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Честит 1 октомври - професионалният 
празник на застрахователя, 
на колеги и клиенти!

С пожелание за здраве и успешен бизнес!

Честит 1 октомври, 
колеги! Пожелаваме 
Ви здраве, късмет 
и много доволни 
клиенти!

Габрово, ул. „опълченска“ 
44, тел. 066 806060 
GSM: 0885310583

	 В	 петъчния	 следобед	
учители,	ученици	и	родите-
ли	от	Габрово	участваха	в	
Европейската	нощ	на	уче-
ните.	Целта	на	тази	иници-
атива	бе	да	вдъхнови	мла-
дите	 хора	 за	 реализация	
в	 областта	 на	 науката	 и	
иновациите.
	 Техническият	 универ-
ситет	-	Габрово	бе	подгот-
вил	 вълнуваща	 програма,	
включваща	 обиколка	 на	
лаборатории,	 презентации	
на	 най-новите	 технологич-
ни	 постижения	 в	 облас-
тта	на	инженерните	науки,	
беседи	 с	 учени,	 демон-
страции	 и	 експерименти	

на	живо.
	 Учениците	 от	 7а	 	 и	 7б		
клас	 на	 ПМГ	 „Акад.Иван	
Гюзелев“;	 10-ти,	 11-	 ти	 и	
12-ти	 клас	 на	 	 СУ	 „Отец	
Паисий“		и	11-ти		клас	на	
ПТГ	“Д-р	Н.	Василиади“	за	
няколко	 часа	 се	 потопиха	
в	света	на	науката	и	науч-
ните	изследвания.
	 Любопитни	 и	 нетърпе-
ливи,	младите	хора	обико-
лиха	лабораториите	в	Тех-
ническия	 университет.	 Те	
се	интересуваха	от	новите	
технологии,	 тяхното	 при-
ложение	 и	 възможности.	
Задаваха	и	много	въпроси	
към	учените:	

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 Мартин	Копчев	от	При-
родоматематическата	 гим-
назия	 „Акад.	 Иван	 Гюзе-
лев“	спечели	най-високото	
отличие	“Prize”	с	максима-
лен	резултат	от	135	точки,	
грамота	 и	 инкрустиран	 с	
имената	 на	 детето	 медал	
на	 Австралийското	 мате-
матическо	 състезание,	 из-
вестно	 като	 Австралийско	
кенгуру.
	 Талантливото	момче	се	
състезава	 във	 възрастова	
група	 7	 -	 8	 клас	 (Junior),	
като	за	втора	поредна	го-
дина	 (след	 2017	 г.,	 когато	
като	седмокласник	се	със-

тезава	 в	 групата	 за	 осми	
клас)	 печели	 най-високия	
приз.	 Това	 не	 е	 първото	
отличие	на	Мартин	от	това	
състезание,	 през	 2014	 го-
дина	 също	 печели	 най-ви-
соката	 награда	 „Prize”,	 но	
тогава	общият	сбор	точки,	
които	събра	беше	132	точ-
ки,	като	само	една	задача	
го	делеше	от	големият	ус-
пех	 за	 максимален	 брой	
точки.	Именно	това	го	ам-
бицира	 през	 следващите	
години	да	се	подготвя	и	за	
втори	път	да	стъпи	на	вър-
ха.	 През	 2018	 година	 има	
4	деца	от	България,	които	
са	постигнали	максимален	
резултат	от	135	точки.	

	 Във	 всяко	 състезание	
въпросите	 от	 1	 до	 10	 са	
оценяват	с	по	 3	 точки,	 от	
11	 до	 20	 са	 с	 4	 точки,	 21	
от	25	са	с	5	точки,	26	е	с	6	
точки,	27	е	със	7	точки,	28	
е	с	8	точки,	29	е	с	9	точки	
и	30	е	с	10	точки.	Въпроси	
1	 -	25		са	били	с	няколко	
избора	 за	 отговор	 -	 тест,	
докато	26-30	са	изисквали	
пълно	разписване	на	зада-
чата	и	един	отговор.	Не	се	
дават	 наказателни	 точки	
за	грешни	отговори.	
	 Максималният	 резул-
тат	 е	 135	 точки.	 През	 по-
следните	 години	 в	 състе-
занието	 участват	 около	
300	 000	 ученици	 от	 над	

30	 държави.	 През	 2018г.	
от	 България	 участват	 263	
ученици,	разпределени	в	5	
възрастови	групи.	
	 Австралийското	 ма-
тематическо	 състезание	
стартира	 в	 през	 1978	 г.	
като	 първият	 мащабен	
конкурс	 по	 математика	
за	 ученици	 в	 Австралия.	
От	 тогава	 то	 се	 разпрос-
транява	 на	 международ-
но	 ниво.	 Австралийското	
математическо	 състезание	
е	 за	 ученици	 от	 всички	
възрастови	 групи.	 От	 тях	
се	 изисква	 да	 решат	 30	
задачи	 на	 английски	 език	
за	 60	 минути	 (3-6	 клас)	
или	 75	минути	 (7-12	 клас).	

Задачите	 са	 предназна-
чени	 за	 тестване	 на	 ма-
тематическото	 мислене	 и	
въпросите	са	разработени	
така,	че	да	могат	да	бъдат	
отговорени	 точно	 толко-
ва	 бързо,	 без	 калкулатор,	
колкото	и	с	него.
	 	 По	 време	 на	 състе-
занието	 е	 забранено	 из-
ползването	 на	 всякакви	
помощни	 средства	 за	
смятане	 и	 изчисляване.	
Задачите	 се	 усложняват	
по	 нива	 от	 началото	 към	
края,	 така	 че	 последните	
да	 са	 истинско	 предизви-
кателство	и	за	най-талант-
ливите	ученици	в	областта	
на	математиката.	

атастрофа на главен път севлиево - габрово на метри от бензиностанция PID 
спря в събота по обяд движението, докато екипите на спешна помощ, 
полиция и пожарна помогнат на пострадалите. официална информация за 
причините за пътно-транспортното произшествие и състоянието на пострадалите 
до редакционното преключване на броя в неделя не беше изнесена.

Мàртин Копчев ñпечели нàй-виñокото 
отличие “Prize” в Авñтрàлийñко кенãуру

Концерт зà междунàродния 
ден нà възрàñтните хорà - 1 
октомври

Нàд 100 ученици и учители учàñтвàхà в Европейñкàтà 
нощ нà учените в Техничеñкия универñитет

на стр. 2

	 Националният	 конкурс	
„Пътен	полицай	на	година-
та“	 се	 провежда	 за	 26-ти	
път.	Тази	година	в	надпре-
варата,	която	се		проведе	
в	Габрово	от	27	до	30	сеп-
тември	2018	г.	,	се	включи-
ха	 26	младши	 автоконтро-
льори.	 Те	 се	 състезаваха	
в	 няколко	 дисциплини	 –	
стрелба	с	пистолет,	теоре-
тичен	изпит	по	окзване	на	
долекарска	 помощ,	 състе-
зание	с	кола	и	мотоциклет	
и	 оказване	 на	 първа	 по-
мощ	на	пострадали	в	ПТП.

Продължава на стр. 2

Зà първи път в 26-ãодишнàтà 
иñтория нà конкурñà „Пътен 
полицàй нà ãодинàтà”, 
който ñе проведе в Гàáрово, 
двàмà претенденти ñи делят 
първото мяñто

Снимки: Дирекция „Пресцентър и връзки 
с обществеността“ на Министерство на 

вътрешните работи

днес, 1 октомври, от 10.30 часа 
в Спортна зала „Орловец”.

подробности 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

�    

ТоНи КолЕВа, 
РЗи - ГабРоВо

	 Най-тежката	 и	 честа	
инфекция	 през	 есенно-
зимния	сезон	е	грипът.	
	 Причинява	се	от	вирус	
–	Influenza	virus,	с	два	типа	
–	 А	 и	 В.	 Според	 Светов-
ната	 здравна	 организация	
през	 предстоящия	 зимен	
сезон	 се	 очакват	 четири	
грипни	 щама:	 „Мичиган“,	
„Сингапур“,	 „Колорадо“	 и	
„Пукет“.	
	 Грипът	 е	 силно	 зара-
зен.	 Разпространява	 се	
чрез	 пръски	 при	 	 киха-

не	 и	 кашляне.	 Протича	 с	
обща	 отпадналост,	 висо-
ка	 температура,	 втрисане,	
главоболие,	 болки	 в	 ста-
вите,	 кашлица,	 хрема.	 За	
разлика	 от	 другите	 остри	
респираторни	заболявания	
засяга	 целия	 организъм	 и	
може	да	доведе	до	услож-
нения,	 най-често	 пневмо-
ния.
	 Лечението	 се	 провеж-
да	 в	 домашни	 условия	 с	
витамини	 и	 медикаменти,	
облекчаващи	 симптомите.	
Важно	 значение	 има	 и	
приемът	на	достатъчно	ко-
личество	 течности	 -	 вода,	

плодови	 сокове,	 чай.	 По	
преценка	 на	 лекар	 може	
да	 се	 приемат	 и	 антиви-
русни	препарати,	но	засе-
га	ваксинирането	си	оста-
ва	 най-ефективният	 метод	
за	 предпазване	 от	 грипна	
инфекция.
	 Противогрипната	 вак-
сина	 съдържа	 убити	 грип-
ни	 вируси	 и	 се	 поставя	
всяка	 година	 преди	 на-
стъпването	 на	 зимния	 пе-
риод.	 Имунитетът	 се	 раз-
вива	 за	 около	 две	 сед-
мици.	 Препоръчителна	 е	
за	рискови	 групи,	в	които	
влизат	хора	над	60	години,	

болни	 от	 хронични	 бело-
дробни	 и	 сърдечни	 забо-
лявания,	 диабет,	 хора	 с	
потиснат	имунитет.	
	 Имунизационният	 ка-
бинет	 при	 РЗИ	 -	 Габро-
во	 предлага	 поставяне	 на	
противогрипна	 ваксина	
само	 с	 ваксина,	 закупена	
от	аптечната	мрежа!	
	 При	 извършване	 на	
имунизацията		се	заплаща	
такса	от		2.00	лв.	
	 Имунизационният	 ка-
бинет	 в	РЗИ	 -	 Габрово	се	
намира	на	адрес:	Габрово,	
ул.	 „Райчо	 Каролев“	 №	 2,	
етаж	2,	стая	205.	

	 Ще	бъде	отворен	всеки	
работен	ден	от	1	октомври	
2018	г.	от	10.00	до	12.00		и	
от	15.00	до	16.00	часа.	
	 ВАЖНО!
	 Противогрипната	 вак-
сина	 се	 поставя	 ВЕДНАГА	
след	 закупуването!	 При	
невъзможност	 за	 непо-
средствено	 поставяне	
след	закупуване	се	съхра-
нява	 в	 хладилни	 условия	
при	 температура	 от	 +20С	
до	+80С.	
	 Ваксина,	 за	която	има	
съмнение,	 че	 не	 е	 съхра-
нявана	правилно,	няма	да	
бъде	поставена!

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

	 На	 28	 септември	 от	
11:00	 часа	 в	 зала	 200	 на	
Община	Севлиево	се	про-
веде	 начална	 пресконфе-
ренция	 по	 проект	 „Прила-
гане	 на	 децентрализиран	
модел	 за	 управление	 на	
био-отпадъците,	 включи-
телно	 изграждане	 на	 не-
обходимата	 техническа	
инфраструктура	 –	 система	
за	 разделно	 събиране	 и	
съоръжение	за	рециклира-
не	на	събраните	био-отпа-
дъци“,	финансиран	от	Опе-
ративна	 програма	 „Окол-
на	 среда	 2014	 –	 2020	 г.“.	
Проектът	 е	 на	 стойност	 2	
230	 595,39	 лв.,	 от	 които	 1	
557	 812.45	 лв.	 европейско	
и	274	908.08	лв.	национал-
но	съфинансиране.
	 В	 пресконференция-
та	 взеха	 участие	 кметът	
на	 община	 Севлиево	 д-р	
Иван	 Иванов	 и	 екипът	 по	
проекта	 в	 състав:	 Невена	
Тодорова	 –	 ръководител	
на	проекта,	Стефан	Тотев-
ски	–	координатор	на	про-
екта,	 Моника	 Лазарова	 –	
счетоводител	 на	 проекта,	
Петя	Драгнева	–	юрист	на	
проекта,	 Атанас	 Балауров	

–	 технически	 сътрудник,	
Росен	 Нанев	 –	 експерт	
„Архив	 и	 съхранение	 на	
документи“,	Елена	Пенчева	
–	 експерт	 „Мониторинг“	 1,	
и	 арх.	 Светла	 Здравкова	
–	Цонева	–	експерт	„Мони-
торинг“	2.
	 По	 проекта	 ще	 бъдат	
изградени	две	съоръжения	
за	 компостиране	 в	 общи-
ните	 Дряново	 и	 Севлиево	
и	три	площадки	за	компо-
стиране	 на	 място.	 Плани-
раните	инсталации	за	ком-
постиране	 на	 територията	
на	 общините	 Дряново	 и	
Севлиево	имат	капацитети	
съответно	 -	 900	 т.	 и	 3000	
тона	 годишно	 третирани	
биоразградими	отпадъци.
	 Изпълнението	 на	 про-
екта	 ще	 подпомогне	 об-
щините	 от	 Регионално	
сдружение	 за	 управление	
на	 отпадъците	 (РСУО)	 –	
Регион	 Севлиево,	 в	 което	
влизат	 общините	 Севли-
ево,	 Дряново	 и	 Сухиндол,	
да	 намалят	 количествата	
битови/биоразградими	 от-
падъци	 чрез	 въвеждането	
на	система	за	разделното	
им	събиране	и	рециклира-

