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РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 Ново	 попълнение	 има	
Окръжният	 съд	 в	 Габрово	
–	на	2	юли	т.	г.	Мария	Дъл-
гичева	 встъпи	 в	 длъжност	
„младши	съдия”.
	 Тя	 бе	 назначена	 с	 ре-
шение	 на	 Съдийската	 ко-
легия	 на	 Висшия	 съдебен	
съвет	на	26	юни	т.	 г.	след	
проведен	 конкурс	 и	 ус-
пешно	приключване	на	за-
дължителен	 деветмесечен	
курс	за	обучение	на	млад-
ши	 съдии	 в	 Националния	
институт	 на	 правосъдието,	
съобщиха	от	Окръжен	съд	
-	Габрово.
	 Мария	Дългичева	е	ро-
дена	 в	 град	 Горна	 Оряхо-
вица.	 Завършила	 е	 спе-
циалност	 „Право”	 в	 Со-
фийски	 университет	 „Св.	
Климент	 Охридски”	 през	
2015	година.	Положила	ус-
пешно	 и	 изпит	 по	 Закона	

за	адвокатурата.
	 Съдия	 Дългичева	 е	
един	от	 9-те	 кандидати	за	
младши	 съдии,	 назначе-
ни	 в	 окръжните	 съдилища	
със	 споменатото	 решение	
на	 Съдийската	 колегия	
на	 Висшия	 съдебен	 съ-
вет.	 Всички	 те	 спечелиха	
конкурса	 за	 младши	 ма-
гистрати,	 обявен	 в	 нача-
лото	на	2017	г.,	след	което	
преминаха	 обучението	 в	
Националния	 институт	 на	
правосъдието,	 където	 за	
успешно	 издържали	 изпи-
тите	в	края	на	обучението	
се	 приемат	 онези,	 които	
са	 получили	 оценка	 не	
по-малка	 от	 много	 добър	
„4,50“.	Сега	в	продължение	
на	две	години	те	ще	бъдат	
на	 длъжностите	 младши	
съдии	 в	 окръжни	 съдили-
ща,	 след	 което	 ще	 бъдат	
назначени	като	редови	съ-
дии	в	районни	съдилища.

Нîв ñъдия в Окръжåí ñъд - 
Гаáрîвî - Мария Дълãичåва

	 Личният	печат	на	Тонко	
Рашеев,	 един	 от	 видните	
за	 времето	 си	 габровски	
гайтанджии,	 и	 сребърен	
пръстен	 печат	 на	 сина	 му	
Георги	 Рашеев	 са	 култур-
ните	 ценности	 през	 месец	
юли	на	Регионален	истори-
чески	музей	-	Габрово.
	 Печатът	 на	 Тонко	 Ра-
шеев	 е	 метален,	 с	 дърве-
на	 дръжка	 и	 кръгла	 фор-
ма.	 Текстът	 върху	 него	 е:	
„ИРИ&“,	 а	 под	 и	 над	 него	
са	 разположени	 стилизи-
рани	 растителни	 орнамен-
ти.	 Диаметърът	 на	 печа-
тащата	 повърхност	 е	 два	
сантиметра.
	 Пръстенът	 печат	 е	 от	
сребро	и	син	емайл,	с	ини-
циалите	 „Г.	 Р.“,	 отгоре	 с	
корона	и	растителна	орна-
ментика.
	 Уредникът	в	Регионален	
исторически	музей	-	Габро-
во	Даниела	Цонева	разказ-
ва,	че	печатите	са	знакове,	

защитаващи	 достоверност-
та	 на	 присъствието	 и	 ав-
торитета	 на	 институции	 и	
личности	 върху	 документи	
и	преписки.	Отразяват	лич-
ната	 или	 институционална	
власт.	 Печатът	 се	 появява	
още	 от	 древността	 дори	
преди	 писмеността	 -	 IV-то	
хилядолетие	 преди	 нашата	
ера.	През	II-то	хилядолетие	
пр.	 н.	 е.	 се	 появява	 и	 пе-
чатът	 пръстен,	 използван	

първоначално	предимно	на	
изток.
	 „В	 периода	 на	 Българ-
ското	възраждане	(ХVIII-ХIХ	
век)	 традицията	 за	 създа-
ване	на	печати	и	изкуство-
то	 на	 тяхната	 изработка	
продължава.	 Хронологиче-
ски	 най-рано	 се	 появяват	
църковните	 и	 манастир-
ски	 печати,	 печатите	 на	
църковните	 общини.	 Но	
най-значителни	 са	 лични-

те	 печати	 от	 времето	 на	
Възраждането.	Те	са	и	най-
многобройни,	 не	 само	 со-
чат	 най-точно	 местата,	 къ-
дето	са	направени,	а	и	по-
пулярността	на	определени	
идеи,	свързващи	българите	
в	 решителни,	 народолюби-
ви	 дела.	 В	 ателиетата	 на	
Търново	 са	 изработени	 не	
малка	част	от	печатите	на	
габровци,	 на	 габровските	
обществени,	 просветни	 и	
църковни	структури”,	става	
ясно	от	Даниела	Цонева.
	 Фамилията	 Рашееви	
има	 важно	 място	 в	 живо-
та	 на	 обществото	 и	 оста-
вя	 следа	 в	 историята	 на	
Габрово.	 Даниела	 Цонева	
цитира	Константин	Вапцов,	
който	 ни	 оставя	 спомени,	
съдържащи	 и	 информация,	
разпространявана	 устно,	
дори	като	слухове.
	 „Габрово	 след	 Осво-
бождението:	 Срещу	 мегда-
на	 (Кирчо	 махала,	 около	

Житния	пазар)	край	реката	
бяха	 къщите	 на	 заможни	
гайтанджии,	 в	 това	 чис-
ло	 и	 на	 Тонката	 Рашеев,	
който	 имаше	 дървен	 мост	
през	 реката	 от	 къщата	 му	
до	 бояджийната	 и	 къщата	
на	 сина	 му	 Никола.	 По-
следният	 беше	 народняк	
и	 когато	 заболя	 Хр.	 Ма-
нафов,	 избраха	 него	 за	
народен	 представител.	 За	
него	казваха,	че	се	обадил	
само	 веднъж	 в	 Народно-
то	 събрание	и	 то	 да	 каже	
на	 разсилния	 да	 затвори	
вратата,	защото	му	духало.	
По-малкият	му	брат	Георги	
създаде	 голямата	 ленена	
фабрика	 на	 „Дядо	 Дянко“.	
Той	 беше	 учил	 в	 Русия	 и	
Германия,	 та	 и	 се	 отли-
чаваше	 с	 търговската	 си	
почтеност,	 на	 която	 беше	
жертва	 последните	 години	
на	 живота	 си,	 макар	 вра-
говете	му	да	злословеха	по	
негов	адрес.”

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 Окръжният	съд	в	Габро-
во	 наказа	 мъжа,	 който	 в	
началото	 на	 миналата	 го-
дина	 намери	 в	 контейнер	
с	 отпадъци	 плик	 с	 чужда	
дебитната	карта	и	ПИН-код	
към	нея	и	успя	да	изтегли		
3150	лева.	Дръпнал	парите	
на	девет	пъти	от	различни	
банкомати	в	Габрово.	
	 Съдебният	 състав,	
председателстван	 от	 съ-
дия	 Пламен	 Попов,	 обяви	
присъдата	 на	 2	 юли	 т.	 г.	

Късметлията	от	контейнера	
получи	шест	месеца	лиша-
ване	от	свобода	за	използ-
ване	 на	 чуждия	 платежен	
инструмент,	но	му	прибави-
ха	 и	 друга	 присъда,	 стара	
условна...
	 Ще	припомним,	че	про-
куратурата	 внесе	 обвини-
телния	акт	срещу	подсъди-
мия	на	22	май	т.	 г.	В	него	
пишеше:	 „Обвинението	
срещу	Й.	К.	 е	 за	 това,	 че	
за	 периода	 27.01.2017	 г.	 –	
31.01.2017	 г.	 в	 гр.	 Габрово,	
при	 условията	 на	 продъл-

жавано	 престъпление,	 на		
АТМ-устройства,	 използ-
вал	 платежен	 инструмент	
–	 дебитна	 карта,	 без	 съ-
гласието	 на	 титуляря,	 като	
изтеглил	 сумата	 от	 общо	
3150	 лв.	 ...	 На	 27.01.2017	
г.	 сутринта	 обвиняемият	
намерил	 дебитната	 кар-
та	 заедно	 със	 записания	
ПИН-код	в	един	от	контей-
нерите,	които	почиствал,	и	
я	взел.	На	същия	ден,	след	
приключване	на	работа,	на	
АТМ	изтеглил		сумата	от	50	
лв.	 Час	 по-късно	 изтеглил	

още	 400	 лв.	 През	 следва-
щите	 дни,	 за	 периода	 от	
27.01.2017	 г.	 до	 31.01.2017	
г.,	чрез	общо	9	транзакции	
изтеглил	 сумата	 от	 3150	
лв.“.
	 Сега	съдът	призна	Й.	К.	
за	виновен,	„че	за	периода	
27-31	 януари	 2017	 г.,	 при	
условията	 на	 продължава-
но	 престъпление,	 на	 три	
АТМ-устройства	 в	 Габрово,	
използвал	 дебитна	 карта	
без	съгласието	на	титуляря	
–	 управител	 на	 търговско	
дружество	от	Габрово,	като	

изтеглил	 от	 сметката	 на	
дружеството	общо	3	150	лв.	
...	
	 Й.	 К.	 бе	 осъден	 на	
шест	 месеца	 лишаване	 от	
свобода,	 но	 съдът	 дописа:	
„Тъй	 като	 деянието	 е	 осъ-
ществено	 в	 изпитателния	
срок	на	предходно	условно	
осъждане	 на	 Й.	 К.,	 съдът	
приведе	 в	 изпълнение	 и	
наказание	от	още	шест	ме-
сеца	лишаване	от	свобода,	
което	 да	 бъде	 изтърпяно	
отделно	от	горепосоченото.
Присъдата	подлежи	на	об-

жалване	или	протестиране	
пред	Апелативен	съд	–	Ве-
лико	 Търново	 в	 15-дневен	
срок“.
	 От	 съда	 обясниха,	 че	
случаят	е	бил	разгледан	по	
реда	на	съкратеното	съдеб-
но	 следствие	 в	 производ-
ството	пред	първа	инстан-
ция.	При	него	подсъдимият	
се	 признава	 за	 виновен,	
а	 съгласно	 разпоредбите	
на	закона,	когато	определя	
наказанието,	 съдът	 е	 длъ-
жен	да	съобрази	същото	с	
разпоредба	 на	 Наказател-

ния	 кодекс.	 В	 конкретния	
случай	 е	 наложил	 наказа-
ние	 под	 предвидения	 от	
закона	 минимален	 размер	
от	две	години	лишаване	от	
свобода.
	 По	закон,	който	намери	
чужда	 вещ,	 е	 длъжен	 да	
я	 предаде	 на	 собственика	
или	 на	 този,	 който	 я	 е	
изгубил...	 Когато	 собстве-
никът	 и	 изгубилият	 вещта	
не	са	известни,	онзи,	който	
я	е	намерил,	е	длъжен	да	я	
предаде	незабавно	в	поли-
цията...

Заòвîр за îòкрилия дåáиòíа карòа в кîíòåйíåр

ВЕЛа ЛазаРОВа

	 Габровският	 камерен	
оркестър	 завърши	 пълно-
ценния	 си	 творчески	 се-
зон	 с	 концерт	 на	 2	 юли,	
посветен	 на	 един	 от	 най-
големите	барокови	компо-
зитори	-	Антонио	Вивалди,	
и	 неговия	 вечен	 хит	 „Го-
дишните	 времена”	 (1725	
г.).	Съставните	четири	кон-
церта	 на	 произведението	
за	 соло	 цигулка	 са	 напи-
сани	 по	 сонети.	 Музика,	
пресъздаваща	 годишните	
сезони.	Малко	по-младият		
Йохан	 Себастиан	 Бах	 по-
късно	преработва	„Проле-
тта”	за	орган.
	 Приживе	 шедьовърът	
„Годишните	 времена”	 на	
италианския	 композитор	
Антонио	Вивалди	имал	го-
лям	 успех.	После	авторът		

и	 произведението	 били	
забравени	 за	 повече	 от	
100	-	150	години.	
	 Тази	 великолепна	
творба,	прозвучала		в	по-
следния	 концерт	 на	 га-
бровските	 музиканти,	 из-
лезе	на	улицата.
	 Габровският	 камерен	
оркестър	 свири	 в	 двора	
на	бившата	Първа	прогим-
назия	 „Радион	 Умников”		
при	 основателно	 проявен	
интерес	 както	 от	 редов-
ната	 публика,	 така	 и	 от	
завладяното	 внимание	 и	
на	 други	 ценители	 на	 му-
зиката,	 деца,	 младежи,	
дори	 случайни	 гражда-
ни,	 излезли	 на	 вечерна	
разходка	 -	 правостоящи,	
насядали	 на	 бордюрите	
на	 оградата,	 на	 масите	 в	
близкото	 кафене,	 пейките	
в	 градинката	 пред	 слад-

карница	 „Глинените	 гър-
нета”,	 на	 пейките	 по	 ул.	
„Радецка”,	 заслушани	 във	
вълшебната	музика.	
	 Необичайна	 картина.	
В	 настъпващата	 привечер	
звучи	 музика	 на	 Вивалди	
сред	 притихнало	 множе-
ство.
	 „Всеки	път	се	опитвам	
да	 вложа	 в	 изпълнение-
то	 каквото	 мога	 от	 себе	
си.	 Като	 студент	 търсех	
повече	 влияние	 от	 вирту-
оза,	англичанина	Найджъл	
Кенеди	и	други	големи	ци-
гулкови	изпълнители.	Сега	
предпочитам	 по-чисто	 да	
следвам	 моето	 изпълне-
ние”,	 откровен	 е	 обича-
ният	 цигулар	 Христофор	
Михайлов,	 събрал	 спон-
танните	овации		на	много-
бройните	слушатели.

Камåрíияò закри ñåзîíа ñ Вивалди и кîíцåрò íа îòкриòî 
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сВЕтОзаР гатЕВ

	 Най-големият	талант	на	
колоездачен	 клуб	 „Янтра-
Исполин“	 -	 Гавраил	 Сте-
фанов,	 отпътува	 вчера	 за	
Португалия.	Шампионът	на	
България	 в	 общия	 старт	
при	 юношите	 старша	 въз-
раст	 ще	 вземе	 участие	 в	
четиридневно	 състезание	
в	 Брага	 с	 младежкия	 от-
бор	 на	 „Спортинг	 -	 Тави-
ра“,	 воден	 от	 българския	
специалист	 Ненчо	 Стай-
ков,	 съобщи	 треньорът	
Даниел	 Петров.	 Петров	 е	
бивш	 състезател	 на	 про-
фесионалния	 отбор	 на	
португалския	клуб	и	имен-
но	 по	 негова	 препоръка	
Гавраил	 заминава	 за	 Та-
вира.	 Целта	 е	 при	 насто-
ящата	визита	младокът	да	
опознае	 обстановката	 и	
останалите	 колоездачи	 в	
състава,	 а	 впоследствие,	
през	август,	отново	да	пъ-

тува,	за	да	вземе	участие	
и	в	юношеската	Обиколка	
на	Португалия	 с	 екипа	 на	
„Спортинг	-	Тавира“.	

Пîрòуãалñкияò „Спîрòиíã - Тавира” 
ñи харåñа òалаíò íа „Яíòра-Иñпîлиí”Иñòîричåñкияò прåдñòави пåчаòиòå íа Рашååви

на стр. 2

	 Общинската	 организа-
ция	 на	 ДПС	 -	 Севлиево	
остро	 осъжда	 вандализма	
и	посегателството	над	мю-
сюлмански	 и	 християнски	
гробища	 в	 село	 Градница.	
Настояваме	 по	 най-бърз	
начин	 полицията	 и	 проку-
ратурата	да	открият	извър-
шителите	на	това	греховно	
деяние	и	да	подведат	под	
съдебна	 отговорност	 из-
вършителите.	
	 Осквернени	 са	 55	мю-
сюлмански	 и	 15	 християн-
ски	 надгробни	 паметника.	
Един	от	 гробовете	 дори	 е	
разкопан.	 Посегателство	
в	 такъв	мащаб	 е	 не	 само	
недопустимо,	 а	 е	 и	 голям	
грях	 за	 всяка	 вяра.	Такъв	
тип	деяние	цели	единстве-
но	 да	 скара	 мирно	 съжи-
телстващите	 два	 етноса,	
но	то	няма	да	пожъне	ус-

пех.	
 О б щ и н -

ските	 съ-
в е т н и ц и	
на	 ДПС	
в 	 Об -
щинския	
съвет	 на	
Севлиево	
ще	внесат	
п р о е к т	
на	 декла-
рация	 на	
с е с и я т а	

на	 30	 юли	 и	 призовават	
всички	 да	 я	 подкрепят	 в	
знак	на	единение	в	борба-
та	 срещу	 нетолерантност-
та,	 агресията,	 омразата	 и	
ксенофобията.

Ердоан Узунов, областен 
председател на ДПС - 

Габрово

Още по темата - на стр. 2
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• 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

	 „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	 интим-
ността	 и	 в	 работната	 среда,	 реакция	 на	 фрустрация,	
принципите	 на	 дисциплината	 и	 др.,	 ще	 отговаря	 Дими-
тър	Серафимов.	 Той	е	магистър	по	обща	психология,	 по	
клинична	 психология,	 по	 философия;	 сертифициран	 като	
психотерапевт	по	позитивна	психотерапия,	съдебен	екс-
перт	по	психология	към	Окръжен	и	Административен	съд	
-	Габрово.	Рубриката	се	публикува	всяка	сряда!

Докторе, кажи!

ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
Ор Га ни зи ра ли цЕн зи ра ни кУр СО вЕ за: 

 ши Вач
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 Бар Ман-сЕр ВиТьор

из Да Ва Дър жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соБ носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ чЕ БЕн Ма саж
 Маникюр, пЕДикюр,    
  нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 в периода 16.07.2018 - 20.07.2018 г. от 08:30 до 
17:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	 на	 община	 Севлиево	 и	 община	 Габрово:	 с.	
Сенник	-	част	от	абонатите,	захранени	от	ТП	1,	ТП	6,	с.	
Ловнидол	-	част	от	абонатите,	захранени	от	ТП	1	и	ТП	
3,	с.	Драгановци	-	част	от	абонатите,	захранени	от	ТП	
2-центъра.	
	 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.

