английски език;

•	 Да искаш да работиш в екип;

•	 Да си комуникативен, адаптивен и готов за учене в реална работна среда.

как можеш да кандидатстваш:

•	 Автобиография с посочени координати за връзка;

•	 Уверение за успех от последните два семестъра или копие от студентската книжка;

•	 Мотивационно писмо.

нашите критерии:

•	 Студентите да отговарят на посочените изисквания за съответната област 
(техническа или икономическа специалност, компютърни и езикови познания);

•	 Възможност за полагане на стаж в определения срок на Стажантската програма;

•	 Оформление на документите;

•	 Местоживеене в Севлиево или региона е предимство.

Общият брой места за стажанти е 23.  След събеседване студентите ще бъдат разпределени 
в съответните структури на компанията.

краен срок за кандидатстване – 15 юни 2018 г.

документи се подават на адрес:

„Идеал стандарт – видима” ад

дирекция „Човешки ресурси“

гр. Севлиево 5400, ул. “Бял бряг” № 1

тел. 0675/ 30 532; светла георгиева

e-mail: JobsBG@IdealStandard
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уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „алфа-МЕ-
Тал“ провежда курсове за без-
опасно боравене с огнестрел-
но оръжие - справки на тел. 
066/80-69-62
Мцспос „алфа – МЕТАЛ” 
ЕООД организирa курс за ох-
ранители - физическа охрана 
на обекти. Цена на курса: 80 
лв., издава се държавен сер-
тификат. Курсът ще се проведе 
от 18 до 21 юни 2018 г. вклю-
чително. За информация: гр. 
Габрово, ул. „Стефан Караджа” 
3, справки на тел. 0879/94-33-
88. [7, 3]

рабоТа прЕДлага
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858.
хоТЕл на морето наби-
ра  мияч/ка, поддръжка 
хотел, нощен пазач, адми-
нистратор. Справки на тел. 
0895/763-172. [10, 10]
„каТя колЕВа“ ЕООД тър-
си да назначи квалифи-
цирани шивачки. Справки 
на тел. 0894/504-843. [22, 
17]
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, 7]
хоТЕл „божЕнци“ тър-
си да назначи сервитьор/
ка. Осигурен транспорт. 
Справки на тел. 0878/444-
753. [11, 7]
рабоТник за склад за 
плодове и зеленчуци с ка-
тегория „В“ или „С“ се 
търси на тел. 0894/422-
623. [6, 6]
„МЕбЕли пЕТроВ“ търси 
да назначи общи работ-
ници и продавач-консул-
тантка. Справки на тел. 
0897/974-791 [10, 10]

гоТВачка за обедно меню 
се търси на тел. 0878/309-
446, след 16 часа [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, 10]

хоТЕлски коМплЕкс с 
механа търси помощник-
готвач. Атрактивно за-
плащане! Справки на тел. 
0888/310-981, 0887/002-
030. [15, 10]
проДаВач-консулТанТ 
за хранителни стоки се 
търси на тел. 0878/167-
724. [6, 5]
проДаВач-консулТанТ 
за магазин за кафе и за-
харни изделия - работа на 
2 смени, се търси на тел. 
0882/151-516 [5, 5]
склаД за алкохол и без-
алкохолни набира шофьо-
ри-пласьори с категория 
„В“ и „С“. Справки на тел. 
0889/271-462. [11, 8]
хоТЕл „сЕзони“ - Трявна 
търси да назначи готвач. 
Заплата от 1000 лв. Теле-
фон за връзка: 0886/100-
450. [15, 8]
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, 8]

Добри гоТВачи/ки, 
сервитьори/ки, чистачки, 
миячки се търсят на тел. 
0893/04-95-07. [22, 8]
хоТЕл „божЕнциТЕ ре-
лакс“ търси да назначи 
КАМЕРИЕРКА. Телефон за 
контакти: 0879/277-666. 
[11, 7]
„хлЕбозаВоД габроВо“ 
ООД търси да назначи  
шофьор-пласьор  кат. „В“ 
или кат. „С“. Чиста заплата 
700 лв. + осигуровки в пъ-
лен размер при петдневна 
работна седмица. Телефон 
за информация: 0878/535-
094. [13, 4]
заВЕДЕниЕ Търси мияч-
ка и помощник-готвачка. 
Справки на тел. 0884/056-
661. [11, 7]
пТицЕфЕрМа В село 
Здравковец има работни 
места за събиране, сор-
тиране на яйца. Разполага 
с жилища за персонала - 
тел. 0888/086-914. [11, 7]
баничар сЕ търси на тел. 
0889/123-045. [24, 6]
МЕбЕлна фирМа търси 
дърводелец. Справки на 
тел. 0877/800-313. [7, 6]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачки. 
Справки на тел. 0887/825-
534. [15, 6]
прЕДлага рабоТа за два-
ма общи работници посто-
янно - добро заплащане. 
Справки на тел. 0887/32-
80-36. [11, 6]
бисТро „карТал“ търси 
да назначи сервитьор/ка 
на постоянна работа. Опит 
не се изисква, предлага 
платено обучение!  Тел. 
0889/319-654. [11, 6]
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, 6]
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, 
3]
фирМа за преработка на 
месо търси общ работник. 
Справки на тел. 0893/697-
900. [8, 5]

ТъргоВски коМ-
плЕкс „парос“ 
Търси склаДоВи 
рабоТници и шо-
фьори каТЕгория 
„с“. Справки на тел. 
0899/963-404. [10, 1]

фирМа „Виа Неон“ търси 
шофьор-пласьор за мине-
рална вода. Заплата - до 
1000 лв. Справки на тел. 
0887/875-652. [11, 3]
пицар, МожЕ да не е 
с опит, се търси на тел. 
0878/966-222. [11, 5]
ТърсиМ проДаВачи на 
сладолед за Слънчев бряг. 
Осигурена квартира. Много 
добро заплащане. Справ-
ки на тел. 0899/717-680. 
[11, 5]
сТроиТЕлни рабоТ-
ници се търсят на тел. 
0988/823-371. [24, 2]
краВЕфЕрМа Търси жи-
вотновъди. Справки на тел. 
0896/690-301. [11, 4]
каМЕриЕрка - пенсионер-
ка, почасово, от центъра, 
се търси на тел. 0876/73-
14-19. [3, 3]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи помощник-грил 
работник за 4 часа вечер. 
Справки на тел. 0887/907-
032. [11, 4]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи работник 
скара. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 4]
заВЕДЕниЕ Търси сер-
витьори. Справки на тел. 
0899/319-114. [5, 4]
за рЕсТоранТа на ба-
сейн „Трендафила“ търсим: 
сервитьори, помощник-
готвачи. Справки на тел. 
0883/277-770. [11, 2]

жЕна за помощ в дома-
кинството се търси на тел. 
0897/660-978. [2, 2]
кроячи сЕ търсят на тел. 
0896/679-904. [6, 2]
охраниТЕл сЕ търси на 
тел. 0988/853-723 - Мил-
ко. [5, 2]
рабоТник за малка кра-
веферма (дояч) се търси 
на тел. 0876/415-480. [5, 
2]
шофьор за битака - пен-
сионер, се търси на тел. 
0887/744-285. [5, 2]
кафЕ В град Несебър тър-
си сервитьорка и хигие-
нистка. Осигурена кварти-
ра, трудов договор, запла-
та 900 лв. Справки на тел. 
0896/199-200. [12, 1]
проДаВач/ка за зелен-
чуков магазин се търси на 
тел. 0896/326-238. [5, 2]

Търси сЕ МлаД Мъж 
- нЕпушач, за ра-
боТа ВъВ фЕрМа В 
чужбина. рабоТи сЕ 
и В събоТа и нЕ-
ДЕля. Автобиография 
и снимка на немски 
език на eve.len@yahoo.
de. [1, 1]