не.	
	 Инсталацията	 в	 общи-
на	 Дряново	 представлява	
технология	за	компостира-
не	 на	 редове	 на	 открито,	
а	това	в	Севлиево	-	техно-
логия	за	компостиране	на	
редове	 на	 открито	 с	 при-
нудителна	 аерация.	 Сис-
темата	 за	 разделно	 съби-
ране	за	община	Севлиево	
обхваща	 град	 Севлиево	 и	
10	по-малки	населени	мес-
та	 с	 население	 над	 500	
души.	Тази	в	община	Дря-
ново	 ще	 осигури	 раздел-
ното	 събиране	 на	 био-от-
падъци	от	град	Дряново	и	
още	 едно	 населено	 място	
в	съседство.	
	 Проектът	 предвижда	
да	 се	 обособят	 и	 3	 броя	
площадки	 за	 компостира-
не	 на	 място	 с	 големина	
между	 200	 и	 500	 кв.	 м	 с	
капацитет	 между	 5	 и	 10	
куб.	м	на	 година,	съответ-
но	 в	 общините	 Севлиево,	
Сухиндол	и	Дряново.	
	 За	 нуждите	 на	 инста-
лацията	за	компостиране	в	
община	Севлиево	ще	бъдат	
закупени	 офис	 -	 премест-
ваем	 обект	 от	 типа	 кон-

тейнер,	 трактор	 с	 наличен	
прикачен	инвентар	на	пло-
щадката	 за	 компостиране,	
сметоизвозващ	 автомобил	
с	 вместимост	 5,5	 куб.	 м,	
цистерна	 с	 вместимост	 8	
000	литра.	Ще	бъдат	доста-
вени	 6	 бр.	 контейнери	 за	
битови	 и	 производствени	
отпадъци	 на	 територията	
на	 площадката	 за	 компо-
стиране	 с	 вместимост	 240	
l,	 още	 239	 бр.	 контейнери	
за	отпадъци	(120	l),	638	бр.	
контейнери	 за	 отпадъци	
(240	l),	3817	бр.	контейнери	
за	 отпадъци	 (25	 l),	 3000	
бр.	 кухненски	 контейнери	
(10	 l),	 3691	 бр.	 кухненски	
контейнери	с	вентилацион-
ни	 отвори	 (10	 l),	 225	 бр.	
пътни	контейнери	(660	 l)	и	
347	932	бр.	биоразградими	
торбички	по	10	l.
		 За	община	Дряново	ще	
се	закупят	сметоизвозващ	
автомобил,	 генератор	 за	
електрическата	 енергия,	
водна	помпа,	която	ще	из-
помпва	 отпадъчните	 води	
към	 системата	 за	 полива-
не	 на	 машината	 за	 обръ-
щане	 на	 компоста,	 сонда	
за	 измерване	 на	 нивата	

на	 въглеродния	 диоксид,	
комплект	 за	 изпитване	
качеството	 на	 компоста,	
дигитален	 уред	 за	 измер-
ване	 на	 температурата	
и	 дигитален	 приемник,	 5	
бр.контейнери	за	битови	и	
производствени	 отпадъци	
на	територията	на	площад-
ката	 за	 компостиране	 по	
240	 l.	 Предвидени	 са	 107	
бр.	 контейнери	 за	 отпа-
дъци	 (120	 l),	 116	 бр.	 кон-
тейнери	 за	 отпадъци	 (240	
l),	 1861	 бр.	 контейнери	 за	
отпадъци	 (25	 l),	 3093	 бр.	
кухненски	 контейнери	 с	
вентилационни	 отвори	 (10	
l),	 40	 бр.	 пътен	 контейнер	
с	вместимост	660	l,	750	бр.	
торби	за	многократна	упо-
треба	от	по	120	l	и	160	836	
бр.	биоразградими	торбич-
ки	(10	l).
	 Преди	 цялата	 децен-
трализирана	 система	 за	
управление	 на	 биоотпа-
дъците	 в	 региона	 да	 се	
въведе	 в	 експлоатация,	
ще	 се	 проведе	 информа-
ционна	 кампания	 и	 обу-
чение	 на	 населението	 и	
на	всички	заинтересовани	
страни.

продължава от стр. 1
	 как	 се	 „общува“	 с	 ма-
шините,	 	 може	 ли	 и	 те	
-	малките	да	управляват	и	
дори	да	конструират	робо-
ти,	може	ли	да	 ги	 имат	 в	
домовете	си?
	 Успяха	 да	 видят	 по-
следно	 поколение	 CNC	
системи	на	водещи	фирми	
като	 „Siemens“	 и	 „Haas“.	
Бяха	 им	 демонстрирани	
системи,	 следящи	 за	 ох-
раната	 и	 контрола	 в	 учи-
лищата,	 в	 домовете	 и	 на	
работните	 места,	 както	 и	
принципите	на	работа.	
	 Силно	 впечатлени	 от	
роботите,	 малките	 посети-
тели		разбраха	 	 к а к	
могат	 да	 се	 управляват	
симулационните	макети	на	

системите	 за	 автоматиза-
ция.
	 Презентациите	на	раз-
лични	 автоматизирани	
системи	 и	 роботизирани	
машини	 силно	 заинтере-
суваха	всички	участници	в	
нощта	на	учените.
	 След	дългата	обиколка,	
включваща	 показването	
на	 фотоволтаичните	 пане-
ли,	намиращи	се	на	покри-
ва	 на	 Технически	 универ-
ситет,	 електролизатори,	
водородна	 горивна	 клет-
ка,	 демонстрации	 на	 зад-
вижване	 и	 управление	 на	
електромобили,	 различни	
видове	LED	лампи,	гостите	
се	 отправиха	 към	 библи-
отеката	 на	 Университета,	
за	да	могат	да	участват	в	

различни	демонстрации.	
	 Управляваха	 робот	
чрез	 смартфон.	 Видяха	
различни	светлини	ефекти,	
получавани	 от	 разработе-
ния	от	учените	на	универ-
ситета	 демонстрационен	
модел	 за	 интерактивно	
светодиодно	 фоново	 ос-
ветление.	
	 Накрая	всички	ученици	
получиха	подаръци	за	спо-
мен	от	нощта	на	учените.
За	организаторите	на	това	
събитие	остана	удовлетво-
рението,	 че	 са	 запалили	
искрата	 на	 познанието	 в	
не	малка	част	от	бъдещето	
на	 Габрово	 и	 	 надеждата	
да	видят	сегашните	си	гос-
ти	в	аулите	на	Университе-
та	като	бъдещи	студенти.

Нàд 100 ученици и учители учàñтвàхà в Европейñкàтà 
нощ нà учените в Техничеñкия универñитет

Габрово, ул. „Станционна“ 3, 066/80-60-76, 
066/80-60-88, e-mail: patstroi@mbox.contact.bg

спЕциализирано дружЕсТВо за произВодсТВо на:
Строителни и инертни кариерни материали
Строеж и поддържане на пътища
производСтво на аСфалтови СмеСи и 
      полагане на пътни аСфалтови наСтилки
пътно-ремонтни дейноСти
пътни Съоръжения
Улични и паркови благоУСтроявания
УСлУги СъС Строителна механизация
производСтво на бетони и циментови замазки

пЪТсТроЙ-гаБроВо ад

Проект „Прилàãàне нà децентрàлизирàн модел зà упрàвление нà áио-отпàдъците
в оáщините Севлиево, Дряново и Сухиндол зàпочнà ñ преñконференция

Продлъжава от стр. 1
	 Румен	 Евтимов	 от	
ОДМВР-Перник	 и	 Васил	
Бакалски	 от	 ОДМВР-Смо-
лян	 са	 тазгодишните	 по-
бедители	 в	 националния	
конкурс	 „Пътен	 полицай	
на	 годината“,	 съобщава	
пресцентърът	 на	 МВР.	 За	
първи	 път	 в	 26-годишна-
та	 история	 на	 конкурса,	
двама	 претенденти	 делят	
първото	място.
	 Наградите	 им	 бяха	
връчени	 на	 церемония	 в	
Габрово,	 където	 се	 състоя	
и	самото	състезание,	чий-
то	 старт	 даде	 новият	 ми-
нистър	Младен	Маринов.
	 По	 преценка	 на	 жури-
то	 беше	 връчена	 награда	
за	 второто	 място.	 Тя	 бе	
за	Райчо	Сивенов.	Третото	
място	 бе	 за	 Константин	
Вангелов.	
	 В	отборното	класиране	

първи	 се	 наредиха	 Васил	
Бакалски	и	Райчо	Сивенов	
от	ОДМВР-Смолян.	
	 Второто	 място	 бе	 за	
тима	 от	 ОДМВР-Перник	 –	
за	 Румен	 Евтимов	 и	Мар-
тин	 Стоянов,	 а	 третото	

място	 бе	 за	 младши	 ав-
токонтрольорите	 Здравко	
Христов	 и	 Янко	 Мавроди-
ев	от	ОДМВР-Варна.
	 Официалното	 открива-
не	 на	 събитието	 бе	 на	 29	
септември,	 от	 10.00	 часа	

на	пл.	„Възраждане“,	къде-
то	се	проведоха	практиче-
ските	състезания.
	 На	 площада	 бяха	 из-
градени	автополигон	и	мо-
тополигон	 за	 демонстра-
ции	на	уменията	на	състе-
зателите	 по	 дисциплините	
автомобилизъм,	 мотоцик-
летизъм	и	практически	из-
пит	 по	 оказване	 на	 доле-
карска	 помощ	 на	 постра-
дали	 при	 пътнотранспорт-
ни	произшествия.	

Зà първи път в 26-ãодишнàтà иñтория нà конкурñà „Пътен 
полицàй нà ãодинàтà”двàмà претенденти ñи делят първото мяñто

   ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

				Фирма	„Общински	път-
нически	 транспорт“	 спира	
ежедневното	 изпълнение	
на	 курса	 Габрово	 -	 Варна	
от	 1	 октомври.	 	 Спрени	
са	 и	 линиите	 	 Габрово	 -	
Плевен;	Габрово	-	Обзор	и	
Габрово	-	Бургас.
			В	писмо	до	Общинския	
съвет	 шефът	 на	 фирма-
та	 Екатерина	 Караколева	
пише:	„Причината	е	напъл-
но	амортизиран	подвижен	
състав,	с	който	имаме	за-
труднения	при	ежедневно-
то	 изпълнение	 на	 марш-
рутните	 разписания	 от	
републиканска,	 областна	
и	 общинска	 транспортни	
схеми.	В	тая	връзка	жела-

ем	 да	 бъде	 преразгледан	
договорът	 по	 изпълнение	
на	 посочените	 маршрутни	
разписания	 и	 същите	 да	
отпаднат	за	изпълнение	от	
дружеството“.
	 Общинските	 съветници	
дадоха	съгласието	си	тези	
линии	да	бъдат	изключени	
от	 договора	 и	 те	 да	 се	
възложат	чрез	обществена	
поръчка	 по	 реда	 на	 ЗОП.	
Макар	 те,	 както	 и	 общин-
ската	 администрация,	 да	
са	скептично	настроени	за	
успеха	 на	 обществената	
поръчка.	
	 Досега	 кандидати	 да	
поемат	 тези	 линии	 не	 са	
се	 явявали	 поради	 нерен-
табилността	 им,	 заради	
малкия	брой	пътници.

Спирàт àвтоáуñите от Гàáрово 
към Вàрнà, Плевен, Оáзор и Бурãàñ

мЕГлЕНа ЗлаТЕВа
общиНа ГабРоВо

	 Представители	 на	 га-
бровски	 социални	 услуги	
и	 неправителствени	 орга-
низации	 организират	 кон-
церт	 по	 случай	 Междуна-
родния	ден	на	възрастните	
хора.	
	 Събитието	 ще	 се	 със-
тои	 на	 1	 октомври,	 поне-
делник,	 от	 10.30	 часа	 в	
Спортна	зала	„Орловец”.
	 Организатори	 на	 тър-
жеството	 са	 Дневния	
център	 за	 стари	 хора,		
Сдружение	 „Пациенти	 с	
онкологични	 заболявания	
и	 приятели”	 	Женско	бла-
готворително	 дружество	
„Майчина	 грижа”,	Сдруже-
ние	 „Дружество	 на	 диа-
бетиците	 „Рачо	 Ковача”,	

Български	 червен	 кръст		
и	 Дамски	 клуб	 към	 БЧК,	
Клуб	 на	 инвалида,	 Клуб	
на	пенсионера,	Център	за	
социална	рехабилитация	и	
интеграция	и	Дома	за	въз-
растни	 хора	 с	 физически	
увреждания.
	 В	 програмата	 ще	
участват	 певческа	 група	
„Недевци”,	 танцова	 група	
от	 	 Центъра	 за	 социал-
на	 рехабилитация	 и	 ин-
теграция,	 певческа	 група	
от	Сдружение	„Пациенти	с	
онкологични	 заболявания	
и	 приятели”р	 ВГ	 „Омая”	
при	 НЧ	 „Нов	 живот”	 -	 с.	
Кметовци,	 ВГ	 „	 Надежда”	
при	 НЧ	 „Априлов-Палау-
зов”	 и	 Клуб	 на	 инвали-
да,	 ВГ	 „Настроение”,	 трио	
„Пей	 сърце”	 и	Петър	 Рай-
ков	при	НЧ	„Габрово-2002”.