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 Жителите	 на	 севлиев-
ското	 село	 Градница	 не	
искат	арестуваните	ванда-
ли	от	гробищата	да	се	връ-
щат	и	да	живеят	сред	тях,	
настояват	 за	 обезщетения	
за	 съсипаните	 гробове	 на	
близките	 си	 и	 за	 стро-
го	 осъждане	 на	 двамата	
млади	 мъже.	 Всичко	 това	
е	 записано	 в	 подписка-
та,	която	хората	от	селото	
гласят,	 разказа	 вчера	 за	
„100	 вести“	 кметицата	Ани	
Асенова.
	 	 Ще	 припомним,	 че	
двамата	вандали	–	на	22	и	
25	години	от	същото	село,	
бяха	 задържани	 часове	
след	 като	 оскверниха	 и	
натрошиха	 70	 надгробни	
паметници	 и	 гробове	 на	
местни	 жители.	 Кметът	
Ани	Асенова	обясни,	че	са	
вандалствали	 в	 нощта	 на	
1	срещу	2	юли	и	в	мюсюл-
манското,	 и	 в	 християн-
ското	 гробище.	 В	 първото	
са	 съсипали	 55	 гроба,	 а	
във	 второто	 –	 15.	 Един	

от	гробовете	в	мюсюлман-
ското	 гробище	 даже	 бил	
изкопан	 –	 липсвали	 60-
70	 см	 пръст,	 а	 в	 дупката	
близките	на	починалия	от-
крили	 счупената	 дръжка	
на	лопата.	Оказало	се,	че	
малко	преди	това	двамата	
били	разбили	постройката	
на	 гробищата,	 където	 се	
съхранявали	 инструменти-
те,	и	се	снабдили	оттам	с	
кирки	и	лопати.
	 Впрочем,	 мъжете	 без-
чинствали	не	само	на	гро-
бищата.	Оказа	се,	че	пре-
ди	 да	 отидат	 там,	 набили	
на	 улицата	психичноболен	
безобиден	 човек.	 После	
двамата	 нахлули	 в	 мест-
ното	 училище	 и	 разбили	
помещенията,	 вратите	 и	
части	от	парното.
	 След	това,	голи	до	кръ-

ста	 и	 запенени,	 хукнали	
към	 гробищата,	 описват	
как	 са	 ги	 видели	 в	 този	
момент	 жители	 на	 село-
то.	 Мнозина	 допускат,	 че	
са	 били	 и	 дрогирани,	 и	
пияни.	 Пред	 полицаи	 два-
мата	признали,	че	са	били	
пияни,	 но	 едва	 ли	 са	 се	
ограничили	 само	 с	 това,	
като	 се	 има	 предвид,	 че	
единият	е	задържан	преди	
време	с	наркотици.	Става	
дума	за	300	грама	мариху-
ана,	намерена	у	него.
	 Той	 е	 изключително	
добре	познат	в	полицията,	
даже	 е	 лежал	 в	 затвора	
за	 кражби.	 Излязъл	 неот-
давна	 и	 малко	 по-късно	
бил	 задържан	 отново	 –	
този	 път	 с	 марихуаната.	
Делото	 му	 още	 не	 било	
приключило.

	 От	 партия	 ДПС	 вед-
нага	 осъдиха	 вандалската	
постъпка	 с	 декларация:	
„Общинската	 организация	
на	 ДПС	 -	 Севлиево	 ос-
тро	 осъжда	 вандализма	 и	
посегателството	 над	 мю-
сюлмански	 и	 християнски	
гробища	 в	 село	 Градница.	
Настояваме	 по	 най-бърз	
начин	 полицията	 и	 проку-

ратурата	да	открият	извър-
шителите	на	това	греховно	
деяние	и	да	подведат	под	
съдебна	 отговорност	 из-
вършителите.	 Осквернени	
са	 55	 мюсюлмански	 и	 15	
християнски	надгробни	па-
метника.	Един	от	 гробове-
те	дори	е	разкопан.	Посе-
гателство	 в	 такъв	 мащаб	
е	 не	 само	 недопустимо,	

а	 е	 и	 голям	 грях	 за	 вся-
ка	вяра.	Такъв	 тип	деяние	
цели	единствено	да	скара	
мирно	 съжителстващите	
два	етноса,	но	то	няма	да	
пожъне	успех.
	 Общинските	 съветници	
на	 ДПС	 в	 Общинския	 съ-
вет	 на	 Севлиево	 ще	 вне-
сат	 проект	 на	 декларация	
на	 сесията	 на	 30	 юли	 и	

призовават	 всички	 да	 я	
подкрепят,	 в	 знак	 на	 еди-
нение	в	борбата	срещу	не-
толерантността,	агресията,	
омразата	и	ксенофобията.“
	 От	 полицията	 обясни-
ха,	че	прокуратурата	веро-
ятно	 ще	 внесе	 искане	 за	
постоянното	задържане	на	
двамата	 под	 стража	 –	 до	
делото.	И	това	може	да	ги	
спаси	от	отмъщение	на	по-
буйни	засегнати	близки	на	
починали	от	Градница.
	 На	този	въпрос	кмети-
цата	Ани	Асенова	беше	ка-
тегорична:	„Едва	ли	някой	
ще	 им	 посегне.	 Тук	 лоши	
хора	 не	 живеят.	 Всички	
ние	 сме	 задружни	 и	 си	
помагаме,	 било	 в	 добро,	
било	срещу	зло.	
	 Смятам,	 че	 случа-
ят	 не	 е	 на	 верска	 осно-
ва	 –	 пострадали	 са	 как-
то	 мюсюлмански,	 така	 и	
християнски	 гробове.	 Но	
виновниците	прошка	да	не	
чакат	 –	 хората	 настояват	
за	 изселване,	 за	 строги	
присъди	и	да	им	се	присъ-
дят	обезщетения.

Градíица íå иñка ваíдалиòå, щå ãи изñåлва

	 ДФ	 „Земеделие“	 орга-
низира	 днес	 „Ден	 на	 от-
ворени	 врати“	 в	 област-
ната	дирекция	на	фонда	в	
Габрово	 от	 10.00	 до	 14.00	
часа,	 съобщи	 за	 вестника	
Маргарита	 Кожухарова	 от	
пресцентъра	 на	 фонда.	 В	
приемната	кандидатите	по	
различните	 схеми,	 мерки	
и	 програми,	 които	 инсти-
туцията	 администрира,	 ще	
могат	 да	 правят	 справки,	
както	 и	 да	 правят	 пред-
ложения	 за	 подобряване	
работата	 на	 Областната	
дирекция	и	на	фонда	като	
цяло.	 Основен	 акцент	 в	
Деня	на	отворените	врати	
в	 Габрово	ще	 бъде	 поста-
вен	 върху	 реализирането	
на	 пчеларската	 програма	
по	повод	предстоящия	Ден	
на	 пчеларя.	 Приемната	
ще	 бъде	 разположена	 в	
сградата	на	дирекцията	на	
ул.	 „Брянска”	№	30	 -	 пети	
етаж.	 При	 завишен	 инте-
рес	 от	 страна	 на	 земе-
делските	 стопани	 офисът	
ще	 работи	 до	 17.30	 ч.	 За	

всички	 основни	 програми,	
които	 фонд	 „Земеделие”	
прилага,	 са	 определени	
експерти,	 които	 да	 отго-
варят	на	въпросите	на	зе-
меделските	 стопани.	 Ако	
казусите	им	са	от	по-сло-
жен	характер,	който	нала-
га	 комплексни	 проверки,	
те	 ще	 получат	 отговорите	
писмено	 -	 до	 10	 работни	
дни	 от	 внасяне	 на	 запит-
ванията.
	 За	 медиите	 от	 облас-
тта	ще	бъде	организирано	
посещение	 на	 водещ	 пче-
лин	 от	 района,	 подкрепен	
от	ДФ	„Земеделие“.	Освен	
това	 представителите	 на	
местния	 печат	 ще	 бъдат	
запознати	с	общия	размер	
на	 отпуснатите	 средства	
по	 различните	 схеми	 на	
производители	от	региона,	
колко	от	тях	са	подпомог-
нати	от	ДФ	„Земеделие“	и	
т.	н.	От	фонда	уточниха,	че	
Ден	 на	 отворените	 врати	
се	 провежда	 във	 всички	
областни	структури	на	ДФ	
„Земеделие“	в	страната.

Дíåñ ДФ „Зåмåдåлиå” îрãаíизира 
„Дåí íа îòвîрåíи враòи”

70 надгробни плочи в селското 
гробище паднаха под кирките 
и ритниците на двамата 
млади мъже! 15 християнски и 
55 мюсюлмански!

	 „Днес	 хората	 са	 с	 го-
лям	дефицит	на	свободно	
време.	 Мнозина	 не	 посе-
щават	 нито	 театри,	 нито	
концерти.	Нашият	концерт	
тази	 вечер	 е	 едно	 ос-
ветляване	 на	 музиката	 и	
нашето	изпълнение.	Да	се	
усети,	че	 тя	не	е	 толкова	
елитарна.	Габровци	да	ви-
дят,	че	има	и	такъв	оркес-
тър.	
	 Преди	 всяка	 част	 на	
произведението	 чета	 со-
нетите,	 съответния	 стих.	
Коментирам	 как	 компози-
торът	 Вивалди	 ги	 е	 пре-
създал.	 Нека	 свободните	
хора,	 повечето	 от	 които		
възрастни	 хора,	 да	 посе-
щават	 нашите	 концерти.	
Това	 е	 смисълът	 на	 кон-

церта	 на	 открито.	 Иначе	
излизането	 на	 изкуство-
то	 и	 оркестрите	 навън	 от	
залите	 носи	 със	 себе	 си	
огромни	компромиси.	
	 Този	сезон	беше	наси-
тен	 с	 разнообразни	 кон-
церти,	много	премиери	на	
автори	 и	 произведения.	
Гостуваха	 великолепни	
музиканти	 като	 големия	
български	 диригент	 Емил	
Табаков,	 гости	 от	 чужби-
на	 	 -	 Деворина	 Гамало-
ва,	 Роберта	 Матели	 -	 со-
пран,	Италия,		Ацуко	Кога	
-	 флейта,	 Япония,	 Теодор	
Петров	 -	 пиано,	 компо-
зиторът	 и	 пианист	 проф.	
Виктор	Чучков,	Марио	Ан-
гелов	 -	 пиано,	 Божидар	
Братоев	 -	 цигулка,	 и	 Ва-
лентина	 Гюлева	 -	 пиано,		

великолепното	 трио	 -	 ци-
гуларят	Александру	Гаври-
ловичи,	 от	 Берн,	 Стефан	
Хаджиев	 от	 Лондон,	 Де-
силава	Щерева	от	София,	
благодарение	 на	 парт-
ньорството	 с	 побратиме-
ния	град	Тун,	Швейцария	и	
др.		
	 Стараем	се,	 като	сон-
дираме	 мнението	 на	 пуб-
ликата,	която	е	прекрасна	
и	заради	нея	не	напускам	
Габрово.	Тук	е	много	труд-
но	 за	 работа,	 но	 да	 си	
призная,	 такава	 публика	
извън	София	 не	 съм	 сре-
щал.	 Пак	 ще	 отбележа,	
в	 габровската	 публиката	
има	 хора	 с	 много	 по-ви-
сока	музикална	култура	от	
професори	в	Национална-
та	 музикална	 академия”,	

каза	диригентът	Иван	Сто-
янов.
	 След	 лятната	 вакан-
ционна	 пауза	 наесен	 от	
10	до	17	септември	е	фес-
тивалът	Дни	на	камерната	
музика.	 Той	 ще	 бъде	 от-

крит	от	ансамбъл	„Софий-
ски	 солисти”	 с	 диригент	
маестро	 Пламен	 Джуров,	
а	 Габровският	 камерен	
оркестър	 ще	 закрие	 с	
един	 парад	 -	 музика	 за	
флейта,	кларинет	и	арфа.

Камåрíияò закри ñåзîíа ñ Вивалди и кîíцåрò íа îòкриòî 

	 Уредникът	 в	 РИМ	 -	
Габрово	 Даниела	 Цонева	
предостави	 справка	 за	
баща	и	син	Рашееви,	чиито	
печати	са	културни	ценнос-
ти	на	музея	за	месец	юли.	
	 Тонко	 Николов	 Рашеев	
(1805	 г.,	 Габрово	 -	 1878	 г.,	
Габрово)	 -	 гайтанджия	 и	
търговец,	 училищен	 насто-
ятел,	дарител.	Брат	на	Ва-
сил	Рашеев.	През	1865	г.	е	
избран	за	настоятел	на	Га-
бровското	училище.	Заедно	
с	Христо	Арнаудов	проучва	
възможностите	 за	 достав-
ка	 на	 предачни	 машини	
и	 създаване	 на	 текстилна	
фабрика.	 През	 1868	 г.	 те	
осъществяват	 пътуване	 до	
Париж,	 но	 след	 двумесе-
чен	престой	поради	недос-
татъчни	средства	се	завръ-
щат	 в	 Габрово.	 През	 1863	
г.	предоставя	200	гроша	за	

дюшедисване	 (поставяне	
на	 дюшеме	 -	 бел.	 състав.)	
пода	на	църквата	в	Габров-
ския	 Соколски	 манастир.	
Дарител	 и	 за	 българската	
църква	в	Цариград		-	посо-
чен	е	заедно	с	имената	на	
търговците	братята	Христо,	
Георги	 и	 Андрей	 Хесапчи-
еви,	 Иван	 Грудов,	 Теофил	
Хаджигеоргиев,	Тотю	Стан-
чев	и	др.,	дарили	от	100	до	
600	гроша.
 Георги Тонков рашеев 

(18 януари 1866, Габрово 
-	 1943	 г.,	 Габрово)	 -	 ин-
дустриалец.	 Завършва	 Га-
бровската	мъжка	гимназия		
през	 1885	 г.	 Обучава	 се	
на	търговска	практика	при	
чичо	 си	 Васил	 Рашеев.	 В	
град	 Крефелд,	 Германия,	
учи	тъкачество	и	апретура,	
а	в	град	Кемниц	завършва	
през	 1890	 г.	 бояджийския	
отдел	на	Техническото	учи-
лище.	При	завръщането	си	
в	 Габрово	 е	 назначен	 без	

неговото	съгласие	като	учи-
тел	 в	 Държавната	 мъжка	
гимназия,	 но	 продължава	
да	 се	 занимава	 с	 боядис-
ване	на	вълна.	През	1901	г.	
по	предложение	на	Главно-
то	интендантство	при	Воен-
ното	министерство	създава	
първата	 българска	 ленено-
конопена	 предачница.	 Тя	
е	 оборудвана	 с	 десет	 ме-
ханични	 стана	 за	 памучно	
платно	 -	 първите	 машини	
за	 памукотекстилна	 про-
дукция	в	Габрово.	
	 Текстилната	 фабрика	
„Георги	 Т.	 Рашеев”	 произ-
вежда	 ленени	 и	 конопени	
платове,	 част	 от	 които	 са	
доставяни	 на	 българската	
войска.	 Поради	 влошено	
здравословно	 състояние	
кани	на	12	септември	1908	
г.	своя	бивш	учител	В.	Ка-
рагьозов	 за	 директор	 на	
фабриката.	 При	 управле-

нието	 на	 Карагьозов	 са	
осигурени	кредити,	закупе-
ни	са	нови	машини,	строят	
се	 нови	 фабрични	 сгради.	
През	 30-те	 години	 на	 ХХ	
век	 фабриката	 се	 разви-
ва	 като	 едно	 комплексно	
предприятие	с	предачница,	
тъкачница,	 апретура	 и	 им-
прегнация.
	 Тонко	Рашеев	има	още	
един	син	-	Никола.	За	него	
се	 знае,	 че	 е	 ученик	 в	
Габровското	 училище	 от	
класа	 на	 Тодор	 Бурмов.	
През	1872-1873	г.	е	член	на	
училищното	 настоятелство.	
С	мотив	„външни	интриги”,	
на	 25	 май	 1872	 г.	 заедно	
с	 останалите	 настоятели	
си	подава	оставката.	След	
едномесечен	 срок	 на	 раз-
исквания	тя	не	е	приета	от	
градската	 община	 и	 отно-
во	поема	управлението	на	
училищните	дела.	

Иñòîричåñкияò прåдñòави пåчаòиòå íа Рашååви

	 От	Националния	осигу-
рителен	институт	информи-
раха,	 че	 изплащането	 на	
пенсиите	за	месец	юли	ще	
започне	 от	 9	 юли	 (поне-
делник)	и	ще	приключи	на	
20	юли	(петък)	2018	г.
	 Изплащането	 на	 пен-
сиите	 чрез	 пощенските	
станции	 ще	 бъде	 извър-
шено	 съобразно	 изготвен	
график,	 който	 ще	 бъде	
предварително	обявен	във	
всяка	 пощенска	 станция.	
Сметките	 на	 пенсионери-
те,	които	получават	пенси-
ите	 си	 по	 банков	 път,	 ще	
бъдат	 заверени	 на	 9	 юли	
2018	г.
	 Считано	от	1	юли	2018	
г.	са	преизчислени	разме-
рите	 на	 пенсиите,	 свър-

зани	 с	 трудова	 дейност,	
отпуснати	 до	 31	 декември	
2017	 г.	 включително.	 Пре-
изчислението	е	извършено	
с	новата	по-висока	тежест	
от	 1,169	 за	 всяка	 година	
зачетен	осигурителен	стаж	
на	 лицата.	 Осигурено	 е	
увеличение	с	3,8	на	сто	на	
получавания	 към	 30	 юни	
2018	г.	размер	на	пенсиите	
от	трудова	дейност.
	 От	 1	 юли	 2018	 г.	 се	
прилага	 и	 нов	 минимален	
размер	 на	 пенсията	 за	
осигурителен	 стаж	 и	 въз-
раст	-	207,60	лв.	Нови	ми-
нимални	 размери	 имат	 и	
всички	пенсии,	свързани	с	
трудова	 дейност,	 тъй	 като	
се	определят	като	процент	
от	тази	сума.	Такива	са:

	 1.	 Пенсиите	 за	 осигу-
рителен	 стаж	 и	 възраст,	
отпуснати	 при	 непълен	
осигурителен	стаж,	за	кои-
то	минимумът	се	определя	
на	176,46	лв.	(85%	от	207,60	
лв.);
	 2.	 Пенсиите	 за	 инва-
лидност	 поради	 общо	 за-
боляване	 и	 за	 инвалид-
ност	 поради	 трудова	 зло-
полука	 и	 професионална	
болест,	 чийто	 минимален	
размер	 зависи	 и	 от	 оп-
ределения	 на	 пенсионера	
процент	 трайно	 намалена	
работоспособност;	 долна-
та	граница	при	първите	ще	
е	между	176,46	лв.	и	238,74	
лв.	 (между	85%	и	115%	от	
207,60	 лв.),	 при	 вторите	 –	
между	 207,60	 и	 259,50	 лв.	