пасТир за крави търси на 
тел. 0898/310-464. [11, 1]
нощЕн пазач търси тел. 
0888/818-756. [1, 1]
фирМа Търси монтьор 
(може и без опит) за то-
варни автомобили. Справ-
ки на тел. 0889/501-631. 
[11, 1]
МЕбЕлна фабрика тър-
си дърводелец. Справки на 
тел. 0877/800-313. [7, 1]
рабоТа за лятото предла-
га 0888/147-322. [11, 1]
гоТВач и сервитьор за 
Узана се търсят на тел. 
0888/147-322. [11, 1]

тЪрсиШ работа? 
ние тЪрсиМ тоЧно теб! :)

ресторанти GODZILA  в гр. варна 
предлагат	работа	за:	

ГотваЧи, Пицари, 
барбекЮристи, сервитЬори

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

Морето те оЧаква!!!  Tел.:  0888 427 087. 
karieri@godzila.bg, Петя димитрова

Бинго зала 
„гаБрово“ 

търси 
крУПиета

0896 604 999 

може и  
стУденти задочници

ФИРМА МАРИНА ООД ТЪРСИ ШОФЬОР

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

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

повереното му МПС.

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

година.
� Добри комуникативни умения.

Ние предлагаме:

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

За контакти: Надя Колева,

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

работа предлага; курсове; автопазар; счетоводство

аВТоМобили проДаВа
форД ЕскорТ, 1.6, 16 V, 1994 
г., климатик, за 900 лева се 
продава на тел. 0896/737-453. 
[18, 4]
VW Polo с 4 врати, 1997 г., 
бензин, за 1600 лева се про-
дава на тел. 0894/52-52-58. 
[4, 3]

нисан ТЕрано, 2.4, бензин-
газ, за 2500 лв. се продава на 
тел. 0895/287-169. [5, 4]
фиаТ МарЕа, 1.8, бензин, газ, 
комби - цена: 1450 лв., и ре-
марке - тутраканско, се про-
дават на тел. 0897/963-093. 
[11, 2]
ТойоТа корола - в движе-
ние, с винетка, за 700 лева се 
продава на тел. 0886/237-388. 
[2, 1]

ТракТори, МоТокари
ТракТор-косачка за 2000 лв. 
се продава на тел. 0878/952-
426. [11, 6]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - тел. 
0882/407-493. [12, 7]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, камиони, трак-
тори, ремаркета (може и дефе-
ктирали) от място на най-висо-
ки цени се изкупуват - справки 
на тел. 0897/429-374
изкупуВанЕ на автомобили - 
справки на тел. 0887/468-896, 
0889/961-133 [6, 5]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува всяка-
къв вид МПС на най-добри 
цени. прЕДлага сЕрВизна 

ДЕйносТ и ДЕнонощна пъТ-
на поМощ. Справки на тел. 
066/886-677, 0899/886-424 
[13, 3]

аВТоМобили поД наЕМ

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

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТо-
ра „конТо-ЕкспЕрТ“ 
- счетоводни услуги, 
годишно приключва-
не, данъчни деклара-
ции - справки на тел. 
066/804-066

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

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

78 бр. вакантни длъжности за войници 
за военни формирования 

във военновъздушните сили

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

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

„Пътни строежи – велико търново“ ад 
търси да назначи:

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

За контакти и справки за необходимите 
документи за кандидатстване: 

 тел. 062/616 819 и 062/616 813.

ПластФорМ оод - Габрово 
търси да назначи:.бласьори .Шприцьори .Хигиенист

за производство на пластмасови опа-
ковки - бутилки, флакони, капачки.
Предлагаме:
 .много	добро	заплащане
 .ваучери	за	храна
 .обучение

адрес: Габрово, ул. „бодра смяна“ 21.
телефон за контакт: 066/810-326.

ТЪРСИ
ГОТВАЧ/КА с опит

Ако приятна и модерна работна обстановка,търсите

ако желаете да се в кулинарията -развивате

Вашето място е при нас!

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

- Денна смяна на работа;
- Мотивиращо възнаграждение.

0894/453 939За контакти: Кристина Кирова:

„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.“



56 юни 2018 г. недвижими имоти - продава, купува, под наем, гори, земи; нощувки 

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

03/01

НОВО СТРОИТЕЛСТВО
ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ОФЕРТИ
ПРОДАВА ГАРАЖИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тлъчници, УПИ 323 м2 6 900 лв

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

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

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

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

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

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 ��066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ
ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

19/03

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТ - ново 
строителство, 58 кв. м, 
в центъра се продава на 
тел. 0879/212-325. [24, 
21]
къща В кв. Русевци - 
недостроена, с 1 декар 
двор се продава на тел. 
0876/260-258. [22, 20]
апарТаМЕнТ срЕщу 
„ С т р а н н о п р и емни ц а -
та“ се продава на тел. 
0886/503-951. [25, 25]
Магазин с тавански 
етаж и дворно място до 
Общината се продава на 
тел. 0896/266-311. [7, 7]
апарТаМЕнТи, офис и 
други части за общест-
вено ползване в идеален 
център на Габрово при 
изгодни условия се про-
дават на тел. 0888/447-
096 [11, 9]

ЕТаж оТ къща в кв. Етъ-
ра, цена по договаряне, 
се продава или заменя за 
апартамент. Справки на 
тел. 0888/317-413. [11, 
9]
Магазин В топ цен-
тър - 215 кв. м, продава 
0888/419-838. [22, 17]
гараж - 25 кв. м, на ул. 
„Мир“ за 10 500 лв. се 
продава на тел. 0887/22-
63-07. [11, 9]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
110 кв. м, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0896/672-888. [22, 16]
гараж сЕ продава на 
тел. 0898/980-984 [22, 
10]
ТухлЕн апарТаМЕнТ 
срещу „Кауфланд“ се про-
дава на тел. 0898/330-
944 или 0898/496-797. 
[7, 3]
къща В село Горна Ро-
сица - център, за 46 000 
лева се продава на тел. 
0885/597-746. [11, 7]
къща В кв. Войно-
во се продава на тел. 
0898/577-723. [26, 5]

къща, гоДна за жи-
веене, за 28 000 лева 
се продава на тел. 
0878/860-411. [5, 4]
ЕТаж оТ кооперация - 
112 кв. м, на Шиваров 
мост се продава на тел. 
0896/711-161. [6, 6]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [13, 
3]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [6, 2]
апарТаМЕнТ - 80 кв. м, 
ул. „Скобелевска“ 10В, 
ет. 3, ап. 9 (над Дома 
на книгата), се продава 
на тел. 0888/206-267. 
[6, 2]
урЕгулиран парцЕл в 
град Трявна - 2.7 дка, 
панорама, се продава на 
тел. 0884/069-183. [5, 3]
спЕшно! апарТаМЕнТ 
на Колелото се продава 
на тел. 0887/954-989. [3, 
2]

апарТаМЕнТ До Тера 
Мол се продава на тел. 
0887/278-095. [3, 1]
спЕшно! ДВусТаЕн 
апартамент - тухлен, в кв. 
Младост, срещу „Лидл“, 
саниран, се продава на 
тел. 0898/561-777. [5, 1]
къща В село Горско Ка-
лугерово се продава на 
тел. 0878/672-702. [5, 2]

иМоТи купуВа
гарсониЕра сЕ купува 
на тел. 0878/865-485. 
[11, 10]
къща В града се купува 
на тел. 0885/200-058. [3, 
3]

ДаВа поД наЕМ

склаДоВЕ и про-
изВоДсТВЕни по-
МЕщЕния сЕ Да-
ВаТ поД наЕМ или 
проДаВаТ на тел. 
0888/684-429