Сезонът нà ãрипà зàпочвà! Вàкñинирàйте ñе!

Концерт зà междунàродния ден 
нà възрàñтните хорà - 1 октомври

Инициативен комитет и Община Габрово
Ви канят на вечер, посветена на габровския музикант, 
композитор и създател на фанфарната музика в града 

Александър Керков
с филм-концерт на 1 октомври 2018 г. от 

18:30 часа в зала „Възраждане”.
Билети от 5 лв. - дарение, пред залата, за 
скулптурна фигура на Александър Керков

От ЖБД „Майчина грижа” - Габрово
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   - Скокът в цената на 
газа, ще доведе до по-
високи цени на всичко, 
както обикновено става 
при увеличаване на газ 
и ток. Справедливо ли е 
това?
	 -	 	 Газът,	 не	 се	 из-
ползва	в	производството	
и	 потреблението	 на	 сто	
процента.	 Например,	 в	
производството	 на	 хляб	
се	използва	по-малко	от	
50	на	сто.	
	 В	 производството	 на	
други	 продукти	 и	 стоки	
газът	 заема	 сравнител-
но	 малък	 процент	 и	 не	
може	 да	 се	 каже,	 че	 с	
близо	 14	 на	 сто	 тряб-
ва	 да	 се	 увеличат	 всич-
ки	 стоки.	 Струва	 ми	 се,	
че	 това	 е	 удобен	 повод	
много	 производители	 и	
търговци	 изкуствено	 да	
увеличат	цените,	което	е	
неправомерно	и	непочте-
но.
	 	 	 	 Вярно	 че,	 през	 по-
следните	 3-4	 години	 в	
България	 инфлацията	 бе	
почти	 на	 нулево	 ниво,	
но	 в	 последните	 месе-
ци	тя	се	„активира“.	Това	
ще	доведе	в	следващите	
месеци	до	сериозен	ръст	
на	цените.	Причините	са	
няколко.	
	 Макроикономически	
погледнато,	 се	 нагнетя-
ват	 много	 пари	 в	 неп-
роизводствените	 сфери,	
като	 раздута	 админи-
страция.	
	 Вярно	е,	макроиконо-
мистите	 учат,	 че	 когато	
има	икономическа	криза	
трябва	да	се	дават	пари	
на	 непроизводствени-
те	 сфери,	 като	 учители,	
военни,	 администрация,	
пенсионери,	 за	 да	може	
да	 се	 „подразни“	 реал-
ната	 икономика,	 произ-
водството	 да	 бъде	моти-
вирано	 да	 произвежда	
повече,	 защото	се	пови-
шава	покупателната	спо-
собност	 на	 определен	
кръг	хора.	В	България	се	
оказа,	 че	 икономиката	

не	 се	 мотивира	 от	 по-
вишаване	 покупателната	
способност	на	ограничен	
кръг	хора,	а	това	е	мал-
ко	 изкривено	 разбиране	
на	 макроикономическия	
похват	 за	 интензивност	
на	икономиката.
	 Страните,	 добиващи	
газ,	го	продават	на	60-	70	
долара	 за	 1000	 куб.	 м.	
В	 Русия	 газът	 се	 про-
дава	 за	 стотина	 дола-
ра,	 което	 е	 160-200	 лв.	
Преди	 време,	 2003-2004	
година,	бях	изпълнителен	
директор	 на	 италианско	
дружество,	 което	 гази-
фицираше	 цяла	 Северна	
България.	 Тогава	 купува-
хме	газа	на	стойности	от	
порядъка	на	120	-	150	до-
лара,	значи	200	лв.	и	 го	
продавахме	за	500	лв.	за	
1000	куб.	м.	В	момента	в	
Габрово	газът	се	продава	
за	785	лв.	за	1000	куб.	м.	
След	1	октомври	ще	ста-
не	840	лв.
 - Може ли по-
конкретно, в левове да 
се каже колко ще е пос-
къпването и коя енергия 
е най- удачна за потре-
бителите?
	 -	 По-правилно	 е	 да	
използваме	термина	еди-
ница	 енергия.	 За	 1	 кВч	
увеличението	 ще	 бъде	
порядъка	на	4-5	ст.	1	кВч	
енергия	 се	 получава	 от	
гориво	 природен	 газ	 от	
0.107	куб.	м.	Цената	сега	
е	 7.8	 ст.,	 ще	 стане	 -	 8.4	
ст.	Докато	при	електрое-
нергията	1	кВч	сега	стру-
ва	22.8	дневна	и	12.6	ст.	
нощна.	 Парното	 от	 ТЕЦ	
за	1	 кВч	е	 10.2	ст.	Наф-
тата	-	за	0.96	л	-	24.1	ст.,	
брикети	 -	 0.218	 кг	 -	 5.8	
ст.,	 а	 климатикът	 за	 0.4	
кВч	 -	 9.12	 ст.	 Така	 че,	
въпреки	увеличението	га-
зът	 остава	 за	 предпочи-
тане.	
	 Най-евтини,	 разбира	
се,	са	дървата,	но	слугу-
ването	 покрай	 тях	 отне-
ма	поне	1	месец	работа	
през	 един	 отоплителен	

сезон.	Много	 трудоемко	
е.
 - Нали уж ще увели-
чават догодина заплати 
и пенсии?
	 -	Проблемът	е,	че	по-
купателната	 способност	
на	 българина	 е	 много	
ниска	 и	 успоредно	 с	
тази	 „истерия“	 с	 увели-
чаване	 цената	 на	 газа,	
тече	 и	 полемиката	 за	
увеличаване	 на	 доходи-
те.	Такова	увеличение	за	
голяма	 част	 от	 хората	
няма	да	има.	
	 С	 10	 на	 сто	 ще	 се	
повишат	 от	 1	 януари	
2019	 г.	 заплатите	 на	 ад-
министрацията,	 но	 до-
тогава	инфлацията	ще	е	
изяла	 почти	 всяко	 обе-
щано	увеличение.	Защо-
то	в	момента	инфлация-
та	 е	 около	 4	 процента.	
Това	означава,	че	пови-
шаването	на	пенсиите	с	
5.7	 на	сто	догодина,	ще	
се	стопи	от	инфлацията.	
Затова	 е	 редно	 ритмич-
но,	 с	 увеличението	 на	
някои	цени	да	се	вдигат	
малко	и	доходите,	за	да	
се	 балансира	 покупател-
ната	способност,	 защото	
тя	е	не	само	най-ниската	
в	Европа,	но	ще	продъл-
жи	да	се	занижава.
	 	Вярно,	тя	се	е	увели-
чила	през	последните	10	
години,	 но	все	още	дър-
жим	 последното	 място,	
някъде	около	48	единици	
е	 покупателната	 способ-
ност	у	нас.	Това	означа-
ва,	 че	 можем	 да	 купим	
48	единици	продукти,	до-
като	 в	 Германия	 могат	
да	 купят	 220,	 в	 Дания	
-	320,	във	Франция	-	180,	
в	Италия	-	110,	в	Гърция	-	
101.
 - Много песимистич-
но звучат вашите прог-
нози, защо?
	 -	Песимистично	е,	за-
щото	 икономиката	 поч-
ти	 не	 се	 развива.	 Това,	
което	 произвеждаме	 се	
свежда	 до	 елементарна	
преработка	 на	 някакви	
суровини,	 от	 типа	 на	
производство	 на	 ишле-
ме,	шивашки	изделия.	
	 Изчезна	 производ-
ството	 на	 металореже-
щи	машини,	на	сериозни	
промишлени	 продукти,	
значително	 намаля	 про-
изводството	 на	 телфе-
ри.	 България	 изостава	
в	 иновативното	 разви-
тие	 на	 промишлеността,	

изчезнаха	 научно-изсле-
дователските	 лаборато-
рии,	институти	към	пред-
приятията.	 Няма	 наука,	
по-точно	 тя	 се	 използва	
много	малко	за	развитие	
на	производството.	
	 Всичко,	което	се	пра-
ви	 е	 в	 периферията	 на	
европейските	 сериозни	
производства,	като	авто-
мобилостроене,	 машини	
за	 текстила,	 металоре-
жещи	 машини.	 Селско-
то	 стопанство	и	 то	 едва	
крета.
	 Има	 една	 несправед-
ливост	 в	 социалното	 и	
здравното	осигуряване.	
	 Максималният	 осигу-
рителен	 доход	 все	 още	
е	2600	лв.	Това	означава,	
че	 хората,	 получаващи	
5000	лв.,	каквито	са	депу-
татите,	например,	плащат	
осигуряване	 само	 върху	
2600	лв.	В	България	има	
поне	 150	 -	 200	 000	 хора	
със	заплати	над	2000	лв.	
Трябва	 да	 се	 премахне	
таванът	 от	 2600	 лв.	 и	
всички,	 които	 имат	 въз-
награждение	 над	 това,	
да	внасят	пари	за	цялата	
сума,	 която	 получават.	
Така	ще	е	справедливо.
	 На	 всичкото	 отгоре	
най-умните	 момичета	 и	
момчета	бягат	в	чужбина	
заради	 високото	 запла-
щане	 в	 Европа,	 в	 поря-

дъка	на	3	-	4000	евро.
  - Много фирми не 
само в Габрово, но и в 
страната плачат за спе-
циализирана работна 
ръка, дават немалко 
възнаграждение. А на-
шите млади хора без 
специално образова-
ние отиват в чужбина да 
мият чинии и да разна-
сят пици. Това не е ли 
парадокс?
	 -	 Защо	 заминават	
младите?	 През	 послед-
ните	 години	 те	 за	 пръв	
път	 имат	 възможност	 да	
пътуват	из	цял	свят.	
	 Заплащането	 на	 за-
пад	е	по-високо,	особено	
ако	имат	нужните	умения	
и	 знания.	 Един	 високо	
квалифициран	 млад	 чо-
век	 на	 запад	ще	 получи	
20	пъти	повече,	отколко-
то	тук.	
	 Покрай	 професията	
ми	 знам,	 че	 габровски	
фирми	търсят	техници	за	
изпълнение	на	газови	ин-
сталации,	заплащането	е	
много	 добро,	 но	 няма	 и	
няма!
	 	 След	 залитането	 по	
компютърните	 техноло-
гии,	 напоследък	 много	
се	търсят	машинни	инже-
нери,	 които	 да	 проекти-
рат	с	линия	и	молив.	Но	
такива	 инженери	 няма.	
Разчитаме	 на	 компю-

търа,	 който	 трябва	 да	
може	да	прави	всичко.	
	 Търсят	 се	 стругари,	
фрезисти,	 на	 мераклии	
няма.	Няма	къде	да	учат	
тези	 професии.	 Профе-
сионалните	 училища	 и	
университетите	 драстич-
но	 намалиха	 дисципли-
ните,	 с	 които	се	подгот-
вят	 за	 тези	 професии.	
Сериозни,	 фундаментал-
ни	знания	са	премахнати	
от	учебните	програми.	
	 От	 друга	 страна,	
младите	 нямат	 мотива-
ция.	 Ако	 знаят,	 че	 след	
завършване	 ще	 получи	
сносно	заплащане	около	
2000	лв.,	те	ще	искат	да	
учат	 технически	 специ-
алности.	 Има	 методи	 с	
които	може	да	се	напра-
ви	оценка	за	мотивация-
та	 на	 младите	 хора.	 Но	
никой	 не	 се	 наема	 да	
извърши	такава	оценка.
	 Искам	нещо	друго	да	
кажа.	 За	 мен	 е	 крайно	
недалновидно	 ръководи-
телите	 на	 министерства	
да	бъдат	 хора,	 които	не	
разбират	 нищо	 от	 мате-
рията,	която	ръководят.	
	 Как	един	неразбиращ	
човек	 ще	 ръководи	 из-
вършването	на	операция	
на	 сърце,	 ако	 той	 не	 е	
учил	медицина?	
	 Ето,	 последните	 на-
значения.	Хора,	неразби-
ращи	нищо	от	транспорт	
ще	 го	 управляват?	 По-
явила	 се	 е	 една	 парти-
занщина,	 има	 сериозни	
симптоми	 и	 белези,	 че	
партии	са	се	превърнали	
в	 мафиотски	 структури.	
На	върха	стои	един	дон,	
от	 типа	 на	 дон	 Корле-
оне,	 край	 него	 има	 кон-
селиери,	които	припяват,	
защото	 той	 им	 подхвър-
ля	 трохи.	 Това	 води	 до	
сериозна	 опасност	 от	
авторитарно	 управление,	
което	 дори	 в	 миналото	
не	 е	 било	 в	 такава	 сте-
пен,	както	сега.	Не	може	
един	 министър-предсе-
дател	 да	 се	 намесва	 в	
местното	 самоуправле-
ние,	например.	Местното	
самоуправление	 в	 стра-
ната		е	почти	ликвидира-
но.
 - Да се върнем на 
енергията. Има ли въз-
можност да правим 
икономии, да разходва-
ме по-малко енергия за 
отопление?
	 -	 Да,	 разбира	 се.	