(между	 100%	 и	 125%	 от	
207,60	лв.);
	 3.	Наследствените	пен-
сии,	чийто	минимален	раз-
мер	 става	 155,70	 лв.	 (75%	
от	207,60	лв.).
	 От	 1	 юли	 2018	 г.	 се	
увеличава	 и	 размерът	 на	
социалната	пенсия	за	ста-
рост	 -	 125,58	 лв.	 Спрямо	
него	 са	 определени	 нови	
размери	на	всички	пенсии,	
несвързани	с	трудова	дей-
ност,	 каквито	 са	 пенсиите	
за	 военна	 инвалидност,	
пенсиите	 за	 гражданска	
инвалидност,	 социалните	
пенсии	 за	 инвалидност	 и	
персоналните	пенсии,	как-
то	 и	 различните	 видове	
добавки	 към	 пенсиите,	
които	се	определят	в	про-

цент	от	социалната	пенсия	
за	старост.
	 НОИ	 напомня,	 че	 в	
случаите	на	служебно	пре-
изчисляване	 или	 опреде-
ляне	 на	 нов	 размер	 на	
пенсиите	 не	 се	 изпращат	
разпореждания	на	лицата.	
Пенсионерите	могат	да	се	
информират	 за	 тях	 чрез	
електронната	 услуга	 на	
НОИ	 „Справка	 за	 издаде-
ни	 пенсионни	 разпореж-
дания“,	 която	 е	 достъпна	
чрез	 интернет	 страницата	
на	Института	с	въвеждане	
на	 ПИК	 и	 ЕГН,	 или	 като	
заявят	 безплатното	 полу-
чаване	 на	 екземпляр	 от	
разпореждането	 в	 съот-
ветното	 териториално	 по-
деление	на	НОИ.

Щå изплащаò пåíñииòå îò 9 юли, пîíåдåлíик

Продължава от стр. 1

Продължава от стр. 1



34 юли 2018 г.

РОсЕН миЛЕНОВ

 когато трендът на глобалната 
икономика премине в цикъл на 
спад	 и	 евросредствата	 от	 без-
възмездни	 преминат	 във	 финан-
сови	 инструменти,	 а	 лихвите	 се	
вдигнат,	 при	 тази	 структура	 на	
капитала	и	икономиката,	институ-
ционална	 разруха	 и	 продължава-
ща	 демографска	 криза	 България	
нищо	хубаво	не	я	чака.
	 Най-характерната	 черта	 на	
българската	 икономика	 днес	 е,	
че	 тя	е	силно	отворена	както	по	
отношение	 на	 вноса,	 така	 и	 по	
отношение	на	износа.	Вследствие	
на	 това	 състоянието	й	 зависи	от	
тенденциите	 и	 процесите,	 разви-
ващи	се	в	световен	мащаб,	които	
в	 настоящото	 изложение	 само	
ще	щрихирам.	 Свидетели	 сме	 на	
глобален	 икономически	 растеж,	
който	за	отделните	региони	и	дър-
жави	е	различен,	с	оглед	техните	
възможности	 и	 способности	 за	
участие	 в	 световните	 вериги	 на	
доставките.	За	конкурентните	ико-
номики	 въпросният	 растеж	 води	
до	 разцвет	 –	 пример	 за	 това	 е	
„бумтящата“	 икономика	на	 Герма-
ния	с	излишък	по	текущата	сметка	
(измерваща	движението	на	стоки,	
услуги	 и	 инвестиции)	 в	 размер	
на	 287	 млрд.	 долара	 и	 рекорден	
бюджетен	 излишък	 от	 38,4	 млрд.	
евро	през	2017	г.	За	други	–	„бало-
ниращ“	като	САЩ,	с	500	млрд.	до-
лара	дефицит,	от	които	275	млрд.	
с	Китай.	А	за	трети	като	България	
–	 „анемичен“,	 който	 не	 дава	 ос-
новното,	а	именно	–	доближаване	
до	доходите	на	развитите	страни	
от	 голямото	 европейско	 семей-
ство	–	Eвропейския	съюз,	част	от	
което	 сме.	Философията	 на	 този	
растеж	 се	 крие	 в	 позитивизма,	
който	се	налага	от	заинтересова-
ните	лица	с	оглед	техния	интерес	
(финансовите	 институции,	 финан-
совите	 пазари,	 правителствата	 и	
др.),	а	вследствие	на	това	растат	
пазарите	 на	 всички	 континенти	
както	 при	 развитите,	 така	 и	 при	
развиващите	 се	 държави.	 Друг	 е	
въпросът	 дали	 този	 позитивизъм	
е	реално	подплатен	от	устойчиви	
икономически	 процеси	 или	 от-
части	 е	 изкуствено	 поддържан	 с	
политики,	 които	 водят	 до	 дисба-
ланси	и	представляват	рискове	за	
настъпване	на	следващата	криза,	
която	ще	е	пак	дългова,	без	зна-
чение	 дали	 ще	 дойде	 от	 изток	
или	 от	 запад.	 Най-открояваща	
се	 и	 съществена	 е	 монетарната	
политика	 на	 централните	 банки	
(ФЕД	 на	 САЩ,	 ЕЦБ	 на	 ЕС,	 ЯЦБ	
на	Япония	и	др.)	с	програмите	за	
количествени	улеснения	и	поддър-
жаните	 ниски	 лихви,	 при	 някои	
все	 още	 отрицателни.	 Количест-
вените	 улеснения,	 прилагани	 от	
централните	банки,	представляват	
по	 същество	 „яко“	 печатане	 на	
пари	 и	 закупуване	 с	 тях	 през	
финансовите	пазари	предимно	на	
правителствени	дългове,	които	се	
трупат	 от	 политическите	 елити.	
Пример	 в	 тази	 насока	 е	 ЕЦБ,	
която	 започна	 през	 2015	 година	
с	изкупуване	на	активи	в	размер	
на	80	млрд.	евро	на	месец,	през	
2017	 година	 те	бяха	намалени	на	
60	млрд.	евро,	а	от	януари	месец	
тази	 година	 –	 на	 30,	 като	 това	
е	 предвидено	 да	 продължи	 до	
септември	 2018	 г.,	 когато	 общата	
сума	 ще	 достигне	 2,5	 трилиона	
евро.	 Все	 пак	 някой	 трябва	 да	
поддържа	 силно	 задлъжнелите	
южноевропейски	 държави	 –	 Гър-
ция,	Италия,	Португалия,	Испания	
и	др.,	които	са	с	публични	дългове	
в	размер	на	близо	до	и	над	100%	
от	 БВП.	 За	 информация,	 само	
дългът	на	правителствата	по	света	
се	равнява	на	63	трилиона	долара	
(в	периода	2007-2017	г.	е	нараснал	
с	 25	 трлн.	 долара)	 или	 над	 80%	
от	 глобалната	 икономика,	 която	
според	МВФ	 през	 2017	 година	 е	
достигнала	 78	 трилиона	 долара.	
Общият	 световен	 дълг	 през	 2017	
година	достига	233	трилиона	дола-
ра.	Тази	 задлъжнялост	 има	 коре-
лативна	връзка	с	концентрацията	
на	 капитал	 на	 глобално	 равнище	
и	 съответно	 дълбокото	 социално	
неравенство,	 което	 ще	 поясня	
подробно	по-долу.
 когато говорим за иконо-
мически растеж,	 задължително	
трябва	 да	 отчетем	 и	 тенденции-
те	 при	 потреблението,	 тоест	 па-
зара.	 Силно	 впечатление	 прави	
разгръщането	 на	 потенциала	 на	
пазара	 на	 Изток,	 в	 Азия,	 откъм	
покупателна	способност,	който	съ-
ответно	е	и	най-големият	в	света	
по	численост.	Само	в	Китай	през	

последните	 15	 години	 имаме	 фе-
номенално	нарастване	на	средна-
та	 класа,	 тоест	 на	 покупателната	
способност	на	населението,	която	
наброява	300	млн.	и	е	повече	от	
цялото	население	на	най-голямата	
икономика	 в	 света	 –	 САЩ.	 До-
вод	в	тази	посока	са	рекордните	
продажби	 на	 нови	 автомобили	
в	 Китай.	 Само	 германският	 ав-
томобилен	 концерн	 „Фолксваген	
груп“	 за	 11-те	 месеца	 на	 2017	
година	 е	 реализирал	 3	 724	 000	
продажби	на	нови	автомобили.	И	
това	нарастване	на	покупателната	
способност	се	наблюдава	не	само	
там,	а	за	цяла	Азия	–	пазар	с	те-
първа	 разрастващ	 се	 потенциал,	
особено	 при	 третата	 категория	
нискобюджетни	 потребители	 във	
Виетнам,	 Филипините,	 Индонезия	
и	други	държави	от	региона,	които	
сега	 купуват	 телефони,	 парфюми	
и	дребни	неща,	а	след	3-5	години	
ще	са	в	средната	класа	и	 те	ще	
купуват	 автомобили.	 Новооткри-
тите	 работни	 места	 през	 2017	
година	в	Китай	са	над	7	млн.,	във	
Виетнам	 и	 другите	 посочени	 по-
горе	държави	–	с	над	1	млн.	всяка	
година.	Както	виждаме,	става	въ-
прос	 за	 огромни	 мащаби.	 Наред	
с	 това	 страните	 от	 Изтока,	 като	
Китай,	вече	са	не	само	световно	
предприятие	 с	 ниски	 разходи,	 а	
и	 равностоен	 пазар	 и	 генератор	
на	иновации	и	инвестиции,	които	
са	 най-важният	 фактор	 днес	 за	
икономическия	 подем.	 Един	 при-
мер	 в	 тази	 насока	 е	 китайската	
технологична	 компания	 „HUAWEI“,	
която	 е	 в	 топ	 3	 на	 световните	
производители	 на	 смартфони.	 И	
макар	 да	 стартира	 преди	 30	 го-
дини	 като	 евтин	 подизпълнител	
в	 морския	 град	 Шънджън,	 група-
та	 постигна	 глобален	 успех,	 като	
заложи	 на	 основна	 стратегия	 –	
инвестиции	 в	 развойна	 дейност,	
в	 размер	 на	 10%	 от	 приходите.	
Общо	 занимаващите	 се	 с	 раз-
война	 дейност	 в	 групата	 са	 над	
70	 хил.	 служители,	 разпределени	
в	15	развойни,	35	иновационни	и	
45	обучителни	центъра	в	цял	свят.	
Може	да	се	посочат	и	други	при-
мери	 като	 „Tencent“	 (собственик	
на	УиЧат	–	китайския	вариант	на	
Фейсбук,	 на	 най-големия	 местен	
телеком	 и	 други	 компании),	 коя-
то	 в	 края	 на	 миналата	 година	
дocтигнa	 пaзapнa	 кaпитaлизaция	
oт	 500	 милиapдa	 дoлapa,	 cтaвaй-
ки	 пъpвaтa	 китaйcкa	 тexнoлoгич-
нa	 кoмпaния,	 кoятo	 ce	 нapeж-
дa	 в	 eлитнaтa	 гpyпa,	 дoминиpaнa	
oт	 aмepикaнcките	 технологич-
ни	 гигaнти	 „Apple“,	 „Alphabet“,	
„Microsoft“,	„Amazon“	и	„Facebook“.
	 Важно	е	да	се	отбележи,	че	в 
китай също е наличен проблемът 
със свръхзадлъжнялост, особено	
на	 корпоративния	 сектор,	 затова	
правителство	 на	 Си	 Дзинпин	 се	
състезава	 с	 времето	 при	 овла-
дяването	 на	 нови	 пазари	 като	
Африка	и	Източна	Европа,	с	кои-
то	 да	 балансира	 дълговите	 про-
блеми.	 Същевременно	 на	 другия	
полюс,	 на	 Запад	 в	 САЩ,	 имаме	
прекомерно	 потребление,	 което	
се	изразява	в	1	трилиона	долара	
задължения	 само	 по	 кредитните	

карти.	 При	 последното	 коледно	
пазаруване	50%	от	купувачите	там	
са	задлъжнели	от	хиляда	до	5	хил.	
долара.	Това	 са	 покупки	 за	 теку-
щи	нужди,	които	и	според	самите	
американци,	в	немалката	си	част,	
са	непотребни,	но	те	са	резултат	
от	 ерата	 на	 консуматорството	 и	
развилата	се	във	времето	шопинг	
мания.	 Като	 прибавим	 и	 другите	
кредити	на	гражданите	–	студент-
ски	 заеми	 –	 1	 трилион,	 лизинг	
на	 автомобили	 –	 1,3	 трилиона,	
ипотечни	 кредити	 –	 1	 трилион,	 и	
други,	общата	сума	в	края	на	2017	
г.	 достига	 13	 трилиона	 долара.	А	
тепърва	на	хоризонта	се	задават	
още	 дългове	 в	 публичния	 сектор	
във	 връзка	 с	 обявената	 от	 пре-
зидента	 Доналд	 Тръмп	 кампания	
за	 обновяване	 на	 американската	
транспортна	 инфраструктура,	 за	
което	той	посочи	прогнозна	сума	
от	 1,5	 трилиона	 долара.	 Според	
американските	икономически	ана-
лизатори	тази	задлъжнялост	не	е	
проблем,	защото	успоредно	с	нея	
се	 повишавало	 и	 богатството	 на	
домакинствата,	 основно	 заради	
ръста	 на	 борсите.	 Но	 точно	 там	
пазарът	 на	 акции	 и	 облигации	 е	
надценен	 до	 балонизиране.	 През	
миналия	 месец	 целият	 свят	 видя	
как	 за	 няколко	 часа	 тези	 борси	
изтриха	 няколко	 трилионна	 дола-
ра,	 като	 само	 за	 Уолстрийт	 бяха	
над	1,25	трилиона.	Затова	тази	за-
длъжнялост	в	САЩ,	в	съчетание	с	
политиката	на	ФЕД	по	вдигане	на	
лихвите,	ще	доведе	 до	 проблеми	
в	 бъдеще	 на	 американските	 фи-
нансови	пазари.	А	 те,	 както	зна-
ем	от	кризата	от	2008	г.,	рефлек-
тират	върху	Европа	и	Азия,	защо-
то	 все	 пак	 това	 е	 най-голямата	
икономика	в	света,	която	е	тясно	
обвързана	 инвестиционно,	 дъл-
гово	и	чрез	стоков	обмен	с	 тях.	
Например,	 най-големият	 купувач	
на	американски	ДЦК	(тоест	дълга	
на	САЩ)	е	Китай,	който	към	края	
на	2017	г.	е	вложил	1,18	трилиона	
долара	в	такива.	
 Този ръст на световното по-
требление	 доведе	 производстве-
ния	 сектор	 в	 края	 на	 миналата	
година	 до	 върхове	 в	 по-голяма	
част	 от	 еврозоната	 –	 Германия	
–	 11-годишен	 връх,	 Франция	 –	
17-годишен,	 както	 и	 при	 други	
държави-членки.	 Вследствие	 на	
това	 заетостта	 в	 промишленос-
тта	 нараства	 за	 41-ви	 пореден	
месец	 през	 януари	 тази	 година.		
В	 САЩ	 също	 отчитат	 13-годишен	
производствен	 връх.	 Стигна	 се	
дотам,	 че	 изключително	 бързото	
нарастване	 на	 поръчки	 за	 износ	
в	Германия	забави	доставките,	за-
щото	производствените	мощности	
не	смогват	на	обемите.	
	 Не	 на	 последно	 място	 тряб-
ва	 да	 отчетем	 бързите	 стъпки,	 с	
които	 се	 развиват	 и	 определени	
икономики	 в	Африка.	 В	 момента	
там	се	полагат	основите	–	изграж-
дането	на	инфраструктура	(транс-
портна,	търговска,	съобщителна	и	
т.	 н.)	 –	 за	 разгръщане	 на	 бъдещ	
икономически	потенциал	както	за	
инвестиции	 и	 производство,	 така	
и	 за	 пазар,	 защото	 този	 конти-
нент	 е	 вече	 с	 население	 над	 1	