ноВи и реновирани офи-
си в сградата на ОББ се 
отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [33, 20]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в топ център се дава под 
наем на тел. 0878/924-
690 [5, 5]
иц, Магазин/ офис, 
договаряне, се дава под 
наем на тел. 0888/378-
193 [6, 5]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в Голо бърдо се дава под 
наем на тел. 0889/737-
732. [3, 2]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- обзаведен, до „Билла“, 
300 лв., се дава под наем 
на тел. 0894/427-033. [7, 
4]
боксониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0879/288-
911. [3, 3]
апарТаМЕнТ - обзаве-
ден, на ул. „Свищовска“ 
111 се дава под наем на 
тел. 0898/419-342. [11, 
2]

ДаВа сЕ ТъргоВска 
площ поД наЕМ, 
430 кВ. М До бЕнзи-
носТанция „шЕл“. 
Справки на тел. 0888 
22-86-38 [6, 1]

Търси поД наЕМ
спЕшно! апарТаМЕнТ 
- обзаведен, в района 
на кв. Трендафил-1, Ко-
лелото се търси на тел. 
0878/78-11-57. [22, 7]
спЕшно! къща в града 
за поддържане или наем 
до 100 лв. дългосрочно се 
търси на тел. 0893/879-
032. [4, 2]
гараж В района от По-
лицията до Колелото се 
търси под наем на тел. 
0895/61-533. [3, 1]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - 0887/547-499, 
0878/513-655.
гори сЕ купуват на тел. 
0895/474-222. [33, 1]

зЕМи
зЕМЕДЕлска зЕМя 
в страната се купу-
ва - справки на тел. 
0896/875-917. [22, 19]
зЕМЕДЕлски зЕМи в 
землище Кметовци се ку-
пуват на тел. 0886/331-
415. [22, 14]
ниВи сЕ купуват - справ-
ки на тел. 0894/474-470. 
[11, 6]
2.7 Дка земя - в регу-
лация, се продава на тел 
0884/069-183. [5, 5]

нощуВки
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0882/381-478. 
[11, 8]
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [13, 6]

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

066/810900 до 810939 
        GSM gate: 0885502501, 

0884501503, вътр. 10, 20
красимир Мирчев 

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

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

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

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

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

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM

30/05

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

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

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

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

19/02

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка 0899/601-444
рЕМонТ на всякакви 
покриви, с плочи, улу-
ци - тел. 0878/86-88-31, 
0896/85-97-01.
кърТи  - 0878/943-895
израВняВащи Мазил-
ки и ламинат - 0898/710-
568 [33, 25]
събарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
22]
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 19]
рЕМонТ на покриви и 
навеси - справки на тел. 
0889/506-272. [22, 5]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и други - 
справки на тел. 0876/416-
716. [12, 8]

рЕсТаВриранЕ и сани-
ранЕ на стари и нови 
къщи, бетон, арматура, 
зидария, кофраж, всички 
видове мазилки с бои, то-
плоизолации, ремонт на 
покриви - Т. Пехливанов, 
справки на тел. 0894/893-
001. [6, 6]
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕДлага Всички Ви-
ДоВЕ сТроиТЕлни Ма-
ТЕриали. Склад - бул. 
„Трети март“ 87, и мага-
зин на ул. „Капитан Дядо 
Никола“ 65, без почивен 
ден от 7.30 до 19 часа, 
справки на тел. 066/801-
501. [13, 3]
рЕсТаВрации на стари 
къщи от основи до по-
крив - справки на тел. 
0882/279-749. [27, 4]
Топлоизолации, рЕ-
МонТ на покриви, дренаж, 
улуци - справки на тел. 
0888/863-001. [22, 4]
кърТя бЕТон, камък - 
справки на тел. 0888/544-
438. [11, 2]
покриВни рЕМонТи, из-
граждане на нови, хидрои-
золации, дренажи - справ-
ки на тел. 0888/020-187. 
[15, 1]
поДпорни сТЕни, дре-
наж, покриви - 0897/390-
194. [15, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, бояДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 10]
шпаклоВка, бояДисВа-
нЕ, гипсокартон, обръща-
не на прозорци, врати - 
справки на тел. 0877/888-
173. [11, 4]
ВъТрЕшни рЕМонТи, 
външна изолация - тел. 
0897/859-733. [11, 2]
ВароВи Мазилки, за-
мазки, топлоизолация - 
справки на тел. 0888/167-
755. [22, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 24]
Топлоизолации - изгод-
но - тел. 0894/898-477. 
[22, 1]

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, 6]

израбоТВа
израбоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.
ограДна МрЕжа произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени предлага 
066/80-85-39.

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

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
Ел. инсТалации - тел. 
0877/367-852. [33, 6]
ДрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 8]
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[14, 2]

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Справки на тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

ТърсЕнЕ на ВоДа
оТкриВанЕ на ПОДЗЕМ-
НА ВОДА С БАГЕТИ. Опре-
деляне на дълбочината и 
дебита на водната жила! 
100% гаранция! За контак-
ти: 0897/548-928. [31, 20]

ДограМа
ЕТ „Диян Димитров“ - 
производство, монтаж и 
демонтаж на AL и PVC до-
грама, щори, комарници и 
парапети. Гр. Габрово, тел. 
0897/945-609. [11, 1]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 7]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

поДДръжка коМпЮТри
инсТалация и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

косЕнЕ
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[22, 16]
косЕнЕ и поддръжка с 
професионална техника - 
тел. 0899/140-254. [14, 
12]
косЕнЕ на трева и трев-
ни площи - тел. 0895/193-
066- [22, 8]
косЕнЕ на дворни и по-
големи площи, оформяне 
на храсти - тел. 0896/858-
859. [5, 2]

услуги
рабоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тава-
ни, изкопни работи, строи-
телно-ремонтни услуги. Ха-
малски работи, пренасяне 
на багаж.  Тел. 0892/326-
344.
коВач - справки на тел. 
0892/775-774.
ВсякакъВ ВиД ВиК и 
ел. услуги се извършват 
на тел. 0876/000-084. 
0895/459-339.

рЕжа и кастря труднодо-
стъпни и опасни дърве-
та над жици и покриви - 
спарвки на тел. 0889/980-
112. [22, 22]
почисТВанЕ на дворове, 
събаряне и строителство 
- тел. 0892/088-932. [33, 
15]
ДърВоДЕлски услуги - 
справки на тел. 0899/390-
031. [22, 7]
косЕнЕ и поддържане на 
дворни места - справки на 
тел. 0898/424-917 [6, 5]

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.

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.

нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - бЕзпла-
ТЕн ТранспорТ, се про-
дават на тел. 0876/583-
472
нацЕпЕни ДърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.

гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“  проДаВа  
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.
нацЕпЕни ДърВа се про-
дават на тел. 0876/607-
699.

нацЕпЕни ДърВа прода-
ва тел. 0886/652-152
ДърВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
ДърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
ДъбоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
нарязани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
рЕжа ДърВа - тел. 
0894/220-509. [24, 24]

ДърВа: МЕТроВи - 70 
лв., нарязани, нацепени 
- 80 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [33, 31]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 19]
ДърВа нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, продава тел. 
0898/519-077. [33, 8]
рЕжа ДърВа - тел. 
0894/220-509. [25, 2]
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 0879/972-114. 
[33, 1]

Рåклами и îáяви в “100 вåñòи”

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

лЕкари
Д-р гЕорги ТабакоВ 
- очЕн кабинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи - 
понеделник до петък - от 
9 до 18 ч.; събота и неде-
ля - след уговорка на тел. 
066/80-32-37
Д-р 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
психиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТрифоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-А, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
Д-р балникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
Д-р йорДжЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.

