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 Уважаеми читатели,
 Във връзка с драстичното увеличаване цената 
на хартията - с 50% от началото на годината, 
макар и непропорционално, се налага коричната 
цена на вестник „100 вести“ да бъде адаптирана 
така, че да покрие разходите за печат и разпрос-
транение.
 За последен път тази мярка беше предприета 
на 1 януари 2011 година по аналогични причини.
 От 1 август 2018 година цената на вестник 
„100 вести“ ще бъде 40 стотинки
 Редакцията се надява на разбиране от страна 
на читателите!

Иван Господинов, 
управител и главен редактор 

	 Жената,	 която	 измами	
и	 ограби	 възрастни	 жите-
ли	на	Габрово,	представяй-
ки	 се	 за	 социална	 работ-
ничка,	отива	в	затвора	за	
две	години.	Това	е	втората	
й	присъда	само	в	рамките	
на	настоящия	месец.	Под-
съдимата	е	Цветана	В.,	на	
57	години.
	 На	6	юли	т.	г.	състав	на	
Окръжния	 съд	 в	 Габрово	
призна	подсъдимата	-	Цве-
тана	В.,	че	на	6	декември	
2017	 г.,	 от	 служебно	 по-
мещение	 на	 белодробна-
та	болница,	известна	като	
Парахода“	 в	 Габрово,	 „от-

нела	дамска	чанта	със	съ-
държащите	се	в	нея	вещи	
(включително	 две	 банкови	
карти).	
	 За	 да	 се	 добере	 до	
чантата,	 Цветана	 изкри-
вила	 врата	 на	 шкафче	 в	
съблекалнята.	 После	 пре-
гледала	 какво	 има	 вътре,	
взела	 част	 от	 вещите,	
портмоне	с	10	лева	и	две-
те	 банкови	 карти.	 Преди	
да	 напускане	 сградата	
оставила	 чуждата	 дамска	
чанта	 на	 носилка	 за	 ле-
жащо	 болни,	 закрила	 я	
с	 чаршаф	 и	 излязла	 от	
болницата.	 Малко	 по-къс-
но	ограбената	собственич-
ка	 на	 чантата,	 разнасяла	

храна	 на	 болните,	 когато	
вниманието	 й	 било	 при-
влечено	 от	 неестествено	
надигнатия	чаршаф	на	но-
силката,	 която	 стояла	 в	
близост	до	асансьора.	От-
метнала	го	и	видяла	собст-
вената	си	дамска	чанта...	
	 Със	 същата	 присъда	
Цветана	 бе	 призната	 за	
виновна	 и	 в	 това,	 че	 на	
горепосочената	 дата,	 при	
условията	 на	 продължа-
вано	 престъпление,	 на	
АТМ-устройство	 на	 ул.	
„Свищовска“	 в	 Габрово,	
използвала	откраднатите	в	
болницата	 международна	
кредитна	 карта	 и	 дебит-
на	 карта.	 Опитала	 се	 да	

тегли	 пари,	 но	 не	 знаела	
ПИН-кода.	Като	не	успяла,	
хвърлила	 банковите	 карти	
в	река	Янтра.
	 Сега	 стана	 ясно,	 че	
Цветана	 е	 осъдена	 този	
юли	 и	 втори	 път,	 за	 дру-
гите	 й	 престъпления	 -	 за	
измамите	 на	 възрастни	
хора	от	Габрово.	В	продъл-
жение	 на	 няколко	 месеца	
–	от	октомври	м.	г.	до	фев-
руари	т.	г.	тя	се	представя-
ла	 за	 социален	 работник	
в	 различни	 квартали	 на	
града	 и	 успяла	 да	 ограби	
осем	 души.	 Поне	 толкова	
са	доказаните	до	момента.	
	 Подробно	 габровските	
криминалисти	са	издирили	

и	 описали	 действията	 на	
Цветана	 –	 от	 измамите	 и	
кражбите,	 до	 продажба-
та	 на	 присвоените	 от	 нея	
вещи	в	заложни	къщи.
	 Например,	 първата	 й	
доказана	 кражба	 –	 на	 24	
октомври	 2017	 г.,	 когато	
окрала	 жена,	 работеща	 в	
бистро	 на	 ул.	 „Ванче	 Ми-
хайлов”	 в	 Габрово.	 Чети-
ри	дни	преди	това	работа	
там	почнала	уж	и	Цветана.	
Явно	колкото	да	се	огледа.	
От	шкафче	в	съблекалнята	
подсъдимата	 взела	 двата	
скъпи	телефона	на	колеж-
ката	си,	отишла	в	заложна	
къща	и	ги	заложила	за	100	
лева.

	 Безжалостно	 и	 нагло	
ограбвала	 възрастни	 са-
мотни	 старци,	 инвалиди.	
Още	 един	 пример:	 На	 19	
декември	 м.	 г.	 свидетелят	
И.	 се	 прибирал	 се	 приби-
рал	с	автобус...	Слязъл	до	
дома	 си,	 където	 го	 прес-
рещнала	подсъдимата.	За-
явила	 му,	 че	 е	 социален	
работник	и	предоставя	ко-
ледни	 помощи	 за	 бедни	
възрастни	 хора.	 Човекът	
я	 поканил	 вкъщи,	 където	
ги	 посрещнала	 съпругата	
му,	 инвалид	 от	 20	 години.	
Подсъдимата	 й	 поискала	
личната	 карта,	 за	 да	 за-
пише	 данните	 й	 за	 пос-
ледваща	 парична	 помощ.		

Донесли	 портмонето,	 уж	
Цветана	 да	 вземе	 лична-
та	 карта,	 но	 измамница-
та	 забелязала	 семейните	
пари	–	200	лева.	 „Извади-
ла	 личната	 карта,	 а	 след	
това	незабелязано	си	при-
брала	портмонето	ведно	с	
парите.	 Малко	 след	 това	
подсъдимата	си	тръгнала	с	
отнетите	вещи	и	се	отпра-
вила	в	неизвестна	посока“,	
установили	 полицаите.	 И	
така	 –	 още	 седем	 пъти,	
изброени	 в	 съда.	 Лъжела,	
че	ще	набави	на	жертвите	
си	 ту	 дърва	 за	 огрев	 на	
ниски	 цени,	 ту	 лекарства,	
ту	парични	помощи.	

Зàòвоð зà измàмницà, пðедñòàвялà ñе зà ñоциàлен ðàáоòник

дЕсисЛаВа ПЕТКОВа

	 Резките	 промени	 в	
атмосферните	 условия	
през	 летния	 сезон	 и	 нео-
чакваното	 влошаване	 на	
метеорологичната	 обста-
новка	 водят	 до	 появата	
на	 бури,	 които		 често	 се	
съпровождат	 от	 градуш-
ки	 и	 мълнии.	Тези	 клима-
тични	явления	оказват	се-
риозно	влияние	върху	съо-
ръженията	за	доставка	на	
електроенергия,	 като	 най-
изложени	 на	 въздействия	
са	 въздушните	 електро-
проводи.	 Електроразпре-
деление	 Север,	 част	 от	
групата	 ЕНЕРГО-ПРО	 Ва-
рна,	 призовава	 към	 мак-
симална	 бдителност	 при	

разразяването	 на	 бури	 и	
други	 природни	 стихии	 с	
цел	 предотвратяване	 на	
злополуки.	 Припомняме	
трите	 най-важни	 правила	
за	 безопасност,	 ако	 при	
подобна	ситуация	се	нами-
рате	 в	 близост	 до	 съоръ-
женията	от	електроразпре-
делителната	мрежа.
	 В	 случай	 че	 попадне-
те	 в	 район,	 в	 който	 се	
е	 разразила	 буря,	 стойте	
максимално	 отдалечени	
от	 електрически	 стълбове,	
трафопостове	и	други	съо-
ръжения,	които	са	част	от	
електроразпределителната	
мрежа.
	 Ако	забележите	скъсан	
проводник,	 не	 се	 добли-
жавайте	на	по-малко	от	10	

метра	от	него	и	предприе-
мете	мерки	да	предотвра-
тите	достъпа	на	трети	лица	
до	 зоната	 на	 опасност.	
Незабавно	 се	 свържете	 с	
ЕРП	Север	на	денонощния	
телефон	0700	16161	или	на	
националния	спешен	теле-
фон	112.	
	 Ако	 в	 интерес	 на	 об-
ществената	 безопасност	
се	 налага	 скъсан	 провод-
ник	 от	 мрежата	 ниско	
напрежение	 да	 бъде	 пре-
местен	 и	 не	 е	 възможно	
да	се	изчака	пристигането	
на	 специализираните	 еки-
пи,	 преместването	 трябва	
да	се	направи	с	повишено	
внимание,	като	се	използ-
ва	 напълно	 сух	 пластма-
сов	или	дървен	предмет	с	

дължина	не	по-малка	от	2	
метра.
	 Повишеното	 внимание	
и	 спазването	 на	 прави-
лата	 за	 безопасност	 ще	
предотврати	 злополучни	
случаи,	 при	 които	 загиват	
или	биват	ранени	хора,	ще	
спести	 времето	 без	 елек-
трозахранване	на	клиенти-
те	 и	 разходите	 на	 компа-
нията	 за	 възстановяване	
на	щетите.	Електроразпре-
деление	 Север	 призовава	
всички	 компании,	 които	
притежават	 високогаба-
ритна	 техника,	 да	 спаз-
ват	стриктно	правилата	за	
безопасност	 и	 да	 работят	
с	 повишено	 внимание	 в	
близост	до	електропровод-
ни	линии.

	 Всеки	 гражданин	 вече	
може	 да	 провери	 кои	 не-
гови	 лични	 данни	 фигури-
рат	в	публичните	регистри	
и	 как	 те	 се	 използват	 от	
администрациите.
Услугата	 „Предоставяне	
на	персонална	справка	на	
физическо	лице	за	достъп	
от	 трети	 лица	 до	 негови	
данни,	 налични	 в	 регис-
три,	през	Средата	за	меж-
дурегистров	 обмен	 RegiX“	
e	 достъпна	 за	 потребите-
ли	 в	 Системата	 за	 сигур-
но	 електронно	 връчване	
(https://edelivery.egov.bg/),	
поддържана	 от	 Държавна	
агенция	„Електронно	упра-
вление“	(ДАЕУ).	

сТЕФКа БУРмОВа

	 Габровският	 депутат	
от	 ПГ	 на	 „БСП	 за	 Бълга-
рия“	 Кристина	 Сидорова	
откри	Националния	 събор	
на	 БСП	 на	 Бузлуджа	 в	
събота,	 който	 се	 проведе	
под	 мотото	 “За	 по-добър	
живот	 -	 нашата	 кауза	 е	
България!”.	 „От	 този	 ви-
сок	 връх	 ние	 сме	 длъж-
ни	да	заявим,	 че	идеалът	
на	 първооснователите	 на	
партията	 е	 и	 наш	 идеал,	
техните	 мечти	 са	 и	 наши	
мечти,	 техните	 дела	 са	
пример	 за	 всички	 нас	 -	
заяви	 тя.	 -	 Ние	 сме	 съ-
брани	 тук,	 на	 паметния	
връх	 като	 доказателство,	
че	левите	идеи	и	БСП	ще	
ги	 има	 още	 много,	 много	
години.		Днес	БСП	и	всич-
ки	ние	имаме	мисия	и	 тя	
е	 да	 направим	 така,	 че	
в	 нашата	 България	 всеки	
човек	 да	 живее	 добре,	

да	 има	 шанс	 да	 получи	
качествено	 образование	
и	 здравеопазване.	 Да	
има	 възможност	 за	 лич-
на	 творческа	 реализация	
именно	 в	 нашата	 Родина.	
Затова	и	нашата	кауза	се	
нарича	България“.
	 В	 събота	 Бузлуджан-
ската	поляна	беше	почер-
веняла	 .	 Стотици	 социа-
листи	 от	 всички	 краища	
на	 България	 се	 изкачиха	
до	 историческия	 връх	 за	
традиционния	 събор	 на	
левицата,	 който	 премина	
под	надслов	„За	по-добър	
живот	 -	 нашата	 кауза	 е	
България“.	 На	 Бузлуджа	
дойдоха	 и	 млади	 социа-
листи	от			Словения,	Сър-
бия,	Черна	гора	и				Румъ-
ния.
	 С	 думите	 „Добре	 до-
шли	 на	 това	 историческо	
място.	Добре	 дошли,	 скъ-
пи	 сънародници	 от	 Аме-
рика,	 Лондон,	 Барселона	

и	Берлин,	 които	видях	на	
поляната.	 Добре	 дошли,	
българи.	 Добре	 дошли	

на	 нашите	 коалиционни	
партньори	 и	 на	 нашите	
приятели	от	Румъния,	Сър-

бия,	 Черна	 гора,	Албания	
и	Словения.	

Кðиñòинà Сидоðовà оòкðи ñъáоðà нà Бузлуджà

„Кàòàлунциòе Киðчево“ пàк нà финàли, 
ñпечелихà òуðниðà в Гàáðово Ø8

РУЖа ЛЮБЕНОВа

ЕРП Севеð пðизовàвà зà мàкñимàлнà áдиòелноñò по вðеме нà áуðи
Продължава на стр. 2

сОНя димиТРОВа

	 Въпреки	 дъжда,	 в	 пе-
тъчния	 следобед	 лидерът	
наб	 ългарската	 левица	
Корнелия	 Нинова	 с	 бяло	
колело	 и	 бяла	 фланелка	
застана	 начело	 на	 вело-
похода	 до	 Шипка	 и	 даде	
старт	 на	 надпреварата	
„Бузлуджа	2018“.	Близо	100	
човека	 завъртяха	 педали-
те	 към	 върха	 и	 първият,	
който	 го	 достигна	 беше	
Александър	 Алексиев	 от	
Мъглиж,	който	измина	раз-
стоянието	 за	 48	 минути	
и	 28	 секунди.	 Купата	 на	
името	 на	 Васил	 Дянков	
му	връчи	неговата	съпруга	
Стиляна	 Тихова.	 Надпрва-
рата	се	провежда	за	трета	
поредна	 година	 с	 главен	
организатор	 НС	 на	 БСП.	
Тазгодишното	 състезание	
беше	в	четири	възрастови	
гупи	 -	 до	 18	 години,	от	 18	
до	 35	 години,	 от	 35	 до	 50	

години,	над	50	години.	
На	 върха	 председателят	
на	БСП	Корнелия	Нинова,	
заедно	с	ръководството	на	
левицата	и	нейни	членове	
поднесоха	 венци	 на	 па-
метника	 на	 връх	 Шипка.	
Цветя	 поднесоха	 и	 народ-
ният	представител	Кристи-
на	 Сидорова,	 областният	
председател	 на	 БСП	 в	
Габрово	 Николай	 Григо-
ров	 и	 общинският	 лидер	
на	 БСП	 Здравко	 Кънчев.	
Председателят	 на	 ОбС	 на	
БСП	 -	 Габрово	приветства	
събралите	се	с	кратко	сло-
во,	 след	 което	 Корнелия	
Нинова	 връчи	 наградите	
на	победителите.	
Във	 възрастова	 група	 до	
18	години	-	„Юноши“	побе-
дител	стана	габровецът	Га-
враил	 Стефанов,	 следван	
от	 Преслав	 Балабанов	 от	
Несебър	и	Йордан	Петров	
от	Сливен.

Ноñиòел нà Купà „Вàñил Дянков” 
ñòàнà Алекñàндъð Алекñиев 

Продължава на стр. 8

Вñеки ще имà 
конòðол въðху 
личниòе ñи дàнни

Продължава на стр. 2

Продължава на стр. 2
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

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

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

�    

Автомобили под наем  
ул. "Емануил Манолов" 28, 

тел. 0999/009-008.