млрд.	души	и	съответно	с	най-го-
лям	темп	на	прираст.	Най-активно	
в	 тази	посока	работи	отново	Ки-
тай,	 като	 за	 последните	 няколко	
години	 на	 континента	 трайно	 са	
се	 установили	 над	 1	 млн.	 китай-
ци,	 които	 са	 инвеститори,	 висо-
коспециализирани	 служители	 и	
работници.	 Същите	 пренасят	 там	
своята	 култура	 и	 подготвят	 поч-
вата	за	развитие	по	техните	пра-
вила.	 Повече	 от	 10	 000	 китайски	
компании	 работят	 в	Африка	 през	
2017	г.	Инвестициите	на	Китай	са	
във	всички	направления	–	предим-
но	 обекти	 на	 инфраструктурата,	
енергетиката,	 телекомуникации-
те,	 добивните	 отрасли,	 образо-
ванието	 и	 други.	 Горепосочената	
технологична	 компания	 „Huawei“	
подготвя	12	000	студенти	по	теле-
комуникации	в	учебни	центрове	в	
Конго,	Ангола,	 Кения,	ЮАР	 и	 др.	
Същевременно	 САЩ	 и	 Европа,	 в	
лицето	 на	 бившите	 колониални	
държави,	 продължават	 с	 моде-
ла	 на	 извличане	 на	 суровини	 от	
държавите	 там	 и	 подценяват	 по-
тенциала	 на	 местните	 икономики	
като	търговски	партньор.
 Гореизложените световни 
икономически процеси повлияха 
благоприятно и на централна и 
източна Европа (ЦИЕ)	-	регионът,	
който	 включва	 и	 България.	 За	
2017	г.	12	от	икономиките	на	ЕС	–	
28	са	с	ръст	над	3%,	като	9	от	тях	
са	 от	 ЦИЕ.	 Румъния	 е	 на	 първо	
място	с	6,4%.	Подемът	в	този	ре-
гион	е	основно	свързан	с	възста-
новяването	на	Западна	Европа	на	
нива	 отпреди	 кризисните	 години,	
основно	 Германия,	 която	 заради	
свръхпоръчките,	 предимно	 в	 ин-
дустрията,	 изнесе	 производства	
заради	ниските	разходи,	най-вече	
за	труд,	с	което	усили	износа	на	
държавите	от	региона.	Това	дове-
де	до	откриване	на	нови	работни	
места,	 повишение	 на	 трудовите	
възнаграждения,	а	оттам	и	покач-
ване	на	вътрешното	потребление.	
Разбира	 се,	 евросредствата	 про-
дължават	 да	 имат	 сериозен	 при-
нос	като	инвестиции	за	икономи-
ките	 на	 тези	 държави.	 В	 Полша,	
за	периода	2014-2017	г.	над	50%	от	
инвестициите	са	от	ЕС,	за	същия	
период	 тя	 е	 внесла	 в	 бюджета	
на	Общността	28	млрд.	евро,	а	е	
получила	над	100	млрд.	В	Румъния	
над	 60%	 от	 публичните	 разходи	
са	 финансирани	 с	 евросредства.	
Това	е	характерно	съответно	и	за	
България.
 всички гореизброени об-
стоятелства, относими към гло-
балната, европейската и регио-
нална икономика, плюс налич-
ните, контролирани от великите 
сили геополитически кризи и 
конфликти в близкия и Среден 
изток,	които	пряко	повлияха	пре-
ди	 три	 години	 върху	 местните	
отрасли	 (военнопромишлен	 ком-
плекс	 и	 туризъм),	 доведоха	 до	
наблюдавания	възходящ	тренд	на	
българската	 икономика	 през	 по-
следните	години.	Тук	е	мястото	да	
отбележим,	че	настоящото	прави-
телство,	както	и	всички	други,	уп-
равлявали	 до	 настоящия	 момент	
страната,	 нямат	 никаква	 заслуга	
за	това.	
	 Затова	с	основание	днес	ико-
номиката	 на	 страната	 може	 да	
се	 определи	 като	 конюнктурна.	
Позитивните	 глобални	 пазарни	
тенденции	движат	растежа	на	от-
делните	 експортно	 ориентирани	
икономически	отрасли	и	създават	
условия	 за	 вътрешно	 потребле-
ние.	 Така	 износът	 и	 вътрешното	
потребление	се	явяват	основните	
двигатели	 на	БВП	 (стоките	 и	 ус-
лугите,	 произведени	 в	 страната	
за	 една	 година).	 Същият	 през	
последните	 четири	 години,	 вклю-
чително	 и	 2017	 г.,	 расте	 с	 близо	
4-5	млрд.	лв.,	като	за	2014	г.	е	в	
размер	на	83	 	млрд.	лв.,	а	през	
2017	 г.,	 по	 предварителни	 данни	
на	НСИ	от	миналата	 седмица,	 е	
98,6	млрд.	лв.	Въпреки	тези	данни	
и	ежедневно	натяквания	от	упра-
вляващите	растеж,	той	с	основа-
ние	 може	 да	 се	 определи	 като	
анемичен.	 Защото	 ако	 направим	
едно	сравнение	с	други	страни	от	
Общността	 по	 макропоказателя	
БВП	 на	 глава	 от	 населението,	
се	вижда	следното	–	в	България	
през	 2017	 г.	 той	 е	 7	 хил.	 евро,	
което	 при	 икономически	 ръст	 от	
3,6%	 (по	 предварителни	 данни),	
отчетен	през	същата	година,	при-
бавя	 около	 250	 евро	 на	 човек	
отгоре,	 а	 за	 еврозоната	 въпрос-
ният	макропоказател	е	средно	30	
хил.	 евро	 на	 човек.	 При	 среден	
ръст	 на	 икономиката	 там	 от	 2%	

се	 получава,	 че	 те	 добавят	 600	
евро	отгоре.	Е,	как	ще	ги	стигнем	
западноевропейците...

 ОСНОВНИ СЕКТОРИ, КОИТО ДОПРИ-
НАСЯТ ЗА РЪСТА НА БВП В СТРАНАТА:
 1. аутсорсинг	 –	 съвременно-
то	 наименование	 на	 ишлемето,	
представляващо	изнесени	произ-
водства	на	стоки	и	услуги,	основ-
но	 на	 големи	 западни	 компании	
към	външни	фирми,	но	в	повече-
то	 случаи	 явяващи	 се	 дъщерни,	
с	 единствена	 цел	 –	 намаляване	
на	 разходите.	 Най-голям	 дял	 у	
нас	 има	 аутсорсингът	 на	 услуги-
те.	 Според	 оценка	 в	 доклада	 от	
2017	г.	на	Българската	аутсорсинг	
асоциация	заетите	в	страната	са	
55	 хил.	 души.	 Приносът	 на	 аут-
сорсинга	 на	 услуги	 е	 около	 3,3	
млрд.	 лв.	 Въпросната	 индустрия	
навлезе	 преди	 7-8	 години	 с	 по-
знатите	на	всички	 кол	центрове,	
като	 днес	 вече	 имаме	 в	 широк	
спектър	 аутсорсинг	 на	 бизнес	
процеси	–	фактуриране	и	покупки	
на	 стоки,	 маркетингова	 концеп-
ция,	техническа	поддръжка	и	др.	
Аутсорсингът	 на	 информационни	
технологии	е	подвид	на	този	сек-
тор.	Той	е	с	най-висока	добавена	
стойност.	Близо	10%	от	износа	на	
страната	се	дължи	на	софтуерния	
бизнес.	Трябва	 да	 се	 има	 пред-
вид,	 че	 75%	 от	 сектора	 на	 ин-
формационните	 и	 комуникацион-
ни	 технологии	 (ИКТ)	 в	 страната	
е	 експортно	 ориентиран.	 Само	
фонд	 „Работна	 заплата“	 в	 секто-
ра	 за	 2016	 година	 е	 1	млрд.	 лв.	
Тук	са	и	високите	заплати	средно	
около	 2,5	 и	 достигащи	 до	 5	 хил.	
лв.	 Заетите	 в	 сектора	 са	 около	
25	хил.	души.	Причината	за	този	
бум	 е,	 че	 тези	 технологии	 всяка	
минута	превземат	все	повече	со-
циалния	 и	 икономическия	живот,	
възникват	 нови	 професии,	 които	
ги	 нямаше	 вчера,	 и	 всичко	 това	
отваря	огромен	вакуум	за	такива	
кадри,	 като	 само	 в	 Европейския	
съюз	има	недостиг	на	500	хил.	ИТ	
специалисти.	Перспективите	пред	
професиите	в	тази	област	са	 го-
леми,	имайки	предвид	скоростта,	
с	 която	 се	 работи	 по	 въвежда-
нето	 на	 автономни	 автомобили,	
разширена	 виртуална	 реалност,	
изкуствен	интелект	–	все	неща	от	
четвъртата	и	петата	индустриална	
революция.	
	 И	 не	 на	 последно	 място	 е	
т.	 нар.	 индустриален	 аутсорсинг,	
тоест	 изнесени	 производства,	
основно	 на	 части	 и	 автокомпо-
ненти,	 осъществявани	 в	 шумно	
представяните	напоследък	индус-
триални	 зони.	 Близо	 140	 пред-
приятия	 в	 сектора	 са	 наели	 над	
40	 хил.	 души	 за	 производството	
на	 компоненти	 за	 повече	 от	 20	
марки	 автомобили	 според	 Ауто-
мотив	 Клъстер	 България	 (АКБ)	
-	организация	с	нестопанска	цел,	
която	представлява	компаниите	в	
бранша.	Тези	компании	генерират	
над	 3,5	 млрд.	 лв.	 за	 БВП	 през	
2017	година.	
 българия влиза в топ 10 на 
най-предпочитаните дестинации 
за аутсорсинг в света,	 а	 преди	
година	беше	в	топ	5.	Тази	привле-
кателност	 се	 дължи	 на	 следните	
налични	 обстоятелства	 в	 страна-
та:
	 -	 евтина	 работна	 ръка,	 при	
това	 качествена.	 Пример	 в	 тази	
насока	 е	 заплащането	 при	 про-
изводства	 на	 автокомпоненти	 в	
страната.	 В	 един	 провинциален	
град	в	България	при	производство	
на	ел.	платки	за	автоклиматици	на	
поточна	линия	се	получава	работ-
на	 заплата	 в	 рамките	 на	 700-800	
лв.	За	същата	работа	в	Централна	
Европа	(Чехия,	Унгария)	се	запла-
ща	2	хил.	лв.,	а	в	Германия	–	над	
3,5	хил.	лв.	И	това	са	разлики	при	
нискоквалифицирания	труд,	а	при	
висококвалифицираните	 дейнос-
ти	тези	пропорции	неколкократно	
се	 увеличават.	 Така	 например	 в	
изнесен	 отдел	 „Финансов	 одит“	
на	 британска	 компания	 в	 Бълга-
рия	 месечното	 възнаграждение	
на	 служителите	 е	 2	 хил.	 лв.,	 за	
същата	 длъжност	 във	 Великобри-
тания	 заплатата	 е	 5	 –	 6	 хил.	 лв.	
Качествата,	 които	 правят	 особе-
но	привлекателни	местните	кадри	
за	 аутсорсинга	 на	 услугите,	 е	
владеенето	 на	 чужди	 езици	 и	
добрата	 компютърна	 грамотност	
при	младите,	стъпващи	на	пазара	
на	 труда,	 които	 същевременно	
нямат	 много	 претенции	 към	 ра-
ботата	 и	 споделят	 култура,	 която	
е	 близка	 до	 тази	 на	 западните	
възложители.	 Дори	 Индия,	 мека-
та	 на	 аутсорсинга,	 не	 може	 да	

предложи	 такива	 условия	 като	
България.	 Владеенето	 на	 чужди	
езици	се	дължи	на	обстоятелство-
то,	 че	 години	 наред	 в	 средната	
образователна	система	езиковите	
гимназии	в	страната	се	оформиха	
като	 най-елитните	 и	 най-търсени	
училища	и	съответно	поддържащи	
добро	 ниво	 на	 образователния	
процес.	 Все	 пак	 голяма	 част	 от	
родителите	 виждаха	 и	 продължа-
ват	 да	 виждат	 бъдещото	 на	 де-
цата	им	да	се	случва	в	чужбина.	
Докато	 други	 профили,	 най-вече	
техническите,	допреди	няколко	го-
дини	 не	 представляваха	 интерес,	
просто	защото	икономиката	няма-
ше	нужда	от	такива	специалисти,	
въобще	производство	липсваше.
	 -	ниска	цена	на	строителство-
то	 „на	 зелено“,	 електроенергия,	
наемите	на	офиси	и	индустриални	
бази	 и	 най-ниските	 данъци	 в	 ЕС	
–	 корпоративен	 и	 подоходен	 по	
10%,	 само	 Унгария	 от	 миналата	
година	 въведе	 по-ниска	 данъчна	
ставка	от	9	%,	но	само	за	големи-
те	фирми.
	 Въобще	оперативните	и	други	
разходи	 при	 осъществяване	 на	
дейността	 на	 чуждите	 западни	
компании	в	страната	падат	с	над	
50%.	 Същевременно	 те	 са	 пре-
трупани	с	поръчки	вследствие	на	
процесите,	посочени	по-горе,	кои-
то	отварят	нужда	от	нови	и	нови	
производствени	мощности.

 2. Туризъм 
	 Ръстът	 на	 туристите,	 посеща-
ващи	 страната,	 започна	 преди	
няколко	години.	Това	се	дължи,	от	
една	 страна,	 на	 световната	 тен-
денция,	изразяваща	се	в	изключи-
телно	повишен	интерес	на	хората	
към	 интернационалното	 пътуване,	
особено	 към	определени	приятни	
туристически	 дестинации.	 Хърва-
тия	 е	 пример	 в	 тази	 насока	 –	
през	2017	година	тя	е	посетена	от	
20	млн.	туристи	и	с	приходи	в	хаз-
ната	от	над	12	млрд.	евро,	а	пре-
ди	5	години	са	били	близо	10	млн.,	
тоест	удвоила	ги	е.	Въобще	такъв	
бум	се	наблюдава	в	цяла	Европа,	
където	 туристите	 за	 последното	
десетилетие	са	се	увеличили	с	500	
млн.	Могат	да	се	дадат	примери	и	
от	други	точки	на	света	като	Тай-
ланд,	който	също	„чупи“	рекорд	по	
привлечени	чуждестранни	туристи	
–	само	през	декември	в	страната	
са	 влезли	 3,5	 млн.,	 а	 местните	
власти	предвиждат	за	2018	година	
да	привлекат	37	млн.	посетители	и	
приходи	от	94	млрд.	долара.	
	 Другият	 фактор,	 които	 подпо-
могна	 ръста	 в	 туризма	 ни	 преди	
три	 години,	 бяха	 геополитически	
процеси,	 свързани	 с	 конфликтни	
точки	 на	 изток	 и	 вълна	 на	 те-
рористични	 актове,	 както	 и	 из-
ключително	 изострените	 тогава	
държавни	отношения	между	Русия	
и	 Турция.	 Традиционни	 до	 този	
момент	дестинации	за	туристи	от	
цял	свят	като	Египет,	Тунис,	Турция	
и	 други	 станаха	 рискови	 с	 оглед	
на	сигурността	там	и	пренасочва-
нето	 на	 туристите	 даде	 положи-
телно	 отражение	 върху	 местния	
сектор.	С	времето	този	благопри-
ятстващ	фактор	 губеше	значение,	
но	 успоредно	 с	 това	 се	 надига-
ше	 вълната	 на	 нискотарифните	
полети	 до	 нашата	 страна,	 които	
доведоха	 до	 бум	 на	 културния	
туризъм	в	 градска	и	историческа	
среда	 в	 началото	 на	 миналата	
година	–	факт,	 който	всеки	може	
да	види	реално	в	центъра	на	Со-
фия	 през	 уикендите.	 Именно	 на	
това	се	дължи	30-процентния	ръст	
на	 пътници	 на	 Летище	 „София“	
през	2017	година.		Днес	този	вид	
туризъм	доближава	размерите	на	
летния	 в	 страната.	 Поради	 горе-
изложените	 обстоятелства	 всяка	
година	имаме	с	над	1	млн.	повече	
чужди	туристи,	влезли	в	страната.	
Туризмът	 формира	 около	 13%	 от	
БВП	за	2016	г.,	а	през	цялата	2017	
г.	 чуждестранните	 посещения	 на	
туристи	 у	 нас	 са	 били	 близо	 8,9	
млн.	 и	 съответно	 постъпленията	
са	в	размер	на	6,8	млрд.	лв.	
 3. военно-промишлен ком-
плекс.
	 България	 е	 изнесла	 оръжие	
за	 близо	 2	 млрд.	 лв.	 през	 2016	
година	 според	 годишния	 доклад	
на	 Междуведомствената	 комисия	
за	експортен	контрол	и	неразпро-
странение	на	оръжията	за	масово	
унищожение.	 Най-голяма	 част	 от	
осъществения	 износ	 е	 за	 Ирак,	
Саудитска	Арабия,	САЩ,	Афганис-
тан	и	Индия.	Другото,	което	прави	
впечатление	от	изнесените	данни,	
е	продуктовата	листа.		

 (Следва)
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Рåклами и îáяви в “100 вåñòи”

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-Метал“ провежда курсове за 
безопасно боравене с огнестрелно оръжие - 066/80-
69-62

раБоТа прЕДлага

фирМа В оБлас-
ТТа на ТуризМа и 
спорТа Търси офис-
сЕкрЕТар с опиТ, 
който да отговаря да 
отговаря на следните 
условия: висше об-
разование; владеене 
на руски и английски 
език; комуникативност.  
предлагаме: заплата 
1000 лв.; бонус па-
кет. CV изпращайте на: 
sport_events@abv.bg. 
[30, 8]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. 
сТроиТЕлни раБоТ-
ници се търсят на тел. 
0988/823-371. [24, 14]

„ДиМас“ аД Тър-
си Да назначи на 
ТруДоВ ДогоВор: 
шофьори на БЕТо-
ноВоз, БЕТонпоМ-
па и ВлЕкач „иВЕ-
ко“. предлагаме: 1. 
Постоянна работа; 2. 
Мотивиращо възна-
граждение; Позицията 
е подходяща За хора с 
опит. За информация: 
0885/803-330. [10, 0]

раБоТа за лятото се пред-
лага на тел. 0888/147-322. 
[11, 9]
гоТВач и сервитьор за 
Узана се търсят на тел. 
0888/147-322. [11, 9]
хоТЕл на морето търси 
камериерка, работник/чка 
кухня, администратор/ка. 
Справки на тел. 0895/763-
172. [10, 10]
Търся хуДожник график 
и портретист. Заплащане 
по договаряне. Справки 
на тел. 0886/211-549 [10, 
10]
фирМа Търси да назначи 
шлифовчици и полировачи 
Справки на тел. 0888/109-
081. [21, 7]

ДраМаТичЕн ТЕаТър 
„Рачо Стоянов“ - Габрово 
търси да назначи: ДВАМА 
ОЗВУЧИТЕЛИ, ДВАМА ОР-
ГАНИЗАТОРИ И ЕДИН ОС-
ВЕТИТЕЛ. Кандидатите да 
имат средно образование. 
Кандидатурите да се зая-
вяват в Дом на културата, 
отдел „Счетоводство”. За 
справки: тел. 0899/180-
926. Срок: 10 юли 2018 г. 
[11, 11]
произВоДиТЕл на изде-
лия от PVC и РЕНО търси 
да назначи екструдеристи, 
шприцьорки и общи ра-
ботници. Справки на тел. 
0888/627-013. [18, 18]
МайсТор гоТВач за бъл-
гарска национална кухня 
- добро заплащане, се тър-
си на тел. 0897/48-23-80. 
[22, 17]
заВЕДЕниЕ Търси серви-
тьор/ки и пицари, може и 
без опит. Справки на тел. 
0899/319-114. [15, 14]
фирМа Търси мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781 [33, 13]
ТЕспоМ аД - гр. Габрово, 
ул. „Бодра смяна“ 1 (до 
КАТ), търси да назначи: 
ЗЪБОФРЕЗИСТИ, СТРУГА-
РИ, ШЛОСЕР МОНТЬОРИ, 
ОПЕРАТОРИ и НАСТРОЙ-
ЧИЦИ на ЦПУ; РАЗКРОЙ-
ЧИК (работа на абкант и 
гилотина); РАЗКРОЙЧИК 
ЛЕНТООТРЕЗНИ МАШИНИ; 
РАДИАЛЧИК. [11, 11]
хора за бране на ма-
лини се търсят на тел. 
0898/801-542. [11, 7]
фирМа „гаБ-шуус“ на-
бира шивачки и ръчници 
на саи. Справки на тел. 
0898/707-515. [6, 6]
гоТВачка за обедно меню 
се търси на тел. 0878/309-
446, след  16 часа [10, 6]