Газът	 е	 много	 специфи-
чен	 енергоносител,	 той	
се	 поддава	 на	 автома-
тизация	 във	 висока	 сте-
пен,	 на	 дозиране.	 Така,	
че	може	 да	 се	 регулира	
отоплението	вкъщи.	Газът	
се	 потребява	 индивиду-
ално,	 всеки	 сам	 може	
да	си	дозира,	всеки	сам	
решава	колко	да	е	топло	
в	жилището.	В	различни-
те	 стаи	 може	 да	 си	 по-
стигнеш	различна	 топли-
на.	Отоплението	с	дърва	
е	 или	 много	 топло,	 или	
много	студено.	Същото	е	
и	с	електроенергията.
 - Явно отоплението с 
газ е най-удачно, знаете 
ли колко абоната има в 
Габрово?
	 	 -	 Битовите	 абонати,	
използващи	 газ	 са	 око-
ло	 550.	 И	 около	 40-50	
административни	 потре-
бители	-	училища,	детски	
градини,	 университета,	
Общината,	 Областната	
администрация	 и	 други.	
Добре	е	да	са	повече,	и	
битовите,	 и	 администра-
тивните.	 Колкото	 по-го-
лям	е	броят	на	потреби-
телите,	 толкова	 цената	
на	 използвания	 газ	 ще	
бъде	по-малка.	
	 Държа	 да	 кажа,	 че	
Общината	 спира	 непра-
вомерно	 газифициране-
то	 на	 местата,	 където	
наскоро	 е	 асфалтирано.	
Според	 общинската	 ад-
министрация	асфалтът	не	
бива	 да	 се	 разкопава.	
Според	 мен	 това	 е	 не-
целесъобразно,	асфалтът	
лесно	 се	 кърпи,	 да,	 се	
ще	получат	петна	с	раз-
личен	цвят,	но	това	не	е	
от	 значение.	 Още	 пове-
че,	вече	има	безизкопни	
технологии	 за	 прокарва-
не	 на	 тръби	 с	 тъй	 нар.	
къртици,	не	се	разкопава	
асфалта.	 По-важно	 е	 да	
се	 използва	 екологично	
гориво,	какъвто	е	газът.	
	 Според	моята	инфор-
мация	 броят	 на	 граж-
даните,	 които	 искат	 да	
се	 газифицират	 е	 почти	
толкова,	 колкото	 вече	
са	 газифицирани.	 	 Не	
им	се	разрешава	заради	
запазване	 на	 асфалта.	
Никой	няма	право	да	 те	
спира	 да	 ползваш	 енер-
гоносители,	 които	 жела-
еш.	Това	 е	 все	 едно	 да	
си	 построиш	 нова	 къща	
и	да	не	каниш	гости,	за-
щото	ще	я	изцапат.

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!

Отопление нà пелети ñ ценà и кàчеñтво áез àлтернàтивà
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 клиентите, зàкупили продукт 
нà “Голдън фàйър” от ИК „Колонел”, 
получàвàт ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРъжКА. Оñтàнàлите при нуждà от 
ãàрàнционен ñервиз тряáвà дà нàпрàвят 
зàявкà нà телефоните нà доñтàвчикà.

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

Николàй Дàчев: Вдиãàнето нà цените от производители 
и търãовци зàрàди по-ñкъпия ãàз е непрàвомерно

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
 
 Цената на природния газ скача с 13,89 на сто 
от 1 октомври, съобщават от Комисията за енер-
гийно и водно регулиране. Очаква се поскъпване на 
различните продукти и стоки.  Няма основание за 
това, не бива да се случва, твърди Николай Дачев, 
инспектор газоснабдяване, кмет на Габрово от 
1995 до 1999 година, експерт по местно самоупра-
вление, публична и бизнес администрация, консул-
тант ISO. Той направи и своеобразен макроикономи-
чески анализ на ситуацията в страната.
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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:
Новаковци, 130м2, двор 1300м2, отл. дог.

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

03/08

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-2,76м2 20 000€
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

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:
Поповци, 500м2 2 900 €
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 20 000лв
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, тристаен, обзаведен 350 лв
Център, магазин, 40м2 500 лв
Варовник, ап., 90м2 + гараж 500 лв
Младост, ресторант, 140м2 1 500 лв
Шиваров мост, магазин, 60м2 300 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

06/08

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 

Падало, 81 м2, ет. 2, обзаведен 80 000 лв

Падало, 47 м2, ет. 2 БДС 40 000 лв

Център, 60м2, ет. 5 30 000 eu

Радичевец, 45 м2, ет. 2, обз. 18 900 eu

ТРИС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:

Варовник, 103м2, ет. 4                72 000 лв

Младост, 86м2, ет. 2                   55 000 лв

Варовник, 81м2, ет. 1, гараж        120 000 лв

Център, 78 м2, ет. 8                   49 500 лв

Ул. „Радецка“, 86м2, ет. 3 90 000 лв

Варовник, 80м2, ет. 1 57 000 лв

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, 75м2, ет. 3                 36 900 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:

ул. „Брянска“, 66м2, ет. 5              50 000 лв
Борово, 60 м2, ет. 2, лукс              30 000 eu
Падало, 58м2, ет. 8, ТЕЦ 48 000 лв

дВусТаЙни панЕлни:

Бичкиня, 82м2, ет. 6                  33 000 лв
Младост, 56 м2, ет. 6, ТЕЦ             37 000 лв

Младост, 60м2, ет. 8, ТЕЦ              31 000 лв

Сирмани, 62м2, ет. 3                  38 000 лв

ЕДНОСТАЙНИ: 

ул. „Чардафон“, 40м2, ет. 1, ремонтиран  

   26 000 eu

Трендафил-2, 40м2, ет. 4,обзаведен 41 000 лв

Дядо Дянко, 44м2, ет. 1 42 000 лв

Идеален център, 41м2, ет. 2 44 000 лв

ЕТА ЖИ ОТ КЪ ЩИ: 

Дядо Дянко, РЗП 60м2, двор ид. ч. 36 000 лв

Баждар, РЗП 125м2, ет. 2,обзав.    45 000 eu

Варовник, 62м2, ет. 1 22 000 лв

Дядо Дянко, РЗП 120м2,с гараж 46 000 лв 

КЪ ЩИ В ГРА ДА: 

Войново, триетажна, РЗП 200м2, двор 822м2, 

гараж 48 000 лв

Шиваров мост, РЗП 209м2, двор 490м2   

   44 900 лв 

Етъра, РЗП 110м2, двор 447м2 52 000 лв

Войново, РЗП 84м2, двор 831м2 25 000 лв

Баждар, РЗП 250м2, двор 106м2 90 000 еu

Дядо 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   20 000 лв

Източник, РЗП 210м2, двор 605м2   65 000 лв

Гарван, РЗП 149м2, двор 980 м2    34 000 лв

ДА ВА ПОД НА ЕМ АПАРТАМЕНТИ, ЕТАЖИ:

Сирмани, тристаен, ет. 3, обзаведен 220 лв

Още над 2047 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

17/09

продаВа сЕ 
ТрисТаЕн 
ТуХлЕн 
апарТаМЕнТ, 
Бул. “МогильоВ”, ЕТаж 2, 86 кВ. М.
цЕна: 55 000 лВ.

РЕНОВИРАНА ВЪЗРОЖДЕНСКА КЪЩА В СЕЛО РАЧЕВЦИ. 
ДВОР ОТ  НАД 2000 КВ. МЕТРА. 

ЦЕНА: 100 000.00 ЛВ.

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.
рЕМонТи В строител-
ството от А до Я - тел. 
0877/531-620. [22, 17]
ФирМа сЪБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[23, 15]
сЪБарянЕ и почиства-
не на стари сгради - тел. 
0893/390-253. [23, 15]

рЕМонТ на покриви. 
Тел. 0889/129-755 
[33, 11]

Бригада изВЪршВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи, тенекеджийски и 
бояджийски услуги - тел. 
0899/638-875. [17, 9]
скЕлЕ под наем - тел. 
0887/131-311. [16, 5]

Топлоизолация - 
справки на тел. 0887/131-
311. [33, 9]
сЪБарянЕ - 0893/924-
311. [8, 7]
рЕМонТ на стари по-
криви, направа на нови, 
хидроизолация, дренаж, 
саниране, улуци и др. - 
справки на тел. 0895/810-
504. [27, 6]
коФраж, БЕТон, армату-
ра - тел. 0887/35070-39. 
[12, 4]
кЪрТи, проБиВа, изхвър-
ля - тел. 0895/70-70-50. 
[12, 4]
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички Видо-
ВЕ сТроиТЕлни МаТЕри-
али. склад - бул. „Трети 
март“ 87, и магазин на ул. 
„Капитан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [14, 1]
подоВи заМазки, бе-
тон, изолации, шпакловки, 
довършителни работи - 
справки на тел. 0898/672-
883. [7, 2]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
Фаянс, ТЕракоТа - тел. 
0876/441-477. [11, 9]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0877/770-102. 
[24, 15]
оФЕрТа!!! рЕМонТ на 
баня за 8 дена! Кърте-
не, ВиК, ел. инсталация, 
фаянс и теракота, гипсо-
картон, таван, зареждане 
- бойлер, WC, мивка, душ 
и т. н. Тел. 0876/771-305, 
0876/771-337. [12, 12]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [13, 2]

БоядисВанЕ, шпак-
лоВанЕ, изолация - тел. 
0889/930-948. [5, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
Топлоизолации - ал-
пинисти, собствено скеле 
- тел. 0898/569-486.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 30]

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

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

Ел. инсТалации
ЕлЕкТро- и ВиК инста-
лации и поддръжка - тел. 
0876/000-084. [33, 28]

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

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик, Ел. инсталации и 
поддръжка по домове-
те се извършват на тел. 
0876/000-084. [33, 28]
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [14, 11]

ТЪрсЕнЕ на Вода
оТкриВанЕ на  ВОДА. 
Определяне на дълбочи-
на и дебит на откритата 
водна жила! За контакти: 
тел. 0897 548 928 [15, 2]

дограМа
ЕТ „алЕксандЪр ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
AL и PVC дограма, 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161.

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
Чни сисТЕМи REHAU 
- тел. 0888/001-588, 
e-mail: nikopvc@abv.bg. 

израБоТка и монтаж 
на AL и PVC дограма на 
конкурентни цени. Тел. 
0895/768-044. [13, 3]

рЕМонТ на  ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 21]

рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]

поЧисТВанЕ
ЕТ „алЕксандЪр ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими, 
дивани - 0896/741-416, 
0896/741-415.
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на мокети и 
дивани от врата до врата, 
почистване на автотапице-
рии - тел. 0893/834-708. 
[11, 3]
пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 3]

косЕнЕ
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0893/204-909. [28, 11]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 13]
косЕнЕ, поЧисТВанЕ - 
0893/924-311. [8, 7]
косЕнЕ - тел. 0899/140-
254. [23, 6]
коси, поЧисТВа дворо-
ве - тел. 0897/44-22-82. 
[5, 2]

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

коВаЧ - тел. 0892/775-
774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[22, 1]
заВарЪЧни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 
11]
рязанЕ на опасни дър-
вета - тел. 0894/602-701. 
[20, 9]

градински услуги
градински услуги - 
тел. 0899/140-254. [17, 7]

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.

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

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

Колелото, 61м2, тухла 40 000 лв
Дядо Дянко, 3-стаен, тухла     41 000 лв
Дядо Дянко, двустаен, тухла        договаряне 
Борово, 2-стаен, лукс + изба  55 000 лв 

КЪЩИ В ГРАДА:  
Еса, 2-етажна, 78м2, двор 1 дка + постр.  65 000 лв
Център, 35 м2, двор 350м2      18 000 лв

КЪЩИ, ВИЛИ ИЗВЪН ГРАДА:  
Вила, масив, 45м2, двор 800м2 10 000 лв
Тодоровци, вила, 36м2, тухла,двор 600м2 17 000 лв
Богданчовци,къща,РЗП 100м2, двор 1 дка 35 000 лв
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

10/09

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



51 октомври 2018 г. имоти - продава, купува, под наем; нощувки; счетоводство; заеми

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

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:
Младост, двустаен, панел 32 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 72 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Сирмани, двустаен, панел 25 000 лв
Център, магазин, 84м2 68 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €
Младост, двустаен, панел 28 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, 86м2, тухла 41 000 лв
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв

ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща, 130 м2, до ключ 65 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
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 32 000 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
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
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:
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
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:
Младост, 80м2, обзаведен 350 лв
Идеален център, двустаен 250 лв

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
парцЕл - 800 кв. м, се-
зонна постройка 12 кв. 
м - път, ток, 5500 лв., в 
Шенини се продава на тел. 
0882/928-585. [12, 12]
ЕТаж оТ кооперация на 
Шивара се продава на тел. 
0896/711-161. [8, 8]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [11, 9]
оТ 10 септември 2018 
г. до 10 октомври 2018 
г. е насрочена публична 
продан на апартамент в 
София, зона Б5, от 104.62 
кв. м, при начална цена: 
116 800 лева. За оглед и 
контакт със собственика: 
тел. 0878/361-417, Маро-
кови. [4, 4]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност се продават на тел. 
0888/447-096 [11, 7]