козМЕТика, Масаж
лЕчЕбЕн Масаж с био-
енергия - тел. 0876/731-
419. [11, 1]

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

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

sviat@mail.bg

 
        

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
прЕВоз с бус се пред-
лага на тел. 0877/555-
708.
ТранспорТ с каМион 
До ДВа Тона, саМос-
Вал, ДокЕрски услуги 
- изнасяне, пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 
пренасяне на строителни 
и други тежки товари, 
извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметище-
то, се предлагат на тел. 
0898/780-448
ТранспорТ с бус и са-
МосВал се предлага на 
тел. 0893/511-154. [33, 
31]

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

запознансТВа
49-гоДишЕн, рабо-
ТЕщ, желае запознан-
ство с добро моми-
че, да има уважение 
между двама ни - тел. 
0887/867-426. [22, 22]

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 5]
прЕДлагаМ саМо ма-
сажи за сериозни хора 
на мой терен - Габриела, 
0895/039-942. [6, 4]

ВЕТЕринари

Д-р росЕн ДиМиТроВ - ВЕТЕринарна аМ-
булаТория и зооМагазин - прегледи, ле-
чение, профилактика, изкуствено осеменяване 
- Габрово, ул. „Стефан Караджа“ 19, срещу Ав-
тогарата, до Уникс, справки на тел. 066/806-
140, GSM 0888/671-905, 0897/897-822.
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Магазини
Магазин „Дон хаМон“ 
предлага хаМон, чори-
зо - колбаси оТ МЕсо. 
Консерви само по 1.70 лв. 
Справки на тел. 0888/668-
511, ул. „Орловска“ 29. 
[3, 2]

проДаВа МаТЕриали
ноВ склаД за дървен 
материал - бул. „Столе-
тов“ 168 (Болтата), тел. 
0889/506-272. [22, 9]
цигли, ДВуканални, 
бели - 0.30 лв., се прода-
ват на тел. 0897/952-511 
[10, 5]

сТари цигли - 1500 бр., 
цена: 0.20 лв., се прода-
ват на тел. 0899/213-767. 
[22, 4]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв. м, се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 4]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
офис-оборуДВанЕ по 
договаряне се продава на 
тел. 0888/974-845. [11, 4]
чЕТирикрилЕн гарДЕ-
роб с надстройка се про-
дава на тел. 0898/496-
797. [5, 4]

проДаВа Машини
поТопяЕМа поМпа 
- 750 W, в гаранция, се 
продава на тел. 0896/210-
901 [4, 3]

проДаВа разни
казани за ракия и ка-
лайдисване се продават 
на тел. 0899/688-841, 
0888/280-357. [15, 14]

Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 19]
пЕчка „горЕниЕ“, перал-
ня „Горение“ се продават 
на тел. 0899/359-114. [3, 
3]
ТЕлЕшко МЕсо - 8 
лв., се продава на тел. 
0988/990-288. [5, 5]
коТЕл за твърдо гориво - 
фабричен, неупотребяван, 
18 киловата, стоманени 
панелни радиатори - не-
употребявани, се продават 
на тел. 0888/763-216. [3, 
3]

жиВоТни проДаВа
ДоМашно лЮпЕни 
пуйчета на 1 месец - 10 
лв., се продават на тел. 
0879/500-450. [11, 8]
ДоМашни пуйчЕТа про-
дава 0898/313-423. [3, 1]
Малки ТЕлЕТа продава 
тел. 0876/415-480. [5, 2]
ярЕТа - 5 лв. живо те-
гло, се продават на тел. 
0895/630-725. [5, 2]
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0894/890-743. [3, 1]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [11, 5]

храна за жиВоТни
сЕно - малки бали, се 
купува на тел. 06714/27-
44. [11, 2]

сЕлскосТопански
био Тор от калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии про-
дава тел. 0898/630-249, 
0898/630-251. [15, 8]

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, 19]
хлаДилници, пЕчки, 
перални, желязо - всяка-
къв вид, се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [33, 5]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [22, 19]

обяви - продава-купува

 ВоДораВно: Кларинет. Стринава. ЕМИ. Умора. Алабин 
(Пьотр). Ана Карима. Планета. Анан (Кофи). Лахор. Милет. Ано-
рак. Липак. Мало (Ектор). Ивакин (Юрий). Тегел. Рил. Ока. Арал. 
Канон. Онорина. Адамар (Жак). Клас. Токи. Трева. Анит. Долар. 
Никел. Айскафе. Ирит. Кама. Като(Савао). Анатом. Кин (Едмунд). 
Шви. Угар. Корин (Павел). Плевен. „Народен”. „ЕЛ АЛ”. Латини. 
Итами. Иман. Риза. Осил. Акинак. Ринит. Само. Анабар. Народ. 
Кан. „Аза”. Енина. Алод. Агата. Аниматор. Есен. Лоран (Пиер 
Алфонс). Тарама. Явор. Раман (Чандрасекхара). Танин. Онан. 
Синор. Сикора (Томас).
 оТВЕсно: Елена Николай. Вили Казасян. Аманова (Светла-
на). Ански (Семьон). Амина. Ева. Арикара. Осика. Плана. Анон. 
Анакан. „Татул”. Набег. Шнур. Кирот (Ана Фиделия). Фогел (Еду-
ард). Канал. „Емил”. „Народе”. Авар (Ищван). Ритори. „Атомал”. 
Лико. Аретир. Наран. Рахит. Нилин (Павел). Низина. „АМО”. Оса. 
Опека. Арак. „Нана”. „Анар”. Прага. Тритони. Иран. Крал. Кенар. 
„Тора”. Отолит. Илам. Лоден. Мирис. Домати. Ананим. Навик. 
Нотис. Дарак. Абелар (Пиер). Макак. Далак. Тано (Кариди). 
Авителина. Еминем. Маломир. „Анатол”. Ролан (Ромен). Нитон. 
Рана. 

отговори на сканди от бр. 127, вторник
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

	 Тази	 година	 България	
официално	 чества	 140	 го-
дини	 от	 Освобождение-
то	 на	 България	 от	 турско	
робство.	По	повод	важна-
та	 годишнина,	 възродила	
свободата	и	достойнството	
ни,	Общобългарския	 коми-
тет	 „Васил	 Левски“	 обя-
ви	 интересна	 инициатива,	
свързана	 с	 почистването,	
поддържането	 и	 възстано-
вяването	на		паметници	и	
паметни	 плочи,	 посветени	
на	 героизма	 на	 българи	
и	 руснаци,	 сражавали	 се	
заедно	по	време	на	Руско-
турската	 освободителна	
война	от	1877-1878	г.
	 Учениците	 от	 ПГИ	
„Рачо	 Стоянов“	 се	 вклю-
чиха	 с	 голямо	 желание	 и	
отговорност	 в	 мероприя-
тиата,	инициирани	от	клуб	
„Млади	 Възрожденци“	 с	
ръководител	 	 г-жа	 Петя	
Василева	 –	 учител	 по	 ис-
тория	 и	 цивилизация.	 В	
навечерието	 на	 3	 март	

Младите	 Възрожденци,	
съвместно	 с	 ръководителя	
на	 клуба	 	 и	 учители	 от	
училището	 	 почистиха	 и	
украсиха	 паметника,	 а	 на	
празника	организираха	по-
четен	 караул	 и	 поднесоха	
венци	 и	 цветя.	 Учениците	
от	 IX	 “а“	 и	 X	 “а“	 клас	
изнесоха	 рецитал	 по	 по-
вод	 Националния	 празник	
на	 България	 –	 3	 март,	 а	
учениците	 от	 VIII	 “а“	 и	 X	
“а“	 клас	 се	 включиха	 във	
фотоконкурс	със	свои	лю-
бителски	снимки	на	памет-
ника.	 Във	 всички	 класове	
се	 проведоха	 тематични	
уроци	 за	 	 запознаване	 с	
историята	 на	 паметника	
Братска	могила	на	руските	
войни,	загинали	в		боевете	
при	 	 отбраната	 на	Шипка	
през	1877	г.,	който	е	и	оси-
новен	от	нашето	училище.
	 Над	 30	 клуба	 от	 стра-
ната	взеха	участие	в	тази	
Национална	 инициатива.	
Три	 клуба	 от	 цяла	 Бъл-