"VAIKAR RENTACAR"

излиза всеки ден без неделя

Всекидневникът на региона

1991лв. 
без ДДС 

 на месец

соД услуга
 включена алар-

мена система с 
до 3 датчика
 инсталационна 

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

анахроника
 Пиян треВненец с аВтомобил	 пропадна	при	
движение	назад.	В	местното	полицейско	управление	
е	 започнато	 бързо	 производство	 срещу	 63-годишен	
мъж.	 На	 26	 юли	 т.	 г.,	 около	 14,45	 часа,	 е	 получен	
сигнал	за	пътно	произшествие	в	землището	на	село	
Кисийците,	 при	 което	 лек	 автомобил	 „Форд	Ескорт“,	
при	движение	назад,	пропаднал	в	неравност	на	тере-
на.	При	извършената	проверка	за	алкохол	на	водача,	
дрегерът	отчел	2,51	промила.
 лек аВтомобил „лада“, шофиран	от	57-годишен	
мъж	 от	 Габрово,	 блъсна	 друг	 автомобил,	 който	 бил	
намалил	скоростта	си	и	спирал.	Случаят	е	от	24	юли	
т.	 г.	 Около	 13,10	 в	 габровската	 полиция	 се	 получил	
сигнал	за	пътен	инцидент	на	ул.	„Емануил	Манолов“	в	
Габрово.	На	място	бил	изпратен	полицейски	екип.	По	
първоначални	данни,	„Лада“-та		блъснала	намиращия	
се	пред	нея	и	спиращ	автомобил	„Шкода“.	При	инци-
дента	пострадал	водачът	на	„Лада“та,	получил	фрак-
тура	на	лявото	ходило.	Прегледан	е	в	МБАЛ-Габрово	
и	 след	 оказана	му	медицинска	 помощ	 е	 освободен.	
Двамата	водачи	са	тествани	за	употреба	на	алкохол	–	
техническото	средство	отчело	нулеви	резултати
 74-годишна жена от габроВо е	станала	жерт-
ва	на	телефонни	измамници.	На	24	юли	т.	г.,	по	сце-
нария	„съдействие	при	полицейска	акция	за	залавяне	
на	 телефонни	 измамници“	 жената	 била	 ощетена	 с	
3070	лв.	По	случая	е	образувано	досъдебно	производ-
ство.
 Пликче с канабис е открито	 у	 17-годишен	
младеж	 от	 Дряново.	 Местни	 полицаи	 го	 проверили	
около	17,50	часа	на	18	юли	т.	г.	в	района	на	ул.	„Васил	
Левски“	в	Дряново.	Наркотикът	бил	в	джоб	на	дрехата	
му.	При	полевия	наркотест	още	на	място	сухите	лис-
тенца	реагирали	на	канабис.	Наркотичното	вещество	
е	иззето.	По	случая	е	образувано	досъдебно	произ-
водство.	
 31-годишен дрогиран мъж от русе е	хванат	
да	шофира	из	Дряново	без	книжка.	Проверката	е	на-
правена	на	18	юли	вечерта	на	ул.	„Бачо	Киро“.	Поли-
цейският	екип	спрял	лек	автомобил	„Мазда“.	Оказало	
се,	че	водачът	му,	31-годишният	русенец	 ,	шофира	в	
срока	на	изтърпяване	на	наложена	му	принудителна	
административна	 мярка	 за	 временно	 отнемане	 на	
свидетелството	 за	 управление	 на	 МПС.	 Мъжът	 бил	
тестван	 за	 употреба	 на	 наркотични	 вещества,	 като	
техническото	 средство	 отчело	 положителен	 резултат	
за	амфетамин	и	метамфетамин.	Задържан	е	за	срок	
до	24	часа	по	реда	на	МВР.	По	случая	е	образувано	
досъдебно	производство.

РУЖа ЛЮБЕНОВа
	 Само	 ден	 след	 като	
беше	 разрешен	 предсроч-
но,	груповият	лов	на	дива	
свиня	 посред	 лято	 отново	
е	 забранен.	Това	 стана	 с	
нарочна	 заповед	 на	 ми-
нистър	 Румен	 Порожанов.	
На	26	юли	т.	г.	от	Северно-
централното	 предприятие	
в	 Габрово	 обявиха:	 „Със	
заповед	 на	 министъра	 на	
земеделието,	храните	и	го-
рите	Румен	Порожанов	се	
забранява	 груповият	 лов	
на	 дива	 свиня	 на	 терито-
рията	 на	 цялата	 страна.	
Тя	се	издава	на	основание	
чл.	54,	ал.	1	от	Закона	за	
лова	и	опазване	на	дивеча	
и	 след	 постъпило	 предло-
жение	 от	 изпълнителния	
директор	 на	 Българската	
агенция	 по	 безопасност	
на	 храните	 с	№13-1924	 от	
24.07.2018	 г.	 Заповедта	 се	
издава	 като	 превантивна	
мярка	 с	 цел	 недопускане	
на	 територията	 на	 стра-

ната	 на	 особено	 опасна-
та	 заразна	 болест,	 чието	
разпространение	може	да	
причини	 значителни	 ико-
номически	загуби.“
	 На	 24	 юли	 т.	 г.	 „Дър-
жавен	 вестник“	 публикува	
допълнение	 на	 Закона	 за	
лова	 и	 опазване	 на	 диве-
ча,	което	даде	възможност	
още	на	25	юли	т.	г.	ловните	
дружинки	 да	 организират	
излети	за	отстрел	на	дива	
свиня,	 но	 ден	 дни	 по-къс-
но	това	беше	отменено.	
	 Преди	 груповият	 лов	
на	 този	 вид	 бе	 разрешен	
от	 1	 октомври	 до	 втората	
седмица	 на	 януари	 всяка	
година	 в	 празнични	 и	 по-
чивни	дни.	Допълнението	в	
закона	позволяваше	ловът	
да	 започне	 посред	 лято,	
като	 бе	 включен	 и	 един	
допълнителен	ден	–	сряда.
	 Това	обаче	срещна	съ-
противата	на	организации,	
ловни	дружинки	и	гражда-
ни,	чието	мнение	се	обоб-

щава	в	това:	“На	кой	без-
умец	му	хрумна	да	избива	
поголовно	 прасетата	 по-
сред	лято?	Какво	ще	стане	
с	 приплодите	 от	 2018	 г.	 ,	
след	отстрела	на	майките?	
Кой	ще	гарантира,	че	няма	
да	 се	 повтори	 ситуацията	
с	 дивия	 заек,	 който	 вече	
40	години,	не	може	да	въз-
станови	популацията	си	от	
70-те	 години?	 В	 чии	 инте-
рес	 е	 обездивечаването	
на	страната?“
	 На	 25	 юли	 т.	 г.	 ми-
нистър	 Порожанов	 пусна	
заповед	 за	 забрана	 на	
това	предсрочно	ловуване,	
в	 която	 бе	 допълнено	 и	
защо	 се	 прави.“Приетите	
изменения	 и	 допълнения	
в	Закона	 за	лова	и	опаз-
ване	 на	 дивеча,	 които	
регламентират	 груповото		
ловуване	 на	 дива	 свиня	
през	 летните	 месеци	 из-
вън	 досега	 определения	
срок,	 вкл.	 и	 в	 сряда,	 са	
недостатъчно	 добре	 съо-

бразени	 и	 консултирани	
по	 отношение	 безопас-
ността	 при	 провеждането	
на	 ловните	 излети.	 В	 мо-
мента	 буйната	 растител-
ност	 и	 плътната	 листна	
маса	в	горските	територии	
силно	 ограничават	 види-
мостта,	а	респективно	без-
опасността	 на	 лова.	 Това	
е	 сериозна	 предпоставка	
за	възникване	на	инциден-
ти,	както	за	участниците	в	
лова,	така	и	крие	рискове	
за	 живата	 и	 здравето	 на	
пребиваващите	 в	 гората	
горски	работници,	туристи,	
гъбари,	билкари	и	др.	Ста-
тистиката	 показва,	 че	 по-
голямата	 част	 от	 злополу-
ките	по	време	на	 групово	
ловуване	през	последните	
години	 са	 ставали,	 когато	
листната	 маса	 в	 гората	
още	не	е	опадала.
	 Направените	 измене-
ния	 в	 Закона	 за	 лова	 и	
опазване	 на	 дивеча	 не	 са	
съобразени	 и	 с	 хуманното	

отношение	 към	 видовете	
дивеч,	обитаващи	горските	
територии.	 Приплодите	 на	
дивите	 животни	 от	 тази	
пролет	 	 няма	 да	могат	 да	
бъдат	 опазени	 от	 ловните	
кучета.	Започва	размножи-
телния	период	на	сърната,	
а	 през	 септември	 пред-
стои	и	този	на	благородния	
елен.	 В	 тази	 връзка	 съ-
ществува	опасност	 	 групо-
вият	лов	на	дива	свиня	да	
доведе	до	сериозни	загуби	
на	 основните	 ловни	 ви-
дове,	 компрометиране	 на	
вече	 договорени	 трофейни	
ловни	 излети	 за	 благоро-
ден	елен	от	страна	на	чуж-
дестранни	ловци	и	сериоз-
ни	финансови	щети.
	 Като	 мярка	 за	 реду-
циране	на	 популацията	 от	
дива	 свиня	 заради	 опас-
ността	 от	 възникване	 и	
разпространение	на	афри-
канска	чума	по	свинете	се	
препоръчва	 засилване	 на	
подборния	лов	от	място.“

Зàáðàнихà пðедñðочния ãðупов лов нà дивà ñвиня

	 Декларация	 за	 дължи-
ми	 данъци	 (образец	 4001)	
се	 подава	 от	 предприяти-
ята	 и	 самоосигуряващите	
се	 лица,	 които	 са	 изпла-
тили	 на	 физически	 лица	
доходи	 по	 извънтрудови	
правоотношения,	наем	или	
доходи	от	други	източници	
по	 чл.	 35	 от	ЗДДФЛ	и	са	
удържали	 авансов	 данък	
върху	 тези	 доходи,	 съоб-
щиха	 от	 пресцентъра	 на	
приходната	 администра-
ция.	
	 Дължимите	 авансови	
данъци	 се	 декларират	 в	
НАП	 до	 края	 на	 месеца,	
следващ	 тримесечието,	
през	което	е	изплатен	до-
ходът.
	 Декларация	 за	 дължи-
ми	 данъци	 (по	 чл.	 55,	 ал.	
1	от	ЗДДФЛ	и	по	чл.	201,	
ал.	 1	 от	 ЗКПО)	 се	 пред-
ставя	в	НАП	и	за	оконча-
телните	 данъци,	 удържани	
върху	доходите	на	чуждес-
транни	 физически	 лица	 у	
нас	 (например	 върху	 въз-
награждения	 за	 услуги,	

неустойки,	 обезщетения,	
стипендии	 за	 обучение	 в	
България,	доходи	от	лихви	
и	други).	
	 Формулярът	се	подава	
и	 за	 данъци	 при	 източ-
ника	 по	 Закона	 за	 кор-
поративното	 подоходно	
облагане,	 като	 например	
данъци	 върху	 дивидентите	
и	ликвидационните	дялове	
в	полза	на	чужди	фирми	и	
местни	 юридически	 лица,	
които	 не	 са	 търговци,	
включително	общините.
	 От	 НАП	 напомнят	
също,	 че	 предприятията	
и	 самоосигуряващите	 се	
лица-платци	 на	 доходи	 от	
наем	или	от	управление	и	
контрол,	 които	 се	 облагат	
с	 окончателен	 данък,	 на-
числени	и/или	изплатени	в	
полза	 на	 лица,	местни	 на	
друга	 държава-членка	 на	
Европейския	 съюз,	 също	
предоставят	 на	 НАП	 ин-
формация	 за	 тези	 доходи	
с	 декларацията	 по	 чл.	 55,	
ал.	 1	 от	 ЗДДФЛ	 и	 по	 чл.	
201,	ал.	1	от	ЗКПО.

	 От	 2018	 г.	 предприя-
тията-платци	 на	 доходи	
подават	 декларацията	 за	
дължими	 данъци	 (образец	
4001)	по	чл.	55	от	ЗДДФЛ	
и	чл.	201	от	ЗКПО	само	по	
електронен	път.	Това	важи	
за	 тези	 декларации	 за	
дължими	данъци,	за	които	
задължението	за	подаване	
възниква	 след	 31	 декем-
ври	2017	г.
	 За	 самоосигуряващите	
се	 лица-платци	 на	 доходи	
няма	промяна	в	начина	на	
подаване	 на	 формуляра,	
т.е.	 те	 могат	 да	 го	 пред-
ставят	 в	 НАП,	 както	 по	
електронен	път,	 така	 и	 на	
хартия.
	 Повече	информация	за	
попълване	 на	 декларации-
те	и	за	плащане	на	дължи-
мите	 данъци	 клиентите	 на	
НАП	 могат	 да	 получат	 на	
телефона	 за	 информация	
0700	 18	 700	 на	 цената	 на	
един	 разговор,	 на	 интер-
нет	страницата	на	агенци-
ята	или	в	офисите	на	при-
ходната	администрация.

Зàòвоð зà измàмницà, пðедñòàвялà 
ñе зà ñоциàлен ðàáоòник

Продължава от стр. 1
	 На	22	януари	т.	 г.	под-
съдимата	 позвънила	 на	
вратата	на	друга	свидетел-
ка.	Представила	се	за	слу-
жител	на	БЧК	и	започнала	
да	 лъже	 домакинята,	 че	
може	да	й	осигури	евтини	
лекарства.	 Влязла	 вътре		
и	 продължила	 с	 лъжите	 -	
обещала	 парична	 помощ.	
После	поискала	предплата	
за	 лекарствата,	 но	 дома-
кинята	 имала	 в	 дома	 си	
само	 16	 лв.	 Подсъдимата	
се	учудила	на	глас,	че	же-
ната	 е	 много	 бедна.	Това	
обаче	 не	 я	 спряло	 да	 я	
ограби	 -	казала	на	свиде-
телката,	 че	 ще	 й	 осигури	
500	 лева,	 но	 за	 превода	
са	 нужни	 4,70	 лв.	Жената	
в	заблуждението	си	й	дала	
5	лв.,	а	Цветана	отговори-
ла,	 че	не	може	да	й	 вър-
не.	 После	 взела	 5-те	 лв.	
и	 спокойно	 си	 тръгнала,	
като	 обещала	 на	 домаки-
нята,	че	на	следващия	ден	
ще	 бъдат	 преведени	 по	
сметката	на	500	лева.
	 Всичко	това	е	събрано	
и	 документирано	 в	 дебе-
лото	 дело	 на	 подсъдимата	
Цветана.	„Не	следва	да	се	
отчитат	 като	 смекчаващи	
вината	 обстоятелства,	 зая-

веното	от	подсъдимата	съ-
жаление	за	стореното,	зая-
веното	желание	за	възста-
новяване	 на	 причинените	
вреди,	 както	 и	 изразената	
критичност	 към	 деянието,	
тъй	 като	 същите	 са	 фор-
мални,	лишени	от	съдържа-
ние	и		на	практика	липсват	
такива.	Това	е	сторено		от	
подсъдимата	 единствено	
с	 цел	 определяне	 на	 по-
малко	 по	 размер	 наказа-
ние...	 Утежняващи	 вината	
обстоятелства	 са	 високата	
стойност	 на	 причинената	
имуществена	 вреда	 в	 ре-
зултат	 на	 престъплението	
за	 пострадалите.	 Степен-
та	 на	 обществена	 опас-
ност	на	подсъдимата,	като	
деец	 е	 завишена	 предвид	
усложнената	 й	 престъпна	
дейност,	 комбинативността	
и	 безскрупулността,	 про-
явена	 при	 извършването	
на	 престъпленията.“,	 реши	
съдът.
	 „...определя	 на	 подсъ-
димата...	 общо	 наказание	
в	 размер	 на	 две	 години	
лишаване	от	свобода,	кое-
то	 ...следва	 да	 изтърпи	
при	първоначален	общ	ре-
жим.“	 Присъдата	 подлежи	
на	 обжалване	 пред	 Ок-
ръжния	съд	в	Габрово.