кЪЩа В село Музга с 1 
дка овощна градина се 
продава на тел. 0894/780-
150. [15, 7]
кЪЩа - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
155 кв. м, цена: 44 444 
лв., се продава на тел. 
0888/450-180. [13, 12]
нЕдосТроЕна кЪЩа с 
парцел от 1 дка в кв. Ру-
севци се продава на тел. 
0876/260-258. [22, 7]
кЪЩа с двор на 5 км 
от центъра, в близост до 
Узана, се продава на тел. 
0877/474-580. [12, 6]
гаражи - ново строител-
ство, в центъра продава 
тел. 0897/87-18-22. [22, 4]
кЪЩа В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [11, 10]
кЪЩа на 2 етажа в 
Габрово се продава на 
тел. 0878/860-411. [6, 5]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 5]
дВорно МясТо за за-
строяване, 2200 кв. м, в 
Бучуковци, на 2 км от Ца-
рева ливада, отлична па-
норама, 14 000 лв., се 
продава на тел. 0879/177-
264. [13, 6]

апарТаМЕнТи В цен-
търа, ново строител-
ство, се продават на тел. 
0887/803-414. [22, 4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ в 
кв. Младост, зад училище 
„Св. Св. Кирил и Мето-
дий“, 8 етаж, за 33 000 
лева се продава на тел. 
0888/509-288. [3, 3]
Малка кЪЩа, голям двор 
в село Лесичарка продава 
тел. 0898/225-663. [12, 8]
апарТаМЕнТ по споразу-
мение се продава на тел. 
0885/712-663. [3, 3]

ТЕрЕн с упи 2 дка, 
с дВуЕТажна по-
сТроЙка с рзп 350 
кВ. М В широк цЕн-
ТЪр, с възможност за 
живеене или ресто-
рант, се продава на 
тел. 0888/637-017. 
[11, 2]

кЪЩа В Габрово с гараж 
и дворно място се прода-
ва на тел. 0885/53-56-68. 
[12, 3]
апарТаМЕнТ В комплекс 
„Стефан Караджа“ се про-
дава на тел. 0896/349-
417. [14, 3]

кЪЩа В село Орловци се 
продава на тел. 0889/019-
785. [4, 4]
кЪЩа с гараж в село Ян-
ковци се продава на тел. 
0889/019-785. [4, 4]
гараж - панелен, на Кру-
шата се продава на тел. 
0898/877-994. [4, 2]
Вила ВЪВ вилна зона 
село Райновци - две стаи, 
кухня, килер, 1/2 овощна 
градина - ябълки, круши, 
праскови, вишни, орехи, 
арония, смокини, продава 
тел. 0988/99-13-50. [5, 2]
апарТаМЕнТ - 77 кв. м, 
кв. Палаузово, цена: 40 
000 лева, се продава на 
тел. 0876/461-660. [11, 2]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [14, 1]
парцЕл - 1 декар, в село 
Трънито се продава на 
тел. 0897/386-911. [5, 3]
парцЕл на главния път 
Габрово - Севлиево (до 
Коня) се продава на тел. 
0892/484-602. [13, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
гараж на ул. „Студент-
ска“ 7 сдава под наем  
тел. 0888/99-55-31. [11, 2]

БизнЕс поМЕЩЕния 
ВЪВ ВЕлико ТЪр-
ноВо - 5 Бр., оБЩо 
1300 кВ. М, ренови-
рани, всички инстала-
ции, рампи, открита 
площ + 3 офиса в кв. 
Бузлуджа, бивш КЕЧ 
- тел. 0879/177-264, 
0895/789-892. [11, 6]

МясТо за фасадна ре-
клама на ул. „Радецка“ 
се дава под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 9]
поМЕЩЕния за офиси в 
центъра, ул. „Радецка“ 4, 
се дават под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 9]
поМЕЩЕниЕ В идеален 
център - 50 кв. м, за ма-
газин, офис се дава под 
наем на тел. 0878/370-
640. [11, 4]
поМЕЩЕниЕ за магазин 
или склад в кв. Велчевци, 
ул. „Момина скала“ 14, по 
договаряне дава под наем 
тел. 0887/030-271. [5, 3]
гарсониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0896/640-
697. [22, 4]
жилиЩЕ сЕ дава под 
наем на тел. 0890/525-
319. [5, 2]

БоксониЕра сЕ дава под 
наем или продава - справ-
ки на тел. 0895/733-202. 
[5, 1]

иМоТи купуВа
купуВаМ кЪЩа, апар-
тамент, гараж и други на 
дългосрочен лизинг. Тел. 
0899/143-163
поМЕЩЕниЕ за офис се 
купува на тел. 0888/974-
845. [14, 11]
сЕлски иМоТ (къща) в 
района около Габрово се 
търси на тел. 0890/136-
176. [14, 9]
ЕВТина кЪЩа, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. [22, 
15]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в района на кв. Голо бър-
до, Еса се купува на тел. 
0896/77-10-77. [11, 2]
БоксониЕра с ТЕЦ се 
купува на тел. 0897/373-
051. [2, 1]

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

зЕМи
зЕМЕдЕлска зЕМя - 
ниви, в цялата страна се 
купуват на тел. 0896/875-
917. [11, 5]
зЕМЕдЕлски зЕМи, 
включително идеални 
части, се купуват на тел. 
0886/33-14-15. [26, 9]

ноЩуВки
ноЩуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 11]
ноЩуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/640-697. [22, 
4]

МясТо за рЕклаМа
МясТо за външна рекла-
ма в центъра на Габро-
во - над „КУ-КУ“-магази-
на, изгодно предлага тел. 
0878/746-801, 0887/808-
598 [33, 9]

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
с/у Кауфланд 43 000 лв
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

20/08

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
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уроци, 
уроци по български език 
и литература и история IV 
- XII клас - тел. 0887/071-
490. [5, 5]
МаТЕМаТика II - XII клас 
- Пламен Румпалов, тел. 
0898/281-163. [11, 3]

курсоВЕ
цЕнТЪр за проФЕсио-
нално оБуЧЕниЕ - 
гаБроВо, организира 
лицЕнзирани курсоВЕ 
за: огняр, кранист,  мо-
токарист, машинист на 
пътно-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 

Обучение с ваучер за без-
работни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 до 
12.30 ч., 0887/361-876.
спорТЕн клуБ „ал-
Фа-МЕТал“ проВЕжда 
курсоВЕ за безопасно 
боравене с огнестрелно 
оръжие - справки на тел. 
066/80-69-62.
Мцспос „алФа – МЕ-
ТАЛ” ЕООД организирa 
курс за охранители - фи-
зическа охрана на обек-
ти. Цена на курса: 80 
лв., издава се държавен 
сертификат. Курсът ще 
се проведе от 22 до 25 
октомври 2018 г. вклю-
чително. За информация: 
гр. Габрово. ул. „Стефан 
Караджа” 3, тел. 0879/94-
33-88. [9, 2]

шоФьорски курсоВЕ 
категория „В“ се предла-
гат на тел. 0897/665-022. 
[6, 2]

уЧЕБЕн цЕнТЪр „оп-
ида 88“. курсоВЕ за 
каТЕгории а1, а, В, 
с, сЕ, D. Курсове по 
Наредба 41 - карта 
за квалификация на 
водача (превоз на то-
вари и пътници), На-
редба 40 - превоз на 
опасни товари (ARD), 
Наредба 36 - про-
веждане на психо-
логически изследва-
ния. Тел. 067/534-
900, 0898/883-358, 
0888/325-413 [33, 11]

Регионалният 
всекидневник 

„100 вести“ 
излиза всеки 

ден без неделя

лЕкари
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
д-р БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
д-р ЙорджЕВа - кожен 
лекар - 0888/544-046.

псиХиаТЪр и нЕВро-
лог. д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

зЪБолЕкари
сТоМаТологиЧЕн ка-
БинЕТ д-р Татарлиев 
- гр. Габрово, ул. „Зе-
лена ливада“ 26. Рабо-
та със Здравната каса. 
Безплатен преглед. Тел. 
0896/349-417, 066/85-
41-85. [24, 5]

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 16]

раБоТа прЕдлага
заВЕдЕниЕ ТЪрси по-
мощник-кухня. Справки на 
тел. 0876/463-627. [22, 
14]
ТЪрсяТ сЕ строителни 
работници, заварчици и 
монтажници. За повече 
информация на посочения 
телефон: 0893/393-308. 
[30, 26]
МЕБЕлна ФирМа „Фо-
реста Мебел“ търси да 
назначи Проектант, Ме-
белисти, Монтажници. гр. 
Габрово, 0886/332-968. 
[33, 24]
оФис-сЪТрудник с ита-
лиански език. За контак-
ти: тел. 0877/493-060 [20, 
20]

„ЕВроХиМ груп“ оод 
ТЪрси раБоТници 
за пЕралноТо си 
сТопансТВо. сЪВрЕ-
МЕнни услоВия на 
Труд, оТлиЧно за-
плаЩанЕ. Справки на 
тел. 0892/24-67-67. 
[10, 10]

ФирМа ТЪрси дърводел-
ци - абрихт, циркуляр. До-
бро заплащане. Справки 
на тел. 0888/935-085. [14, 
11]

ФирМа наБира по-
ЧисТВаЩ пЕрсонал 
с опиТ за МоБилни 
групи. Високо ВЪз-
награждЕниЕ. Справ-
ки на тел. 0892/24-67-
67. [10, 10]

ФирМа наБира МЕБЕ-
лисТи и шлаЙФисТи. 
Справки на тел. 0888/201-
202. [24, 20]

„диМас“ ад ТЪрси 
да назнаЧи Ма-
шинисТ за Валяк. 
За информация: тел. 
0885/803-330 [11, 9]

МЕХана „послЕдЕн 
грош“ набира сЕрВи-
Тьорки/сЕрВиТьори, 
гоТВаЧ/ гоТВаЧка и Ми-
яЧка. Всички длъжности 
може и почасово. Много 
добро заплащане. Справ-
ки на тел. 0884/551-134. 
[12, 9]
ФирМа ТЪрси за про-
изводството си стругар 
на CNC, фрезист на CNC, 
разкройчик на метални 
профили. Справки на тел. 
0898/565-714, имейл ад-
рес: metalgabrovo@abv.bg. 
[11, 8]
ФирМа ТЪрси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 16]
сТолЪТ под Община 
Габрово търси да назна-
чи гоТВаЧи. Телефон за 
връзка: 0894/632-364. 
[12, 10]
Магазин за хранител-
ни стоки в квартал Дядо 
Дянко търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0888/80-63-10. [22, 10]
ФирМа „Йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 6]
продаВаЧка за закуски 
в кв. Трендафила се тър-
си на тел. 0882/151-516. 
[5, 5]
гоТВаЧ/ка, при добро 
заплащане, се търси на 
тел. 0887/671-848. [24, 9]
ФирМа ТЪрси общи ра-
ботници - мъже, за рабо-
та в производствен цех. 
Дневна смяна. Много до-
бро заплащане. Справки 
на тел. 0879/916-356. [6, 
2]

ФирМа „БЕТа Бус 11“ 
Еоод - гр. гаБроВо 
ТЪрси да назнаЧи 
шоФьор каТЕгория 
„D“. Справки на тел. 
0897/979-763. [11, 5]

ФирМа ТЪрси жени за 
работа в производствен 
цех. Добро заплаща-
не. Трисменен режим на 
работа. Справки на тел. 
0879/916-356. [6, 2]
раБоТник за автокъща с 
категория „В“ се търси на 
тел. 0898/621-848. [11, 8]
МаникЮрисТка сЕ тър-
си на тел. 0894/782-267. 
[11, 4]
шоФьор каТЕгория 
„С+Е“ се търси на тел. 
0888/564-431. [11, 7]
„гаБро МЕТал 2000“ тър-
си формовчици, може и 
начинаещи. Справки на 
тел. 0888/724-758. [6, 4]
кЪЩа за гости „Балкан“ 
в село Валевци търси да 
назначи сервитьори без 
ограничение на възрастта, 
на трудов договор с цело-
годишен цикъл на работа. 
Справки на тел. 0888/329-
193 и 0885/164-955. [27, 
6]
МаЙсТор на закуски или 
баничар се търси на тел. 
0899/987-544. [7, 6]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0898/43-
10-16. [30, 6]
ФирМа „БалЕя Груп“ 
търси да назначи шофьор 
на зърновоз. Телефон за 
връзка: 0887/297-951. 
[26, 5]
поддрЪжка сЕ търси на 
тел. 0888/14-73-22. [11, 
3]
сТроиТЕлна ФирМа 
„S&S EXPERT“ набира ра-
ботници с опит в строи-
телството. Справки на тел. 
0876/969-201, 0897/759-
795. [11, 5]

ФирМа „сокол“ ад 
ТЪрси да назнаЧи 
опЕраТори на шпри-
цоВ аВТоМаТ (шпри-
цьори) на посТоя-
нЕн ТрудоВ догоВор 
и пЪлЕн раБоТЕн 
дЕн с ВЪзМожносТ 
за раБоТа на сМЕ-
нЕн рЕжиМ. За кон-
такти: тел. 0888/132-
542. [3, 3]