гария,	 сред	 които	 и	 клуб	
„Млади	Възрожденци“		при	
ПГИ	 „Рачо	 Стоянов“	 бяха	
удостоени	с	ГРАМОТА	и	по-
четната	Георгиевска	лента,	
която	 е	 част	 от	 Георги-
евския	 орден	 за	 военни	
заслуги	 и	 е	 сред	 най-ви-
соките	 военни	 отличия	 на	
руската	армия.
	 Връчването	на	 ГРАМО-
ТАТА	 на	 ръководителя	 на	
клуба	 и	 почетните	 ленти	
на	учениците	от	г-н	Георги	
Цветков	 –	 председател	на	
Общинския	комитет	„Васил	
Левски“	 се	 състоя	 на	 4	
юни	 2018	 г.	 в	 Историче-
ски	 музей	 „Колю	 Фичето“	
-	 Дряново.	 Тази	 поредна	
награда	е	повод	за	радост	
и	 гордост	 от	 положения	
труд	 на	 педагогическата		
колегия	 за	 обучението	 и	
патриотичното	 възпитание	
на	нашите	ученици.	
Стела	Бояджиева	–	дирек-
тор	 на	 ПГИ	 „Рачо	 Стоя-
нов“,	Дряново

	 Преподаватели	 и	 сту-
денти	от	Национална	худо-
жествена	 академия	 са	 на	
няколкодневна	 практика	 в	
Етнографски	 музей	 на	 от-
крито	„Етър”.	
	 Те	 ще	 подготвят	 про-

екти,	 които	 да	 подобрят	
визуализацията	 на	 обекти	
в	 музея.	 Специален	 инте-
рес	 за	 тях	 представляват	
сушилото	 и	 пушилото	 за	
сливи.	
	 Младежите	 и	 техните	

преподаватели	 са	 в	 „Етъ-
ра”	 в	 резултат	 на	 подпи-
сано	споразумение	между	
висшето	 училище	 и	 музея	
за	обмен	и	реализация	на	
съвместни	 проекти	 и	 ще	
останат	до	6	юни.

	 С	поход	до	връх	Испо-
лин	(1523	м)	-	най-високият	
в	 Шипченска	 Стара	 пла-
нина,	 30	 ученици	 от	 ПГТ	
„Пенчо	 Семов”,	 	 с	 ръко-
водители		Поля	Помакова,	
Росица	 Тозева,	 Таня	 Мол-
лова,	 и	 техните	 родители,	
почетоха		2	юни	–	Ден	на	
Ботев	и	загиналите	за	сво-

бодата	 и	 независимостта	
на	България.	
	 Под	 ръководството	 на		
спасителите	 Стефан	 Во-
лодиев	 и	 Румен	 Иванов	
всеки	 желаещ	 изпробва	
силите	си	на	изкуствената	
катерачна	 стена,	 осигуре-
на	 от	 Планинска	 спаси-
телна	служба	–	Габрово.

	 Катеренето	бе	свърза-
но	с	вълнения,	запознава-
не	 и	 	 докосване	 до	 едно	
по-различно	 екстремно	
усещане.
	 Слънчевият	и	усмихнат	
ден	 даде	 възможност	 на	
участниците	 да	 се	 запоз-
наят,	 насладят	 и	 заредят	
с	красотата	на	Габровския	

край,	 природните	 забеле-
жителностите	 и	 да	 придо-
бият	умения	за	безопасно-
то	пребиваване	в	планина-
та.
	 Посещението	 на	 	 Дет-
ската	 природната	 акаде-
мия		и	Географския	център	
на	България	 предизвикаха	
възхищението	на	всички.	

	 Традиционният	 футбо-
лен	 турнир	 на	 детските	
градини,	 организиран	 от	
ДЮФК	 „Янтра	 2013”	 съв-
местно	 с	 Община	 Габро-
во,	 се	 проведе	 на	 терена	
с	 изкуствена	 трева	 в	 СК	
„Христо	Ботев“.	Футболния	
маратон	 беше	 в	 два	 дни.	
В	 първия	 премериха	 сили		
по-големите	 деца	 от	 ПГ-6,	
а	във	втория	демонстрира-
ха	 наученото	 малчуганите	
от	ПГ-5.	Всички	деца	бяха	
зарадвани	 със	 златни	ме-
дали	 за	 показаното	 ста-
рание,	 имаше	 и	 купа	 за	
всяка	от	групите.	От	клуба	
бяха	 подготвили	 и	 специ-
ални	 тениски	 с	 етно	 мо-

тиви	 -	 габровски	 шевици,	
с	логото	на	ДЮФК	„Янтра	
2013“	и	своя	спонсор	.	
	 „Благодарим	 на	 всич-
ки,	 които	 бяха	 съпричаст-
ни	 с	 празника.	 Децата	
са	 тези,	 които	 създават	
най-приятните	 емоции,	 за-
помнящи	 се	 за	 	 цял	 жи-
вот.	 Без	 тях	 нищо	 не	 би	
било	 толкова	 съществено.	
Ние	 от	 ръководството	 на	
ДЮФК	Янтра	2013,	можем	
само	 да	 кажем	 едно	 го-
лямо	 „Благодаря”.	 Благо-
дарим	 за	 незабравимите	
емоции,	за	радостта	в	очи-
те	на	децата,	за	старание-
то	 и	 всеотдайността.	 Бла-
годарим	на	родителите,	че	

ни	 подкрепят.	 Благодарим	
на	 Община	 Габрово,	 че	
застана	 зад	нас.	Благода-
рим	на	г-жа	Таня	Христова,	
че	 намери	 време	 да	 за-
радва	 и	 награди	 малките	
футболисти.	 	 Признателни	
сме	и	на	директорките	на	
детските	 градини,	 на	 учи-
телките	 ,	 които	 бяха	 съп-
ричастни	и	помагаха	през	
годината	и	не	на	последно	
място	 на	 нашите	 спонсо-
ри,	 	 без	 които	 нямаше	
да	 растем	 и	 да	 вървим	
напред.	 Благодарим	 Ви!“,	
сподели	 развълнувано	
треньорът	 и	 основател	 на	
ДЮФК	„Янтра	2013“	Георги	
Гатев.