Продължава от стр. 1
	 Добре	дошли	в	нашата	
прекрасна	България	“	-	за-
почна	своето	слово	пред-
седателят	 на	 НС	 на	 БСП	
Корнелия	Нинова.
	 Нейните	 думи	 зазву-
чаха	 тревожно,	 когато	
заговори	 за	 демографска	
картина	 в	 страната,	 че	
изчезваме	 като	 народ.	
„Болката,	 	 че	 сме	 най-
бедни	 в	 Европа.	 Грижата,	
че	децата	ни	са	с	най-ни-
ско	 образование.	 Гневът	
ни,	 че	 по	 улиците	 умират	
хора,	 защото	 болниците	
са	 закрити.	 Унижението	
у	 онези,	 които	 съградиха	
България,	 а	 днес	 живеят	
с	 200	 лв.	 пенсия.	 Както	
и	 крещящата	 несправед-
ливост,	 престъпници,	 кои-
то	 обират	 домовете	 ви,	
които	 крадат	 парите	 ви	
и	 онези	 престъпници	 във	
властта,	които	крадат	ми-
лиони	от	народа	си,	да	се	
разхождат	 безнаказано“.	
Корнелия	Нинова	 подчер-
та,	 	 че	 на	 историческата	
Бузлуджанска	 поляна	 са	
се	 събрали	 смели	 хора,	
които	 без	 не	 ги	 е	 страх	
да	 кажат,	 че	 България	 се	
управлява	от	шайка,	която	
е	 поробила	 народа	 си,	
която	„открадна	България“	
и	е	създала	такива	прави-
ла	 и	 закони,	 които	 са	 ги	
направили	 безнаказани.	
„Тази	шайка	посегна	и	на	
най-скъпото	 ни	 -	 всеки,	
който	не	е	съгласен,	все-
ки,	 който	критикува	е	по-
сочван	 за	 враг,	 провока-
тор	-	продължи	тя	пламен-
ното	си	слово.	-	На	всеки	

такъв	му	се	затваря	уста-
та,	уволнява	се	от	работа,	
преследва	му	се	бизнесът.	
Народе,	посегнаха	на	най-
святото	 ни	 -	 правото	 ни	
да	 мислим	 свободно,	 да	
говорим	свободно,	право-
то	ни	да	бъдем	с	различ-
но	мнение,	правото	да	бъ-
дем	 хора	 с	 достойнство.	
Но	шайката	си	отива,	на-
родът	остава	и	този	народ	
трябва	 да	 избере	 своя	
път.	 Ето	 защо,	 тук	 ни	 съ-
бира	 и	 бъдещето,	 защото	
ние	 предлагаме	 на	 своя	
народ	един	възможен	път.	
Ние	му	предлагаме	да	си	
върнем	 държавността,	 да	
си	 пазим	 суверенитета	
като	 държава,	 достойн-
ството	 като	 народ	 .	 Ние	
предлагаме	 държавата	 да	
не	 приватизира	 и	 конце-
сионира	 националните	 си	
богатства,	 плажове,	 гори,	
летища,	 жп	 линии.	 Ние	
предлагаме	 този	 раз-
говор.	 Ние	 предлагаме	
държавата	 да	 създаде	
свое	 собствено,	 българ-
ско,	родно	производство	.	
Всички	 заедно,	 да	 напра-
вим	българска	икономика,	
всички	 заедно,	 да	 напра-
вим	 програма	 за	 всеки	
един	 регион	 в	 България.	
Всички	заедно,	да	решим,	
че	 това	 производство	 ще	
бъде	 осигурено	 с	 българ-
ски	кадри,	а	не	с	мигран-
ти,	 които	 ще	 ни	 решават	
въпроса	с	работната	сила	
и	демографската	криза“.
В	 словото	 си	 Корнелия	
Нинова	 призова	 всички	
българи,	 където	 и	 да	 се	
намират	по	света	и	които	

милеят	за	семейство,	род	
и	отечество	да	се	върнат	
в	 България.	 „Елате	 -	 за-
едно,	 помогнете	 с	 акъл,	
с	 труд,	 който	 с	 каквото	
може.	 Нека	 се	 обединим	
за	децата	си,	за	справед-
ливостта,	за	високи	дохо-
ди,	 за	 висок	 стандарт	 на	
живот,	 за	 край	 на	 шай-
ката,	 която	 си	 отива,	 но	
за	 народ,	 който	 остава.	
Народ,	 който	 има	 своето	
бъдеще.	 Нека	 се	 обеди-
ним,	народе,	за	България“	
-	бяха	думите,	с	които	ли-
дерът	 на	 левицата	 завър-
ши	пламенното	си	слово.
След	Корнелия	Нинова	на	
трибуната	 говориха	 пред-
седателят	на	Партията	на	
европейските	 социалисти	
Сергей	Станишев,	депутат	
в	Европейския	парламент,	

който	 заяви:	 „Нужни	 са	
предсрочни	избори	и	ляво	
управление	 на	 страната.	
Предсрочните	 избори	 са	
спасителни,	само	те	могат	
да	 дадат	 перспектива	 на	
България“.
	 От	 своя	 страна	 Елена	
Йончева	 беше	 категорич-
на,	 че	 не	 желае	 само	 да	
бъде	 свалено	 правител-
ството.	 „Искам	 повече	 -	
обяви	 тя.	 -	Шайката	 ГЕРБ	
да	 бъде	 дадена	 на	 про-
куратурата.	 Защото	 след	
10	 години	 членство	 в	 ЕС	
българите	са	поставени	на	
колене,	 с	 наведени	 глави,	
а	страната	е	на	последно	
място	по	всички	възможни	
класации.	 Разруха	 -	 това	
е,	което	властва	в	страна-
та	ни“,	заяви	още	тя.	
	 След	 митинга,	 на	 три-

буната	на	Бузлуджанската	
поляна	 зае	 своето	 място	
Зоран	 Брегович,	 заедно	
със	 своя	 „Оркестър	 за	
сватби	и	погребения“,	кой-
то	 пристигна	 в	 България	
специално	 за	 участието	
в	 Националния	 събор	 на	
левицата.	
	 Преди	 началото	 на	
Бузлуджанския	 събор	
председателят	 на	 НС	 на	
БСП	 Корнелия	 Нинова,	
народни	представители	от	
ПГ	на	„БСП	за	България“	и	
млади	 социалисти,	 граж-
дани,	 поднесоха	 венци	 и	
цветя	 на	 барелефа	 „Ос-
новоположници	 на	 социа-
листическото	 движение”,	
на	 	 паметника	 на	 Хаджи	
Димитър	и	на	 	паметника	
на	партизаните	от	Габров-
ско-Севлиевския	отряд.

Кðиñòинà Сидоðовà оòкðи ñъáоðà нà Бузлуджà

Продължава от стр. 1
	 Регистрация	 може	 да	
бъде	 направена	 с	 Ква-
лифициран	 електронен	
подпис	 (КЕП)	 или	 Персо-
нален	 идентификационен	
код	 (ПИК)	 на	 Национал-
ния	 осигурителен	 инсти-
тут.	 Към	 настоящия	 мо-
мент	 са	 се	 регистрирали	
близо	 10	 000	 физически	
лица,	 които	 имат	 достъп	
до	данни	от	50	регистъра.	
Продължава	 процесът	 по	
присъединяване	 на	 нови	
регистри.	
	 По	 този	 начин	 българ-

ските	 граждани	 могат	 да	
осъществяват	 ефективен	
контрол	 върху	 качество-
то	 и	 основанията	 за	 дос-
тъп	 до	 техните	 данни	 от	
страна	 на	 институциите.	
Услугата	 е	 създадена	 по	
инициатива	 на	 вицепре-
миера	Томислав	Дончев	 и	
ДАЕУ.	 Тя	 е	 в	 синхрон	 с	
разпоредбите	 на	 Общия	
регламент	на	ЕС	за	защи-
та	 на	 личните	 данни,	 на	
Закона	 за	 електронното	
управление	 и	 на	 подзако-
новите	нормативни	актове	
за	неговото	изпълнение.	

Вñеки ще имà конòðол 
въðху личниòе ñи дàнни

До кðàя нà юли ñе подàвà деклàðàцияòà зà 
дължими дàнъци зà вòоðоòо òðимеñечие нà 2018 ã.

Зоран Брегович, заедно със своя „Оркестър за сватби и погребения“
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	 „Докторе,	 кажи!“	 -	 така	 се	 нарича	 новата	 рубрика	
на	„100	вести“.	Тя	е	следствие	на	нарастващия	интерес	
към	 психологическата	 проблематика.	 На	 читателски	
запитвания,	 свързани	 с	 взаимоотношенията	 между	 по-
коленията,	 възпитанието	 на	 децата,	 възрастови	 кризи,	
проблема	за	загубата,	психологическата	съвместимост	в	
интимността	и	в	работната	среда,	реакция	на	фрустра-
ция,	 принципите	 на	 дисциплината	 и	 др.,	 ще	 отговаря	
Димитър	Серафимов.	Той	е	магистър	по	обща	психология,	
по	 клинична	 психология,	 по	 философия;	 сертифициран	
като	психотерапевт	по	позитивна	психотерапия,	съдебен	
експерт	по	психология	 към	Окръжен	и	Административен	
съд	-	Габрово.	
	 Въпросите	трябва	да	се	изпращат	на	адреса	или	на	
имейла	 на	 редакцията.	 Могат	 да	 се	 задават	 анонимно	
или	с	посочване	на	име,	но	отговорите	винаги	ще	бъдат	
принципиални,	като	не	се	оповестяват	лични	данни.	Жела-
телно	е	да	се	посочват	възрастта	и	пола	на	запитващия.	
	 Рубриката	се	публикува	всяка	сряда!

Докторе, кажи!

  - докъде стигна ре-
монтът на училищата „св.
св. кирил и методий“ и 
бившето „цанко дюстаба-
нов“?
		 -	 И	 в	 двете	 училища	
се	 изпълнява	 комплекс	
от	 мерки,	 които	 включват	
енергийна	 ефективност,	 а	
също	 така	 оборудване	 и	
обзавеждане,	цялостно	об-
новяване	на	сградите.	
	 В	момента	строително-

ремонтните	 работи	 са	 в	
много	 напреднала	 фаза.	
Работи	 се	 по	 всички	 кор-
пуси	 и	 на	 двете	 училища.	
Целта	 е	 там	 да	 посрещ-
нат	 новата	 учебна	 годи-
на	 с	 приключили	 ремон-
ти.	Евентуално	да	останат	
за	 довършване	 дворните	
пространства.
	 В	момента	се	провеж-
дат	процедури	за	избор	на	

доставчици	за	оборудване	
и	 обзавеждане	 и	 на	 две-
те	 училища.	 Надяваме	 се	
обновяването	 да	 стане	 до	
края	на	годината.	
 - бившето училище 
„цанко дюстабанов“ не е 
ли вече готово? отвън из-
глежда много красиво!
	 -	Да,	отвън	фасадата	е	
готова,	 но	 вътре	 все	 още	
има	 работа	 по	 класните	
стаи,	в	момента	се	работи	

по	изграждане	на	асансьо-
ра.	 Полага	 се	 ламинат	 в	
класните	 стаи.	 Всеки	 ден	
ситуацията	 се	 променя.	
Има	още	много	работа,	но	
както	вече	казах,	до	нача-
лото	 на	 учебната	 година	
всичко	ще	бъде	готово.
 - какво става с пре-
местването на  начално 
училище „Васил левски“ 
в сградата на  бившето 
„цанко дюстабанов“?

 -	 Начално	 училище	
„Васил	 Левски“	ще	 започ-
не	новата	учебна	година	в	
новата	си	база	-	в	бивше-
то	„Цанко	Дюстабанов“.	Тя	
ще	 предложи	 изключител-
но	 добри	 условия	 за	 уче-
бен	процес.
 - има ли вече заповед 
на министъра на образо-
ванието за закриване на 
училище „цанко дюстаба-
нов“?

	 -	Заповедта	на	минис-
търа	 на	 образованието	
за	 закриване	 на	 училище	
„Цанко	Дюстабанов“	е	из-
готвена	 през	 месец	 юли.	
Тя	вече	влезе	в	сила.	От-
тук-нататък	 предстои	 със	
заповед	на	кмета	сградни-
ят	фонд	на	училище	„Цан-
ко	 Дюстабанов	 да	 бъде	
предоставен	 на	 начално	
училище	„Васил	Левски“.
 - ремонтите в учили-

ще „св. св. кирил и мето-
дий“ започнаха по-късно, 
ще се справят ли строите-
лите да 15 септември?
	 -	 В	 училище	 „Св.св.	
Кирил	 и	 Методий“	 строи-
телно-ремонтните	 работи	
започнаха	 в	 началото	 на	
април.	
	 Там	доставките	на	обо-
рудване	 и	 обзавеждане	
ще	 се	 реализират	 през	
септември-октомври.	 Из-
пълнителите	 на	 строител-
но-ремонтните	 работи	 на-
предват	 доста	 сериозно,	
така	 че	 и	 там	 ще	 има	
условия	 за	 нормален	 уче-
бен	 процес	 през	 новата	
учебна	година.	
	 И	 в	 това	 училище	 се	
изпълняват	мерки	за	енер-
гийна	 ефективност,	 те	 ще	
бъдат	 с	 по-висока	 степен	
и	с	по-големи	цели,	което	
ще	 позволи	 сградата	 да	
бъде	 модел	 в	 решенията	
за	енергийна	ефективност.
Снимки Община Габрово

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
	 Важни	 решения	 за	
Центъра	за	кариерно	ори-
ентиране	 взе	 вчера	 Об-
щинският	съвет	в	Габрово.	
	 Съгласно	 негово	 ре-
шение	 от	 	 21	 декември	
2017	 година	 е	 разкрит	 на	
общински	 Център	 за	 под-
крепа	на	личностно	разви-
тие	 „Кариерно	 ориентира-
не	 -	 Габрово“.	Предмет	на	
дейност	 на	 новоразкрития	
център	 е	 кариерно	 ориен-
тиране	 и	 консултиране	 на	
ученици	от	1-12	клас	в	учи-
лищата	на	област	Габрово.	
	 Центърът	 извършва	
взаимнодопълващи	се	дей-
ности	за	информиране,	ди-
агностика,	 консултиране,	
посредничество	 и	 просле-
дяване	е	оглед	подпомага-
не	 на	 учениците	 в	 техния	
самостоятелен	 и	 осъзнат	
избор	 на	 образование	 и/
или	 професия,	 осъществя-
ване	на	връзка	между	учи-
лището	и	пазара	на	труда.

	 В	 центъра	 работят	
четирима	 специалисти	 -	
ръководител	 и	 кариерни	
консултанти.	 Общинският	
Център	за	подкрепа	и	ли-
чностно	развитие	„Кариер-
но	ориентиране	-	Габрово“	
е	 второстепенен	 разпоре-
дител	с	бюджета.
	 Със	Заповед	от	11	ап-
рил	на	министъра	на	обра-
зованието	 и	 науката	 е	 ут-
върден	норматив	за	 кари-
ерен	консултант	в	размер	
на	 14	 000	 лв.	 Посочено	
е	 финансиране	 от	 Минис-
терство	 на	 образованието	
и	науката	в	размер	на	 44	
799	 лева,	 които	 са	 80%	
от	бюджета	на	общинския	
Център	за	подкрепа	на	ли-
чностно	развитие	„Кариер-
но	ориентиране	-	Габрово“.	
	 В	 съответствие	 с	 броя	
на	 учениците	 в	 област	
Габрово,	 финансирането	
от	 община	 Габрово	 е	 в	
размер	 на	 11%.	 За	 оста-
налите	 9%	 е	 отправено	

предложение	 към	 другите	
3	 общини	 в	 областта	 да	
участват	 в	 процентно	 съ-
отношение,	солидарно	във	
финансиране	на	дейността	
на	центъра.
	 Община	Трявна	подкре-
пя	идеята	центърът	за	под-
крепа	на	личностно	разви-
тие	 „Кариерно	 ориентира-
не	-	Габрово“	да	предоста-
вя	услуги	на	учениците,	но	
Общинският	съвет	не	дава	
съгласие	 за	 съфинансира-
не	в	размер	на	1.43%..
	 Община	 Севлиево	 от-
казва	 да	 ползва	 услугите	
на	 центъра,	 както	 и	 съ-
финансиране	в	размер	на	
6.44%,	 като	 пояснява,	 че	
такива	 услуги	 се	 предос-
тавят	 на	 учениците	 от	 ДК	
„Йовко	Йовков“	и	Младеж-
ки	център	-	Севлиево.
	 Единствено	 Община	
Дряново	отпуска	средства	
за	съфинансиране	на	дей-
ността	на	Общинският	цен-
тър	за	подкрепа	на	лично-

стно	 развитие	 „Кариерно	
ориентиране	 -	 Габрово“	 в	
размер	на	1.13%,	на	стой-
ност	750	лв.
	 В	 писмо	 от	 18	 април		
Министерство	 на	 образо-
ванието	 и	 науката	 изра-
зява	 становище,	 че	 по-
мещенията,	 ползвани	 от	
центъра,	 намиращи	 се	
на	 ул.“Брянска“№	 3,	 ет.	
3,	 -	 имот,	 публично	 дър-
жавна	 собственост,	 упра-
вляван	 от	 Професионал-
на	 техническа	 гимназия	
„Д-р	 Никола	 Василиади“,	
не	 могат	 да	 бъдат	 пре-
доставени	 за	 нуждите	 па	
новоразкрития	 общински	
центърэ„Кариерно	 ориен-
тиране	-	Габрово“.	
	 Причината	 за	 това	 е,	
че	 ПТГ	 „Д-р	 Никола	 Васи-
лиади	е	включена	в	обхва-
та	на	административен	до-
говор	 за	 предоставяне	 на	
безвъзмездна	 финансова	
помощ	по	Оперативна	про-
грама	 „Региони	 в	 растеж“.	