опЕраТор за зареждане 
на автомобили се търси на 
тел. 0898/820-072. [11, 3]
продаВаЧка за храните-
лен магазин в село Яворец 
се търси на тел. 0893/733-
373. [3, 2]
ФаБрика ТЪрси дърво-
делци с опит. Справки на 
тел. 0877/800-313. [5, 4]
МияЧка, ТЕраМол се 
търси на тел. 0879/826-
181. [3, 3]
жЕна за почистване с 
опит се търси на тел. 
0877/735-400. [11, 4]
“ХлЕБозаВод гаБроВо“ 
ООД търси да назначи 
работник производство, 
за предпочитане мъже, 
средното образование е 
предимство, работи се на 
двусменен режим на ра-
бота, добро възнагражде-
ние и пълно осигуряване. 
Телефон за информация: 
0878/535-094. [14, 1]
ФирМа „дино“ търси ог-
няр и шивачки. Справки на 
тел. 0894/494-277. [13, 2]
ФирМа ТЪрси общи ра-
ботници. Справки на тел. 
0897/97-47-91. [6, 2]
раБоТник за храсторез 
и резачка се търси на тел. 
0888/147-322. [11, 2]
оБЩ раБоТник се търси  
на тел. 0895/728-668. [5, 
3]
ТЪрся уЧиТЕлка по бъл-
гарски и по английски език 
за частни уроци на ученик 
в III клас. Телефон за връз-
ка: 0896/802-845. [5, 3]

ФирМа „дЕлТа гард“ 
търси охранител. Справки 
на тел. 0899/139-184 - 
Пенчев. [3, 2]
ФирМа ТЪрси да назначи 
шлиФоВЧици на сани-
Тарна арМаТура. Справ-
ки на тел. 0888/109-081. 
Имейл адрес: ivanov_i_
ivanov@mail.bg. [21, 1]
гоТВаЧ, поМоЩник-
гоТВаЧ, скара - денна 
смяна, се търсят на тел. 
0885/069-027. [7, 1]
МияЧка оТ 18.00 до 
21.00 часа се търси на 
тел. 0885/069-027. [7, 1]
Магазин за готова хра-
на търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0885/069-027. [7, 1]
оБЕкТ прЕдлага рабо-
та за пенсионер - нощна 
смяна, от 22 до 6 часа. 
Справки на тел. 0879/80-
80-12. [3, 2]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [14, 2]
жЕна до 65 години за 
глЕданЕ на стари хора 
срещу жилище се търси на 
тел. 066/99-22-44. [5, 2]
ФирМа „аеМес“ наби-
ра шиВаЧки - оВЕрлог, 
покриВна; гладаЧки. 
Стартова заплата: 600 лв. 
(нето), 1/2 от разход за 
транспорт и допълнителни 
бонуси. Телефон за връз-
ка: 0895/442-887. [22, 2]
раБоТник за малка кра-
веферма се търси на тел. 
0876/415-480. [5, 2]
ФирМа ТЪрси да на-
значи шлиФоВЧици на 
санитарна арматура. Тел: 
0888/109-081 Имейл ад-
рес: ivanov_i_ivanov@mail.
bg

раБоТа ТЪрси
градинарска раБоТа си 
търси тел. 0897/242-516. 
[8, 3]

запознансТВа
ТЪрся си другарка за 
съвместен живот, об-
разована и културна, с 
добра визия и добър ха-
рактер, сама. Аз водя 
скромен живот, не пия и 
не пуша, обичам да по-
магам. Живея във вилата 
си в кметство Поповци 
и отговарям на телефон 
0897/479-885 - Атанас 
Атанасов. [5, 2]

сЧЕТоВодсТВо
сЧЕТоВодна канТора „конТо-ЕкспЕрТ“ - счето-
водни услуги, годишно приключване, данъчни деклара-
ции - 066/804-066
сЧЕТоВодсТВо, ддс, Трз, осигуроВки, рЕгисТра-
ция на ФирМи, данЪЧни дЕкларации. Справки 
на тел. 0899/940-483. Имейл адрес: mitas@abv.bg. 
[10, 9]

даВа заЕМ
крЕдиТи - справки на 
тел. 0897/219-833. [24, 
15]

О Б Я В А
КОНКуРС ЗА ЗАеМАНе НА 
ВАКАНТНИ ДЛъЖНОСТИ

ЗА ВОЙНИЦИ в 68-ма бригада „Специални сили“ 
 (МЗ ОХ-697/22.08.2018 г.) 

за ВоЕнно ФорМироВаниЕ 32990 - плоВдиВ:
 •	Радиотелеграфист	– 2 бр.
 •	Шофьор	във	взвод	за	съхранение	на	материал-
ни	
	 средства	– 1бр.
 •	Техник	по	ремонта	на	автотракторна	техника	–	
2 бр.
за ВоЕнно ФорМироВаниЕ 54120 - плоВдиВ:
 •	Младши	специалист	по	специални	операции	– 8 
бр.
 •	Шофьор	в	екипаж	на	КЩМ	–	1 бр.
за ВоЕнно ФорМироВаниЕ 52630 - плоВдиВ:
 •	Оператор	в	отделение	Личен	състав	–	1	бр.
 •	 Младши	 специалист	 по	 специални	 операции	 –	
	 	 	разузнавач	–	4 бр.
 •	Шофьор	–	3 бр.
за ВоЕнно ФорМироВаниЕ 48650 - плоВдиВ:
 •	Младши	специалист	по	специални	операции	–	
	 санитар	-	5 бр.
 •	Шофьор	–	1 бр.
ДОКУМЕНТИ	СЕ	ПРИЕМАТ	ДО	09.11.2018	г.	ВЪВ	ВО-
ЕННО	ОКРЪЖИЕ	-	ГАБРОВО,	ул.	„Софроний	Врачан-
ски”	1А
 
Кандидатите	за	вакантните	длъжности	е	необходимо	
да	притежават	 (за	някои	от	длъжностите)	свидетел-
ство	за	управление	на	МПС	категория	„С”	или	„С+Е”.
  
Подробна	информация	на	тел.	0888210283;	066/805531;	
066/800257.
Справка: www.comd.bg

О Б Я В А
ЗА ПРИеМАНе НА ОРКеСТРАНТИ 
НА ВОеННА СЛуЖБА НА ЛИЦА, 

ЗАВъРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРеДНИ 
ИЛИ ВИСШИ уЧИЛИЩА

	 Със	Заповед	№	ОХ	–	683/17.08.2018	г.	на	министъ-
ра	на	отбраната	на	Република	България	е	разкрита	
процедура	 по	 обявяване	 на	 4	 вакантни	 длъжности	
(старшински)	–	за	ВОЕННИ	ОРКЕСТРАНТИ	в	духовия	
оркестър	на	Военновъздушните	сили	–	52290	-	Варна.
 Длъжностите, които могат да се заемат, са:
 • Оркестрант	ІІІ	група	-	инструмент	Кларинет
 • Оркестрант	ІІІ	група	-	инструмент	Туба
 • Оркестрант	ІІІ	група	-	Ударни	инструменти	и	ба-
скитара 
 ДОКУМЕНТИ	 СЕ	 ПРИЕМАТ	 ДО	 10.10.2018	 г.	 ВЪВ	
ВОЕННО	ОКРЪЖИЕ	–	ГАБРОВО,	ул.	„Софроний	Вра-
чански”	1А.
	 Подробна	 информация	 на	 тел.	 0888210283;	
066/805531;	066/800257.	Справка: www.comd.bg

О Б Я В А
КОНКуРС ЗА МАТРОСКИ (ВОЙНИШКИ) 

ДЛъЖНОСТИ – 110 бр.
във формирования от Военноморските сили 

 (МЗ ОХ-732/30.08.2018 г.) 
за военни  формирования във Варна, 

Приселци, Сенокос и Бургас

Длъжностите, за които може да се кандидат-
ства, са:
-  Шофьор в Комендантско-домакинска част;
- Сондьор;
- Булдозерист;
- Кабелен монтажник;
- Радиотелеграфист в приемен радиовъзел;
- Радиорелейчик;
- Шофьор-химик;
- Топгеодезист, той и шофьор;
- Разузнавач;
- Телефонист;
- електромеханик, той и шофьор;
- Охранител;
- Работник в кухня;
- Пожарникар на спасителен кораб и ДРуГИ.

 ДОКуМеНТИ Се ПРИеМАТ  ДО 2 НОеМВРИ 2018 
г. ВъВ  ВОеННО ОКРъЖИе  – ГАБРОВО,  ул. „Софро-
ний Врачански” 1А.
	 Кандидатите	 за	 вакантните	 длъжности	 е	 необхо-
димо	да	притежават	(за	някои	от	длъжностите)	-	сви-
детелство	за	 управление	на	МПС	категория	 „С”	или	
„С+Е”.
	 Изискване	за	някои	от	длъжностите	–	да	покриват	
медицинските	 стандарти	 за	 годност	 за	 плавателна	
служба	на	надводни	кораби.
 Подробна информация на интернет страницата 
на ВМС с адрес: http://www.navy.mod.bg, в раз-
дел НОВИНИ, и на тел. 0888210283; 066/805531; 
066/800257.        

ВЕТЕринар
д-р росЕн диМиТроВ - ВЕТЕринар-
на аМБулаТория и зооМагазин 
- прегледи, лечение, профилактика, 
изкуствено осеменяване - Габрово, 
ул. „Стефан Караджа“ 19, срещу Авто-
гарата, до Уникс,   066/806-140, GSM 
0888/671-905, 0897/897-822.

доМашни лЮБиМци
подаряВаМ куЧЕнца - 
тел. 0899/815-026. [6, 5]
Малки лоВни кучета на 
40 дни се продават на 
тел. 0890/371-977. [6, 1]

Храна за жиВоТни
разнооБразна Храна 
за гълъби - Габрово, кв. 
Лъката, зад Полицията, 
магазин за фуражи, тел. 
0878/240-506. [12, 3]
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метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

продаВа МаТЕриали
ТрЪБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 15]
каМЕнни плоЧи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 15]
каМЕнни плоЧи се про-
дават на тел. 0896/735-
859. [5, 5]
цигли, капаци, остъ-
клена дограма много из-
годно се продават на тел. 
0885/788-569. [11, 1]

продаВа оБзаВЕжданЕ
каМина с водна риза - 
17 kW, се продава на тел. 
0878/860-411. [6, 5]
каМина БЕз водна риза 
за 120 лева се продава на 
тел. 0895/521-850. [5, 5]
ФризЕр „снаЙгЕ“ се 
продава на тел. 0889/019-
785. [4, 4]
ФризЕр - 5 чекмеджета, 
работещ, се продава на 
тел. 0877/965-707. [1, 1]
сушилня GoREnjE 
D7564 - 7 кг, клас А+, за 
350 лева се продава на 
тел. 0897/419-608. [5, 3]

каМина с водна риза - 
13 kW, се продава на тел. 
0897/665-022. [6, 2]
БоЙлЕр на твърдо гори-
во, акумулираща печка - 
изгодно - 0876/597-233 
[3, 1]

гроздЕ продаВа
гроздЕ МЕрло - 0.85 
лв./кг, МискЕТ - 0.70 
лв./кг, се продава на тел. 
0899/845-318.[2, 1]

продаВа разни
сТационарЕн дЪрВЕн 
фургон за 620.00 лв. се 
продава на тел. 0878/960-
469. [6, 2]
пиано „лирика“ се 
продава на тел. 0888/100-
245. [3, 3]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [13, 9]
каМини - 350 лв., лама-
рини се продават на тел. 
0878/584-641. [5, 3]
ЧугунЕни радиаТори и 
цистерна за нафта - от-
лична, се продават на тел. 
0885/500-500. [11, 3]
ТЕлЕшко МЕсо се про-
дава на тел. 0988/990-
288. [11, 2]
продаВаМ яБЪлки 
в неограничено количе-
ство. За справки: тел. 
0877/768-009 - Чешитя. 
[2, 2]

продаВа клиМаТици
продажБа и рЕМонТ 
на клиМаТици. Справки 
на тел. 0899/143-163.

жиВоТни продаВа
Юница сЕ продава на 
тел. 0877/440-100. [11, 
10]
агнЕТа, ярЕТа, оВцЕ - 
заклани, се продават на 
тел. 0878/513-650. [12, 
8]
краВа сЕ продава на тел. 
06711/55-48, 0897/829-
811. [15, 14]
БикоВЕ и агнета се про-
дават на тел. 0878/612-
630. [11, 2]
кози, ярЕТа, пръч и 
овен се продават на тел. 
0877/983-204. [12, 3]
пЕТ кози се продават на 
тел. 0887/436-223. [11, 
2]
родопска коза на 4 
години се продава на тел. 
066/86-86-28. [2, 2]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [12, 8]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 15]
нЕраБоТЕЩи GSM апа-
рати - 0.50 лв./бр., се 
купуват на тел. 0899/601-
429. [6, 4]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [23, 15]

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 прода-
ват на тел. 0876/583-472
нацЕпЕни дЪрВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.

гоТоВи нацЕпЕни дърва 
-  безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ продаВа дърва 
за огрев - справки на тел. 
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.
дЪБоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с  безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.

дЪрВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
дЪрВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 250 до 400 лв. за 
тон - тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.
пЕлЕТи сЕ продават на 
тел. 0988/838-198. [13, 6]
дЪрВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, продава тел. 
0898/519-077. [33, 31]
рЕжа дЪрВа - тел. 
0899/278-396. [23, 22]

ноВ ЧугунЕн отоплите-
лен котел за твърдо го-
риво се продава на тел. 
0878/504-337. [4, 3]
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., продава 
тел. 0895/752-838. [22, 15]
гоТоВи дЪрВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [33, 15]
дЪрВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 13]
рЕжа дЪрВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 10]
дЪрВа за огрев - метро-
ви и нарязани, безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0896/735-859. [11, 5]

ТрЕпЕТлика на метър - 
55 лв., се продава на тел. 
0887/547-499. [33, 7]
нацЕпЕни дЪрВа - 80 
лв., незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0886/652-152. [22, 8]
рЕжа дЪрВа - 0893/924-
311. [8, 7]
дЪрВа за огрев - на-
рязани, нацепени - тел. 
0896/828-147. [15, 5]
дЪрВа - 4 куб. м, акация, 
по 50 лв./куб. м се прода-
ват в село Орловци, тел. 
0889/019-785. [4, 3]
донБаски ВЪглиЩа, 
брикети и екобрикети - 
066/801-501. [14, 1]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
ТранспорТ с каМион 
до дВа Тона, саМос-
Вал, докЕрски услу-
ги - изнасяне, пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 
пренасяне на строител-
ни и други тежки товари, 
извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметище-
то, се предлагат на тел. 
0898/780-448

ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на 
тел. 0894/004-045. [33, 
32]
саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
15]
ТранспорТ с ГАЗ 53 - 
самосвал, 4 тона - справ-
ки на тел. 0893/494-650. 
[17, 8]
ТранспорТни услуги 
сЪс саМосВал - 3.5 
тона, 2.5 тона - справки 
на тел. 0895/70-70-50. 
[12, 4]

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

аВТоМоБили продаВа
рЕно МЕган Coach, 1.6, 
климатик, CD Plawer, Ка-
ско, „Гражданска отговор-
ност“, цена: 1800 лева, се 
продава на тел. 0887/249-
285. [14, 11]
ФиаТ МарЕа - 1996 г., 
газ-бензин, в добро със-
тояние, цена по споразу-
мение, се продава на тел. 
0897/963-053. [11, 8]
опЕл асТра - 1992 г., 
бензин и газ, се продава 
на тел. 0882/728-994. [5, 
5]
ФолксВагЕн джЕТа 
- 1990 г., в движение, 
платено всичко, се прода-
ва на тел. 0894/946-357. 
[22, 9]
ТоЙоТа сТарлЕТ 13 - 
газ, за 1300 лева се про-
дава на тел. 0899/585-
566. [5, 4]

опЕл агила - 2005 г., 
газ, за 1100 лева се про-
дава на тел. 0899/585-
566. [5, 3]
пЕжо 306 - 1.9 d, за 950 
лева се продава на тел. 
0899/585-566. [5, 3]
опЕл асТра - 1993 г., 
1.6, за 800 лева се прода-
ва на тел. 0877/500-714. 
[3, 2]
сузуки ВиТара - дизел, 
2002 г., се продава на 
тел. 0892/303-232. [3, 2]
лЕк аВТоМоБил Пежо 
306 - бензин, 1600 куб., 
модел 1997 г., 1200 лв. 
(договаряне), се продава 
на тел. 0895/66-36-70. [3, 
2]
сМарТ 1.5 Д, продава  
тел. 0897/373-051. [2, 1]

Ваз, МоскВиЧ
МоскВиЧ 21412 се про-
дават на тел. 0897/373-
051. [2, 1]

МикроБуси, каМиони
ТоВарЕн Ван Ford Transit 
Connect 1.8 Turbo Diesel, 
2003 г., се продава на 
тел. 0887/308-412. [10, 
7]

рЕМаркЕТа
ТурисТиЧЕско рЕМар-
кЕ се продава на тел. 
0877/363-664. [12, 10]
рЕМаркЕ с рЕгисТра-
ция се купува на тел. 
0893/703-050. [10, 1]

аВТоуслуги
кЪрпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [14, 11]

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 [14, 1]

под наЕМ

„VAIKAR REnTACAR“ 
аВТоМоБили под 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари коли
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 18]

 ВодораВно: Леблебия. Ръкавели. Лем. Рокля. Стобор. 
Пикасо (Пабло). „Оана“. Стена. Нота. „Юндола“. Арин. Санитар. 
„Авеню“. Три. Инта. Омега. Ат. Дисертант. Акопян (Акоп). Медии. 
Аванс. Трел. Чепик. Елени. Мео. Нил. Клеро (Алексис). Саксия. 
Юни. Наем. Диктатор. Телчар. Леер. Укритие. „Аполо“. Рич. Анон. 
Ядене. Рата. Талк. „Аскона“. Мед. Пиар. Пими. Солист. Хан. Ага-
ми. Фиаско. Бдин. Роан. Аапа (Уула). Карандаш. Лвов. Лот. Тате. 
„Кембороу“. Та. Мукава. Баир. Лоб. Револвер. Иванова (Лили). 
Рали. Боксит. „Нисан“. 
 оТВЕсно: Белина. Именник. Апаратура. Бекон. Сепии. Ралин 
(Радой). Ракел. Алмати. Едил. Тинка. Батави. Сатирик. Нето. Рад-
нево. Ебро. Анти. Калина. Гид. Алб. „Ио“. Юрта. Елече. Спанак. 
Во. Дякон. Аналема. Яким. Шебек. „Лада“. Твер. Радомир. Марс. 
Дряново. Анод. Пени. Олби (Едуард). Алемани. Илона. „Фаво-
рит“. Екс. Анекс. Скеле. Синор. АТС. Юго (Виктор). Матео. Моа. 
Волан. Квота. Аптекар. Релса. „Уони“. Еберт (Фридрих). Ярост. 
Радикал. Бос. Клониране. Иолит. Сопот. Ва. Иранит. Леяр. Част. 
Атаман.   

отговори на сканди от бр. 225, събота

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

ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН НА ПАЗАР - 29.09; 13.10; 20.10; 10.11; 
01.12; 15.12 - 45 лв.
БУКУРЕЩ - 20.10 - 38 лв.
БУКУРЕЩ С ДВОРЕЦА НА ЧАУШЕСКУ -10.11, 42 лв.
БУКУРЕЩ - ПОСЕЩЕНИЕ И ЗАБАВЛЕНИЕ В СПА 
ЦЕНТЪР ТЕРМИ - 21.10; 18.11 - 45 лв.
ПЛЕВЕНСКА ПАНОРАМА - 18.11 - 23 лв.
БУКУРЕЩ - ПРЕДКОЛЕДНО ПАЗАРУВАНЕ - 
09.12;15.12;22.12-36 лв.
ДВУДНЕВНИ И ТРИДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
СЕВЕРНА ГЪРЦИЯ - ДОЙРАН, ЕДЕСА И КАСТОРИЯ 
- 12.10  с 2 нощувки - 210 лв.
ГЪРЦИЯ - СОЛУН, ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ, МЕТЕОРА 
- 05.10 с 2 нощувки - 215 лв.
РУМЪНИЯ - БУКУРЕЩ, СИНАЯ, БРАН, БРАШОВ - 
12.10 - 149 лв.; 14.12 - 129 лв., 2 нощувки,  06.10; 
03.11 - 125 лв. с 1 нощувка
СИБИУ, АЛБА ЮЛИЯ, ХУНЕДОАРА, СИГИШОАРА - 
26.10;07.12-195 лв.

РУМЪНИЯ - БУКУРЕЩ И СПА РЕЛАКС с посещение 
дома на Чаушеску - 20.10; 17.11,1 нощ.,99 лв. 
БАНСКО, ЛЕЩЕН, КОВАЧЕВИЦА, ДОБЪРСКО - 19-
21.10 - 2 нощувки - 135 лв.
БАНСКО И ДОБЪРСКО - 1 нощ. с вечеря, 89 лв.
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12;19.12-5/3нощ.389 лв.
БЕЛГРАД - 22.12 - 3/2 нощувки, 195 лв.
КОЛЕДА В ПАМПОРОВО - 25.12 - 4 дни, закуска, 
обяд и вечеря - 262 лв. 
КОЛЕДНА ГЪРЦИЯ В ДРАМА - 26.12-2 нощ.,195 лв.
НОВА ГОДИНА ОТ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО

НОВА ГОДИНА В КОРФУ - от 29.12. - 370 лв.
НОВА ГОДИНА НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО - 29.12-380 лв.
НОВА ГОДИНА В НИШ - 30.12 - 359 лв.
НОВА ГОДИНА В АНТАЛИЯ И КУШАДАСЪ с автобус 
и самолет в хотели 5* на ол инклузив за 4 и 5 
нощ., тръгване 27, 28.12, от 342 лв. до 652 лв.
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

14/09

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

25/09

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ С РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР THERME - 
20.10., 43 лв.
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 29.09./20.10./27.10/10.11, 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 06.10./12.10, 2 нощ.,149 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 06.10., 1 нощ., 125 лв.                                              
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощ 18.11, 124.00 лв.                                                            
СОЛУН-МЕТЕОРА - 04.10., 2 нощ., 215 лв.
НГ ИСТАНБУЛ - 28.12., 3 нощ., от 270 лв.
НГ КУШАДАСЪ - 28.12., 4 нощ., от 260 лв.
НГ АНТАЛИЯ - 28.12., 4 нощ., от 318 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ДУБРОВНИК - 10.10, 6 дни/3 нощ., 305 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 10.10., 6 дни/3 нощ., 300 лв. 
О. КОРФУ - 5 дни/3 нощ., зак.+веч., 17.10., 300 лв.  

ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12., 3 нощ., 355 лв.                                                                  
НГ В ОХРИД - 29.12., 3 нощувки, закуски, 
вечери+новогодишна вечеря, 390 лв.
НГ В КОРФУ - 29.12., 3 нощувки, закуски, вечери+                                                             
новогодишна вечеря, 357 лв. до 15.10.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ 
РИЛСКИ МАНАСТИР-САНДАНСКИ-РУПИТЕ-РОЖЕН-
СКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК - 12.10., 140 лв., от 
Севлиево/Велико Търново, ДЕВИН-ДЯВОЛСКОТО ГЪР-
ЛО-ЯГОДИНСКА ПЕЩЕРА - 13.10., 77 лв., БАНСКО-
ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА-ДОБЪРСКО - 19.10., 135 лв.
РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ ЗА НОВА ГОДИНА    
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА     
WIZZ AIR И RYANAIR    

sviat@mail.bg
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Всичкиправазапазени.Позоваванетона“100вести”езадължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

ИзданиенаИК“Колонел”ООД,първиятбройна“100вести”излизана7.01.1992г.ЕроТика
прЕдлагаМ ЕроТиЧни масажи - соч-
ни и стандартни, само за сериоз-
ни хора, на мой терен  - Габриела, 
0895/039-942. [11, 9]
услуги за мъже - тел. 0885/885-279. 
[5, 3]
услуги на ниски цени предлага 
26-годишна - ниска, слаба, може и на 
мой или Ваш терен - тел. 0894/258-
646. [11, 4]

066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

 „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!

 Вашата обява ще бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде подадена в редакцията 
на „100 вести“ до 16.30 часа. Цената на обяви-
те е 15 стотинки на дума, 30 ст. на дума - в 
рамка, 40 ст. на дума - в рамка със сива под-
ложка, без предлози и съюзи, за едно отпечат-
ване. 
 При текущите обяви за 10 подадени обяви 
получавате едно излизане безплатно. 
 Специални отстъпки за годишни обяви, ако 
вашата обява излиза през цялата година 
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 	От	9	до	15	септември	
в	 град	 Лидо	 ди	 Йезоло	
-	 Венеция,	 единадесета	
поредна	 година	 се	 про-
вежда	 Международният	
фестивал	 на	 изкуствата	
,,Орфей	в	Италия”.		
	 Организира	 се	 от	
АРТ	 Център	 ,,Кърнолски”	
с	 председател	 Димитър	
Кърнолски	 -	 син	 и	 г-жа	
Снежана	 Полихронова-	
Кърнолска,	 директор	 на	
конкурса	 в	 Италия,	 под	
патронажа	 на	 г-жа	 Или-
яна	 Йотова	 -	 вицепрези-
дент	на	Република	Бълга-
рия.	Голяма	помощ	всяка	
година	 оказват	 Община	
Йезоло,	 Кмета	 на	 курор-
та,	 Италианската	 Асоци-
ация	 ,,I.T.A.C.A”,	 в	 лицето	
на	 нейния	 председател	
г-н		Джорджо	де	Фавери.	