Младиòå Възрîждåнци при ПГИ „Рачî Сòîянîв“ – 
Дрянîвî ñ îòличия и пîчåòна Гåîрãиåвñка лåнòа

Учåници îò Прîфåñиîнална ãимназия пî 
òуризъм „Пåнчî Сåмîв” – на връх Иñпîлин

ДЮФК „Янòра 2013” зарадва малкиòå 
фуòáîлиñòи îò дåòñкиòå ãрадини

Сòудåнòи îò Нациîналнаòа худîжåñòвåна 
акадåмия ñа на пракòика в ЕМО „Еòър”
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	 Четири	 награди	 приба-
ви	в	колекцията	си	малка-
та	 габровска	 художничка	

Вяра	Пенчева,	която	много	
обича	 да	 рисува	 и	 редов-
но	 участва	 в	 национални	

и	 международни	 конкурси	
за	детска	рисунка.	Нейни-
те	рисунки	са	изпълнени	с	
ярки	 цветове	 и	 слънчеви	
усмивки	 и	 се	 отличават	 с	
оригинален	 стил.	 Препо-
давател	на	Вяра	е	млада-
та	 габровска	 художничка	
Елиза	Ковачева.		
	 На	1	юни	в	Национал-
ния	 дворец	 на	 децата	 в	
София	 бяха	 връчени	 на-
градите	 от	 Националния	
конкурс	за	детска	рисунка	
„Рицарят	в	мен“.	Конкурсът	
се	 организира	 ежегодно	
от	 Ордена	 на	 рицарите	
тамплиери	 на	 Йерусалим,	
велик	 приорат	 –	 България	
и	 е	 включен	 в	 Национал-
ния	 календар	 на	 МОН.	
Провежда	 се	 в	 три	 ета-
па	 –	 училищен,	 региона-
лен	 и	 национален.	 През	
учебната	 2017/2018	 година	
в	 конкурса	 взеха	 участие	
повече	 от	 4000	 рисунки	
на	деца	от	първи	до	осми	
клас	от	72	училища	в	стра-
ната,	като	до	националния	
кръг	 бяха	 допуснати	 173	
творби.	Компетентно	жури	
определи	 победителите	 в	
конкурса.	Вяра	участва	за	
втора	 поредна	 година	 в	
този	 конкурс	 и	 отново	 бе	

най-малкият	 от	 петте	 по-
бедители	в	него	за	всички	
възрасти.	
	 На	 31	 май	 бяха	 обя-
вени	 резултатите	 от	
„Season-1	 of	 Picasso	 Art	
Contest	2018”,	организиран	
от	 PicassoArtContest.com,	
Индия.	 В	 конкурса	 участ-
ваха	 повече	 от	 1200	 деца	
от	 различни	 държави,	 на	
възраст	 от	 6	 до	 19	 годи-
ни.	 Творбите	 на	 малките	
художници	 бяха	 оценени	
от	 компетентно	 жури	 по	
10-точкова	 система	 и	 ме-
тода	 ICE-PAPA	 -	 иновации,	
творчество,	 ангажираност,	
съвършенство,	 възраст	 на	
художника,	 представяне	 и	
артистична	способност.	
	 Пъстрата	 рисунка	 на	
Вяра	отново	спечели		пър-
ва	 награда	 -	 Star	 Artist	
(Звезден	 художник)	 във	
възрастовата	 група	6	–	10	
години.
	 На	 30	май	в	Ловеч	се	
проведе	 церемонията	 по	
награждаване	 на	 победи-
телите	 в	 конкурса	 „Дет-
ство	мое	 –	 реално	 и	 въл-
шебно“,	 включен	 в	Нацио-
налния	 календар	на	МОН.	
През	 2018	 година	 в	 него	
участваха	над	400	рисунки	

на	деца	от	цялата	страна.	
Със	своята	пъстра	рисунка	
Вяра	 спечели	 Наградата	
на	Националния	дворец	на	
децата	(специална	награда	
над	първото	място	в	съот-
ветната	 възрастова	 група,	
единствена	за	всички	въз-
расти).	
	 На	 19	 май	 в	 Музея	
„Дом	на	хумора	и	сатира-
та“	-	Габрово	бяха	връчени	
наградите	от	Биеналето	на	
хумористично-сатирична	
детска	 рисунка	 „В	 света	
на	 Карнавала	 -	 Габрово	
2018“.	 В	 конкурса	 взеха	
участие	 336	 детски	 твор-
би	 на	 деца	 от	 Габровска	
област	на	възраст	от	8	до	
18-годишна	възраст.	
	 Веселата	 рисунка	 на	
Вяра,	 озаглавена	 „Да	 от-
режем	опашката	на	котка-
та!“,	 спечели	 Специалната	
награда	 на	 Посолството	
на	Кралство	Белгия	в	Бъл-
гария	 	 -	 единствена	 за	
всички	 участници	 в	 кон-
курса.	
	 Вяра	 е	 лауреат	 на	 Го-
лямата	награда	на	Фонда-
ция	„Димитър	Бербатов“	за	
2016	година,	област	„Изку-
ства“,	 I	–	 IV	клас,	и	Фина-
лист	за	2017	година.

Вяра Пåнчåва ñпåчåли 4 нîви наãради

	 Нов	трофей	от	„Ерзбер-
гродео“	спечели	български-
ят	 майстор	 хард	 ендурото	
Теодор	Кабакчиев	(КТМ	300	
ЕХС,	 Екстрийм	 Рейсинг).	
Най-добрият	 роден	 състе-
зател	в	тази	разновидност	
на	мотоциклетния	спорт	си	
тръгна	 с	 камък	 от	 24-то	
издание	 на	 надпреварата,	
която	се	провежда	ежегод-
но	в	желязна	мина	в	сел-
цето	 Айзенерц	 в	 Австрия.	
Точно	 камък	 от	 мината	 е	
трофеят,	 който	 получават	
призьорите	 от	 отделните	
дисциплини,	 които	 се	 про-
веждат	 по	 време	 на	 чети-
ридневния	 мото	 фестивал	
наречен	 „Ерзбергродео“.	
Това	 е	 най-известното	 и	
най-трудно	 състезание	 по	
ендуро	 в	 света,	 в	 което	
участват	около	2000	състе-
затели	 от	 всички	 краища	
на	планетата,	между	които	

са	и	всички	топ	звезди	на	
ендуро	спорта.
	 Тази	 година	 Тедо	 се	
представи	 отлично	 и	 зае	
трето	място	в		Mitas	Rocket	
Ride	2018.	Дисциплината	се	
състои	в	изкачване	на	стъ-
паловиден	 много	 стръмен	
хълм	на	4	нива	до	върха	на	
мината,	 като	 това	 трябва	
да	стане	по	възможно	най-
бързия	начин.	Състезатели-
те	се	подреждат	в	редици	
по	 6	 и	 стартират	 в	 стила	
на	мотокроса	-	с	пускането	
на	 времето	 пада	 барие-
рата.	 Най-бързите	 трима	
от	 всяка	 серия	 се	 класи-
рат	за	следващия	кръг.	По	
време	 на	 квалификациите	
на	 всеки	 от	 участниците	
се	 позволява	 да	 направи	
по	 2	 опита,	 за	 постигане	
на	по-добро	време,	а	най-
бързите	48	се	борят	за	тро-
фея	 на	 Mitas	 Rocket	 Ride	

2018.	 353-ма	 състезатели	
от	 35	 пет	 държави	 от	 пет	
континента	 се	 включиха	 в	
тазгодишната	 надпревара.	
Теодор	 беше	 великолепен	
от	 началото	 до	 края.	 Та-
лантът	ни	даде	най-доброто	
време	 в	 квалификацията,	
след	което	спечели	после-
дователно	 осминафинал-
ната,	 четвъртфиналната	 и	
полуфиналната	 си	 серия,	
за	да	намери	място	в	 топ	
6.		 В	 Суперфинала	 Тедо	
стартира	 трети	 и	 на	 по-
следния	 сипей	 застигна	
втория,	като	съвсем	малко	
не	 му	 достигна	 да	 грабне	
сребърната	 позиция.	 Със	
сантиметри	 по-напред	 на	
финала	 беше	 представите-
лят	 на	 домакините	 Петер	
Рейтбауер	 (КТМ),	 а	 побе-
дата,	 за	 четвърти	 път	 от	
началото	 на	 провеждане-
то	 на	 тази	 дисциплина	 по	