Тъй	 като	 устойчивостта	 на	
проекта	 от	 5	 години	 е	 за-
дължителна,	 до	 изтичане	
на	 този	 срок	 имота	 може	
да	 бъде	 ползван	 само	 за	
целите	 на	 образователна-
та	 институция,	 на	 която	 е	
предоставен	 и	 е	 недопус-
тимо	 общинския	 Център	
за	 подкрепа	 на	 личностно	
развитие	„Кариерно	ориен-
тиране-	 Габрово“,	 да	 бъде	
настанен	в	този	имот.
	 Общинският	съвет	даде	
своето	 съгласие	 за	 при-
емане	 на	 правилник	 за	
устройството	 и	 дейност-
та	 на	 общински	 Център	
за	подкрепа	за	личностно	
развитие	 „Кариерно	 ори-
ентиране-	 Габрово.“	Освен	
това	 се	 променя	 	 адреса	
на	 сградата,	 в	 която	 се	
осъществява	дейността	му.	
Той	 вече	 ще	 функционира	
в	сградата	на	Общината,	а	
не	в	корпус	на	Професио-
налната	техническа	гимна-
зия.

	 На	 своето	 заседание	
вчера	 	 УС	 на	 ДФ	 „Земе-
делие“	 днес	 взе	 решение	
да	увеличи	финансовия	ре-
сурс	за	минимална	помощ	
„де	минимис“,	съгласно	Ре-
гламент	 (ЕС)	 №	 1408/2013	
на	 регистрираните	 по	 На-
редба	 №	 3	 от	 1999	 г.	 зе-
меделски	стопани,	отглеж-
дащи	 овце-майки	 и/или	
кози-майки	с	9	456	384	лв.	
като	изменя	първоначално	
одобрения	 ресурс	 на	 за-
седанието	 от	 12.07.2018	 г.	
от	8	274	336	лв.	на	17	730	

720	лв.,	съобщиха	от	прес-
центъра	на	фонда.		Увели-
чена	 е	 единичната	 ставка	
за	помощта,	определена	с	
Решение	на	УС	на	ДФЗ	на	
12.07.2018	г.	от	7	лв.	на	15	
лв.	за	една	овца-майка	и/
или	коза	майка.
	 	 	 Удължен	 е	 и	 срока	
за	кандидатстване	-	вмес-
то	 до	 31	 юли	 2018	 г.	 за-
явления	 за	 помощта	 ще	
се	 приемат	 до	 10	 август	
2018	 г.	 в	 отдел	 „Прила-
гане	 на	 схеми	 и	 мерки	
за	 подпомагане”	 (ПСМП)	

по	постоянен	адрес	на	
физическото	 лице	 или	
едноличния	 търговец	
(при	 кандидатстване	
на	 ФЛ	 или	 ЕТ)	 и	 по	
седалището	 на	 юриди-
ческото	 лице	 (при	 кан-
дидатстване	 на	 ЮЛ).	
Кандидатства	 се	 лично	
или	 чрез	 упълномоще-
но	лице,	 след	предста-
вяне	на	пълномощно	по	
образец,	 изготвен	 от	
ДФ	„Земеделие“.
	 	 	 Помощта	 ще	 бъде	
изплатена	до	20	август,	

като	е	възможно	изплаща-
не	 на	 средствата	 и	 след	
срока	 за	 бенефициенти,	
при	 които	 се	 извършва	
допълнителна	 администра-
тивна	 проверка	 за	 допус-
тимост	на	подпомагането.
			Подпомагането	на	земе-
делските	 стопани,	 отглеж-
дащи	 овце-майки	 и/или	
кози-майки	чрез	минимал-
на	 помощ	 „де	 минимис“,	
съгласно	 Регламент	 (ЕС)	
1408/2013	 от	 18	 декември	
2013	 г.	 за	 компенсиране	
на	 част	 от	 оперативни-

те	 разходи	 в	 резултат	 на	
болестта	 чума	 по	 дребни	
преживни	 животни	 в	 об-
ластите	 Ямбол	 и	 Бургас,	
е	 увеличено	с	 423	 680	 лв.	
спрямо	 утвърдения	 с	 ре-
шение	 на	 УС	 на	 ДФЗ,	 от	
18.07.2018	 г.	 финансов	 ре-
сурс	от	2	067	710	лв.	на	2	
491	390	лв.	Така	калкулира-
ната	 единична	 ставка	 се	
увеличава	 от	 47	 лева	 на	
55	лева	за	една	овца-май-
ка	 и	 за	 една	 коза-майка.	
Увеличена	е	и	единичната	
ставка	 от	 решение	 на	 УС	

на	ДФ	„Земеделие“,	т.1.4	и	
т.1.5	от	Протокол	№128	от	
18.07.2018	 г.	от	14	лева	на	
22	лева	за	една	овца-май-
ка	и	за	една	коза-майка.
Срокът	 за	 кандидатстване	
за	животновъдите	е	до	31	
август	2018	г.
	 С	увеличението	на	по-
мощите	 стопаните	 ще	 мо-
гат	 да	 покрият	 загубите	
си	 от	 нереализиране	 на	
мляко,	 ценови	разлики	на	
изкупена	 продукция	 и	 за-
труднения	при	изхранване	
на	животните.

	 Дневният	 център	 в	
Севлиево	 ще	 предлага	
повече	 услуги.	 Това	 ста-
ва	 възможно	 след	 като	
Общината	 спечели	 проект	
„Ремонт,	 обзавеждане	 и	
оборудване	 на	 „Дневен	
център	за	деца	и	младежи	
с	 увреждания“	 за	 разши-
ряване	 на	 дейностите	 по	
ранна	 интервенция	 на	 ув-
режданията“,	 финансиран	
по	 процедура	 „Подкрепа	
за	 деинституционализа-
ция	 на	 грижите	 за	 деца“	
на	 Оперативна	 програма	
„Региони	 в	 растеж“	 2014-
2020.	 Общата	 стойност	 на	
проекта	 е	 99	 882.50	 лв.,	
съобщават	от	Община	Се-
влиево.
	 С	 проекта	 Общината	
цели	 да	 бъде	 осигурена	
подходяща	 и	 ефективна	
социална	 инфраструктура,	
допринасяща	 за	 разши-
ряване	 на	 дейността	 на	
Дневен	 център	 за	 деца	 с	
увреждания	 в	 Севлиево.	

Проектът	 предвижда	 из-
пълнение	на	довършителни	
строително-ремонтни	 дей-
ности,	както	и	оборудване	
и	 обзавеждане	 на	 центъ-
ра.	
	 С	 реализацията	 на	
проекта,	в	сградата	на	Об-
щностния	 център,	 изгра-
ден	 по	 проект	 за	 социал-
но	 включване,	 финанси-
ран	 от	 Световната	 банка,	
ще	бъде	 довършен	 втория	
етаж.	 Новите	 помещения	
ще	 разширят	 възмож-
ностите	 при	 предоставяне	
на	 услугите	 ранна	 интер-
венция	 на	 уврежданията	
и	 Формиране	 и	 развитие	
на	родителски	умения.	Ще	
се	 обособят	 и	 обзаведат	
зали	 за	 групова	 работа,	
кабинети	 за	 индивидуална	
работа,	 санитарни	 поме-
щения	 и	 фоайе.	 Предстои	
подписване	на	договор	за	
безвъзмездна	 финансова	
помощ	 и	 стартиране	 на	
дейностите	по	проекта.

	 Областна	 комисия	 по	
безопасност	на	движение-
то	 по	 пътищата	 	 проведе	
заседание	 под	 председа-
телството	 на	 заместник	
областния	 управител	 Ма-
рия	 Пенева.	 Обсъждани	
бяха	общинските	програми	
за	 подобряване	 на	 безо-
пасността	 на	 движение-
то	 по	 пътищата	 в	 Област	
Габрово	за	2018/2019	г;	ин-
формационни	кампании	по	
темата,	 както	 и	 включва-
нето	 на	 училищата	 в	 раз-
лични	мероприятия.	
	 От	програмите	на	чети-
рите	 общини	 за	 2018/2019	
г.	 става	 ясно,	 че	 за	 ци-
тирания	 период	 се	 рабо-
ти	 за	 предотвратяване	 на	

ПТП	в	населените	места	в	
две	 направления:	 от	 една	
страна	 поддържане,	 реха-
билитация	 и	 изграждане	
на	 нова	 транспортна	 ин-
фраструктура,	 а	 от	 друга	
-	 информираност	на	насе-
лението,	 обучителни	 про-
грами	 за	 деца	 и	 ученици,	
свързани	 с	 безопасността	
на	 движение.	 Конкретно	
бяха	 коментирани	 и	 всич-
ки	 дейности,	 които	ще	 се	
извършат,	 както	 и	 проек-
тике,	които	се	реализират	
към	 момента	 в	 това	 на-
правление.	
	 За	периода	2018/2019	г.	
ОД	на	МВР	–	Габрово	орга-
низира		традиционните	ак-
ции	и	кампании:„Ваканция!	

Да	пазим	живота	на	деца-
та	 на	 пътя!“;	 „Безопасно	
лято“	 за	 ограничаване	 на	
пътнотранспортния	 трав-
матизъм	 през	 летните	ме-
сец;	 „Децата	 тръгват	 на	
училище!	 Да	 ги	 пазим	 на	
пътя!“	и	Ден	на		превенци-
ята;	 Национален	 конкурс	
„Пътен	 полицай	 на	 годи-
ната	 –	 2018“;	 Кампания,	
свързана	 със	 студентския	
празник	–	8	декември.	Ре-
ализирани	ще	бъдат	и	тра-
диционни	акции	с	партньо-
ри	 и	 европартньори.	 Кам-
паниите	 на	 Регионалното	
управление	 по	 образова-
нието	 –	 Габрово	 включват	
практически	 занаятия;	 бе-
седи	 с	 учениците;	 изнася-

не	 на	 актуални	 данни	 на	
броя	 на	жертвите	 от	 ПТП	
(особено	 внимание	 се	 от-
деля	на	децата	жертви	на	
ПТП);	представяне	на	уче-
бен	 филм	 „Младата	 Евро-
па”;	информационни	уроци	
за	учениците	–	 I	и	 II	 клас	
–	 „Моят	безопасен	път	до	
училище”;	конкурси	за	ри-
сунки	 и	 есе;	 състезание	
по	 приложно	 колоездене;	
изготвяне	на	презентации,	
информационни	 табла;	
провеждане	 не	 тренинги,	
беседи	и	дискусии	в	часо-
вете	 по	 „Безопасност	 на	
движението	 по	 пътищата”,	
в	които	учениците	от	V,	VI	
и	VII	клас	ще	бъдат	запоз-
нати	с	правата	и	задълже-

нията	 на	 учениците	 като	
пешеходци	 и	 участници	 в	
движението.	
	 Зам.-областният	 упра-
вител	Мария	Пенева	внесе	
предложение	 към	 сектор	
„Пътна	 полиция”	 при	 ОД	
на	 МВР	 –	 Габрово,	 кога-
то	 има	 констатирано	 ПТП	
и	 виждат	 липсваща	 вер-
тикална	 или	 хоризонтал-
на	 пътна	 маркировка	 или	
избояла	 растителност,	 да	
съобщават	 своевременно	
на	 компетентните	 органи	
на	 територията	 на	 област	
Габрово,	както	и	на	Пред-
седателя	 на	 областната	
комисия	 по	 безопасност	
на	движението	по	пътища-
та.	

Кмеòъò Тàня Õðиñòовà: До 15 ñепòемвðи училище „Св. ñв. Киðил и 
Меòодий” и áившеòо „Öàнко Дюñòàáàнов” ще áъдàò изцяло оáновени

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
 Ходът на ремонти-
те на основно училище 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий“ и бившето „Цанко 
Дюстабанов“, сроко-
вете за изпълнение на 
строително-ремонт-
ните работи и пре-
местването на начално 
училище „Васил Левски“ 
в сградата на  бившето 
„Цанко Дюстабанов“, 
коментира кметът 
Таня Христова.

Оáщинà Севлиево ñпечели 
пðоекò по ОП „Реãиони в ðàñòеж”

Öенòъðъò зà кàðиеðно оðиенòиðàне в Гàáðово нàпуñкà ПТГ 
“Д-ð Николà Вàñилиàди”, оòивà в ñãðàдàòà нà Оáщинàòà 

Оáлàñòнàòà комиñия по áезопàñноñò нà движениеòо по пъòищàòà 
оáñъди оáщинñкиòе пðоãðàми зà подоáðявàне нà áезопàñноñòòà

УС нà ДФЗ увеличи помощòà de minimis зà овцевъдиòе и козевъдиòе
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Център, 80 м2, ет. 2 68000 лв
Трендафил-2, 54 м2, ет. 1 32000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
Бичкиня, 74 м2, ет. 2, гараж 40000 eu
Колелото, 143 м2, ет. 3 82000 лв
Шив. мост, 100 м2, ет. 4 55000 лв
Бичкиня, 80 м2, ет.3, тухла, обз.62000 лв
Център, 83 м2, ет. 1, обз. 37000 eu
Младост, 75 м2, ет. 1 26500 eu
Еса, 120 м2, тухла, ет. 5 70000 eu
Дядо Дянко, 56 м2, тухла, с обз. дог.
КЪЩИ, ВИЛИ:
Янтра, стара къща, двор 1500м2 15000лв

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

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

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

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

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

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

0897/95 25 19

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

26/06

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

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

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

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

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

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

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

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

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

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

02/05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

21/05

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 
Русевци, 62 м2, ет. 3 24 500 eu
Център, 60м2, ет. 5 30 000 eu
Радичевец, 45 м2, ет. 2, обз. 18 900 eu
ТРИС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:

Шести участък, 89м2, ет. 1            65 000 лв
Варовник, 81м2, ет. 1, гараж        120 000 лв
Падало, 81м2, ет. 2                    87 500 лв
Център, 78 м2, ет. 8                   49 500 лв
Ул. „Радецка“, 86м2, ет. 3 90 000 лв
Варовник, 80м2, ет. 1 57 000 лв
Ид. център, 91м2, ет. 5   65 000 лв
Боровото, 86 м2, ет. 4 46 500 лв
Бичкиня, 82 м2, ет. 4 58 000 лв
Младост, 88 м2, ет. 12 53 000 лв
ТРИС ТАЙ НИ ПАНЕЛНИ:

Бичкиня, 76м2, ет. 5                 37 000 лв

Трендафил-2, 76м2, ет. 3 39 000 лв
Сирмани, 62м2, ет. 6, обз. 45 000 лв
Трендафил-2, 78м2, ет. 4, обз. 55 000 лв
Трендафил-1, 74м2, ет. 2 35 500 лв
ДВУС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:

Борово, 60 м2, ет. 2, лукс              28 000 eu
Падало, 58 м2, ет. 5                   40 000 лв
Падало, 58м2, ет. 8, ТЕЦ 48 000 лв
ДВусТайни панЕлни:

Младост, 56 м2, ет. 6, ТЕЦ             37 000 лв

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

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

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

Ш. мост, РЗП 209м2, двор 490м2 44 900 лв 
Етъра, РЗП 110м2, двор 447м2 50 000 лв
Войново, РЗП 84м2, двор 831м2 25 000 лв
Баждар, РЗП 250м2, двор 106м2 90 000 еu
Д.Дянко,РЗП 138м2,двор 562м2 40 000 лв
къщи В и изВън граДа:

Борики, РЗП 120м2, двор 500м2          50 000 лв
Златевци, РЗП 120м2, двор 1680м2   22 000 лв
Източник, РЗП 210м2, двор 605м2   65 000 лв
Гарван, РЗП 99 м2, двор 980 м2    37 000 лв
ДА ВА ПОД НА ЕМ АПАРТАМЕНТИ, ЕТАЖИ:

Радичевец, н. с., 1-ст., ет. 2,обзаведен 230 лв
Център, 3-ст., обзаведен 240 лв
Център, н. с., 2-ст., ет. 2, обзав. 450 лв

Още над 2056 актуални оферти в нашия сайт www.regent.bg

www.regent.bg  

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

Габрово, ул. „Опълченска“ 13

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

06/06

ЛУКСОЗЕН ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ НА СРЕДЕН ЕТАЖ 
В КВ. БОРОВО, 28 000 ЕВРО

недвижими имоти; строителство, ремонти, изолации, услуги; компютри

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.
„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 ч., 066/801-501. 
[13, 9]
кърТя бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [11, 11]
бЕТон, кофраж, армату-
ра, подпорни стени, огра-
ди - 0895/707-050 [22, 
15]
кърТи, пробиВа, изхвър-
ля - 0895/707-050. [22, 
15]
ВъТрЕшни и външни 
ремонти - 0887/357-039 
[22, 15]

събаря плЕВни, къщи, 
гаражи - 0887/357-039 
[22, 15]
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 10]
ВсякакВи рЕМонТи на 
покриви се извършват на 
тел. 0892/700-109. [11, 
10]
R. T. PRoPeRTy and 
asseT ManageMenT 
LTd - фирмата предлага 
сТроиТЕлно-рЕМонТни 
ДЕйносТи и рЕсТаВра-
ция на жилищни и 
общЕсТВЕни сграДи. 
За връзка: Мария, тел. 
0897/340-176, e-mail: 
rtrenovationsltd@outlook.
com. [6, 3]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло- и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
справки на тел. 0895/295-
654. [10, 4]
Мазилка, Топлоизо-
лация, фаянс - тел.  
0878/928-538. [11, 1]

събарянЕ, поЧисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
справки на тел. 0887/040-
471.
паркЕТ, ДЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906
МонТаж на ламинат, 
паркет, циклене - справки 
на тел. 0897/978-762.
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - справ-
ки на тел. 0895/728-668. 
[12, 12]
Мазилки, заМазки, 
шпакловка, фаянс, терако-
та, монтаж (ламинат, кар-
тон) - тел. 0876/130-074. 
[12, 5]

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 хидроизолации 
на най-добри цени от ал-
пинисти, скеле и гаранция 
за качество - 0897/931-
088 [33, 30]
Топлоизолация - тел. 
0887/131-311. [33, 11]

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, 4]

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.
МЕТални консТрукции 
и цветни заварки - тел. 
0885/724-671. [11, 8]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - справки на 
тел. 0896/741-415.

н и ко консТрукции 
ооД произвежда и 
монтира прозорЕЧни 
сисТЕМи ReHaU - 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 
17]

израбоТка, МонТаж 
и ремонт на PVC и алу-
миниева дограма - тел. 
0888/830-305. [12, 8]

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

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
Ел. инсТалации - тел. 
0877/367-852. [33, 29]
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802. [33, 
19]
Ел. МонТаж и поддръж-
ка - тел. 0876/000-084. 
[33, 11]

коМини
профЕсионално по-
ЧисТВанЕ на комини - по 
Всяко ВрЕМЕ. гаран-
ция! Тел. 0897/704-502.
коМиноЧисТаЧ  - 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
Вик-поДДръжка - справ-
ки на тел. 0882/407-493. 
[12, 12]
Вик услуги - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0876/000-084. [33, 11]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 21]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
20]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]

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.

поЧисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими, 
дивани - 0896/741-416, 
0896/741-415.
поЧисТВанЕ на домове 
и офиси - тел. 0893/604-
886. [11, 11]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [33, 12]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[11, 11]
косЕнЕ и поддръжка - 
тел. 0877/441-110. [11, 
10]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0899/397-142. 
[6, 6]
косЕнЕ и поддръж-
ка професионално - тел. 
0899/140-254. [17, 6]

услуги
рабоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тава-
ни, изкопни работи, строи-
телно-ремонтни услуги. Ха-
малски работи, пренасяне 
на багаж.  Тел. 0892/326-
344.
коВаЧ - 0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
ДърВоДЕлски услуги - 
тел. 0899/390-031. [22, 
22]

       Äèàìàíò
Габрово, „Могильов“ 47, 0888/765-290, bankov.stefan@abv.bg

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Помещение, идеален център, 25м2     10 000 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  

Дядо Дянко, 3-стаен, тухла     41 000 лв
Дядо Дянко, двустаен, тухла        договаряне 
Борово, 2-стаен, лукс + изба  55 000 лв 

КЪЩИ В ГРАДА:  
Лъката, 68 м2, тухла, 1.3 дка двор      40 000 лв
Шивара, 70 м2, тухла, 1 дка + гараж      26 000 лв
Център, 150 м2 РЗП + гараж, монолит 60 000 лв
Гарата, 2-етажна, двор 1.3 дка 58 000 лв
Еса, 2-етажна, 78м2, двор 1дка + постр.  60 000 лв
Център, 35 м2, двор 350м2      18 000 лв

КЪЩИ, ВИЛИ ИЗВЪН ГРАДА:  
Малини, вила, 30м2, двор 450м2   5 500 лв 
Борики, къща, 100м2, лукс, гараж        40 000 лв
Богданчовци, вила, 30м2, двор 1 дка     6 900 лв

ПАРЦЕЛИ:  
Идеален център, УПИ, 180 м2          договаряне 
Широк център, УПИ 760 м2              14 000 лв
ПРОДАВА/ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТИ В СОФИЯ

16/07

Дистрибутор 
на “Жити” аД

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

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

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

всичко от тел 
на едно място



530 юли 2018 г. недвижими имоти - продава, купува, под наем; нощувки; заеми; счетоводство

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ
ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи проДаВа
ЕДнофаМилна къща в 
кв. Русевци - РЗП 263 кв. 
m, ново строителство, с 
гараж и парцел 500 кв. м - 
незавършена, цена: 75000 
лева, се продава на тел. 
0878/847-664. [18, 18]
иМоТ - две къщи, гараж, в 
идеален център се продава 
на тел. 0885/150-760. [25, 
12]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на тел. 
0897/922-482. [13, 9]
апарТаМЕнТ - 165 кв. 
м, ново строителство, кв. 
Тлъчници, за 80 000 лв. се 
продава на тел. 0878/515-
080 [13, 9]
къща В село Лесичарка 
се продава или заменя за 
апартамент. Справки на тел. 
0898/847-480, 0889/760-
013. [20, 12]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [11, 9]
ЕТаж оТ кооперация на 
Шиваров мост се продава 
на тел. 0896/711-161. [10, 
5]
апарТаМЕнТ - 150 кв. м, 
в град Габрово, обзаведен, 
луксозен, с гараж и таван-
ска стая, се продава на тел. 
0896/964-413. [12, 12]
парцЕл В близост до „Тех-
номаркет“ продава  тел. 
0892/484-602. [22, 6]
изгоДно! ДВуЕТажна 
къща, завършена, в село 
Донино - тел. 0897/569-
027. [11, 11]
къща - ново строителство, 
155 кв. м РЗП, на 3 етажа, 
цена: 33 333 лв., се прода-
ва на тел. 0888/450-180. 
[11, 11]
гараж В центъра се про-
дава на тел. 0887/278-095. 
[3, 3]
55 кВ. м офис, кабинет на 
ул. „Чардафон“ за 45 000 
лева се продава на тел. 
0887/760-790. [5, 2]
130 кВ. м в супер център 
за 40 хиляди евро се про-
дават на тел. 0888/813-
710. [11, 4]

къща В квартал Вой-
ново се продава на тел. 
0898/577-723. [9, 8]
МясТо - 1 декар, УПИ, на 
Русевци, готово за строеж, 
за 27 000 лева се продава 
на тел. 0889/909-727. [5, 
3]
поМЕщЕниЕ - 24 кв. м, в 
центъра се продава на тел. 
0887/278-095. [3, 2]
апарТаМЕнТ - 65 кв. м, се 
продава на тел. 0876/11-
12-75. [5, 3]
сТара къща в имот от 3 
дка за 14 000 лева се про-
дава на тел. 0899/118-557. 
[3, 3]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
52 кв. м, център, 4 етаж, за 
35 000 лева се продава на 
тел. 0885/467-188. [5, 4]
къща - 60 кв. м, със сел-
скостопанска постройка, 
ворно място 1600 кв. м, в 
село Добромирка се про-
дава на тел. 0886/626-704. 
[11, 2]
гаражна клЕТка се про-
дава на тел. 0885/781-299, 
след 16 часа. [4, 1]
гараж В кв. Дядо Дянко, 
блока срещу КАТ, се про-
дава на тел. 0886/761-593. 
[5, 1]

нЕзаВършЕна Вила в 
село Борики се продава на 
тел. 0885/653-243. [11, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
рпк „райпо“ дава под 
наем: магазин за храни-
телни стоки, помещения за 
складове или малко произ-
водство - тел. 0877/65-30-
00. [15, 15]
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-080. 
[26, 25]
ноВи и реновирани офи-
си в сградата на ОББ се 
отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [33, 10]
Магазин на ул. „Орлов-
ска“ - 87 кв. м, се дава под 
наем на тел. 0898/411-066. 
[22, 9]
боксониЕра В центъра на 
града дава под наем  тел. 
0886/828-074. [4, 4]
иц, Магазин/офис, дого-
варяне, се дава под наем на 
тел. 0888/378-193. [6, 6]
ТаВанска сТая за студент 
се дава под наем на тел. 
0878/204-299. [11, 6]
саниран апарТаМЕнТ до 
„Билла“ в кв. Лъката се 
отдава под наем на тел. 
0879/219-813. [3, 3]
Магазин ДаВа под наем 
тел. 0877/891-525. [11, 5]

обзаВЕДЕна кВарТира 
се дава под наем на тел. 
0876/11-12-75. [5, 3]
апарТаМЕнТ - тухлен, на 
Автогарата се дава под 
наем  на тел. 0888/234-
179. [6, 3]
склаД на рампа се дава 
под наем на тел. 0899/142-
844. [3, 2]
поМЕщЕниЕ с камера за 
боядисване на автомобили 
се дава под наем на тел. 
0888/415-311. [11, 3]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- обзаведен, до „Билла“ 
се дава под наем на тел. 
0894/427-033. [6, 2]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа гори 
- 0887/547-499, 0878/513-
655.
гори сЕ купуват на тел. 
0895/474-222. [33, 24]

зЕМи
зЕМЕДЕлска зЕМя се ку-
пува на тел. 0894/474-470. 
[11, 10]
ниВи В цялата страна се 
купуват на тел. 0896/875-
917. [11, 5]

прЕВоДи
прЕВоДи и легализация - фирма ТММ, блок 
„Рачо Ковача“, 2 етаж, тел. 0898/418-088. 
[12, 3]

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

ДаВа заЕМ
крЕДиТи - тел. 0897/219-833. [33, 24]
заЕМ ДнЕс - тел. 0898/970-820. [22, 6]

обяВиТЕ онлайн
Новият	 сайт	 на	 вестник	 „100	 ве-
сти“	 -	 www.100vesti.info,	 Ви	 дава	
възможност	 да	 подадете	 своята	
обява	и	реклама	по	електронен	път	
като	използвате	опцията	МАГАЗИН	
на	 първия	 ред	 в	 онлайн	 платфор-
мата	 на	 вестника.	 От	 падащото	
меню	 избирате	 параметрите	 на	
своята	заявка	и	по	електронен	път	
се	разплащате	за	услугата.	

нощуВки
нощуВки В центъра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 25]
нощуВки В топ център - 10 лв., се предлагат 
на тел. 0876/731-419. [22, 17]
нощуВки сЕ предлагат на тел. 0896/771-
078. [22, 14]

иМоТи купуВа
купуВаМ къща, апартамент, гараж и др. 
на дългосрочен лизинг. Справки на тел. 
0899/143-163

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Топ център, 80 м2, тухла, ет. 4              24 000 eu
Младост, гарсониера, отлична               13 000 eu
Голо бърдо, двустаен, монолит             16 000 eu

КЪЩИ В ГРАДА:  
Шиваров мост, с гараж                       24 000 eu
Борово, с гараж                                  9 000 eu

КЪЩИ ИЗВЪН ГРАДА:  
Иванковци, след ремонт                        4 000 eu
Драгановци                                     4 000 eu

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:  
До Зоопарка, парцел, 360м2              договаряне
Русевци, парцел, път, ток, вода               5 eu/м2

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 
НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ

      ул. “Николаевска” 12
    (срещу ДСК), ет. 1
066/860-960, 0899/440-177Everest_imoti@abv.bg

Агенция за 
недвижими имоти

11/06

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
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рабоТа прЕДлага

„ЕВрохиМ груп“ 
ооД набира: рабоТ-
ници за пЕралноТо 
си сТопансТВо, по-
ЧисТВащ пЕрсонал 
с опиТ за Мобилни 
групи. оТлиЧни ус-
лоВия на ТруД, Ви-
соко ВъзнагражДЕ-
ниЕ. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 8]

Търси Да назначи лични 
асистенти. Справки на тел. 
066/800-718 [20, 16]
фирМа Търси да назна-
чи шлифовчици и поли-
ровачи.  Справки на тел. 
0888/109-081. [21, 18]
фирМа за производство 
на столове за износ тър-
си дърводелци. Справки 
на тел. 0876/37-77-80, 
0887/39-62-88. [22, 17]
“форЕсТа МЕбЕл“ 
ЕООД търси да назначи 
мебелисти. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 28]
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, 9]

geT CasH търси кредитни 
консултанти. Справки на 
тел.  0899/682-962. [12, 
12]
„озЕкс” Търси гладачи/
чки и шивачи/чки. Може и 
без опит. Справки на тел. 
066/804-421. [12, 12]
„Миг МирослаВ СТОЙ-
ЧЕВ“ - Габрово търси да 
назначи на постоянен 
трудов договор ШОФЬОР/ 
ПЛАСЬОР на стоки. Из-
исквания към кандидати-
те: Средно образование, 
свидетелство за управле-
ние на МПС, умение за 
работа в екип, организи-
раност, експедитивност и 
отговорно отношение към 
работния процес. Телефон 
за връзка: 0893/383-621. 
[12, 12]
рабоТници за Франция 
и Белгия, касапи и обезко-
ствачи, 10 евро на час + 
квартира, се търсят на тел. 
0894/215-756, 0032/470-
847-409. [20, 20]

Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [22, 
18]
ITg-sPedITIon Търси да 
назначи служител с ан-
глийски език в спедитор-
ска фирма. Отлични ус-
ловия. Справки на тел. 
0888/982-294. [8, 5]
МЕжДунароДЕн шо-
фьор за курсове от Бъл-
гария до Европа се търси 
на тел. 0888/88-69-56. 
[11, 9]
„алЕкс ок“ търси шо-
фьор за градски транспорт 
във Велико Търново. Висо-
ко възнаграждение, оси-
гурен транспорт. Справки 
на тел. 0889/710-370. [12, 
12]
ТЕхниЧЕски униВЕр-
сиТЕТ - Габрово обявява 
конкурс за асистент по 
математика. Справки на 
тел. 0878/622-366. [20, 
10]

фирМа В обласТТа 
на ТуризМа и спор-
Та Търси офис-сЕ-
крЕТар с опиТ, който 
да отговаря на след-
ните условия: висше 
образование; владеене 
на руски и английски 
език; комуникативност. 
предлагаме: заплата 
1000 лв.; бонус па-
кет. CV изпращайте на: 
sport_events@abv.bg. 
[30, 30]

„габро МЕТал 2000“ 
ЕООД  търси специа-
лист „КИП и автоматика“. 
Справки на тел. 0888/724-
758. [6, 6]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Дядо Дянко 
търси продавачки. Справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[15, 11]
сЕрВиТьорки при добро 
заплащане - 700-1000 лв., 
уреден транспорт, се тър-
сят на тел. 0887/671-848. 
[12, 10]
аВТоМонТьори - добро 
заплащане, се търсят на 
тел. 0888/415-311. [11, 
10]
пицария „ТЕМпо“ търси 
сервитьор/ка и готвач/ка. 
Справки на тел. 0879/988-
010. [12, 10]
форМоВЧици, МожЕ и 
начинаещи, се търсят на 
тел. 0896/333-630. [11, 9]
шофьор с категория 
„С+Е“ за работа с гондола 
се търси на тел. 0889/501-
631. [11, 9]