Специален	 гост	 и	 водещ	
всяка	 година	 е	 Кърт	 Ка-
лея	 от	 Малта,	 финалист	
от	Евровизия	2012	 г.	Над	
400	 участници,	 певци	 и	
танцьори	 от	 12	 държави	
се	 състезаваха	 и	 заба-
вляваха	 на	 сцената	 на	
площад	,,Аурора”	в	центъ-
ра	на	Лидо	ди	Йезоло.
			В	категория	популярна	
музика,	 в	 четвърта	 въз-
растова	 група	 15-18	 г.,	
участва	петнадесетгодиш-
ната	 Анна	 Христова	 от	
Габрово,	солистка	на	ВФ	
,	Upstream	Voices”	с	вока-
лен	 ръководител	 Ценка	
Горалова.	
	 Въпреки,	 че	 беше	
най-малка	 в	 групата	Ани	
получи	 трета	 награда,	
бронзов	медал	и	диплом	
за	емоционалното	изпъл-

нение	на	популярните	хи-
тове	 ,,1944”	 на	 Джамала	
от	Евровизия	и	,,	Шопен”,	
песен	 из	 репертоара	 на	
Елена	 Севрюкова.	 На	
гала	 концерта	 наградата	
и	 бе	 връчена	 от	 Донна-	
Мария,	 най-младия	 член	
на	журито,	българка,	коя-
то	 от	 години	 живее	 във	
Великобритания	 и	 има	
собствен	 музикален	 лей-
бъл.	
	 На	 официалната	 це-
ремония	 присъства	 и	
българският	 посланник	 в	
Рим	 г-н	 Марин	 Райков,	
който	подари	на	Ани	лук-
созно	издание	с	фотогра-
фии	от	Лидо	ди	Йезоло.
	 По	 покана	 на	 АРТ-	
Център	 ,,Кърнолски”	 в	
международното	 жури	
участва	 г-жа	 Ценка	 Го-

ралова	 -	 Гъбенска,	 след	
като	 получи	 на	 Нацио-
налния	 конкурс	 ,,Път	
към	 славата”	 в	 София,	
специалната	 награда	 за	
най-	добър	вокален	педа-
гог	на	името	на	Димитър	
Кърнолски	 -	 композитор,	
автор		на	над	300	песни,	
баща	 на	 младия	 Кърнол-
ски,	 основател	 на	 пър-
вите	Международни	 мла-
дежки	фестивали	,,Орфей	
в	 Италия”,	 ,,Магията	 на	
Италия”.		 	
В	 журито	 бяха	 включени	
представители	на	Италия,	
Полша,	 Великобритания,	
Португалия,	 Казахстан,	
Украйна,	 Грузия,	 Герма-
ния	и	България	с	предсе-
дател	 италианския	 ком-
позитор	 и	 текстописец	
Джанфранко	Фазано.		

Aннà Õриñтовà ñ третà нàãрàдà от 
„Орфей в Итàлия”в Лидо ди Йезоло
Посланник  Райков подари на Ани луксозно издание с фотографии от Лидо ди Йезоло

сВЕТоЗаР ГаТЕВ

	 Отборът	 на	 „Янтра	
Габрово“	записа	ценна	по-
беда	с	2:1	над	„Севлиево“	
в	първи	мач	от	VIII-я	 кръг	
на	 първенството	 в	 Севе-
розападната	 Трета	 лига.	
Габровският	 тим	беше	до-
гонващ	 в	 резултата,	 но	
успя	 да	 направи	 обрат	 и	
да	 запише	 първа	 победа	
в	 съседските	 сблъсъци	 с	
отбора	 на	 Севлиево	 от	
влизането	си	в	Трета	лига	
преди	пет	години.	Двубоят,	
игран	на		стадион	„Христо	
Ботев“,	 оправда	 напълно	
очакванията	 за	 местно	
дерби	 и	 предложи	 доста	
интересни	ситуации.

Гостите	 започнаха	 по-
агресивно	и	в	6-та	минута	
пропуснаха	 две	 отлични	
ситуации	 да	 открият	 ре-
зултата.	 Първо	 Димитър	
Байдаков	 и	 Йордан	 Ива-
нов	 се	 разминаха	 с	 топ-
ката	 пред	 вратата,	 след	
центриране	 на	 Альоша	
Илиев	 от	 пряк	 свободен	
удар,	 а	 секунди	 по-късно,	
след	разбъркване	 в	 нака-
зателното	поле	и	удар	на	
Николай	Николов,	стражът	
на	 „Янтра“	 Христо	 Лалев	
изби	 с	 крак.	 Домакините	
постепенно	 изнесоха	 иг-
рата	по-напред	и	на	свой	
ред	създадоха	положения.	

В	 16-та	 минута	Илия	 Кън-
чев	 изби	 удар	 на	 Хрис-
тиян	 Кожухаров	 от	 гра-
ницата	 на	 наказателното	
поле,	след	това	две	добри	
възможности	 се	 отвориха	
пред	 активния	 Християн	
Василев.	 Секунди	 след	
втория	 шут	 на	 Василев,	
който	 отиде	 право	 в	 ръ-
цете	 на	 Кънчев,	 гостите	
организираха	атака	и	гру-
ба	 грешка	 в	 габровската	
защита	 доведе	 до	 попа-
дение.	 Димитър	 Байдаков	
с	 глава	 намери	 оставе-
ния	 непокрит	 в	 пеналта	
Альоша	 Илиев	 и	 той	 се	
разписа	 от	 близо	 за	 0:1.	
В	 следващите	 пет-шест	
минути	 нисичкият	 напада-
тел	 на	 „Севлиево“	 имаше	
две	 добри	 възможности	
и	 да	 увеличи	 аванса	 на	
своя	 отбор,	 но	 пропусна.	
„Янтра“	 изравни	 в	 39-та	
минута.	 След	 центриране	
от	ъглов	на	Захари	Михай-
лов,	 Ивайло	 Тодоров	 пое	
топката	с	гръб	към	врата-
та	и	с	чудесно	изпълнение	
я	 заби	 под	 напречната	
греда	за	1:1.	В	самия	край	
на	 полувремето	 Пламен	
Кожухаров	направи	добър	
рейд	между	няколко	игра-
чи	на	 „Севлиево“	 и	 наме-
ри	Стефан	Иванов	на	чис-
та	 позиция	 около	 точката	
за	 изпълнение	 на	 дузпа,	

но	 ударът	 на	 последния	
мина	над	вратата.

Втората	 част	 започ-
на	 с	 пропуск	 на	 Николай	
Николаев.	 Отговорът	 на	
„Янтра“	 беше	 моментален	
и	 секунди	 по-късно	 Хрис-
тиян	 Кожухаров	 направи	
обрата	 пълен	 с	 гол	 за	
2:1.	 В	 основата	 на	 по-
падението	 беше	 Християн	
Василев,	 който	 пое	 топ-
ката	 близо	 до	 странич-
ната	 линия	 в	 центъра	 на	

терена,	 напредна	 между	
няколко	 играчи	 на	 гости-
те	 и	 изведе	 великолепно	
Кожухаров,	а	плътният	ди-
агонален	шут	на	„седмица-
та“	не	остави	шансове	на	
Кънчев.	Севлиевци	тръгна-
ха	напред	и	в	следващите	
десетина	 минути	 на	 два	
пъти	 имаха	 претенции	 за	
дузпа,	 но	 реферът	 Вен-
цислав	 Кознички	 преце-
ни,	че	няма	основание	да	
отсъди	 най-тежкото	 нака-

зание.	 Веднъж	 и	 гредата	
помогна	на	Христо	Лалев,	
след	 добър	 изстрел	 от	
около	 22	 метра	 на	 Петър	
Казаков.

Отворилите	 се	 прос-
транства	в	половината	на	
гостите	 дадоха	 възмож-
ност	на	„Янтра“	да	органи-
зира	 опасни	 контраатаки.	
В	 60-та	 минута	 велико-
лепен	 рейд	 на	 Християн	
Василев	 от	 ляво	 като	 по	
чудо	 не	 завърши	 с	 трети	

гол,	в	78-та	минута	Искрен	
Писаров	пропусна,	в	82-та	
Пламен	 Кожухаров	 също,	
като	 и	 в	 трите	 ситуации	
добри	намеси	имаше	Илия	
Кънчев.	 Гостите	 получиха	
своя	 златен	 шанс	 да	 из-
равнят	 в	 87-та	минута,	 но	
Добри	 Петров	 не	 наме-
ри	 най-доброто	 решение	
и	 не	 успя	 да	 нанесе	 за-
вършващ	 удар	 от	 малкия	
пеналт.	

В	 89-та	 минута	 късме-

тът	се	усмихна	и	на	Илия	
Кънчев,	 след	 като	 в	 рам-
ките	 на	 секунда	 гредите	
на	 два	 пъти	 го	 спасиха	
от	 трети	 гол,	 след	 удари	
на	Християн	Кожухаров	 и	
Тодор	Чирпанов.

Това	 беше	 петата	 по-
беда	на	тима	от	началото	
на	сезона,	„Севлиево“	пък	
инкасира	 втора	 загуба.	 В	
IX-я	 кръг	 „Янтра	 Габрово“	
ще	 гостува	 на	 „Левски	
2007“	в	град	Левски.	Мачът	
е	 следващата	 неделя,	 7-и	
октомври.				

„Янтра	Габрово“:	Хрис-
то	 Лалев,	 Ивайло	 Тодо-
ров	 (56	 Иво	 Георгиев),	
Ивайло	 Григоров,	 Илиян	
Илиев,	 Николай	 Андреев,	
Християн	Кожухаров,	Сте-
фан	 Иванов,	 Захари	 Ми-
хайлов	 (70	 Искрен	 Писа-
ров),	 Християн	 Василев,	
Тодор	 Чирпанов,	 Пламен	
Кожухаров	(80	Константин	
Йорданов).Треньор:	 Петър	
Кръстев

„Севлиево“:	Илия	Кън-
чев,	Мартин	Ангелов,	Геор-
ги	Павлов,	Янислав	Илиев,	
Йордан	Иванов,	Петър	Ка-
заков,	 Николай	 Николаев	
(77	 Любослав	 Кирилов),	
Георги	 Василев,	 Альоша	
Илиев,	Димитър	Байдаков,	
Кристиян	 Райчев	 (46	 До-
бри	Петров).	Треньор:	Ана-
толи	Тонов

„Янтрà Гàáрово” ñ първà поáедà в оáлàñтното дерáи ñъñ „Севлиево”

мЕГлЕНа ЗлаТЕВа

 Приключиха	 текущите	
ремонти	 на	 част	 от	 улич-
ната	и	пътна	мрежа,	и	съ-
оръженията	 към	 нея,	 кои-
то	 стартираха	 през	 август	
тази	 година	 по	 силата	 на	
тригодишен	 договор	 за	
поддръжка	 на	 общинската	
инфраструктура	 с	 изпъл-
нител	 фирма	 „Димас“	 АД.	
Ремонтните	 дейности	 из-
цяло	 обновиха	 и	 частично	
подобриха	 състоянието	 на	
улици,	подходи,	междубло-
кови	 пространства	 и	 пар-
кинги	 в	 кварталите	 Етър,	
Бичкиня,	 Любово,	 Ябълка,	
Йонковото,	 Радичевец,	 ра-
йона	на	чешма	Минковото,	
пространството	на	ул.	„Ор-
ловска“	 срещу	 	СУ	 „Райчо	
Каролев“	.	Текущите	ремон-
ти	 ще	 продължат	 до	 края	
на	 строителния	 сезон	 на	
2018	г.	или	докато	позволя-
ват	климатичните	условия.
 Извършено е цялостно 
асфалтиране:
	 -	в	кв.	Бичкиня,	в	райо-
на	на	бул.	 „Хемус“	 (сн.	 4),	
№	25-51	–	подходи,	паркин-
ги	 и	 междублоково	 прос-

транство;
	 -	 в	 кв.	 Бичкиня	 -	 ул.	
„Пионерска“	(сн.	1);
	 -	в	кв.	Етър	–	участъка	
от	ул.	„Етнографска“,	който	
e	 транспортен	 подход	 към	
ЕМО	„Етър“	(сн.	2);
	 -	 в	 кв.	 Любово	 –	 ул.	
„Палма“	(сн.	5);
	 .	в	кв.	Йонковото	–	ул.	
„Зелен	връх“.
 Извършено е изкърп-
ване на най-разрушените 
участъци от:
	 .	 улиците	 „Петър	 Бо-
жинов“,	 „Китка“	 и	 паркинг	
Бичкиня,	като	предстои	из-
кърпване	 на	 участъци	 по	
бул.	„Столетов“;
	 .	улица	„Етнографска“	в	
кв.	Етър;
	 .	улиците	„Черни	връх“,	
„ген.	 Дерожински“,	 „Нова	
махала“	и	„Бяла	река“;
	 -	 улиците	 „Байкал“,	
„Планинец“	 и	 „Екзарх	 Йо-
сиф“	в	кв.	Йонковото;
	 -	Улиците	„Елин	Пелин“,	
„Поп	Андрей“,	„Прага“,	„Ра-
дичевец“,	 „Бачо	 Киро“	 и	
„Добри	Чинтулов“.
	 -	ул.	„Елин	Пелин“
 Извършен е цялостен 
ремонт	 на	 района	 около	

чешма	 Минковото.	 Дей-
ностите	включват	отводня-
ване	на	района,	изгражда-
не	на	дренаж	за	отвежда-
не	 на	 подпочвените	 води	
от	 южната	 част	 на	 ската,	
почистване	 на	 водосток	 и	
възстановяване	 на	 отво-
днителна	 канавка.	 Усиле-
на	 е	 основата	 на	 пътната	
настилка	 на	 подхода	 към	
чешмата,	който	е	цялостно	
асфалтиран.	Изцяло обно-
вен и обезопасен е пар-
кингът	 на	 ул.	 „Орловска“		
(сн.	3)	срещу	СУ	„Р.	Каро-
лев“.	 Обособено	 е	 прос-
транство	 за	 пешеходци	 и	
е	 поставена	 	 маркировка.	
Подобрена	 е	 организация-

та	 на	 движение	 в	 района	
на	 паркинга	 и	 училището.	
На	 ул.	 „Пионерска“,	 кръс-

товище	 Бичкиня	 и	 бул.	
„Хемус“	 е	 извършено	 пов-
дигане,	 нивелиране	 и	 ук-

репване	на	15	ревизионни	
шахти	 и	 6	 дъждоприемни.	
Монтирани	 са	 3	 нови	 са-

монивелиращи	 се	 капаци	
за	 ревизионни	 шахти	 на	
ул.	„Ст.	Караджа“.

Оáновенà и подоáренà е уличнàтà мрежà в 8 ãàáровñки квàртàлà
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