произВоДсТВо на пласт-
масови изделия търси 
работници. Добро възна-
граждение! Справки на тел. 
0897/062-100. [14, 12]
фирМа за производство 
на столове за износ тър-
си дърводелци. Справки 
на тел. 0876/37-77-80, 
0887/39-62-88. [22, 6]
МЕБЕлна фаБрика търси 
двама дърводелци с опит. 
Добри условия и възна-
граждение! Справки на тел. 
0888/217-053. [11, 11]
„каТя колЕВа“ ЕООД тър-
си да назначи професио-
нални шивачки. Приятни 
условия на труд, атрак-
тивна заплата. Справки на 
тел. 0894/504-843. [22, 
11]
МонТьор (МожЕ и без 
стаж) за товарни авто-
мобили се търси на тел. 
0889/501-631. [11, 10]
ТаксиМЕТроВ шофьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 8]
коМплЕкс „приМорско 
КЛУБ“ ТЪРСИ СПАСИТЕ-
ЛИ НА БАСЕЙН и МОРЕ. 
6-дневна работна седмица. 
Заплата 1200 лв. + клас, 
настаняване и храна. Теле-
фон за връзка: 0888/510-
585. [20, 7]
шофьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [11, 8]
проДаВач за зеленчуков 
магазин се търси на тел. 
0897/938-355. [3, 3]
шофьори-пласьори 
и търговски предста-
вители се търсят на тел. 
0894/955-407. [6, 3]
заВЕДЕниЕ Търси сер-
витьорка. Справки на тел. 
0897/584-788. [11, 7]
“форЕсТа МЕБЕл“ 
ЕООД търси да назначи 
мебелисти. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 6]

фирМа Търси Да 
назначи гоТВач/ки, 
поМощник-кухня, 
чисТачки. Справки 
на тел. 0894/788-578 
[12, 6]

пицария „ТЕМпо“ търси 
сервитьор/ка. Справки на 
тел. 0879/188-010. [11, 6]
заВЕДЕниЕ Търси серви-
тьор/ка и готвачки. Справ-
ки на тел. 0884/969-753. 
[9, 4]
заВЕДЕниЕ В кв. Тренда-
фил търси помощник-кухня 
и сервитьорка. Справки на 
тел. 0894/325-005. [4, 3]
фирМа Търси общ ра-
ботник до 50 години. За-
плата 600 лева. Справки 
на тел. 0887/785-662. [4, 
4]
фаБрика за дървени 
играчки търси шлайфист-
ка, бояджия, дърводелец. 
Справки на тел. 0888/675-
878. [4, 3]
хоТЕл В Китен търси да 
назначи миячка в ресто-
рант. Заплата - 900 лв. 
Платени осигуровки. Оси-
гурени храна и нощувки. 
Справки на тел. 0886/736-
968. [11, 2]
склаД за дрехи и мебе-
ли втора употреба „Хоби“ 
търси млади и отговорни 
мъже за товаро-разтовар-
на дейност. Постоянна ра-
бота, отлично заплащане. 
Справки на тел. 0888/761-
672. [11, 4]
счЕТоВоДна канТора 
търси счетоводител с ико-
номическо образование. 
Молба и автобиография 
изпращайте на e-mail: 
Konto-expert@b-trust.org. 
Срок за подаване на доку-
менти: 15 юли 2018 годи-
на. [5, 1]
„конТо-ЕкспЕрТ“ ЕооД 
търси чистачка за офис 
в идеален център – ви-
соки изисквания. Справки 
на телефони 066/804-066, 
GSM 0879/926-030. [5, 1]
грил-паВилион прЕД 
„Кауфланд“ търси прода-
вач-консултант за месеци-
те юли и август на 4 часа 
(вечер). Справки на тел. 
0887/907-032. [6, 2]

фирМа „МЕгасТрой 
2014“ Търси Да на-
значи БагЕрисТ и 
шофьор каТЕгория 
„C“. За повече инфор-
мация: 0877/270-191. 
[11, 1]

МЕБЕлна къща „Саракта“ 
търси монтажник за посто-
янна работа. Справки на 
тел. 0885/344-425. [9, 1]
жЕна за домакинска 
работа се търси на тел. 
0897/660-978. [3, 2]
хоТЕл „БожЕнци“ търси 
да назначи работник нощ-
на поддръжка. Справки на 
тел. 0898/74-78-97. [11, 1]
Get Cash търси кредитни 
консултанти. Справки на 
тел. 0899/682-962. [12, 1]
МЕхана „фЕнЕриТЕ“ 
търси да назначи серви-
тьор/ка, миячка, готвачка 
студена кухня и пърленки. 
Справки на тел. 0897/949-
983. [12, 1]
проДаВач-консулТанТ 
В магазин за бързооборот-
ни стоки в кв. Трендафил. 
Работа на две смени. Из-
исквания: опит, компютър-
на грамотност. Справки на 
тел. 0882/15-15-16. [3, 1]
„поДЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси общ работник. 
Справки на тел. 0884/854-
354. [5, 1]
склаД за дрехи втора 
употреба търси общи ра-
ботници, докери. Справки 
на тел. 0889/317-730. [6, 
1]

фирМа „МЕгасТрой 
2014“ ЕооД Търси Да 
назначи сТроиТЕ-
лЕн ТЕхник. За пове-
че информация: 0877/ 
270-191. [12, 1]

оБща раБоТничка се 
търси на тел. 0899/440-
639. [3, 1]
фирМа Търси мебелист, 
дърводелец. Справки на 
тел. 0887/206-708. [6, 1]
„озЕкс” Търси гладачи/
чки и шивачи/чки. Може и 
без опит. Справки на тел. 
066/804-421. [12, 1]
заВЕДЕниЕ Търси по-
мощник-кухня. Справки на 
тел. 0876/463-627. [11, 
1]
жЕни за бране на ма-
лини се търсят на тел. 
0898/801-542. [11, 1]
фирМа Търси шофьор-
пласьор за разнос на 
минерална вода. Запла-
щане: до 1000 лв. Справ-
ки нат ел. 0887/875-652. 
[11, 1]
Миг МирослаВ сТойчЕВ 
Габрово търси да назначи 
на постоянен трудов дого-
вор шофьор/ пласьор 
на стоки. Изисквания към 
кандидатите: Средно об-
разование, свидетелство 
за управление на МПС, 
умение за работа в екип, 
организираност, експеди-
тивност и отговорно отно-
шение към работния про-
цес.  Телефон за връзка: 
0893/383-621.

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

работа предлага; курсове; автопазар; заеми; счетоводство; превози

аВТоМоБили проДаВа
форД ЕскорТ, 1.6, 16 
V, 1994 г., климатик, за 
900 лева се продава на 
тел. 0896/737-453. [18, 
16]
ТаксиМЕТроВи аВТо-
МоБили се продават на 
тел. 0896/644-577. [11, 
8]
рЕно 19 - дизел, МожЕ 
и за часТи, се продава 
на тел. 0888/917-314. [6, 
3]

аВТочасТи/Магазини
кърпЕж на автомобили 
- тел. 0882/407-493. [12, 
1]
акуМулаТори - 180 Ah, 
в гаранция, 350 лева, се 
продават на тел. 0886/23-
73-88. [2, 2]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. прЕДлага 
сЕрВизна ДЕйносТ и 

ДЕнонощна пъТна по-
Мощ. Справки на тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [13, 2]

аВТоуслуги
ниски цЕни! сЕрВиз 
за гуМи - МонТаж, 
ДЕМонТаж, Баланс и 
рЕМонТ на ДВигаТЕли, 
хоДоВа часТ, скорост-
ни кутии, спирачки и др. 
Намира се в Индустри-
ална зона, след „Булкар-
то“, срещу метанстан-
цията. Справки на тел. 
0896/601-408. [11, 1]

аВТоМоБили 
поД наЕМ

„VaIKaR ReNtaCaR“ 
аВТоМоБили поД 
наЕМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

аВТоМоБили сЕ да-
ват под наем на тел. 
0896/644-577. [11, 8]

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от място 
се изкупуват - справки на 
тел. 0899/092-510. [22, 
16]

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

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.

0899/960 561За контакти: Галина Лазарова:

ДаВа заЕМ
крЕДиТи -  тел . 
0897/219-833. [33, 2]
заЕМ ДнЕс - тел. 
0898/970-820. [11, 1]
най-прЕДпочиТаниТЕ 
крЕДиТи са при нас с 
еднократна вноска - тел. 
0894/547-397. [5, 1]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м, се предлага на тел. 
0899/377-924
прЕВоз с бус се предла-
га на тел. 0877/555-708.
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне, 

пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други теж-
ки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, стро-
ителни отпадъци до смети-
щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448
услуги с бус, багер и 
самосвал се предлагат на 
тел. 0893/511-154. [33, 
23]
прЕВози на хора и то-
вари: в града - 15 лв., 
0.40 лв./км междуград-

ско, се предлагат на тел. 
0878/650-456. [11, 7]
прЕВоз на автомобили 
до 2.0 т до всяка точ-
ка. Най-ниски цени! Тел. 
0896/303-766, 0896/217-
117. [12, 6]
ТранспорТ със самос-
вали - 5, 3.5, 2.5 тона, 
се предлага на тел. 
0877/099-796. [11, 8]
ТранспорТ - 2 бр. са-
мосвали, 3.5 тона, 2.5 
тона, се предлага на тел. 
0877/099-796. [11, 7]

о Б я В а
за ПриЕМанЕ на ОркЕСТранТи на вОЕнна 

СлУЖба на лица, завЪрШили 
ГраЖДанСки СрЕДни 
или виСШи УЧилиЩа

 Със заповед № ОХ – 391/08.05.2018 г. на минис-
търа на отбраната на република българия е разкрита 
процедура по обявяване на 14 вакантни длъжности 
за сержанти - вОЕнни ОркЕСТранТи в Гвардей-
ския представителен духов оркестър на национал-
ната гвардейска част, в духови оркестри от Сухопът-
ни войски и в Представителния духов оркестър на 
военновъздушните сили.
 Длъжностите, които могат да се заемат, са:
 „Оркестрант ІІІ група” в Гвардейски представи-
телен духов оркестър” на военно формирование 
54800-София
 „Оркестрант ІІІ група” в представителен духов 
оркестър на Сухопътни войски” от състава на воен-
но формирование 42830-София, 34750 –карлово, 
22220-Сливен
 „Оркестрант ІІІ група” в представителен духов 
оркестър на ввС от състава на военно формирова-
ние 28000-Граф игнатиево”.
 Допълнителни изисквания за длъжността:
инструмент тромпет, кларинет, туба, баритон, цу-
гтромбон, валдхорна, саксофон или ударни инстру-
менти. 
 ДОКУМЕНТИ	СЕ	ПРИЕМАТ	ДО	27	ЮЛИ	2018	
г.	 ВЪВ	 ВОЕННО	 ОКРЪЖИЕ	 –	 ГАБРОВО,	 ул.	
„Софроний	Врачански”	1А

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

16/05

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

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

 
        

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

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

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

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

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

ВЕТЕринари
Д-р росЕн ДиМи-
ТроВ - ВЕТЕринарна 
аМБулаТория и зо-
оМагазин - прегледи, 
лечение, профилактика, 
изкуствено осеменява-
не - Габрово, ул. „Сте-
фан Караджа“ 19, срещу 
Автогарата, до Уникс, 
справки на тел. 066/806-
140, GSM 0888/671-905, 
0897/897-822.



54 юли 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 12 500 лв
Баждар, 21 м2 9 100 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

1-ст., Колелото, 40 м2, ет.7/8, ТЕЦ 30 000 лв
2-ст., Брянска, 80 м2,ет. 2/3,за ремонт 51 000 лв
2-ст., Еса, 62 м2, ет.13/13, южен, тухлен, PVC 
REHAU, след ремонт; пор. кухня 52 990 лв
2-ст., Лъката, 6 м2, ет. 2, НС, обз. 42 500 eu
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2,ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3-ст., Варовник, за ремонт, 80м2, ет. 1, над гара-

жи, гараж 29 м2 , таван 65 000 лв
3 ст., Тлъчници, 98 м2, ет.5/5 44 157 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 137 000 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.3/8, за ремонт,газ 63 000 лв
3-ст.,Ш.мост, 105 м2,етаж от къща, след 
ремонт,газ+гараж+едностаен 39 м2,  157 000 лв
3-ст., Център, 87 м2, ет. 4/4 53 000 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
Бичкиня, 2-ет., 306м2 РЗП, 410м2 двор 646 м2 , 
гараж, стопанска постройка 65 600 лв
Радичевец,2 къщи, 67м2 ЗП,двор 324м2 15 315 eu
Боженци, 140 м2 РЗП, двор 700 м2 56 000 eu
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Пенчевци, стара, с плочи, 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
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 90 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Борово, 2-ет., РЗП 106 м2, за основен ремонт, 
или събаряне, двор 192 м2 11 200 лв.
Велчевци, 2-ет., РЗП 250 м2, за основен ремонт, 
панорама, двор 539 м2 33 200 лв
Стойчовци, 130-годишна къща, отлична реставра-
ция, обзаведена  двор 2739 м2 172 200 лв
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 139 500 eu
Къща на 3 км от Центъра ,240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 188 000 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 220 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu

ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ
Борово, 542м2, газ 7 617 eu
Борово, 192м2, стара сграда 5 600 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,  16 900 лв
Горни Бакойци, УПИ, 720 м2,  7 900 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, 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 7 500 лв

Тлъчници, УПИ 248 м2 9 900 лв
БИЗНЕС ИМОТИ

Произв. сграда 105 м2, отстъпено право на 
строеж, в центъра 27 000 eu
Дърводелска фабрика, Млечево 166 000 лв
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320 м2 дог.
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, нощен клуб 80 м2 39 000 eu
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 52 600 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
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ 
ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАСНЕ-
МАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР 
В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДА-
ВАНЕ НА ИМОТ 

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
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
Габрово, на пешеходната 
улица, се продава на тел. 
0888/280-240. [11, 11]
иМоТ - две къщи, гараж, 
в идеален център се про-
дава на тел. 0885/150-
760. [25, 5]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
110 кв. м, идеален цен-
тър, таванско помещение 
и маза, се продава на тел. 
0896/672-888. [12, 6]
къща В село Драганов-
ци се продава на тел. 
0888/222-436. [11, 10]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава на 
тел. 0885/733-225. [11, 
4]
спЕшно! къща - 120 
кв. м, се продава на тел. 
0878/860-411. [5, 4]

ДВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
панелен, в района на Еса 
- Габрово, саниран, PVC 
дограма, 7 етаж (непо-
следен), с асансьор, цена: 
37 000 лв., се продава на 
тел. 0898/503-899. [11, 
4]
къща с гараж и дворно 
място се продава на тел. 
0885/535-668. [4, 4]
БоксониЕра В центъ-
ра се продава на тел. 
0887/278-095. [3, 3]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [13, 
2]
МясТо - 1 декар, УПИ, 
в кв. Русевци, идеално 
за строеж, за 15 000 
евро се продава на тел. 
0889/909-727. [7, 4]
къща с голям двор в 
село Златевци се прода-
ва на тел. 0878/924-690. 
[5, 2]
апарТаМЕнТ - 165 кв. 
м, ново строителство, 
кв. Тлъчници, за 80 000 
лв. се продава на тел. 
0878/515-080 [13, 2]

апарТаМЕнТ, 57 кв. м, 
Трендафил, 2, 6 етаж, 
панел, PVC, ТЕЦ, външна 
изолация, за 41 000 лева 
се продава 0890/305-005 
[10, 3]
къща В кв. Недевци, 
на главен път, изгод-
но се продава на тел. 
0877/679-702. [5, 2]
къща В село Лесичарка 
се продава или заМЕня 
за апарТаМЕнТ. Справ-
ки на тел. 0898/847-480, 
0889/760-013. [20, 1]
апарТаМЕнТ на Колело-
то спЕшно се продава 
на тел. 0887/954-989. [4, 
2]
апарТаМЕнТ - 116 кв. м, 
тухла, в центъра се прода-
ва на тел. 0897/556-676. 
[12, 2]
нЕзаВършЕна Вила в 
село Борики за 20 000 
евро се продава на тел. 
0884/743-754. [11, 1]
къща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
155 кв. м, за 33 333 
лв. се продава на тел. 
0888/450-180. [11, 1]

ДаВа поД наЕМ
ноВи и реновирани офи-
си в сградата на ОББ се 
отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [33, 32]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
до „Билла“ - обзаведен, 
се дава под наем на тел. 
0894/427-033. [9, 5]
иц, Магазин/офис, до-
говаряне, дава под наем 
тел. 0888/378-193. [6, 5]
рпк „райпо“ дава под 
наем: магазин за храни-
телни стоки, помещения 
за складове или мал-
ко производство. Тел. 
0877/65-30-00. [15, 4]
апарТаМЕнТи сЕ да-
ват под наем на тел. 
0882/381-478. [11, 8]
ДВусТаЕн полуоБза-
ВЕДЕн апартамент в кв. 
Палаузово - цена: 170 
лева, дългосрочно се от-
дава под наем на тел. 
0886/851-016. [7, 7]
иДЕалЕн цЕнТър, дву-
стаен обзаведен - тел. 
066/87-61-08. [6, 3]
Магазин В идеален цен-
тър се дава под наем на 
тел. 0896/737-337. [3, 3]

съкВарТиранТ До Ези-
кова гимназия във Велико 
Търново се търси на тел. 
0887/818-375. [3, 3]
съкВарТиранТки Мо-
МичЕТа до Езикова гим-
назия във Велико Тър-
ново се търсят на тел. 
0889/681-042. [3, 3]
МЕБЕлно оБзаВЕДЕн 
апартамент в топ център 
се дава под наем на тел. 
0878/924-690. [5, 2]
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [26, 3]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- обзаведен, на Еса се 
дава под наем на тел. 
0899/721-870. [6, 1]
саМосТояТЕлна сТая 
дава под наем 066/86-53-
86, 0898/282-626. [2, 1]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0888/68-50-86. [3, 1]
Магазин В кв. Борово 
се дава под наем на тел. 
0899/194-874. [11, 1]
офис на ул. „Аврам 
Гачев“ № 3, ет. 1, се 
дава под наем на тел. 
0888/225-891. [11, 1]

Търси поД наЕМ
гараж сЕ търси под наем 
на тел. 0895/612-533. 
[11, 7]
чЕТиричлЕнно сЕМЕй-
сТВо търси под наем етаж 
от къща - тел. 0896/142-
872. [2, 2]