ТърсяТ сЕ сервитьорки за 
морето. Много добро за-
плащане. Справки на тел. 
0897/926-662. [11, 9]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи работник/ра-
ботници на 4 часа - тел. 
0887/907-032. [6, 6]
сЕрВиТьор/ка и готвач-
ка - обедно меню, се тър-
сят на тел. 0878/148-408. 
[11, 6]
заВЕДЕниЕ Търси готвач 
за денна смяна (обедно 
меню). Справки на тел. 
0896/654-013. [11, 6]
сТроиТЕлни рабоТни-
ци - добро заплащане, се 
търсят на тел. 0898/560-
440. [6, 6]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси продавач на топли 
закуски, кафе и безалко-
холно. Справки на тел. 
0897/889-012. [22, 5]
фирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 5]
заВарЧици, МонТажни-
ци и строителни работни-
ци за постоянна работа се 
търсят на тел. 0893/393-
308. [11, 5]
пласьори-шофьори сЕ 
търсят на тел. 0894/955-
407. [9, 3]

„поДЕМ габроВо“ ЕООД 
търси оператор на ЦПУ 
машини. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 5]
„поДЕМ габроВо“ ЕООД 
търси общ работник. 
Справки на тел. 0884/854-
354. [5, 5]
Търси сЕ миячка/чистач-
ка за ресторант. Петднев-
на работна седмица, ос-
емчасов работен ден, ТД, 
СО. Опит - задължителен. 
Справки на тел. 0898/323-
616. [6, 4]“хлЕбозаВоД 
габроВо“ ООД търси да 
назначи работник произ-
водство, за предпочитане 
мъже, средното образова-
ние е предимство, работи 
се на двусменен режим на 
работа, добро възнаграж-
дение и пълно осигурява-
не. Телефон за информа-
ция: 0878/535-094. [14, 2]
ноВооТкриВащо заВЕ-
ДЕниЕ търси да назначи 
хигиенистка и бармани. За 
контакти: тел. 0896/400-
669. [11, 4]
фирМа „ЕлиТ стил“ - 
Трявна, производител на 
бельо, търси шивачки на 
бие, оверлог, покривна и 
флатлок. Осигурен транс-
порт. Отлично възнаграж-
дение. За контакти: тел. 
0878/96-31-25. [4, 4]
ЧисТаЧка за стаи под 
наем на повикване търси 
тел. 0877/735-400. [11, 4]
фирМа „габ-шуус“ на-
бира кроячи, шивачи и 
ръчници на саи. Справки 
на тел. 0898/707-515. [6, 
2]

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, 3]
каМЕриЕрка и помощ-
ник-готвач/ка, работнич-
ки в кухня, сервитьор/ка 
редовно или за събота и 
неделя се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 3]
ТъргоВски обЕкТ за хра-
нителни стоки предлага 
работа за продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0879/80-80-12, от 14 до 
18 часа. [5, 1]
МЕхана Търси да на-
значи помощник-кухня. 
Предлагаме атрактив-
но заплащане. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 3]
„ЕлиТ“ ооД търси да 
назначи заварчици, мон-
тажници, тенекеджии, 
шлосери в цех за произ-
водство на метални кон-
струкции. Справки на тел. 
0886/80-22-23. [11, 1]
заВЕДЕниЕ Търси гот-
вач/ка за втора смяна. 
Справки на тел. 0889/312-
776. [7, 2]

рабоТа Търси
поЧисТВанЕ на входове 
на блокове се предлага на 
тел. 0884/510-589. [12, 
10]

бинго зала 
„габроВо“ 

търси 
круПиета

0896 604 999 

може и  
студенти задочници

Оòопление нà ценà и кàчеñòво áез àлòеðнàòивà
цени за 2018 г. с ддс.Пелетна камина	 GF10	 суха	 -	 промо	 цена: 
1450 лв..Пелетна камина	 GF18	 с	 помпа,	 разшири-
телен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1850 лева. GFN18 - 
1950 лв..Пелетна камина GF24	 с	 помпа,	 разширите-
лен	 съд	 -	 промо	 цена:	 1950 
лева, GFN24 - 2050 лв..Промо! GF 858 VIP пелетна 
горелка с	мощност	от	8	kw	до	
58	kw, керамична запалка,	два	
подаващи	шнека	и	автоматично	
механично	 самопочистване	 с	
нова	цена 1590 лева..Пакет „25 киловата“ 

Включва:	Пелетна	горелка	Gf	45	
+	Водогреен	 котел	Gf	 25	+	 три	

врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	за	210	
кг	пелети	-	цена: 2560 лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-
тел	Gf	35	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бункер	
за	210	кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - 2980 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf52	+	Водо-

греен	котел	Gf48	+	три	врати	+	подаващ	шнек	+	бун-
кер	за	210	кг	пелети..UPS за Пелетни камини и горелки от GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За	всички	клиенти,	закупили	наш	продукт,	промоцио-
нална	цена	от	375	лева. с две години пълна гаранция!

Оòопление нà ценà и кàчеñòво áез àлòеðнàòивà
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. иВан госПодиноВ

ик колонел оод
консултира, достаВя, монтира, 
Пуска, Поддържа. 
справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
офис габрово
ул. „отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

Всички Продукти се предлагат и на изПлаЩане
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .Продуктите на GOLDEN FIRE се 

поръчват за изпълнение след по-
пълване на заявка, която се из-
пълнява за срок от две седмици. 
В цената на базисните модели не 
влиза транспорт, а на пелетните 
камини с помпи и разширителен 
съд и на водогрейните котли - мон-
тажът към вече изградена система 
за отопление. .Предлагаме проектиране 
и изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети. .транспорт - 80 лв.; 
          монтаж - 170 лв.

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

безплатен пуск в рамките на габрово,
на територията на областта - 30 лева, 
извън габровска област - 80 лева

грижа за болни
и ВъзрасТни
грижа за възрастни 
и болни хора предла-
га лицензирана фир-
ма ДП „Супорт“ ООД.  
0877/493-060, 066/800-
718 [20, 16]
глЕДаМ болни - тел. 
0988/739-938. [3, 2]

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за профЕсио-
нално обуЧЕниЕ - 
габроВо, организира 
лицЕнзирани курсоВЕ 
за: огняр, кранист,  мо-
токарист, машинист на 
пътно-строителни маши-
ни, готвач, барман-серви-
тьор, козметик, фризьор, 
лечебен масаж, маникюр, педикюр, ноктопластика. 
издава се държавен документ за правоспособност. 
обучение с ваучер за безработни и работещи. 
Справки на тел. 066/80-85-92, от 10.30 до 12.30 ч., 
0887/361-876.
спорТЕн клуб „алфа-МЕТал“ провежда курсоВЕ 
за бЕзопасно бораВЕнЕ с огнЕсТрЕлно оръжиЕ 
- справки на тел. 066/80-69-62.
ЧасТни уроци по английски Език се предлагат 
на тел. 0895/419-429. [5, 5]

буТикоВ сЕМЕЕн хоТЕл „Вск кЕнТаВър“ Търси 
Да назнаЧи упраВиТЕл, заМЕсТник-упра-
ВиТЕл, рЕцЕпционисТ, гоТВаЧ, сЕрВиТьор. 
изисквания: средно специално или висше обра-
зование (Хранителни технологии; Производство на 
кулинарни изделия и напитки; Обслужване в заве-
дения за обществено хранене; Туризъм; Хотелиер-
ство, ресторантьорство и кетъринг) и практически 
опит на релевантна позиция. предлагаме: отлично 
заплащане, обезпечаване на транспортните разхо-
ди от местоживеенето до местоработата и обратно, 
бонуси за постигнати резултати. Месторабота: 
гр. Дряново, ул. „Поп Харитон” № 3. Телефон за 
информация: 0886/68-17-66 или 0884/98-06-08. 
E-mail: iz@kentavar.com. [20, 4]

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.

психиаТър и нЕВролог. 
Д-р ТрифоноВ, Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ № 12-А, 
справки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА ПСИ-
ХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р Марина санкЕВа, спЕ-
циалисТ кожни и ВЕнЕри-
ЧЕски болЕсТи, ЕсТЕТиЧна 
ДЕрМаТология, гр. Габрово, 
ул. „Брянска“ 11, понеделник, 
вторник, сряда и петък от 
10.00 до 17.00 часа. Запис-
ване на тел. 066/800-140
Д-р балникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-193.
Д-р йорДжЕВа - кожен ле-
кар - тел. 0888/544-046.

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 17]

ВЕТЕринар
Д-р росЕн ДиМиТроВ - ВЕТЕринарна 
аМбулаТория и зооМагазин - прегледи,	
лечение,	 профилактика,	 изкуствено	 осе-
меняване	- Габрово, ул. „Стефан Караджа“ 
19, срещу Автогарата, до Уникс,   066/806-
140, GSM 0888/671-905, 0897/897-822.
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Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Ре пор те ри: На деж да Ти хо ва - 0887/633-112;  Стефка Бурмова - 088/666-7532. 
Ру жа Лю бе но ва - 0898/703-030; Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор материали и корекция на обяви: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 
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трудник: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. Сче то вод с т во: Светослав Константинов 
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Технически секретар: Димка Господинова - 066/810-416, 0889/227-805
Wеb ди зайн: Димитър Иванов Гос по ди нов. Печат: ПК ПО ЛИП РЕС - 066/810-920.

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

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

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

066/80 69 62 
       www.metalsod.com

метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

	 Вашата	 обява	 ще	 бъде	 отпечатана	 още	 на	 след-
ващия	 ден,	 ако	 бъде	 подадена	 в	 редакцията	 на	 „100	
вести“	до	16.30	часа.	Цената	на	обявите	е	15	стотин-
ки	на	дума,	30	стотинки	на	дума	-	в	рамка,	40	ст.	на	
дума	-	в	рамка	със	сива	подложка,	без	предлози	и	съюзи,	
за	едно	отпечатване.	Специални	отстъпки	за	годишни	
обяви,	ако	вашата	обява	излиза	през	цялата	година.	При	
текущите	обяви	всяка	11-та	е	безплатна.	

оказиони
оказион на ул. „Нико-
лаевска“ 147 за техника 
втора употреба. изкупу-
Ва сТари анТики, сТа-
ри пЕЧки, стари хладил-
ници, фритюрници, стари 
менци, стари коли, стари 
часовници, стари кни-
ги, стари телефони, ста-
ри компютри, лаптопи и 
всичко старо, втора упо-
треба. Тел. 0899/837-374. 
[15, 5]

проДаВа клиМаТици
проДажба и ремонт на 
климатици. Справки на 
тел. 0899/143-163

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плоЧи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 10]
сух бук - 2 кубика, дълж. 
1-1.20 см, деб. 5 см, 6 
см, се продава на тел. 
0886/845-640. [11, 10]
цигли - едноканал-
ни, севлиевски, 0.20 
лв., се продават на тел. 
0884/837-000. [5, 5]

цигли - два канала, 
на цена по договаря-
не се продават на тел. 
0890/573-393. [12, 2]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
ДВукрилЕн гарДЕроб 
и шкаф за обувки със 
закачалка - 120 лв., се 
продава на тел. 990-111, 
0899/820-903. [5, 3]
МЕбЕли - в отлично със-
тояние, 2 броя; секции 
- 2 броя, холови гарниту-
ри, комплект спалня, два 
нови юргана продава тел. 
0878/119-783. [3, 1]

проДаВа разни
оВЧЕ Мляко и сирене се 
продават. Машинно доене. 
Възможна доставка. Тел. 
0896/544-494. [22, 18]
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 10]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 11]
изгоДно! пЕЧка с водна 
риза се продава на тел. 
0877/000-932. [5, 3]
коТЕл с водна риза, 
помпа „Грундфос“, раз-
ширител и кюнци, за 370 
лв. се продава на тел. 
0888/820-030. [10, 6]
хлаДилни ВиТри-
ни се продават на тел. 
0877/891-525. [11, 5]
фризЕр на символична 
цена се продава на тел. 
0877/965-707. [1, 1]
пЧЕлЕн МЕД се продава 
на тел. 0894/099-677. [5, 
2]

пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, се продават 
на тел. 0888/942-095. 
[11, 1]

жиВоТни проДаВа
агнЕТа, ярЕТа и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [11, 10]
ярЕТа сЕ продават на 
тел. 0886/801-303. [3, 2]
ярЕТа До 27 кг - 5 лв., 
от 28 кг - 4 лв. живо 
тегло, се продават на тел. 
0892/989-718. [11, 3]

храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕница, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 
7]
бали сЕно се продават 
на тел. 0888/975-692. 
[11, 10]

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, 
24]
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 10]
сТъклЕни ДаМаДжа-
ни се изкупуват на тел. 
0877/891-525. [11, 5]

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

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 Транс-
порТ. нЕзабаВна Дос-
ТаВка. Справки на тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - бЕзпла-
ТЕн ТранспорТ, се про-
дават на тел. 0876/583-
472
нацЕпЕни ДърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.

гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ проДаВа дърва 
за огрев - 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.
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, незабавна 
доставка, се продават на 
тел. 0898/519-077. [33, 
20]

„флинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [24, 23]
рязанЕ и цепене - тел. 
0894/602-701. [33, 12]
рЕжа ДърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 8]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 10]
нарязани, нацЕпЕни 
метрови дърва се прода-
ват на тел. 0897/801-935. 
[11, 10]

нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 80 лв., метрови - 
70 лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [22, 9]
МЕТроВи ДърВа - 70 
лв./куб. м, нарязани - 80 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0896/741-763. [11, 3]
ДърВа за огрев - салкъм, 
нарязан - 70 лв./куб. м, 
салкъм, метров - 60 лв./
куб. м, се продават на тел. 
0896/741-763. [11, 3]
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 0879/972-114. 
[33, 5]
пЕлЕТи за огрев се про-
дават на тел. 0885/290-
101. [4, 1]

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., 
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€
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.
http://www.agency-metal.com/pochivki/prepor-
chano/

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/800151

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
30/05

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 
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ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ ЗА 1 ДЕН - 11.08./01.09., 40 лв.
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 28.07./25.08./08.09., 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 17.08./07.09./22.09.,149 лв.   
СИБИУ-СИГИШОАРА-СИНАЯ - 31.08., 190 лв.                                                    
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощ., 30.08./06.09./14.09./21.09., 
от 145 лв.
КАПАДОКИЯ - 08.10., 6 дни/5 нощ.+веч., 525 лв.
ОХРИД - 21.09. - 2 нощувки със закуски, 195 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 19.09., 6 дни/4 нощ., 320 лв.
БУДАПЕЩА-ВИЕНА - 20-25.09., 339 лв.
НИШ-БЕЛГРАД-ПИРОТ - 07.09., 229 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 27.09., 199 лв., 04.10. - 215 лв.
ЛЮБЛЯНА-ПОСТОЙНА-ПЛИТВ. ЕЗЕРА - 20.09.,369 лв.
ДУБРОВНИК - 3 нощ., зак. и вечери, 20.09., 389 лв.
МИНИ ПОЧИВКА НА ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ                                                                              
- 04.09., 4 нощ. - 360 лв., 20.09., 3 нощ. - 275 лв.
ТАСОС-КАВАЛА - 12.10., 2 нощ., зак., 215 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО                                                           

О.КОРФУ - 5дни/3 нощ.,зак.,веч.,06.09./20.09./                                                                     
04.10.,от 270лв.;О.ЛЕФКАДА-6дни/4 нощ.,26.09.,350 лв.
АЛБАНИЯ И МАКЕДОНИЯ - 12.09.,3 нощувки,300лв.
АТИНА - 09.10., 4 нощувки, 380 лв.
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ С ТРАНСПОРТ ОТ Г-ВО - 
13.08./20.08/03.09. - 5 нощ., зак., вечери, 245 лв.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГАБРОВО
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 04.08., 109 лв. 
РИЛСКИ М-Р-БАНСКО–РОЖ.М-Р-МЕЛНИК-РУПИТЕ - 
03.08.,140лв., ПЛОВДИВ-КРЪСТОВА ГОРА-БАЧК. М-Р 
- 11.08.-59 лв., КЪРДЖАЛИ-ЗЛАТОГРАД-ПЕРПЕРИКОН 
- 28.09.,135 лв., ПРОХОДНА ПЕЩЕРА/ОЧИТЕ НА БОГА/                                                       
ТР.М-Р - 1 ден,18.08.-23 лв.,ВЕЛИНГРАД-ЛЕЩЕН-                                                            
ОГНЯНОВО-КАВАЛА-БАНСКО - 3дни/2 нощ., 06.09.,                                              
123 лв., ДЕВИН-ДЯВ.ГЪРЛО-ЯГОД.ПЕЩЕРА-ОРЛОВО                                                                          
ОКО,2 дни/1 нощ.,13.10.,77 лв.,БАНСКО-ЛЕЩЕН-                                               
КОВАЧЕВИЦА-ДОБЪРСКО-БЛ-ГРАД - 19.10.,135лв,                                                                                                                                    
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 24.08/07.09,от 142лв
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
        

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
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 сме-
тището, се предлагат на 
тел. 0898/780-448
ТранспорТ със самос-
вал до 2 тона се предлага 
на тел. 0886/604-711.