време	 на	 ендуро	 фестива-
ла	„Ерзбергродео“,	спечели	
влезлият	с	последното	48-о	
време	 от	 квалификациите	
Оси	 Райсингер	 от	Австрия	
с	„Хускварна“.	
	 Призьорите	бяха	награ-
дени	 на	 церемония	 пред	
всички	 участници	 в	 „Ерз-
бергродео	 2018“	 лично	 от	
идеолога	 и	 главен	 органи-
затор	 на	 световно	 извест-
ната	 надпревара	 -	 Карл	
Катох.	Това	е	втори	 камък	
за	Тедо	 от	Айзенерц.	 Пър-
вия	той	спечели	през	2016-
та	 в	 друга	 дисциплина	 в	
желязната	 мина	 -	 Ендуро-
кроса.
	 24-то	 издание	 на	 ен-
дуро	 фестивала	 продължи	
добре	 за	 Тедо	 и	 той	 за	
поредна	 година	 намери	
място	след	най-бързите	50	
пилоти	 в	 Iron	 road	 prolog.	
Това		е	символичната	пре-

сявка	за	най-трудната	част	
от	 „Ерзбергродео“	 -	 Red	
Bull	Hare	Scramble.	Проло-
гът	се	състои	от	два	манша	
и	 в	 него	 се	 пускат	 учас-
тници	 с	 всякакъв	 вид	 мо-
тори,	 които	 се	 състезават	
по	 чакълест	 лъкатушещ	 из	
мината	 с	 дължина	 от	 13,5	
км	и	широк	на	места	до	30	
метра.	 Само	 най-бързите	
500	 от	 тях	 получават	 пра-
вото	да	карат	в	„черешката	
на	тортата“		-	Red	Bull	Hare	
Scramble.	
	 Тази	 година	 на	 старт	
в	 пролога	 по	 „железния	
път“	 застанаха	 1497	 пило-
ти.	 Тедо	 записа	 40-о	 вре-
ме	 и	 си	 осигури	 място	 в	
първата	 редица	 за	 старта	
на	Red	Bull	Hare	Scramble.	
Red	Bull	 Hare	 Scramble	 не	
е	 просто	 състезание.	Това	
е	 най-трудната	 едноднев-
на	 мотоциклетна	 офроуд	

надпревара	 в	 света,	 из-
стискваща	 цялата	 сила	 и	
интелект	 на	 участниците.	
Те	 имат	 на	 разположение	
4	 часа,	 в	 които	 трябва	 да	
карат	 възможно	 най-бър-
зо,	 а	 в	 същото	 време	 да	
намерят	 най-оптималното	
трасе	през	стръмните	тера-
си	на	мината,	разположена	
в	 подножието	 на	 Алпите.	
Четири	 часа	 изпълнени	 с	
пот,	 болка	 и	 дори	 безна-
деждност,	 защото	 теренът,	
през	който	преминават	мо-
тоциклетистите,	 е	 неимо-
верно	труден.	Преодоляват	
се	 почти	 отвесни	 насипи,	
склонове,	горски	масиви	с	
извадени	 отвън	 коренища,	
огромни	 канари,	 свлачи-
ща,	водни	и	кални	препят-
ствия	и	т.	н.		 	
Българският	шампион	поте-
гли	 добре	 в	 състезанието,	
но	след	това	загуби	ценно	

време	 и	 позиции	 на	 една	
от	 началните	 контролни	
точки.	 След	 това	 се	 опи-
та	 да	 навакса,	 но	 опреде-
леното	 време	 приключи	 в	
момента,	 в	 който	 се	 опит-
ваше	 да	 преодолее	 21-та	
от	 общо	 25-те	 контролни	
точки,	носеща	многозначи-
телното	име	„Зеленият	ад“.
	 В	 крайното	 подреж-
дане	 от	 Red	 Bull	 Hare	
Scramble	 2018	 габровският	
пилот	 се	 нареди	 на	 33-
то	 място.	 Победата,	 за	
трети	 път	 в	 своята	 карие-
ра,	 извоюва	 английският	
майстор	 Греъм	 Джарвис	
(Хускварна),	 следван	 от	
друг	 британец	 -	 Джонатан	
Уокър	 (КТМ)	 и	 германеца	
Мануел	Летенбихлер	(КТМ).	
През	 финалната	 арка	 в	 4	
часовото	време	преминаха	
23-ма	 от	 стартиралите	 500	
състезатели.	

Тåдî Каáакчиåв ñ нîв òрîфåй îò „Ерзáåрãрîдåî” - най-òруднîòî ñъñòåзаниå пî åндурî в ñвåòа

	 Четвърто	 място	 в	 ком-
плексното	 класиране	 по	
медали	 и	 куп	 индивидуал-
ни	отличия	от	VII-та	Нацио-
нална	 индивидуална	 Kупа	
„Габрово“	 и	 Национално-
то	 отборно	 първенство	 по	
Шотокан	 Карате	 -	 До	 за	
2018	 година.	Това	е	равно-
сметката	 за	 карате	 клуб	
„Янтра“	 от	 проведената	 в	
зала	 „Орловец“	 двуднев-
на	надпревара	за	състеза-
тели	 от	 всички	 възрасти.	
Първенството	събра	373-ма	
бойци	 от	 20	 клуба	 в	 стра-

ната,	 които	 си	 оспорваха	
отличията	 в	 дисциплините	
Ката,	 Кумите	 и	 Асай	 Рю	
ката.
	 КК	„Янтра“	се	предста-
ви	с	30	каратеки,	възпита-
ници	 на	 треньора	 Влади-
мир	 Вътев,	 които	 извою-
ваха	8	златни,	10	сребърни	
и	 17	 бронзови	 отличия	 от	
индивидуалните	 дисципли-
ни.	 Четирима	 от	 тях	 спе-
челиха	 по	 три	 медала	 от	
състезанието.	 Иван	 Дими-
тров	 грабна	 два	 златни	 и	
един	 сребърен	 медал	 при	

миникадетите	 на	 възраст	
14-15	 години	 с	 по-високо	
от	 3-то	 кю.	 Максим	 Вър-
банов	 взе	 пълен	 комплект	
отличия	 -	 злато,	 сребро	 и	
бронз,	 при	 децата	 старша	
възраст	 (10-11	 годишни)	 с	
4-то	 кю.	В	 същата	 възрас-
това	 група,	 но	 при	 състе-
зателите	 с	 5-то	 кю,	 Георги	
Ноев	записа	едно	второ	и	
две	трети	места,	а	при	ми-
никадетите	 (12-13	 годишни)	
с	по-високо	от	3-то	кю	Да-
мян	Ройбов	зае	първо	мяс-
то	 на	Асай	Рю	ката	 и	 две	

трети	 -	 на	 Ката	 и	 Кумите.	
По	 два	 пъти	 на	 почетната	
стълбичка	се	качиха	Сиана	
Неделчева	 (5-7	 годишни,	
две	 втори	 места),	 Мартин	
Колев	 (8-9	 годишни,	 пър-
во	и	трето	място),	Мариян	
Райков	(10-11	годишни,	пър-
во	 и	 второ	 място),	 Денис	
Петров	 (8-9	 годишни,	 две	
трети	места),	Димитър	Ма-
рев	 (10-11	 годишни,	 първо	
и	 трето	 място),	 Габриела	
Димитрова	 (12-13	 годишни,	
две	трети	места),	Бенислав	
Димитров	 (14-15	 годишни,	

второ	и	трето	място)	и	Йо-
ана	Куманова	(16-17	годиш-
ни,	 две	 трети	 места).	 По	
един	 медал	 взеха	 Йоана	
Рачева	(16-17	годишни,	зла-
то),	 Диана	 Стойнова	 (16-
17	 годишни,	 бронз),	 Алекс	
Лазаров	(5-7	годишни,	сре-
бро),	 Крум	 Станев	 (10-11	
годишни,	 бронз),	 Мартин	
Килифарев	 (8-9	 годишни,	
сребро)	 и	 Камен	 Ройбов	
(8-9	годишни,	бронз).
В	 Националното	 отборно	
първенство	КК	 „Янтра“	за-
воюва	две	първи,	 три	вто-