иМоТи купуВа
панЕлЕн апарТаМЕнТ 
до 25 хиляди лева се ку-
пува на тел. 0897/949-
076. [2, 1]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - 0887/547-499, 
0878/513-655.
гори сЕ купуват на тел. 
0895/474-222. [33, 13]
гори сЕ купуват на тел. 
0893/511-154. [33, 23]

изкупуВа гори - справ-
ки на тел. 0894/211-512. 
[22, 1]

зЕМи
зЕМЕДЕлска зЕМя се 
купува на тел. 0894/474-
470. [11, 3]

унаслЕДяВанЕ
Търся ВъзрасТни хора 
за доизглеждане с цел на-
следяване на имот. Тел. 
0886/098-310. [11, 11]

нощуВки
нощуВки В топ център 
- 10 лв., се предлагат на 
тел. 0876/731-419. [22, 
17]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 3]

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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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
кърТи  - 0878/943-895
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
рЕМонТ на покриви и на-
веси - тел. 0889/506-272. 
[22, 17]
напраВа и ремонт на 
покриви, улуци, обшив-
ки, измазване на комини, 
капаци, саниране и др. 
Бързо и качествено! Тел. 
0888/020-187. [22, 11]
ДрЕнажи, поДпорни 
стени, хидроизолации, 
топлоизолация, покриви - 
тел. 0897/390-194. [22, 
11]
съБарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
11]
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 10]
рЕМонТ на покриви, по-
кривни изолации, тенеке-
джийски услуги, улуци - 
тел. 0876/461-277. [25, 8]
кърТи, проБиВа, извоз-
ва - тел. 0895/707-050. 
[11, 8]

цялосТни рЕМонТи 
на апартаменти, къщи - 
справки на тел. 0887/35-
70-39. [11, 8]
БЕТон, кофраж, армату-
ра, подпорни стени, дрена-
жи и изкопни работи - тел. 
0887/35-70-39. [11, 7]
съБарянЕ на плевни, 
стари сгради, извозване 
на отпадък - тел. 0895/70-
70-50. [11, 7]
ДуВари, плочници, ка-
менни стъпала, замазване 
капаци - тел. 0889/986-
670. [3, 3]
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕДлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [13, 2]
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, улуци, хи-
дроизолация, дренаж, са-
ниране и др. - 0895/810-
504. [7, 2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, БояДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
МонТаж на ламинат, 
паркет, циклене - тел. 
0897/978-762.
ВароВи Мазилки, за-
мазки, топлоизолация - 
тел. 0888/167-755. [22, 
13]

Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, терако-
та, монтаж (ламинат, кар-
тон) - тел. 0876/130-074. 
[15, 14]
БояДисВаМ, шпакло-
ВаМ. Телефон за връзка: 
0898/802-152. [5, 3]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
Външни Топлоизола-
ции - алпинисти, собстве-
но скеле - тел. 0898/569-
486.
Топло и и хидроизолации 
на най-добри цени от ал-
пинисти, скеле и гаранция 
за качество - 0897/931-
088 [33, 8]

хиДроизолации
софи - хидроизолации с 
PVC мембрана, сертификат 
за изпълнение Швейцария, 
Гаранционен срок 10 годи-
ни - 0888/314-533.

хиДроизолация на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [11, 2]

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 се пред-
лагат на тел. 066/80-85-
39.

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

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
Ел. инсТалации - тел. 
0877/367-852. [33, 18]
ДрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 32]

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

коМиночисТач  - 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик - 0893/220-509 [11, 
3]
Вик-поДДръжка - тел. 
0882/407-493. [12, 1]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
al и PVC дограма. Ка-
чество на живот от Гер-
мания. Позволете ни да 
внесем уют и топлина във 
Вашия дом. Калчев, тел. 
0896/009-690. [5, 1]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]
попраВяМ Ел. уреди - 
0894/220-509 [11, 3]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими, 
дивани - справки на тел. 
0896/741-416, 0896/741-
415.
почисТВанЕ на домове 
и офиси - тел. 0893/604-
886. [11, 10]
почисТВанЕ на тавани, 
мази, гаражи и др. - тел. 
0895/812-830. [12, 7]

косЕнЕ
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[22, 18]
косЕнЕ на трева и трев-
ни площи и храсти. Из-
рязване и събаряне на 
опасни дървета. Телефони 
за връзка: 0895/193-066, 
0897/747-155. [22, 8]
касТрЕнЕ, косЕнЕ, по-
чистване - тел. 0893/204-
909. [7, 4]
косЕнЕ на дворни и 
по-големи площи - тел. 
0896/858-859. [11, 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 - 0892/775-774.
ВсякакъВ ВиД ВиК и 
ел. услуги се извършват 
на тел. 0876/000-084. 
0895/459-339.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, справик на тел. 
0884/942-942.

почисТВанЕ на дворове, 
събаряне и строителство 
- тел. 0892/088-932. [33, 
27]
ДърВоДЕлски услуги - 
тел. 0899/390-031. [22, 
15]
МЕТални консТрукции 
и цветни метали заваря-
ва - тел. 0885/724-671. 
[11, 7]
кран-саМосВал, прЕ-
нос товари, монтаж, де-
монтаж - тел. 0877/099-
796. [11, 8]

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

граДини, БасЕйни

ланДшафТЕн Ди-
зайн, офорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
ДВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.
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кУХнЕнСки
ШкафОвЕ 
ОфиС 
МЕбЕли 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТиПОви 
и ПО ПрОЕкТ 
на клиЕнТа

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472

нацЕпЕни ДърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, 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 се про-
дават на тел. 0886/652-
152
ДърВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
ДърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
ДърВа за огрев се про-
дават на тел. 0879/972-
114. [33, 25]

ДъБоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
нарязани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
ДърВа нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 32]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 80 лв., метрови 
- 70 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [33, 23]
гоТоВи ДърВа за печ-
ки и камини продава тел. 
0893/390-253. [33, 13]
„цВЕТи сТил“ ЕООД 
продава дърва за огрев: 
метрови - 70 лв./куб. м, 
нарязани - 80 лв./куб. м. 
Тел. 0896/741-763. [11, 
6]
ДърВа за огрев: наряза-
ни - 80 лв./куб. м, метро-
ви - 70 лв./куб. м, се про-
дават на тел. 0896/735-
859. [11, 6]

сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 10]
салкъМ (акация), на-
рязани за печки и ками-
ни, цена: 70 лв./куб. м, 
безплатен транспорт, се 
продава на тел. 0896/735-
859. [11, 5]
нарязани ДърВа салкъм 
(акация) - цена: 70 лв./
куб. м, безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0896/741-763. [11, 5]
рЕжа ДърВа - тел. 
0894/220-509 [11, 3]
рязанЕ и цепене на 
дърва на 6 лева - тел. 
0877/031-719, 0895/122-
702. [11, 2]
ДърВа - метрови, наря-
зани и нацепени (бук) 
се продават на тел. 
0894/211-512. [22, 1]
„флинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [24, 1]

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА
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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.

проДаВа Машини
ярМоМЕлка с циклон се 
продава на тел. 0887/273-
110. [3, 1]

проДаВа МаТЕриали
цигли - цена: 0.20 лв., 
1000 броя, се продават на 
тел. 0899/213-767. [22, 
18]
цигли - двуканални, 
бели, 0.30 лв., се прода-
ват на тел. 0897/952-511. 
[11, 7]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 10]

проДаВа разни
оВчЕ Мляко и сирене се 
продават. Машинно доене. 
Възможна доставка. Тел. 
0896/544-494. [22, 7]
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 10]
цисТЕрни - 1 тон, 
се продават на тел. 
0888/942-095. [11, 4]

казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [6, 2]
PVC ДограМа със стъкло-
пакета, годна за употреба, 
на цена по договаряне се 
продава на тел. 0885/92-
46-04. [3, 2]
плъТна МЕТална врата 
2.60/2.40 м се продава на 
тел. 0888/854-160. [5, 1]

ВинарсТВо

Винарска изБа ка-
райсЕн проДаВа 
ВиноМаТЕриал (ка-
лЕнка): до 300 литра  
- цена 0,70 лв.; до 
600 литра  - 0,63 лв.; 
над 600 литра  - 0,60 
лв.; наД 300 лиТра + 
Бонус 3 лиТра Вино 
по изБор (саМо В 
изБаТа) - справки 
на тел. 061/32-2459, 
0888/520-053. [25, 
11]

жиВоТни проДаВа
Малки прасЕТа се про-
дават на тел. 0898/760-
208. [11, 9]
Малки прасЕТа и пи-
лета се продават на тел. 
0889/880-606. [11, 11]
осЕМгоДишЕн кон 
- скопен, и тригодишен 
пръч се продават на тел. 
0899/292-572. [3, 3]
агнЕТа, ярЕТа и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [11, 4]

ДВЕ кози и една овца - 
дойни, и пръч на година и 
половина изгодно се про-
дават на тел. 0886/860-
610. [3, 1]
кон, каруца се продава 
на тел. 0878/600-370. [5, 
1]

зЕМЕДЕлска ТЕхника
изгоДно! зЕМЕДЕлска 
ТЕхника, дискови брани, 
сеялки, балировачка про-
дава тел. 0894/52-52-58. 
[5, 4]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
хлаДилници, пЕчки, 
перални, желязо - всяка-
къв вид, се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [33, 
29]
счупЕни и неработещи 
мобилни телефони се из-
купуват на тел. 0899/601-
429. [11, 7]
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 10]
хлаДилници, пЕчки, 
перални, желязо - всяка-
къв вид, се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [33, 
2]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [22, 10]

 ВоДораВно: Каланетика. Абакан. Ринолог. Тарапана. 
Сини вир. Киносалон. Китан. Танин. НАМИ. Банат. Динас. 
Менен. Ротатор. Комити. Шут. Ролан (Ромен). Лада. Раб. Кин 
(Едмунд). Боле. Арг. Багер. Никодимов (Аспарух). Оран. Корен. 
Перу. Каракал. Нин (Хоакин). Фелах. Тетанус. Барака. Зов. 
Нанос. Никанор. Вая. Лев. Талит. Барнс (Джон). Рапан. Ронин. 
Атар. Камен. Рана. Локатор. Матис (Анри). Дал (Владимир). 
Рикалин (Нииколай). Рата. АЕК. Радар. Коралов (Емил). Рок. 
Сом. Педал. Бемол. „Меган”. Вилан. Тамили. Алигатори. Батак. 
Рафия. „КамАЗ”.
 оТВЕсно: Карикатура. Арова (Соня). Оперета. Линин. Та-
гор (Рабиндранат). Варак. Комат. Санитар. Берат. Янтар. Кома. 
Новатор. Ракен („Тереза Ракен”). Сатир. Лик. Пелин. Ток. 
Натал. Рокас. Тор. Далин (Мартин). Ланер (Йозеф). Радомир. 
„МИГ”. „Титаник”. Новак. Ламе. Канон. Конус. Памир. Гаф. Ка-
тинар. Борис. Таман (Густав). Пали. Анис. Лоден. Нанет („Но, 
но Нанет”). Кания. Барон. Калин. Бил. Нирод (Фьодор). Бас. 
Модем. Факир. Саравак. Капанема. Оператор. Талита. Калани. 
Авелан (Фьодор). Надал (Рафаел). Лом. Манометър. Раковина. 
О`Хара (Джон). Нанини (Джана). Глухар. „На лов”. Низ.

отговори на сканди от бр. 151, вторник
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лЕкари
Д-р гЕорги ТаБакоВ - очЕн 
каБинЕТ - ул. „Тотю Иванов“ 
25 - прегледи на деца и въз-
растни, поставяне на меки и 

твърди контактни лещи - по-
неделник до петък - от 9 до 
18 ч.; събота и неделя - след 
уговорка на тел. 066/80-32-
37
Д-р Марина санкЕВа, спЕ-
циалисТ кожни и ВЕнЕри-
чЕски БолЕсТи, ЕсТЕТична 
ДЕрМаТология, гр. Габрово, 
ул. „Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и петък от 
10.00 до 17.00 часа. Записва-
не на тел. 066/800-140
Д-р БалникоВа - кожен ле-
кар - тел. 0888/878-193.

психиаТър и нЕВролог. 
Д-р ТрифоноВ, Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ № 12-А, 
справки на тел. 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕ-
РЕНИЯ.
Д-р йорДжЕВа - кожен 
лекар - справик на тел. 
0888/544-046.

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Маса-
жисТки - 0876/735-596. [22, 
20]

запознансТВа
пЕнсионЕр Търси жена за съжител-
ство - 0877/243-413. [5, 1]
Търся саМоТна жена - тел. 0899/016-
144. [3, 1]

ЕроТика
МоМичЕ за забавление - 0893/790-
801. [7, 6]
прЕДлагаМ ЕроТични масажи само 
за сериозни хора на мой терен, мно-
го са сочни масажите - Габриела, 
0895/039-942. [11, 10]
услуги за мъже - тел. 0885/885-279. 
[5, 1]

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ И ФРЕНСКА РИВИЕРА - 01-
10.09, 949 лв.
ФЕСТИВАЛ НА СРЪБСКАТА СКАРА - 02.09 - 137 
лв., 2 дни, 1 нощувка
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 01-02.09-89 лв., 2 
дни/1 нощувка на НВ
КАПАДОКИЯ - 04-09.09;19-24.09;575 лв.,6 дни/5 НВ
ИТАЛИАНСКИ РЕНЕСАНС - 04-08.09,485лв.,5 дни/3 ВВ
ДУБРОВНИК, БУВА, КОТОР - 06-09.09, 365 лв., 4 
дни/3 нощувки на ВВ
ДО ПАНАГЮРСКОТО ЗЛАТО - 07-09.09,115 лв.,3 дни/2 НВ
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 08-09.09; 27-28.10, 141 
лв., 2 дни/1 нощувка 
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА, ПЕЩЕРАТА „ПОСТОЙНА ЯМА“ 
- 13-16.09, 419 лв., 4 дни
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 14-16.09;12-14.09,129 лв.,2 НВ
ЯЗОВИР „БЕЛМЕКЕН“ - 14-16.09, 135 лв., 2 НВ
ОХРИД, СТРУГА, СКОПИЕ - 21-24.09,179 лв.,2 ВВ

ВЕНЕЦИЯ, БОЛОНЯ, РИМ, СИЕНА, ПИЗА, ФЛОРЕН-
ЦИЯ - 17-23.09,719 лв.,7 дни/6 нощ. ВВ
МАНАСТИРИТЕ В РУМЪНИЯ - 22-24.09, 235 лв. 3 
дни/2 нощувки на ВВ
БУДАПЕЩА, ЕГЕР, ТОКАЙ - 27-30.09-269 лв., 4 
дни/3 нощувки на ВВ
С. ЗЛАТОЛИСТ, ПРЕПОДОБНА СТОЙНА, САНДАН-
СКИ, МЕЛНИК - 28-30.09, 135 лв., 2 НВ
СОЛУН, МЕТЕОРА - 28-30.09, 235 лв., 3 дни/2 ВВ

ПОЧИВКИ
ПОЧИВКА В ПАМПОРОВО - 08-12.08; 22-26.08,  
225 лв., 4 пълни пансиона
ПОЧИВКА НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО - 15-19.08 
265 лв., 3 НВ
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ - 16.07;23.07; 06.08; 
13.08;20.08;27.08;03.09, 235 лв., 6 дни/5 нощ. НВ
КАВАЛА И ТАСОС - 06-09.09, 295 лв., 3 НВ
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

22/06

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

02/07

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ ЗА 1 ДЕН - 07.07,/11.08., 40 лв.
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 28.07./25.08., 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 27.07./17.08., 149 лв.                                                   
ИСТАНБУЛ - 3дни/2 нощ.,19.07./02.08., от 145 лв
ОХРИД - 4 дни/3 нощувки, зак. и веч., 19.07. - 259 
лв., 21.09. - 2 нощувки със закуски, 195 лв.
БУДАПЕЩА-ВИЕНА - 05.09., 299 лв.
НИШ-БЕЛГРАД-ПИРОТ - 07.09., 229 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 27.09., 199 лв.
ЛЮБЛЯНА-ПОСТОЙНА-ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА - 20.09.,369 лв.
ДУБРОВНИК - 3 нощ.,зак.и вечери,20.09.,370 лв.
МИНИ ПОЧИВКА НА ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ                                                                              
- 04.09., 4 нощ. - 360 лв., 20.09.,3 нощ. - 275лв
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
МЕТЕОРА -СОЛУН-ВЕРГИНА -ЕДЕСА -РИЛСКИ                                                                        
МАНАСТИР - 11.07.,3 нощувки със закуски,275лв

БАНСКО - почивка с възможност за участие в Межд. 
джаз фестивал - 04.08, 4 нощ., зак., веч., 270 лв.
О. КОРФУ - 5 дни/3 нощ., зак., веч., 06.09./20.09., от 270 лв.
О. ЛЕФКАДА - 6 дни/4 нощ., 26.09., 350 лв.
АЛБАНИЯ И МАКЕДОНИЯ - 12.09., 3 нощ., 300лв
О.КОРФУ - 04.10., 3 нощ., зак.и вечери, 270 лв.
АТИНА - 09.10., 4 нощувки, 380 лв.
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ С ТРАНСПОРТ ОТ ГАБРОВО 
- 16.07./23.07./6.08./13.08./20.08/27.08./03.09 - 5 
нощувки, закуски, вечери, 245 лв.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГАБРОВО 
ПРОХОДНА ПЕЩЕРА/ОЧИТЕ НА БОГА/-ТРОЯНСКИ 
МАНАСТИР -1 ден,18.08.-23 лв., ВЕЛИНГРАД-ЛЕЩЕН-
ОГНЯНОВО-КАВАЛА-БАНСКО - 3 дни/2 нощ. 06.09.,123 
лв., ДЕВИН-ДЯВОЛСКОТО ГЪРЛО-ЯГОДИНСКА ПЕЩЕРА-
ОРЛОВО ОКО - 2 дни/1 нощ., 13.10.,77 лв, СЕДЕМТЕ 
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 13.07/17.08/07.09,155 лв.                                     
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR 

sviat@mail.bg

 
        

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, 066/800151

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM

30/05

димитъР 
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	 Поставените	 въпроси	
са	 многопосочни	 и	 ес-
тествено	в	настоящия	ма-
териал	ще	маркирам	само	
някои	аспекти.	
	 В	 специализираната	
литература	 се	 	 смята,	 че	
разводът	 като	 	 стресо-
во	 събитие	 отстъпва	 по	
значимост	 само	 на	 без-
възвратната	 	 загуба	 на	
близък	човек.	В	миналото,	
предвид	 неравноправния	
статус	 на	 половете	 и	фи-
нансовата		зависимост	на	
жената	от	мъжа,	по-рядко	
се	е	стигало	до	разпад	на	
семейството.	 При	 амери-
канските	 бракове,	 склю-
чени	 през	 1890	 година,	