ТранспорТ - 3 бр. са-
мосвали, 2.5 - 3.5 - 5 
тона, с автокран се пред-
лага на тел. 0887/357-
039. [22, 15]
ТранспорТ с бус до 1.5 
тона се предлага на тел. 
0898/76-06-16. [5, 5]
ТранспорТ с бус 
се предлага на тел. 
0879/080-862. [11, 9]
прЕВози на хора и то-
вари: в града - 15 лв., 
0.40 лв./км междуград-
ско - тел. 0878/650-456. 
[11, 3]

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

18/07

- ОДРИН – ВСЕКИ МЕ-
СЕЦ, 1 ДЕН, 28 ЮЛИ, 25 
АВГУСТ, 29 СЕПТЕМВРИ 
И 27 ОКТОМВРИ – 35 
ЛВ.
- ПРОХОДНА ПЕЩЕ-
РА (ОЧИТЕ НА БОГА) - 
ТРОЯНСКИ МАНАСТИР 
– 1 ДЕН, 18 АВГУСТ – 23 
ЛВ.
- СЕДЕМТЕ РИЛСКИ 
ЕЗЕРА - ВОДОПАД 
СКАКАВИЦА - РИЛСКИ 

МАНАСТИР – 3 ДНИ / 2 
НОЩУВКИ, 24 АВГУСТ – 
142 ЛВ.
- ДЕВИН - ДЯВОЛСКО-
ТО ГЪРЛО - ЯГОДИН-
СКА ПЕЩЕРА - ОРЛО-
ВО ОКО – 2 ДНИ / 1 
НОЩУВКА, 13 ОКТОМ-
ВРИ – 77 ЛВ.
- КЪРДЖАЛИ-ПЕР-
ПЕРИКОН-ТАТУЛ –  2 
ДНИ / 1 НОЩУВКА, 20 
ОКТОМВРИ – 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.:

аВТоМобили проДаВа
рЕно сцЕник, 1.9 dci, 
2000 г., обслужено, пла-
тени застраховка и  да-
нък, нови гуми, се прода-
ва на тел. 0898/493-472, 
0895/688-678. [22, 20]
рЕно МЕган 1.6 е, 90 к. 
с., 2/3 врати, 1996 г., за 
1200 лв. се продава на 
тел. 0894/957-150. [13, 
6]

фолксВагЕн поло - 
комби, ТДИ, тъмносин, се 
продава на тел. 0896/152-
589. [6, 3]

Микробуси, каМиони
ТоВарЕн LT28, 2.4 Д, 
1992 г., се продава на 
тел. 0897/604-463. [22, 
6]

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

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 

сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [13, 9]

аВТоМобили 
поД наЕМ

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

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 16]

запознансТВа
руМЕн бонЧЕВ Енчев, на 49 г., 
работя в кметството в с. Царе-
ва ливада. Имам средно обра-
зование. Завършил съм СПТУ по 
МВ - Дряново. Свиря на устна 
хармоника. Пуша, но не пия. 
Търся добра домакиня между 
40-50 години. Тел. 0884/734-
764. [11, 4]
пЕнсионЕр Търси свободна  - 
0877/243-413. [5, 2]

ЕроТика
прЕДлагаМ саМо еротични масажи, стандарт-
ни, за сериозни хора, много сочни са масажите 
- Габриела, 0895/039-942. [18, 10]

 ВОДОРАВНО:	Лападник.	Аеростат.	Рон.	Джойс	(Джеймс).
Алмати.	Здраве.	Роан.	Талаш.	„Аида“.	Адажио.	Реми.	Еквадор.	
Невма.	 „Ран“.	 Елам.	 Релси.	 Ра.	 Вашингтон.	 Леярка.	 Динка.	
Накит.	Арну	(Рене).Лента.	Отвор.	Ока.	„Леа“.	Клаас.	Област.	
Тел.	Каин.	Теглилка.	 Гарван.	Край.	Единица.	Отсек.	Бус.	 Гише.	
Евров	 (Николай).Вето.	 Пинд.	 Регион.	 Мил	 (Пиер).Наас.	 Лест.	
Тангра.	Акт.	„Тигра“.	Житари.	Бъни	(Джон).Дреб.	Рамю	(Шарл-
Фердинанд).Агрипина.	 Арес.	 Даб.	 Натан	 (Жак).	 Гадател.	 Ни.	
Лидол.	Масив.	Ква.	Таласъм.	Анатомия.	Воня.	Ехидна.	Авоар.		
	 ОТВЕСНО:	 Чардак.	 Аделейд.	 Инкогнито.	 Порив.	 Шинел.	
Игнат.	 Радан.	 Канада.	 Инта.	 Гнида.	 Битоля.	 Ваденка.	 Каиш.	
Стъпала.	 Енде	 (Михаел).Олга.	 Карцер.	 Ин-ин.	 Се.	 „Иж“.	 Арат.	
Олива.	Елгин.	Мъх.	Акорд.	Монтана.	Егер.	Агами.	Йоан.	Нава.	
Нови	Сад.	Ас.	Пасажер.	Кост.	Трот.	Радиан.	Нивелир.	„Ексон“.	
Жеравна.	Ура.	Омлет.	Огрев.	Тибет.	Олт.	„Ася“.	Облак.	Мат.	
Секта.	 Осмар.	 Ираклий.	 Винар.	 Лвов.	 Талер.	 Краал.	 Белград.	
„АМО“.	 Катамаран.	 Скаут.	 Риман	 (Бернхард).	 Иа.	 Тишина.	
Уста.	Сова.	Юбиляр.	

отговори	на	сканди	от	бр.	173,	събота

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА
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постигна	мъжкият	отбор	на	
„Янтра	 Габрово“	 в	 четвър-
тата	 си	 предсезонна	 кон-
трола.	 Макар	 и	 без	 доста	
основни	 играчи,	 водени-
ят	 от	 Петър	 Кръстев	 тим	
имаше	 сериозно	 превъз-
ходство	на	стадион	 „Ганчо	
Панов“	 и	 резонно	 спече-
ли,	 като	 трите	 гола	 бяха	
най-малкото,	 с	 което	 се	
измъкнаха	домакините.	Де-
бют	 с	 гол	 направи	 новото	
попълнение	Стефан	Гинчев,	
в	 състава	 обаче	 не	 бяха	
капитанът	 Пламен	 Кожу-
харов,	 Християн	 Василев,	
Иво	 Георгиев,	 Захари	 Ми-
хайлов,	 Ивайло	 Тодоров,	
Денислав	 Николов,	 както	
и	 Константин	 Йорданов	 и	
Християн	 Кожухаров,	 кои-
то	 се	 очаква	 да	 се	 при-
съединят	 към	 тима	 през	
август.	 На	 практика	 отбо-
рът	пътува	за	мача	само	с	
14	 играчи,	 двама	 от	 които	
вратари.	 Въпреки	 това,	 с	
изключение	 на	 първите	 15	
минути,	 габровският	 тим	
диктуваше	събитията	на	те-

рена.	
	 „Янтра	 Габрово“	 откри	
резултата	 в	 14-та	 мину-
та	 с	 попадение	 от	 дузпа.	
Тя	 беше	 отсъдена	 за	 на-
рушение	 срещу	 Димитър	
Кръстев,	 а	 Стефан	 Ива-
нов	превърна	наказателния	
удар	 в	 гол.	 След	 половин	
час	игра	съставът	на	Дими-
тър	Тодоров	изравни,	след	
добра	 атака,	 центриране	
на	Никола	Какамъков	и	по-
падение	с	глава	на	опитния	
Димитър	 Кушев.	 В	 32-та	
минута	„Янтра	Габрово“	от-
ново	излезе	напред.	Тодор	
Чирпанов	 изведе	 чудесно	
Калоян	Калчев	зад	защита-
та	и	той	преодоля	вратаря	
за	 1:2.	 През	 втората	 част	
реферът	не	посмя	да	отсъ-
ди	още	една	дузпа	в	полза	
на	 гостите,	 за	 нарушение	
срещу	 Димитър	 Кръстев	 в	
пеналта.	Трети	гол	във	вра-
тата	 на	 „Павликени“	 все	
пак	падна	в	75-та	минута.	С	
хубав	 изстрел	 от	 ъгъла	 на	
наказателното	поле	новото	
попълнение	Стефан	Гинчев	

откри	 головата	 си	 сметка	
в	състава	на	„Янтра	Габро-
во“	и	покачи	на	1:3.	Много	
близо	 до	 попадение	 беше	
и	 влезлият	 като	 резерва	
играещ	 помощник-треньор	
Мартин	Кръстев,	който	по-
каза	сериозно	подобрение	
на	 спортната	 си	 форма	 в	
сравнение	 с	 миналия	 се-
зон.	 В	 последните	 15	 ми-
нути	на	терена	беше	и	ро-
деният	2001-ва	година	брат	
на	 Константин	 Йорданов	
–	Станислав.
Следващата	 проверка	 на	
тима	ще	бъде	в	четвъртък,	
2-ри	 август,	 срещу	 „Янтра“	
(Полски	 Тръмбеш)	 на	 ста-
дион	„Христо	Ботев“.
	 	 „янтра габрово“ игра в 
състав:	 Христо	 Лалев	 (46`	
Георги	 Милчев),	 Ивайло	
Иванов,	Илиян	Илиев,	Ден-
чо	 Шипкалиев,	 Димитър	
Кръстев,	 Николай	 Андре-
ев,	Стефан	Иванов,	Калоян	
Калчев	 (Станислав	 Йорда-
нов),	 Стефан	 Гинчев,	 Пе-
тър	 Петров	 (63`	 Мартин	
Кръстев),	Тодор	Чирпанов.	

в	 първата	 си	 проверка	 по	
време	 на	 подготвителния	
лагер	 в	 Сливен.	 Воденият	
от	 Николай	 Василев	 тим	
завърши	3:3	с	другия	новак	
в	групата	„Сливен	2000“.
	 Домакините	 взеха	
аванс	 от	 два	 гола	 преди	
почивката,	с	попадения	на	
Иван	Петков	и	Стоян	Сто-
янов.	В	62-та	минута	Хрис-
тиян	Михов	върна	един	гол	
за	 „Янтра	 1919“,	 а	 в	 74-та	
Христо	 Цонев	 изравни	 –	
2:2.	Стоян	Николаев	изведе	
отново	 „Сливен	 2000“	 на-
пред	в	резултата,	след	точ-
но	изпълнена	дузпа	в	82-та	
минута,	 но	 в	 89-та	 „Янтра	
1919“	 също	 получи	 11-мет-
ров	 наказателен	 удар	 и	
Стефан	 Йорданов	 оформи	
крайното	3:3.	
 „янтра 1919“ започ-
на в състав:	 Александър	
Александров,	 Недко	 Сто-
янов,	 Симеон	 Спасов,	
Петър	 Павлов,	 Айджан	
Идиризов,	 Калоян	 Бел-
чев,	 Делян	 Дончев,	 Павел	
Павлов,	 Димитър	 Кънчев,	

Борислав	Атанасов	и	Хрис-
то	 Цонев.	 След	 почивката	
влязоха	 Николай	 Кьосев,	
Валери	 Маринов,	 Даниел	
Тасев,	 Мирослав	 Пенков,	
Радослав	 Филев,	 Исмет	
Кемал,	 Мартин	 Ширтев,	
Стефан	 Йорданов,	 Христи-
ян	Тихов.	В	 контролата	 не	
взеха	 участие	 заболелите	
Мартин	 Ботев	 и	 Радослав	
Гатев.
	 Проверката	между	дру-
гите	два	състава,	които	са	
заедно	 с	 „Янтра	 1919“	 на	
лагер	 в	 Сливен	 –	 „Черно	
море“	 (Варна)	 и	 „Нефто-
химик“	 (Бургас),	 завърши	
с	разгромното	8:0	в	полза	
на	 моряците.	 Следващите	
контроли	 са	 на	 1	 август.	
„Черно	море“	ще	играе	със	
„Сливен	 2000“,	 а	 „Янтра	
1919“	с	„Нефтохимик“.	
Лагерът	в	Сливен	е	по	про-
грамата	 за	 развитие	 на	
детско-юношеския	 футбол,	
реализирана	 съвместно	 от	
Министерството	 на	 младе-
жта	и	спорта	и	Българския	
футболен	съюз.	

При	„Мъже-елит“	-	от	18	до	
35	 години	 първата	 награ-
да	 и	 медала	 грабна	Алек-
сандър	Алексиев,	които	му	
бяха	връчени	от	Корнелия	
Нинова.	 След	 него	 се	 на-
реди	 Петър	 Чавдаров,	 а	
трети	 се	 класира	 Стефан	
Христов	от	Стара	Загора.
Във	 възрастовата	 група	
„Мастърс	 до	 50	 години”	
начело	 застана	 габрове-
цът	 Веселин	 Мичев,	 чий-
то	 медал	 му	 беше	 връчен	
от	 зам.-председателят	 на	
БСП	 Кирил	 Добрев,	 вто-
рото	 място	 зая	 Красен	
Киров,	 а	 трето	 -	 Петър	
Дашев.
	 Победителите 	 от	
„Мастърс	 над	 50	 години”	
получиха	 наградите	 си	 от	
Корнелия	Нинова.	На	най-
високата	стълбица	застана	
Добромир	Минчев,	втори	е	
Манол	 Вравчев,	 а	 трети	 -	
Иван	Иванов.
	 Най-младият	 велосипе-
дист,	 изкачил	 връх	 Шип-
ка,	 беше	 Стоян	 Шукулов,	

който	също	получи	своята	
наградата	 от	 лидера	 на	
българската	левица.