ри	 и	 едно	 трето	 място.	
Шампиони	на	Ката	станаха	
момчетата	до	11	 години,	в	
състав	 Йордан	 Стефанов,	
Димитър	 Марев	 и	 Максим	
Върбанов.	 Сребърни	 отли-
чия	завоюваха	отборите	на	
клуба	при:	Деца-микс	(Вик-
тория	Димитрова,	Димитър	
Марев	и	Максим	Върбанов)	
и	Девойки	16-17	+	жени	21	
(Диана	 Стойнова,	 Йоана	
Рачева,	 Йоана	 Куманова),	
а	с	бронз	се	окичи	тройка-
та	при	кадети	-	микс	12-15	
годишни	 (Габриела	 Дими-

трова,	Бенислав	Димитров,	
Дамян	Ройбов).	На	Кумите	
първо	 място	 заеха	 девой-
ките	(Диана	Стойнова,	Йо-
ана	 Рачева,	 Йоана	 Кума-
нова),	 а	 сребърни	 отличия	
взе	отборът	на	 кадетите	в	
категория	 +55	 килограма	
(Иван	Димитров,	Бенислав	
Димитров,	Дамян	Ройбов).
В	 груповото	 класиране	 по	
медали	 първо	 място	 зае	
отборът	 на	 СК	 „Шори	 До-
джо“	 (Казанлък),	 следван	
от	 КК	 „Ронин“	 (Бургас)	 и	
КК	„Спартак	14“	(Плевен).

Силнî прåдñòавянå на КК „Янòра” в VII-òа Нациîнална Купа „Гаáрîвî”

	 Трети	мач	ще	реши	бит-
ката	за	бронзовите	медали	
в	 мъжкото	 хандбално	 пър-
венство.	 Христо	 Данаилов	
и	съотборниците	му	попра-
виха	 грешката,	 която	 до-
пуснаха	при	домакинството	
на	„Спартак“	(Варна)	в	мач	
№1	от	финалната	серия	за	
третото	 място,	 и	 победиха	
варненци	 на	 техен	 терен	
във	втората	среща,	с	което	
изравниха	резултата	на	1:1	
победи.
	 Габровските	хандбалис-
ти	 започнаха	 двубоя	 във	
Варна	 много	 мотивирано,	
поведоха	 с	 5:1	 и	 9:2,	 и	 от	
там	 до	 края	 контролираха	
изцяло	 събитията	 на	 тере-
на.	 На	 полувремето	 „Чар-
дафон“	 имаше	 аванс	 от	 8	
гола,	 а	 през	 втората	 част	
затвърди	 превъзходството	
си	 с	 още	 21	 попадения	
във	вратата	на	домакините,	

за	 убедителната	 победа	 с	
38:24.
	 Младокът	Петко	Петков	

беше	 най-резултатен	 за	
успеха	 с	 9	 точни	 попаде-
ния.	По	6	гола	реализираха	

Мирослав	 Денчев,	 Христо	
Данаилов,	Димитър	Петков	
и	 Марио	 Янчев.	 И	 в	 тази	
среща	 габровският	 тим	
беше	 в	 ограничен	 състав	
и	 без	 Слав	 Колев,	 Георги	
Николов,	 Евлоги	 Вълчанов	
и	 Никола	 Николов.	 	 За	
домакините	 5	 гола	 отбеля-
за	Дилян	Илиев,	 4	 добави	
Здравко	Славов.
	 Третият,	решителен	дву-
бой,	 който	 ще	 определи	
бронзовите	 медалисти,	 ще	
се	играе	в	зала	„Орловец“	
идния	уикенд.
 „Чардафон“ игра в със-
тав:	 Мирослав	 Денчев-6,	
Христо	 Данаилов-6,	 Цве-
телин	 Христов-1,	 Пламен	
Дедев-1,	Димитър	Петков-6,	
Павел	 Симеонов-1,	 Петко	
Петков-9,	 Марио	 Янчев-6,	
Пенчо	 Пенчев-2,	 Стефанос	
Захов,	 Николай	 Цветков,	
Цветомир	Цвятков.

„Чардафîн” ñå върна в áиòкаòа за áрîнза
свЕТоЗаР гаТЕв

	 Завърши	 футболното	
първенство	в	Северозапад-
ната	 Трета	 лига.	 Послед-
ният	30-и	кръг	се	изигра	в	
неделя,	 но	 резултатите	 от	
него	 нямаха	 никакво	 зна-
чение	и	за	двата	габровски	
отбора.	 Въпреки	 отбеля-
зания	 напредък	 в	 послед-
ната	 част	 от	 шампионата,	
отборът	 на	 „Янтра	 1919“	
не	можа	да	се	спаси	и	из-
падна	 от	Северозападната	
Трета	лига	след	само	един	
изигран	сезон	в	нея.	Щур-
мът	 закъсня	 и	 тимът	 за-
върши	 на	 предпоследното	
15-о	 място	 в	 класирането.	
В	последния	кръг	съставът	
на	Светлин	Иванов	отстъпи	
при	 визитата	 си	 на	 „Ви-
хър“	 в	 Славяново	 с	 1:3	 и	
приключи	 първенството	 с	
актив	 от	 23	 точки,	 с	 една	

повече	от	последния	-	„Ми-
зия	2005“	от	Кнежа,	и	само	
на	 три	 зад	 14-я	 „Янтра“	
(Полски	Тръмбеш).
Място	в	средата	на	табли-
цата	си	осигури	на	„Янтра	
Габрово“.	 Отборът	 приклю-
чи	петия	си	сезон	в	Трета	
лига,	 като	 за	 втори	 път	
след	 2014/2015-та	 завърши	
на	 седма	 позиция	 в	 край-
ното	класиране.	В	послед-
ния	 кръг	 тимът	 разгроми	
на	стадион	 „Христо	Ботев“	
плевенския	 „Спартак“	 със	
7:1.	 Петър	 Кръстев	 даде	
възможност	 за	 изява	 в	
мача	 на	 петима	 от	 юно-
шите	 на	 клуба,	 четирима	
от	 които	 от	 отбора	 млад-
ша	възраст,	който	завоюва	
първото	място	в	зоналното	
първенство.	Хеттрик	реали-
зира	 Пламен	 Кожухаров,	
Стефан	 Иванов	 отбеляза	
два	пъти,	а	един	гол	доба-

ви	Пресиян	Цвятков.
	 На	 първо	 място	 в	 гру-
пата,	 непобеден,	 завърши	
отборът	 на	 „Кариана“	 (Ер-
ден),	 следван	 от	 състави-
те	 на	 „Севлиево“	 и	 „Ви-
хър“	 (Славяново).	Тимът	на	
„Трявна“,	 воден	 от	 Христо	
Кирилов,	зае	крайното	11-о	
място.
резултати, XXX кръг
Бдин	 (Видин)	 -	 Партизан	
(Червен	бряг)	-	4:0
Мизия	 (Кнежа)	 -	 Янтра	
(Полски	Тръмбеш)	-	3:1
Ботев	(Луковит)	-	Академик	
(Свищов)	-	3:3
Кариана	 (Ерден)	 -	 Левски	
2007	(Левски)	-	4:0
Вихър	 (Славяново)	 -	Янтра	
1919	(Габрово)	-	3:1
Янтра	 (Габрово)	 -	 Спартак	
(Плевен)	-	7:1
Севлиево	-	Павликени	-	2:0
Първа	атомна	(Козлодуй)	-	
Трявна	-	4:1	

„Янòра Гаáрîвî” завърши шампиîнаòа 
на ñåдма пîзиция, „Янòра 1919” изпадна