около	 10%	 са	 завършили	
с	 развод.	 За	 сключени-
те	 през	 1920	 година	 про-
центът	 е	 около	 осемна-
десет,	 а	 за	 тези	 от	 1950	
година	 -	 тридесет.	 През	
80-те	 години	 вече	 всяка	
втора	двойка	се	разделя.	
В	 правното	 пространство	
като	 най-чести	 причини	
се	 посочват:	 алкохолна	
злоупотреба;	 бруталност	
(физическо	 насилие);	 из-
невяра;	 несходство	 в	 ха-
рактерите.	 Практически	
всичките	 тези	 причини	
са	следствия,	които	обик-
новено	 не	 се	 анализи-
рат	 и	 не	 се	 установяват	
действителните	 причини,	
а	именно:	проблеми	с	ос-
мислянето;	 с	 реализира-
нето	 на	 личностов	 потен-
циал;	 с	 ранжирането	 на	
ценности	 и	 интереси	 и	 т.	
н.	Водеща	причина	за	все	

по-многобройните	неудачи	
на	интимните	двойки	е	не-
информираността	относно		
феномените	 влюбване	 и	
любов	 -	произволното	им	
смесване	 и	 некомпетент-
но	интерпретиране.	
	 Как	 децата	 на	 разве-
дени	родители	се	адапти-
рат	в	новата	и	болезнена	
ситуация?	
	 Обикновено	 такива	
деца	са	натоварени	с	по-
вече	 домакински	 задъл-
жения	и	това	може	да	се	
приеме	като	позитив,	ако	
е,	разбира	се,	натоварва-
нето	 в	 разумни	 граници.	
Паралелно	 с	 това	 обаче	
често	 самотният	 родител	
споделя	 с	 детето	 си	 ин-
формация,	 която	 е	 несъ-
размерна	за		неговата	ка-
лендарна	 и	 интелектуал-
но-паметова	възраст.	Това	
изгражда	 от	 една	 страна	
децата	 като	 личности,	
които	по-лесно	поемат	от-
говорност	 и	 са	 способни	
на	по-голяма	автономност	
при	 вземане	 на	 решения	
в	проблемни	ситуации.	От	
друга	страна	те	са	с	пови-
шена	чувствителност	и	не	
изживяват	 в	 достатъчна	
степен	 полагащите	 им	 се	
детски	 емоции.	 С	 други	
думи,	в	някаква	степен	те	
преждевременно	 узряват	
за	 света	 на	 възрастните.	
Емоционалното	 състоя-
ние	 на	 малкия	 човек	 е	
в	 правопропорционална	
зависимост	 от	 културата	
на	раздялата	и	последва-
лите	 я	 отношения	 между	
бившите	съпрузи,	от	емо-
ционалната	 компетент-
ност	за	справяне	на	роди-
теля,	при	който	е	оставен	
за	възпитание.	
	 В	личната	си	терапев-
тична	 практика	 съм	 имал	
много	 срещи	 с	 родители	

(преди	всичко	жени),	кои-
то	не	се	развеждат	пора-
ди	 	 дискомфорта,	 който	
ще	 причинят	 на	 децата.	
Това	 всъщност	 е	 тради-
ционна	 психична	 защита	
(и	избягване	на	кардинал-
на	 промяна)	 с	 частична	
истинност.	
	 Другата	 част	 на	 ис-
тината	 (осъзната	 или	 не)	
е	 в	 инертността,	 ниската	
самооценка,	 кореспонди-
раща	 с	 хиперболизиране	
на	 мнението	 на	 другите	
и	 в	 страха	 да	 се	 поеме	
трънливия	път	 на	 личнос-
товото	израстване	и	пре-
осмисляне.	
	 Необходимо	 е	 още	
да	 се	 добави,	 че	 таки-
ва	родители	не	ранжират	
подходящо	 и	 ефективно	
ценностите,	 като	 фавори-
зират	децата	като	първос-
тепенна	 ценност.	 Родите-
лят	 в	 такива	 случаи	 е	 с	
дефицитно	поведение.	Той	
поставя	на	първо	място	в	
живота	си	детето	и	не	си	
дава	 сметка,	 че	 като	 се	
самоподценява,	 се	 пре-
връща	в	неподходящ	въз-
питателен	модел.	
	 Всъщност	 при	 фор-
малните	 семейства	 е	 на-
лице	също	развод.	Развод	
не	като	правно	състояние,	
но	 като	 психологическа	
несъвместимост,	 която	
във	 времето	 руши	 здра-
вето	 и	 на	 децата,	 и	 на	
родителите.		Изследвания	
в	САЩ	указват,	че	децата	
с	 един,	 но	 сравнително	
компетентен	 родител	 са	
по-ефективни	 и	 справя-
щи	 се	 в	живота	 от	 деца,	
които	израстват	в	семей-
ства,	 където	 конфликтите	
са	ежедневие.
	 	 	 	Обществото	и	държа-
вата	 регулярно	 афишират	
позиция,	 че	 създаването	

на	семейство	и	отглежда-
нето	 на	 деца	 е	 особено	
значима	 и	 отговорна	 за-
дача,	но	на	практика	все	
още	се	прави	твърде	мал-
ко	 за	 реализирането	 на	
програми	 за	 изграждане	
на	 родителската	 компе-
тентност,	 за	 повишаване	
на	емоционалната	грамот-
ност.	
 Кога една интимна 
връзка е обречена? 
	 Когато	 интимните	
партньори	 не	 могат	 да	
слушат	 непредубедено	 и	
единият	се	стреми	винаги	
да	 е	 прав.	 Обсъждането	
започва	да	изглежда	без-
полезно,	 а	 партньорите	
се	опитват	да	ближат	ра-
ните	си,	без	да	прибягват	
до	 помощта	 на	 другия.	
Започват	 да	 водят	 пара-
лелен	живот,	изолират	се	
един	от	друг,	и	бракът	се	
превръща	 в	 съжителство	
на	двама	самотници.
	 Единственото	 им	 же-
лание	 е	 всичко	 да	 свър-
ши,	да	избягат,	а	понякога	
и	 да	 отвърнат	 на	 удара	
като	 регресират	 до	 при-
митивни	 реакции.	 Стигне	
ли	 се	 дотам,	 двойката	
вече	 не	 е	 в	 състояние	
да	 се	 измъкне	 от	 само-
захранващия	се	цикъл	на	
критика	 и	 презрение,	 за-
щитни	 тактики	 и	 изола-
ция,	 тревожни	 мисли	 и	
разрушително	поведение.	
	 В	 заключение:	 препо-
ръчително	 е	 при	 възник-
нала	 проблематика	 парт-
ньорите	 да	 търсят	 пси-
хологическо	 подпомагане	
от	 подходящ	 специалист.	
Понякога	 и	 в	 най-безна-
деждните	на	първи	прочит	
ситуации	 може	 да	 се	 от-
крият	 способи	 и	 начини	
за	 оздравяване	 на	 взаи-
моотношенията.

„Дîкòîрå, 
кажи”

„Разводът - да или не? Кога и докога може да се 
отлага?“ Моля за компетентните насоки на ва-
шия специалист в рубриката „Докторе, кажи“. 

Кîãа? Каквî? Къдå? 
в Гаáрîвî прåз юли
4 юли
19.00 ч.	Концерт	на	Фредерик	Виал	–	
акордеон,	Тома	Кордоли	–	бас,	Йоан	
Сера	 –	 барабани,	 специален	 гост:	
Маги	Алексиева	-	Мей			

Открита	сцена	на	ул.	„Радецка“

5 юли
17.00 ч.	Представяне	на	книгата	„До-
кументи	 и	 студии	 за	 Възрожденско		
Габрово	-	Мария-Тоска	Шкодрева“	
Регионален	исторически	музей
19.00 ч.	 „Бар	 на	 края	 на	 света“	 –	
музикален	 спектакъл	 на	 Шуменска	
филхармония	 с	 участието	 на	 Васил	
Петров	и	Милица	Гладнишка	

Зала	„Възраждане“

6 юли
Витрина	 150	 години	 от	 създаване	 на	
четата	 на	 Хаджи	 Димитър	 и	 Стефан	
Караджа.	 Исторически	 поглед	 върху	
събитията	 и	 изготвяне	 на	 карта	 на	
маршрута	 на	 четата	 –	 виртуална	 из-
ложба	
Регионална	библиотека	„Априлов	–	

Палаузов“
20.30 ч.	„Шибил“,	с	участието	на	Иван	
Юруков,	постановка	на	ДТ	„Рачо	Сто-
янов“	по	проект	„Назад	по	калдъръме-
ните	 улички”,	 финансиран	 по	 програ-
ма	„Култура“	на	Община	Габрово
ЕМО	„Етър“

7 юли
10.30 ч.	 ХVI	 Национален	 пчеларски	
събор

Приключенски	парк	„Незабравка“
10.30 ч.	 Възстановка	 на	 НД	 „Тради-
ция“	 -	 Трявна	 и	 поход,	 посветен	 на	
140	 години	 от	 Освобождението	 на	
България	и	142	 години	от	Априлското	

въстание
село	Тодорчета
11.00 – 12.30 ч.	 Творческо	 и	 обра-
зователно	 ателие	 „Пространствени	
рисунки”	–	съпътстваща	програма	към	
изложбата	 „В	света	на	Тодор	Цонев”		
(с	 предварително	 записване	 до	 5	
юли)	
Музей	„Дом	на	хумора	и	сатирата“

16.00 ч.	 „Код	 зелено”	 –	 младежка	
инициатива,	 организирана	 от	 ОИЦ	 –	
Габрово	и	Община	Габрово
парк	„Маркотея“
18.00 ч.	Френско	кино	в	Боженци	–	в	
партньорство	 със	 сдружение	 „Арте	
Урбана	Колектив“

МАИР	„Боженци“,	Старото	школо

7 - 8 юли
Празник	на	Св.	Прокопий	Пчелар
11.00 – 16.00 ч.	 Тематични	 лекции	
„Пчеларството	 –	 занаят	 и	 изкуство”	
(до	Книгопродавницата)
„Пчеларството“	 -	 предмети	 от	 фонда	
на	ЕМО	„Етър“		(временна	експозиция	
до	Книгопродавницата)
Работилница	 „Майсторете,	 ръчички“	
-	 изработване	 на	 пчели	 от	 плъсти,	
рисунки,	 свързани	 с	 пчеларството	
(Музеен	детски	център)
Изработване	 на	 тръвна	 -	 кошер	 за	
пчели,	 изплетен	 от	 повет	 (до	 Книго-
продавницата)	-	ЕМО	„Етър“

9 – 12 юли
Семеен	музеен	маратон
Музей	„Дом	на	хумора	и	сатирата“

10 юли
18.00 ч.	 Фолклорен	 концерт	 на	 Ор-
кестър	„Габрово“	по	повод	141	години	
от	Освобождението	на	Габрово

пред	Дечковата	къща

12 юли 
19.00 ч.	 „Горката	Франция“	 -	 спекта-
къл	 с	 участието	 на	 Катерина	 Евро,	

Александър	Кадиев
Дом	на	културата	„Емануил	Манолов“

14 юли
11.00 ч.	„Съботни	евъргрийни“	–	про-
ект	на	Народно	читалище	„Будителите	
2017“,	финансиран	 по	 програма	 „Кул-
тура“	на	Община	Габрово
Кафе-клуб	„Папараци“
18.00 ч.	Френско	кино	в	Боженци	–	в	
партньорство	 със	 сдружение	 „Арте	
Урбана	Колектив“

МАИР	„Боженци“,	Старото	школо

18 юли 
Витрина	 135	 години	от	 възстановява-
нето	на	Търновската	конституция
Регионална	библиотека	„Априлов	-	Па-
лаузов”,	читалня		„Д-р	Петър	Цончев”
12.00 ч.	 Тържествено	 поднасяне	 на	
цветя	по	повод	181	години	от	рожде-
нието	на	Васил	Левски	

Паметна	морена	в	градинката	до	
Регионална	библиотека	„Априлов	-	

Палаузов”

19 юли
Витрина	125	години	от	рождението	на	
Владимир	 Владимирович	 Маяковски,	
руски	поет	(1893	–	1930)

РБ	„Априлов	-	Палаузов”

19 – 29 юли
Лятна	 международна	 академия	 за	
драматургично	 писане	 2018	 „Дигитал-
но	 село“	 –	 отворен	модул	 по	 проект	
на	 МАИР	 „Боженци“	 в	 партньорство	
със	 сдружение	 „Арте	 Урбана	 Колек-
тив“,	финансиран	по	програма	„Култу-
ра“	на	Община	Габрово	

МАИР	„Боженци”

21 юли
18.00 ч.	Френско	кино	в	Боженци	–	в	
партньорство	 със	 сдружение	 „Арте	
Урбана	Колектив“

МАИР	„Боженци“,	Старото	школо

23 юли
Витрина	130	години	от	рождението	на	
Реймънд	Чандлър,	американски	писа-
тел	(1888	–	1959)
Филиал	 3	 на	 Регионална	 библиотека	
„Априлов	-	Палаузов”	

23 – 29 юли
КЕВИС	 -	 Арт	 симпозиум	 за	 лендарт	
и	 кинетично	 изкуство,	 задвижвано	
с	 вода,	 в	 партньорство	 с	 Център	 за	
неформално	 образование	 и	 културна	
дейност	„Алос”	-	ЕМО	„Етър“

24 юли  
17.30 ч.	Фотосалон		-	Пловдив	
Художествена	галерия	„Христо	Цокев”

26 юли 
18.00 ч.	Откриване	на	 гостуваща	из-
ложба	 „Дунавски	 карикатури”	 като	
символично	 предаване	 на	 щафетата	
от	България	на	Австрия	на	ротацион-
ното	 председателство	 на	 Съвета	 на	
Европа	
Музей	„Дом	на	хумора	и	сатирата“

27 – 28 юли
Фестивал	 Алтернативни	 форми	 на	
изкуство,	 организатор	 НЧ	 „Христо	
Смирненски-1946“
Поляната	в	квартал	Русевци

28 юли
20.30 ч.	Концерт	на	Теодосий	Спасов	
и	 Владко	 Стефановски	 (в	 рамките	
на	Лятна	международна	академия	за	
драматургично	 писане	 2018	 „Дигитал-
но	 село“	 –	 отворен	модул	 по	 проект	
на	 МАИР	 „Боженци“	 в	 партньорство	
със	 сдружение	 „Арте	 Урбана	 Колек-
тив“,	финансиран	по	програма	„Култу-
ра“	на	Община	Габрово)
МАИР	„Боженци”

30 юли
Витрина	 200	 година	 от	 рождението	

на	 Емили	Джейн	 Бронте	 -	 английска	
писателка,	автор	на	романа	„Брулени	
хълмове“	(1818	-	1848)
РБ	„Априлов	-	Палаузов”

31 юли
17.30 ч.	 Изложба	 акварел	 от	 фонда	
на	галерията	-	ХГ	„Христо	Цокев”

Още през юли:
Детски отдел на регионална библио-
тека „априлов - Палаузов“
от 10.00 до 12.00 ч.	 Занимания	 с	
деца,	родители,	приятели	и	гости	
Понеделник	 -	 „Книгомания“	 -	 позна-
вателни	игри	с	ученически	летни	ака-
демии	и	доброволци	на	библиотеката.	
вторник -	 „Играем	и	 учим“	 -	образо-
вателни	 и	 занимателни	 игри	 в	 Мре-
жата.		
Сряда	 -	 „Приказна	 къщичка“	 -	 лятна	
читалня	на	открито,	пред	беседката	в		
парка	зад	библиотеката.	
Четвъртък	 -	 „Деца-доброволци	 в	 ро-
лята	на	помощник-библиотекари“.	
Петък	 -	 „Творим	заедно“	–	ателие	за	
квилинг,	 рисуване,	 декупаж,	 модели-
ране
регионален исторически музей
Игра-пъзел	 „Дечковото	 	 златно	 	 съ-
кровище“		–	Дечкова	къща
Игра-пъзел	 „Открий	 съкровището”	 в	
РИМ	-	Габрово
Културна	 ценност	 за	 месец	 юли	 –	
Пръстен-печат	 на	 баща	 и	 син	 Раше-
еви	–	Тонко	Николов	и	Георги	Тонков
Витрина	 на	 РИМ	 -	 Габрово	 в	МОЛ	 -	
Габрово	 –	 Четата	 на	 Хаджи	Димитър	
и	 Стефан	 Караджа	 и	 габровското	
участие	в	нея
национален музей на образованието 
Изложба	„Детство	мое”	–	гостува	РИМ	
Шумен	
Изложба	„Здравей,	лято”	–	рисунки	на	
деца	от	школата	на	Елиза	Божидаро-
ва	Ковачева-Цокова
Тематичен	кът	„Сътворено	от	децата”	

грижа за Болни и ВъзрасТни
глЕДаМ Болни хора - тел. 0896/142-872. [2, 2]
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 - Г-н Дончев, всеиз-
вестна е предприемчи-
востта на старите габро-
вци, издигнали индустри-
алната мощ на града без 
наличието на днешните 
възможности, свързани с 
отпускането на средства 
по различни европрогра-
ми, а единствено с ам-
бицията за създаване на 
силно местно производ-
ство, което да осигурява 
поминък на населението 
от Габрово. Промени ли 
се днешният габровец 
в сравнение със своите 
предци, загуби ли той от 
предприемчивостта си, 
разглезен ли е той от об-
стоятелствата?
	 -	Не	знам	дали	е	раз-
глезен,	 дали	 е	 обезверен.	
Ще	 ми	 се	 да	 мисля,	 че	
частица	 от	 този	 дух	 не	 е	
загубeна.	Спомням	си	една	
истинска	 история.	 Преди	
десет	години	г-н	Мирослав	
Хинков	ме	учеше	да	летя	с	
малкия	 му	 самолет	 -	 така	
и	 не	 си	 завърших	 обуче-