Ноñиòел нà Купà „Вàñил Дянков” 
ñòàнà Алекñàндъð Алекñиев 

даНаиЛ даНОВ

	 Последният,	 десети,	
регионален	 полуфинал	 на	
„Фен	 Купа	 2018“	 за	 об-
ластите	 Габрово,	 Ловеч	 и	
Велико	 Търново	 завърши	
вчера	 на	 стадион	 „Христо	
Ботев“	в	Габрово	с	победа	
за	 „Каталунците	 Кирчево“	
(Ловеч).	Тимът	е	двукратен	
национален	 шампион	 на	
„Фен	 Купа“	 -	 за	 2015-та	 и	
2017-та	година.	Вчерашната	
победа	им	осигури	участие	
в	 тазгодишните	 финали	 и	
ако	 триумфират	и	 там,	ще	
се	превърнат	в	първия	от-
бор	в	историята	на	 турни-
ра	с	3	национални	титли.
	 На	второ	място	остана	
тимът	 на	 „Стеф“	 (Габрово),	
след	като	загуби	финалния	
мач	 срещу	 шампионите.	
„Каталунците“	 вкараха	 три	
бързи	 гола	 още	 през	 пър-
вото	 полувреме,	 след	 кое-
то	 се	 отдръпнаха	 в	 защи-
та.	През	втората	половина	
„Стеф“	 успяха	 да	 върнат	
две	 попадения,	 но	 „Ката-
лунците“	също	се	разписа-
ха	още	веднъж	и	оформиха	
крайното	4:2.
	 Трети	и	четвърти	в	ре-
гионалната	 класация	 се	
наредиха	 „АРР	 Фулмакс“	
(Горна	Оряховица)	и	„Шес-
ти	 участък“	 (Габрово).	
Почетното	 отличие	 „Най-
спортсменски	 отбор“	 беше	
присъдено	на	момчетата	от	
„Белица“	 (с.	 Нацовци).	 За	
„Най-добър	 вратар“	 беше	
обявен	Мариян	Ангелов	 от	
„Каталунците	 Кирчево“,	 а	

за	 „Най-атрактивен	 състе-
зател“	 -	 Светослав	 Едрев	
от	„Феникс“	(Ловеч).
	 Стотици	 гости	също	се	
сдобиха	 с	 атрактивни	 на-
гради	 от	 игрите	 и	 актива-
циите	край	терените,	орга-
низирани	 от	 партньорите	
на	 „Фен	 Купа“	 -	 Telenor,	
LEGEA,	 БАМФ	 и	 Rexona.	
Феновете	 на	 терен	 спе-
челиха	 бирени	 чаши,	 фут-
болни	 топки,	 GPS	 фитнес	
гривна	 и	 множество	 други	
оригинални	 спортни	 аксе-
соари.	 Най-доволен	 оста-
на	 късметлията	 Нено	 Ми-
халев.	 Благодарение	 на	
безпогрешния	 си	 мерник	
той	порази	и	трите	отвора	
в	 любимата	 на	 феновете	
активация	 „Точен	 шут“	 и	
това	 му	 донесе	 апетитна-
та	 награда	 от	 365	 литра	
Каменица	 за	 споделяне	 с	
приятели.
	 Футболният	празник	на	
„Фен	Купа	2018“	в	Габрово	
беше	последното	регионал-
но	 събитие	 за	 сезона.	 В	
края	 на	 септември	 пред-
стои	 заключителният	 етап	
на	турнира,	а	именно	-	на-
ционалните	 финали,	 които	
ще	се	проведат	на	29	и	30	
септември	 в	 София.	 Учас-
тниците	в	тях	вече	са	ясни.	
Всеки	от	тях	е	шампион	на	
своя	регион	и	ще	направи	
всичко	 възможно	 да	 спе-
чели	 голямата	 награда	 в	
16-тото	 издание	 на	 „Фен	
Купа“	 -	 посещение	 на	мач	
на	 любим	 футболен	 отбор	
в	рамките	на	Европа.	Име-
ната	 на	 финалистите	 са	

както	следва:
	 1.	 „еДинамикс“	 (Стара	
Загора)	 -	регионален	шам-
пион	 на	 Стара	 Загора	 и	
Сливен

	 2.	„Вип	Дент“	(Пловдив)	
-	 регионален	 шампион	 на	
Пловдив	и	Пазарджик
	 3.	„Бат	Динко	и	прияте-
ли“	 -	 регионален	 шампион	
на	Варна,	Шумен	и	Добрич
	 4.	 „FC	 Words“	 (Бургас)	
-	 регионален	 шампион	 на	
Бургас	и	Ямбол
	 5.	„Уефалона“	(Хасково)	
-	 регионален	 шампион	 на	
Смолян,	 Кърджали	 и	 Ха-
сково
	 6.	 „ФК	 Сокол“	 (Русе)	 -	
регионални	 шампиони	 на	

Русе,	 Силистра,	 Разград	 и	
Търговище
	 7.	 „Лев	 Инс“	 (София)	 -	
регионални	 шампиони	 на	
София	-	град	и	София	-	об-

ласт
	 8.	 „Sbornaya“	 (Благоев-
град)	 -	 регионален	шампи-
он	на	Кюстендил,	Благоев-
град	и	Перник
	 9.	 „Северозапад“	 (Мон-
тана)	 -	 регионален	 шам-
пион	 на	 Монтана,	 Плевен,	
Враца	и	Видин
	 10.	 „Каталунците	 Кир-
чево“	 (Ловеч)	 -	регионален	
шампион	 на	 Габрово,	 Ло-
веч	и	Велико	Търново
	 До	националните	фина-
ли	остават	2	месеца,	които	

със	 сигурност	 ще	 са	 из-
пълнени	 с	много	 вълнение	
за	10-те	отбора	финалисти.	
Снимки	 и	 още	 актуална	
информация	 за	 най-голе-

мия	 и	 вълнуващ	 футбо-
лен	 турнир	 за	 любители	
в	 България	 можете	 да	 на-
мерите	 на	 www.facebook.
com/kamenitzafancup	 и	
на	 официалната	 страница	
на	 турнира	 http://fancup.
kamenitza.bg,	 напомнят	 ор-
ганизаторите.
	 „Каменица	 Фен	 Купа“	
е	 най-големият	 и	 вълну-
ващ	 футболен	 турнир	 за	
приятели	 в	България.	Ини-
циативата	 стартира	 през	
2003	 г.	 с	 основната	 цел	

да	 обединява	 почитатели-
те	 на	 футбола	 от	 цялата	
страна	и	да	им	предоставя	
възможност	 да	 практику-
ват	 любимия	 си	 спорт	 в	
отлични	 условия.	 С	 всяка	
следваща	 година	 „Камени-
ца	Фен	Купа“	предлага	все	
по-добри	 условия	 за	 игра,	
нови	 забавления	 на	 тере-
на,	 които	 дават	 възмож-
ност	на	участниците	да	се	
почувстват	 като	 истински	
футболни	звезди.	
	 Общата	 инвестиция	 в	
проекта	възлиза	на	над	9	
милиона	 лева,	 което	 пра-
ви	 „Каменица	 Фен	 Купа“	
едно	 от	 най-мащабните	
корпоративни	 начинания	
в	 областта	 на	 спорта	 у	
нас.	 Броят	 на	 участвали-
те	 в	 последните	 издания	
на	 Каменица	 Фен	 Купа,	
който	 достига	 до	 18	 000	
души	годишно,	затвържда-
ва	 шампионата	 като	 най-
големия	турнир	по	футбол	
за	 непрофесионалисти	 в	
България.	 В	 началото	 на	
2013	 г.	 „Каменица	 Фен	
Купа“	 получи	 и	 награда	
-	 сребърно	 отличие	 в	 Го-
дишните	награда	на	БФБЛ	
за	 отговорен	 бизнес	 в	
категорията	 „Маркетинг,	
свързан	 с	 кауза“,	 а	 през	
2014	 г.	 спечели	 втора	 на-
града	в	категория	„Спорт-
но	събитие“	на	EVENTEX.
За	“Каменица”	АД:
	 „Каменица”	АД,	 една	 от-
водещите	 пивоварни	 в	
България,	е	част	от	Molson	
Coors	 Brewing	 Company.	
Общият	 брой	 на	 заети-

те	в	дружеството	възлиза	
на	около	684	работници	и	
служители	 и	 с	 това	 ком-
панията	 е	 и	 най-големият	
работодател	 в	 бирената	
индустрия.	
	 За	 последните	 години	
„Каменица”	 АД	 е	 инвес-
тирала	 повече	 от	 60	 млн.	
лева,	по-голямата	част,	от	
които,	са	вложени	в	пиво-
варната	в	Хасково.
	 Molson	 Coors	 Brewing	
Company	 е	 глобална	 пи-
воварна	 компания,	 която	
предлага	 изключителни	
брандове	 на	 почитате-
лите	 на	 бирата	 в	 целия	
свят.	 Компанията	 произ-
вежда	 и	 продава	 порт-
фолио	 от	 водещи	 преми-
ални	 марки	 като	 Coors	
Light,	 Molson	 Canadian,	
Carling,	 Staropramen,	 Blue	
Moon,	 и	 Cobra	 -	 в	 Се-
верна	 и	 Южна	 Америка,	
Европа	 и	Азия.	 В	 Канада	
компанията	 оперира	 чрез	
Molson	 Coors	 Canada;	 в	
САЩ	 -	 чрез	 MillerCoors;	
във	 Великобритания	 и	
Ирландия	 -	 чрез	 Molson	
Coors	 UK;	 в	 Централна	
Европа	 -	 чрез	 Molson	
Coors	 Central	 Europe,	 а	
извън	тези	пазари		-	чрез	
Molson	Coors	 International.		
Molson	 Coors	 е	 включена	
в	 Индекса	 за	 устойчиво	
развитие	 на	 Dow	 Jones	
(Dow	 Jones	 Sustainability	
Index),	 като	 непрекъснато	
търси	 нови	 	 възможности	
за	оптимимизиране	в	сфе-
рата	 на	 корпоративната	
отговорност.	

„Кàòàлунциòе Киðчево” пàк нà финàли, ñпечелихà òуðниðà в Гàáðово

сТЕФКа БУРмОВа

	 Думите	на	Мерсия	Мак-
дермот	 „Робите	 се	 борят	
за	 свобода,	 а	 свободните	
за	 съвършенство“	 проз-
вучаха	 в	 петъчния	 следо-
бед	 в	 ХГ	 „Христо	 Цокев“	
от	 екрана	 на	 специално	
подготвеното	от	автора	на	
„Ален	 мак	 самотен	 ней-
де“	обръщение	към	българ-
ските	 читатели	на	нейната	
книга,	посветена	на	Дими-
тър	 Благоев.	 Зала	 „Мин-
чо	 Минчев“	 на	 галерията	
беше	 пълна	 с	 габровци,	
дошли	 за	 представянето	 й	
в	Габрово.	От	изявлението	
на	 Мерсия	 Макдермот	 га-
бровци,	 още	 преди	 да	 се	
докоснат	до	нейната	книга,	
нучиха,	че	над	200	хил.	бъл-
гари	 са	 изпратили	 Дядото	
в	последния	му	земен	път,	
а	 след	 това	 значителна	
част	 от	 тях	 са	 били	 раз-
стреляни	или	са	изчезнали	
безследно.	 От	 обръщение-
то	 към	 българските	 чита-
тели	 габровци	 научиха,	 че	

най-хубавият	 и	 вълнуващ	
некролог	за	смъртта	на	ос-
нователя	 на	 социалисти-
ческата	 партия	 е	 написал	
поета	 Гео	 Милев.	 Текстът	
му	е	следният:	„Патриархът	
на	социализма	в	България,	
апостолът	 на	 новата	 ера,	
ярката	факла,	която	освети	
вярващите	 очи	 на	 роби-
те,	 Дядо	 Благоев,	 остави	
работата	 си	 недовършена.	
Но	 когато	 десетки	 хиля-
ди	 хора,	 представляващи	
поробения	 труд,	 изведнъж	
падат	на	колене	до	откри-
тия	 гроб,	 внезапно	 обзети	
от	спонтанно	благоговение	
и	смело	възхищение	от	ве-
личието	на	делото	му,	това	
означава,	че	неговата	кау-
за,	 каузата	 на	 освобожде-
нието,	не	е	умряла	и	няма	
да	умре,	докато	живите	са	
живи	 и	 вярата	 е	 жива	 в	
сърцата	им.	
Той	 умря.	 Но	 той	 отново	
ще	се	изправи.	Той	трябва	
отново	да	се	изправи“.	
	 По	 време	 на	 предста-
вянето	 на	 „Ален	 мак	 са-

мотен	 нейде“	 се	 разбра,	
че	 собственикът	 на	 ИК	
„Синева“	 Христо	 Георгиев,	
за	 да	 издаде	 книгата	 е	
продал	колата	си,	теглил	е	

банков	 кредит	 от	 300	 	 000	
лева,	 за	 който	 е	 заложил	
къщата	 си.	 А	 доц.	 Дими-
тър	 Георгиев,	 директор	 на	
Центъра	 за	 стратегически	
изследвания	 към	 НС	 на	
БСП	 заяви,	 че	 габровска-
та	Априловска	 гиманзия	 е	
била	люпилнята	на	българ-
ския	 социализъм.	 „Без	 со-
циализъм,	няма	история	на	
България“	 -	 заяви	още	той	
и	 допълни,	 че	 истинската	
история	 на	 БСП	 предстои	

да	бъде	написана,	както	и,		
че	 второто	 завръщане	 на	
Благоев	е	благодарение	на	
Мерсия	 Макдермот.	 Доц.	
Димитър	 Георгиев	 цитира	

и	 думите	 на	 авторът	 на	
„Ален	мак	самотен	нейде“,	
че	„не	стига	само	борбата	
за	освобождение,	важна	е	
и	 социалната	 свобода“	 и	
че	 „тези	 хора	 /основате-
лите	на	социалистическата	
партия/	са	борци	за	свобо-
дата	 на	 всички	 отечества,	
както	 и	 че	 „капитализмът	
не	се	побеждава	еднократ-
но,	той	трябва	да	бъде	бит	
всеки	ден“.
	 Според	 издателя	 Хрис-

то	 Георгиев	 вариант	 на	
книгата	 е	 писан	 през	 70-
те	 години	на	миналия	век,	
но	тогава	идеологизмът	на	
първопредците	не	бил	удо-

бен.	 Той	 обясни	 още,	 че	
значително	място	в	книгата	
е	 отделено	 на	 габровския	
период	 на	 Димитър	 Бла-
гоев,	 както	 и	 на	 факта,	
че	негов	благодетел	тогава	
е	 бил	 Славейков.	 Накрая	
актьорът	 от	 габровския	
драматичен	 театър	 „Рачо	
Стоянов“	 Илия	 Костадинов	
прочете	 откъс	 от	 книгата,	
посветена	на	Дядото.
	 За	 представянето	 на	
„Ален	 мак	 самотен	 нейде“	

в	Габрово	бяха	евродепута-
тът	Георги	Пирински,	депу-
татите	от	левицата	Кристи-
на	Сидорова	и	Валери	Жа-
блянов,	 който	 представи	
творбата	 на	 Мерсия	 Мак-
дермот	 и	 нейния	 живот,	
доц.	 Димитър	 Генчев	 и	
габровецът	 Ивелин	 Нико-
лов,	 един	 от	 създателите	
на	 Института	 за	 социална	
интеграция	 и	 негов	 изп.-
директор	 в	 периода	 2003	
-	2008	година,	учредител	на	
Фондация	 за	 европейски	
прогресивни	 науки	 (FEPS),	
член	 на	 Научния	 съвет	 на	
фондация	 „Жан	 Жорес“	 в	
Париж,	Велислава	Дърева,	
публицист,	която	говори	за	
живота	 и	 делото	 на	 Мер-
сия	Макдермот.
	 Валери	Жаблянов	 раз-
каза,	 че	 Мерсия	 Макдер-
мот	 е	 дълбоко	 свързана	 с	
нашата	 страна.	 Тя	 е	 чуж-
дестранен	член	на	БАН	от	
1987	 г.	 и	 доктор	 хонорис	
кауза	 на	 СУ	 „Св.	 Климент	
Охридски“.	 За	 първи	 път	
идва	в	България	през	1947	

г.,	 а	 през	 1948	 г.	 се	 връ-
ща	 в	 страната	 ни,	 за	 да	
участва	в	Международната	
младежка	бригада	за	стро-
ителството	 на	 яз.	 „Георги	
Димитров“,	 сега	 „Коприн-
ка“,	 край	 Казанлък.	 Мер-
сия	 Макдермот	 преподава	
в	 софийската	 Английска	
гимназия,	 почетен	 гражда-
нин	 е	 на	 Благоевград	 и	
Карлово.	 Тя	 е	 носител	 на	
„Орден	 на	 розата“,	 на	 ор-
дените	“Крил	и	Методий“	-	
първа	степен	и	 „Мадарски	
конник“.	По	повод	нейната	
90-та	 година	 е	 удостоена	
с	отличието	„Златен	век“	 -	
огърлие.		
	 Валери	 Жаблянов	 в	
аванс	 обяви	 тазгодишните	
носители	 на	 наградата	 на	
името	на	Димитър	Благоев.	
А	 те	 са	 Мерсия	 Макдер-
мот	 и	 бившият	 министър	
на	 културата	 от	 времето	
на	 соца	 Георги	 Йорданов.	
Издателят	Христо	Георгиев	
е	носител	на	отличието	на	
името	 на	 Георги	 Кирков	 -	
Майстора.

Меðñия Мàкдеðмоò: „Роáиòе ñе áоðяò зà ñвоáодà, à ñвоáодниòе зà ñъвъðшенñòво”
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