нието,	 не	 мога	 да	 кацам	
и	 да	 излитам.	 Научих	 се	
само	 да	 държа	 курса	 във	
въздуха,	 което	 не	 е	 да	
е	 нищо,	 но	 не	 са	 пълни	
пилотски	 умения.	 И	 по-
неже	 самолетът	 е	 много	
малък	 и	 много	 шумен,	 си	
говорим	 със	 слушалки	 и	
микрофони.	 Спомням	 си	
как	 той	 ми	 казваше:	 „Са-
мочувствие	 не	 им	 достига	
на	 нашите	 хора,	Томисла-
ве“,	 и	 даваше	 пример	 от	
конкретната	 си	 практика.	
В	 контекста	 на	 въпроса	
не	 мисля,	 че	 създадените	
възможности	 за	 европей-
ско	 финансиране	 и	 т.	 н.	
разглезват.	 Напротив,	 ако	
някой	 има	 инат,	 ако	 има	
самочувствие	 и	 амбиция,	
те	само	могат	да	помагат.	
А	 за	 духа	 е	 сложен	 въ-
прос.	Къде	се	произвежда	
духът?	 Човек	 се	 ражда	 с	
него?	 Произвежда	 се	 в	
семейството?	 Училището	
трябва	да	го	даде?	Кое	от	
всичките	места?	
 - Съществуват и хора 

с дух, който впоследствие 
е смазан?
	 -	Сигурно	има	и	такива	
случаи.	Един	смазан	дух	е	
по-страшен	 от	 фалиране	
на	фирма.	Човек,	който	се	
е	съхранил,	може	да	осно-
ве	нова	компания.	Смаза-
ният	 дух	 е	 по-страшен	 от	
фалит	във	фирмата.	Който	
е	съхранил	силния	си	дух,	
може	да	основе	нова.	
 - Дискусията в Габро-
во от гледна точка на дър-
жавата с какво допринася 
за развитието на реги-
она?
	 -	Има	и	обратна	връз-
ка.	 Аз	 освен	 да	 чета	 до-
кументи,	 освен	 да	 гледам	
данни	 от	 статистиката,	

което	 правя	 всекиднев-
но,	 за	да	следя	пулса,	 да	
следя	тенденцията	на	све-
товно,	 на	 европейско,	 на	
национално	 и	 регионално	
ниво,	 трябва	 да	 слушам	
хората.	 Живея	 със	 само-
чувствието,	 че	 в	 Габро-
во	и	в	България	познавам	
всички	 по-големи	 фабри-
ки,	 производството.	 По-
знавам	 мениджърите	 им,	
познавам	 производството	
им,	 всяко	 ново	 мнение,	
виждане,	 болка,	 която	 е	
изказана,	смея	да	 твърдя,	
ми	 помага.	 Защото	 дър-
жавната	 политика	 само	
по	 документи	 не	 се	 пра-
ви.	Трябва	да	се	говори	с	
хората.	 Особено	 в	 такъв	

структуриран	 формат,	 къ-
дето	 всеки	може	 да	 каже	
какво	 мисли.	 Това	 е	 по-
лезно	 не	 само	 за	 хората,	
които	 са	 в	 залата,	 но	 и	
за	мен	включително	е	из-
ключително	 полезно.	 По-
сле	 обаче	 си	 мисля,	 че	
това	помага	малко	за	един	
колективен	 дух,	 където	
всеки,	 слушайки	 другия,	
може	 да	 е	 с	 една	 идея	
по-добър,	 вършейки	 си	
работата.	 Предприемачът	
научава	какви	са	сигнали-
те,	 които	 се	 излъчват	 от	
централната,	 от	 местната	
власт.	 За	 Университета	 е	
изключително	полезно,	за-
щото	 следи	 вижданията,	
болките,	 пулса	 на	 пазара.	
Мисля,	 че	 е	 полезно	 за	
всички.
 - бихте ли доразяс-
нили казаното по време 
на форума за тунела под 
Шипка?
	 -	 Обяснявам	 каква	 е	
ситуацията.	 АПИ	 е	 готова	
с	 обществената	 поръчка,	
която	 да	 бъде	 обявена	
за	 тунела.	Това,	 което	 ни	
кара	 да	 сме	 колебливи	
на	 този	 етап,	 е	 фактът,	
че	има	нов	идентифицирал	
се	 кандидат,	 който	 иска	
да	 го	 вземе	 на	 концесия.	
Исторически	 такива	са	се	
появявали	четири	или	пет.	
И	винаги	в	един	момент	в	
разговорите	 сме	 стигали	
до	 въпроса	 държавна	 га-
ранция.	 Наша	 принципна	
позиция	 е,	 че	 по	 отно-
шение	на	публично-частно	
партньорство	през	Закона	
за	 концесиите	 ние	 дър-
жавна	 гаранция	 не	 изда-
ваме.	Не	знам	как	да	съдя	
за	 намеренията	 на	 новия	

кандидат.	 Не	 ми	 се	 иска	
фактът,	 че	 някой	 е	 проя-
вил	 желание	 към	 момен-
та	 доста	 неконкретно,	 да	
забавя	 проекта.	 Предстои	
ни	 да	 водим	 разговори	
следващите	 седмици	 и	 с	
министъра	 на	 регионално-
то	развитие,	и	с	министър-	
председателя	кой	от	двата	
пътя	 ще	 изберем.	 Дали	
ще	вървим	към	подготовка	
на	концесия,	което	отнема	
време,	 или	 ще	 обявяваме	
обществена	поръчка.	
 - все пак вие казахте, 
че сте подкрепили вари-
анта за обявяване на об-
ществена поръчка?  
	 -	 Да,	 защото	 такива	
кандидати	 са	 се	 появя-
вали	 няколко	 в	 годините	
назад	и	винаги	в	един	мо-
мент	 разговорът	 е	 стигал	
до	държавна	гаранция.	Да	
строим	инфраструктура	на	
база	 държавна	 гаранция	
нямаме	 нужда.	 По-добре	
да	 си	 я	 изградим	 сами,	
отколкото	 да	 даваме	 га-
ранция	да	я	гради	той.
 - възможно ли е до 
края на лятото да бъде 
обявена обществена по-
ръчка за строителството 
на тунела?
	 -	 Каквото	 има	 да	 се	
случва,	би	трябвало	да	се	
случи	тази	година,	като	ня-
мам	предвид	края	й.	Надя-
вам	се	до	няколко	месеца	
каквото	 има	 да	 се	 случи,	
да	се	случи.
 - Да бъде обявена об-
ществена поръчка?
	 -	Надявам	се.
 - има доста иронич-
ни коментари по този въ-
прос?
	 -	В	годините	назад	иро-

нични	 коментари	 е	 имало	
всякакви.	 Когато,	 образно	
казано,	 преди	 десет	 годи-
ни	 рестартирахме	 темата	
за	 тунела	и	 тогава	имаше	
иронични	 коментари,	 как-
то	и	когато	стартира	стро-
ителството	 на	 Обходния	
път	-	че	никога	няма	да	се	
случи,	 че	 ще	 асфалтират	
няколко	 километра	 вече	
изграден	път,	че	малък	ту-
нел	 никога	 няма	 да	 има,	
че	той	е	много	сложен	и	т.	
н.	
	 Само	ще	припомня,	че	
това,	 което	 се	 изгражда	
към	 момента,	 струва	 90	
милиона.	 И	 цената	 му	 е	
вероятно	 една	 трета	 или	
една	втора	от	цената,	коя-
то	би	струвал	тунелът.	Ни-
кой	 не	 би	 вкарал	 пари	 в	
нещо	 подобно,	 ако	 няма	
намерение	 да	 го	 довър-
ши.	Тук	въпросът	е	как.	И	
за	 да	 си	 говорим	 за	 вре-
ме,	има	един	много	важен	
фактор,	 а	 това	 е	 завърш-
ването	 на	 Обходния	 път.	
И	 то	 трябва	 да	 съвпадне	
с	 времето	 с	 подготвител-
ната	и	началната	фаза	на	
строителството	 на	 тунела	
по	 чисто	 инфраструктурни	
съображения.	 Защото	 до	
завоя	 на	 тунела	 е	 удобно	
да	 има	 път.	Трудно	ще	 се	
вършат	 строително-мон-
тажни	 работи,	 ако	 дотам	
няма	път.	Тоест	хоризонтът	
за	 вземане	 на	 решение	 е	
в	рамките	на	тази	година.	
За	 да	може	 по	 какъвто	 и	
да	 било	 ред	 да	 има	 из-
бран	 изпълнител,	 той	 да	
може	 да	 си	 върши	 рабо-
тата	от	началото	на	след-
ващата	 година,	минавайки	
през	изграден	път.	

Тîмиñлав Дîíчåв: „Важíî за рåализацияòа íа òуíåла 
пîд Шипка å завършваíåòî íа Оáхîдíия пъò”

стЕфка БУРмОВа

	 През	 миналата	 седмица	 се	 състоя	 среща	 с	 бизнеса	 в	
Габрово	и	региона	в	библиотеката	на	габровския	Технически	
университет.	 Форумът	 беше	 организиран	 от	 вестник	 „Ка-
питал“	 и	 	 „ICT	Media”,	 с	 домакинството	 на	 Община	 Габро-
во,	 и	 събра	 заедно	 представители	 на	 бизнеса,	 Общината,	
Университета,	 неправителствени	 организации,	 работещи	 в	
областта	 на	 предприемачеството,	 медии.	 На	 тази	 среща	
присъства	и	 вицепремиерът	на	 страната	 Томислав	Дончев,	
който	отбеляза,	че	в	момента	се	работи	за	реорганизация	
на	учебния	процес	в	посока	запознаване	на	учениците	с	прин-
ципа	на	работа	на	институциите	и	предприятията,	за	да	са	
подготвени	те	за	своята	бъдеща	практическа	реализация.
	 За	предприемчивостта	на	старите	габровски	индустри-
алци	и	за	нейните	проекции	днес,	за	духа	на	днешния	българин	
и	за	над	100-годишната	габровска	мечта	-	тунела	под	Шип-
ка,	е	разговорът	с	вицепремиера	Томислав	Дончев.

сВЕтОзаР гатЕВ

	 Габровският	 лекоатлет	
Християн	 Стоянов	 записа	
победа	 в	 последния	 кръг	
от	 световните	 серии	 Гран	
при	 за	 състезатели	 с	 фи-
зически	 увреждания,	 кой-
то	 се	 проведе	 в	 Берлин.	
Талантът,	 който	 се	 подгот-
вя	 под	 ръководството	 на	
специалиста	 в	 средните	 и	
дълги	 бягания	 Евгени	 Иг-
натов,	 спечели	 старта	 на	
1500	метра	в	спортен	ком-
плекс	„Фридрих-Лудвиг-Ян-
Шпортпарк“	в	германската	
столица.
	 Стоянов	 спря	 хроно-
метъра	 на	 3:56.73	 минути.	

С	 минута	 и	 2	 десети	 по-
бавен	 беше	 Нейт	 Рич	 от	
Канада	 (3:57.92	 мин.),	 а	
бронза	 взе	 Игнасио	 Се-
пулведа	от	Чили.
	 „Доволен	 съм.	 Време-
то,	което	регистрирах,	е	на	
половин	секунда	от	личния	
ми	 резултат	 и	 това	 най-
много	 ме	 радва	 -	 постиг-
нах	целта	си.	Водих	цялото	
бягане,	 като	 в	 последните	
метри	бях	атакуван	от	вто-
рия,	но	успях	да	го	победя	
убедително	 в	 последните	
50	 метра“,	 сподели	 Хрис-
тиян.	 За	 него	 това	 беше	
първо	международно	учас-
тие	през	2018-та.	Целта	му	
беше	да	направи	проверка	

на	 моментната	 си	 форма,	
да	 види	 на	 какво	 ниво	
е	 конкуренцията,	 както	 и	
да	 опознае	 мястото,	 на	
което	 само	 след	 месец	 и	
половина	ще	се	проведе	и	
европейското	 първенство	
по	 лека	 атлетика	 за	 хора	
с	 физически	 увреждания.	
В	 шампионата	 на	 Стария	
континент	 Стоянов	 е	 ам-
бициран	 да	 се	 бори	 за	
титлата	в	бягането	на	1500	
метра.	 В	 предишното	 ев-
ропейско	първенство,	през	
2016-та	в	Гросето	(Италия),	
габровският	атлет	завоюва	
среброто	 в	 дисциплината.	
Шампион	 стана	 руснакът	
Александър	Яремчук.

стЕфка БУРмОВа
 
	 В	 неделя	 в	Трявна	 за-
почна	 „Милан	 джуниър	
камп	 Трявна	 2018“,	 който	
ще	 продължи	 до	 6	 юли,	
съобщиха	 от	 кметската	
администрация	 на	 града.	
Футболната	 академия	 на		
италианския	 „Милан“	 се	
провежда	за	шеста	година	
в	 България,	 а	 официално-
то	 откриване	 на	 кампа	 се	
състоя	 в	 СК	 „Ангел	 Кън-
чев“.	 В	 тазгодишното	 му	
издание	 се	 включиха	 над	
100	деца	от	цялата	страна.	
Малките	български	футбол-
ни	 надежди,	 разделени	 в	
шест	 групи,	 ще	 тренират	
под	ръководството	 на	 ита-
лиански	 и	 български	 тре-
ньори	 по	 методологията	
на	 „Милан“.	 Италианските	
специалисти,	 които	ще	ра-
ботят	с	децата,	са	Адриано	
Капобианко,	 Катело	 Гадиа-
ло,	 Роберто	 Лана,	 Дамяно	
Мороти,	 Алфредо	 Караме-
ли,	 Федерико	 Мацола	 и	

Доменико	 Скардела.	 Гости	
на	откриването	бяха	Дончо	
Захариев	-	кмет	на	Община	
Трявна,	Валери	Димитров	-	
координатор	 на	 проекти	 в	
C.R.E.A.M.	България,	прези-
дентът	на	„Доминант	Спорт	
Груп”	и	официален	предста-
вител	 на	 „Милан	 Джуниър	
Камп“	за	България	Ивайло	
Рачев,	 Адриано	 Капобиан-
ко	от	школата	на	„Милан“.
	 „За	 мен	 е	 изключи-
телно	 удоволствие	 и	 чест	
Трявна	да	бъде	домакин	на	
това	 изключително	 съби-
тие	 -	 заяви	 в	 своето	 при-
ветствие	 към	 участниците	
в	 кампа	 Дончо	 Захариев.	
-	 Искам	 да	 пожелая	 на	
малките	участници	в	кампа	
много	 настроение,	 игра	 и	
феърплей	 през	 следващи-
те	 дни.	Вярвам,	 че	 голяма	
част	 от	 вас	 ще	 бъдат	 в	
нашата	 национална	 гарни-
тура	по	футбол	през	след-
ващите	години.“
	 От	 своя	 страна	 Адри-
ано	 Капобианко	 отбеляза,	

че	 посещава	 България	 за	
пети	 път	 с	 академията	 на	
„Милан“	и	всеки	път	 съби-
тието	се	превръща	в	спек-
такъл.	 Той	 гарантира,	 че	
треньорите	ще	дадат	всич-
ко	от	себе	си,	за	да	успеят	
децата	 да	 се	 забавляват,	
учейки	 методологията	 на	
италианския	футболен	клуб.
	 Красимир	 Манолов	 -	
ръководител	на	българския	
треньорски	 екип	 в	 кампа,	

поздрави	 организаторите	
и	 кмета	 на	Трявна	 за	 съ-
битието	 и	 покани	 Дончо	
Захариев	да	се	включи	във	
футболната	игра	поне	едно	
полувреме,	за	да	усети	ат-
мосферата	 на	 футболната	
академия	 отвътре.	 Вале-
ри	 Димитров	 изрази	 ра-
достта	 си,	 че	 C.R.E.A.M.	
България	 и	 представители	
на	 C.R.E.A.M.	 Европа	 за	
поредна	 година	 са	 пряк	

участник	 в	 това	 събитие	
и	пожела	на	децата	да	се	
забавляват	и	да	усетят	ма-
гията	на	футбола	по	време	

на	тренировките	с	предста-
вителите	 на	 италианския	
гранд	 „Милан“.	 Ивайло	
Рачев	 също	 отправи	 при-
ветствени	 думи	 към	 учас-
тниците	 в	 кампа	 и	 изрази	
надежда,	 че	 събитието	 ще	
се	превърне	в	традиция	за	
„прекрасната	 малка	 общи-
на	Трявна,	 която	 е	 изклю-
чително	 популярна	 дести-
нация	 в	 страната,	 а	 чрез	
„Милан	 джуниър	 камп“	 би	
могла	да	стане	още	по-по-
пулярна	и	в	чужбина.
	 Всички	деца,	участници	
в	 „Милан	 джуниър	 камп	
Трявна	2018“,	получиха	като	
подарък	по	два	официални	
спортни	екипа	на	 „Милан“,	
включващи	 две	 тениски,	

потник,	 шорти,	 спортни	
чорапи,	 сак	 и	 оригинал-
на	 футболна	 топка.	 Освен	
тренировките,	 за	 малките	
футболисти	е	предвидена	и	
програма	през	 свободното	
време,	в	която	е	включено	
запознаване	 със	 значими	
обекти	 от	 културно-исто-
рическото	 наследство	 на	
Габровска	 област,	 както	 и	
развлекателни	дейности.
	 Очаква	 се	 в	 края	 на	
кампа	 италианските	 тре-
ньори	 да	 изберат	 най-до-
брите	 участници	 в	 него,		
които	ще	имат	възможност	
да	 посетят	 централата	 на	
клуба	 и	 да	 участват	 в	 за-
ключителния	камп	в	Мила-
но,	Италия.

 
	 Поканата	 към	 Гавраил	
е	страхотно	признание	за	
работата,	 която	 вършат	 в	
колоездачен	 клуб	 „Янтра-
Исполин“	 и	 в	 частност	
за	 треньорите	 Светослав	
Чанлиев	и	Даниел	Петров.	
	 Само	 преди	 броени	
дни	 Гавраил	 спечели	 тит-
лата	 от	 държавния	 лич-
но-отборен	 шампионат	
при	юношите	старша	въз-
раст	в	дисциплината	общ	
старт,	 а	 в	 надпреварата	
индивидуално	 по	 часов-
ник	 се	 класира	 на	 второ	
място,	 след	 друг	 голям	
местен	 талант	 -	 състеза-
ващият	се	за	колоездачен	

клуб	 „Несебър“	 Преслав	
Балабанов.	
	 Преди	 това	 отборни	
шампиони	 станаха	 мом-
четата	младша	възраст	на	
габровския	 „Янтра-Испо-
лин“	 -	 Кристиян	 Минчев,	
Габриел	Тотев,	 Светлозар	
Иванов	 и	 Христо	 Гатев;	
Марин	 Колев	 завоюва	
среброто	 в	 общия	 старт	
при	 момчетата	 старша	
възраст;	 със	 сребърни	
медали	се	окичиха	и	юно-
шите	 младша	 възраст	 -	
Мартин	 Маринов,	 Васил	
Гуджев,	 Пресиян	 Пенчев,	
Валентин	 Стефанов,	 То-
мислав	Василев	и	Муста-
фа	Мустафов.												
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