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	 С	 изложба	 под	 наслов	
„Копринена	 приказка“	 Дет-
ската	 школа	 за	 приложни	
изкуства	 на	 Ива	 Пенчева	
ще	гостува	на	10	октомври	
в	Народното	събрание.
	 В	 експозицията	 са	
включени	 творби	 от	 трите	
поредни	издания	(2016-2018)	
на	 Националната	 детска	
асамблея	 „Празнични	 до-
косвания	в	цвят	и	коприна“,	
проведени	в	Габрово,	Тряв-
на,	Севлиево	и	Варна.	
	 Тематиката	на	на	госту-
ващите	 в	 парламента	 кар-
тини	е	красотата,	традиции-
те	и	историята	на	България.	
	 По	време	на	изложбата	
Ива	Пенчева	ще	 организи-
ра	ателие	за	демонстрира-
не	 на	 техниката	 рисуване	
върху	коприна	и	всеки	един	
от	 народните	 представите-
ли	и	гостите	ще	може	да	се	
докосне	до	магията	на	това	
изкуство.											 стр. 8

Възпитàниците нà Ивà Пенчевà отивàт 
ñ „Коприненà прикàзкà” в пàрлàментà

Женина денчева

	 Недоволството	 от	
амортизираните	 градски	
автобуси,	 от	 нередовното	
изпълнение	 на	 маршрути	
по	 различни	 линии	 стиг-
на	 до	 Общинския	 съвет.	
Според	 общинския	 съвет-
ник	 от	 „Будно	 Габрово“	
Пепа	 Сомлева	 са	 зачес-
тили	 оплакванията,	 свър-
зани	 освен	 с	 нередовно	
изпълняваните	курсове,	но	
и	с	невъзможността	да	се	
намери	 актуално	 разпи-
сание	 на	 автобусите.	 Има	
такова	разписание	на	сай-
та	на	Общината,	 което	се	
оказва,	 че	 не	 е	 актуално,	

защото	 са	 посочени	 дори	
линии,	 които	 вече	 не	 съ-
ществуват.	 Има	 още	 едно	
разписание,	 което	 е	 обя-
вено	 „Общински	 пътниче-
ски	транспорт“,	но	то	е	от	
2011-2012	.	
	 Граждани	са	се	опита-
ли	да	поискат	разписание	
от	 ръководството	 на	ОПТ,	
но	 са	 им	 казали,	 че	 ще	
им	 го	 изпратят	 на	 елек-
тронна	 поща.	 Това	 не	 е	
достатъчно,	защото	цялата	
общественост	 трябва	 да	
има	 актуална	 информация	
за	 разписанието	 на	 авто-
бусите,	 смята	 общинската	
съветничка.	Нейното	пита-
не	е	дали	общинска	адми-

нистрация	 е	 в	 състояние	
да	изиска	такова	актуално	
разписание	 на	 курсовете	
на	 ОПТ	 и	 да	 бъде	 публи-
кувано	 това,	 за	 да	 има	
достъп	 обществеността	 до	
него?
	 Отговорът	 на	 Община	
Габрово	 е,	 че	 общинската	
транспортна	 схема,	 част	
от	която	са	линиите	и	чес-
тотата	 на	 осъществяване	
на	 превозите	 по	 тях	 са	
приети	от	Общински	съвет	
-	Габрово	през	2010	г	.	
	 „От	 онзи	 момент,	 под-
робни	 разписания	 са	 пуб-
ликувани	 и	 са	 публично	
достъпни	 на	 електронната	
страница	 на	 Общината	 в	

меню	 „Дейности	 и	 услу-
ги“,	 подменю	 „Транспорт“.	
Точно	 тази	 транспортна	
задача	 е	 възложена	 за	
изпълнение	 на	 „Общин-
ски	пътнически	транспорт“	
ЕООД.	 В	 случай,	 че	 на	
терен	изпълнението	не	от-
говаря	 на	 разписанието,	
то	 причините	 биха	 могли	
да	 се	 търсят	 в	 забавяне	
или	 избързване	 на	 курс	
от	 часът	 на	 преминаване,	
или	неизпълнение	на	курс.	
Независимо	от	причината,	
некачественото	 изпълне-
ние	на	превозите	безспор-
но	поражда	недоволство	и	
води	до	отлив	на	пътници.	
За	 преодоляване	 на	 това	

-	 избързване	 или	 забавя-
не	 на	 курс,	 общинска	 ад-
министрация	 е	 предвиди-
ла	 доставка	 на	 бордово	
оборудване	 за	 превозни-
те	 средства,	 изграждане	
на	 диспечерски	 център	 и	
система	 за	 информация	
на	 пътниците.	 Обществе-
ната	поръчка	за	избор	на	
изпълнител	 на	 дейността	
е	 в	 ход.	 Има	 интерес	 от	
страна	 на	 потенциални	
участници,	 има	 входира-
ни	 оферти,	 назначена	 е	
комисия	 за	 тяхното	 раз-
глеждане.
	 Причината	за	неизпъл-
нение	на	курс	обикновено	
е	 липсата	 на	 технически	

изправно	 превозно	 сред-
ство.	 Част	 от	 автобусите	
на	 транспортното	 друже-
ство	 са	 крайно	 аморти-
зирани	 и	 не	 подлежат	 на	
ремонт	или	резервни	час-
ти	за	тях	вече	не	могат	да	
бъдат	 намерени	 в	 търгов-
ската	мрежа.	За	решаване	
на	този	сериозен	проблем,	
Община	Габрово	провежда	
три	 обществени	 поръчки	
-	 за	 доставка	 на	 8	 броя	
електрически	 осем	 метро-
ви	 автобуси,	 за	 доставка	
на	 3	 броя	 електрически	
дванадесет	 метрови	 авто-
буси	 и	 за	 доставка	 на	 3	
броя	метанови	 дванадесе-
тметрови	 автобуси.	 Про-

цедурите	 са	 на	 различни	
етапи,	 но	 нито	 една	 от	
тях	 все	 още	 няма	 избран	
изпълнител.	 Като	 се	 има	
предвид	обичайното	време	
за	 изработка	 и	 доставка	
на	 такива	 превозни	 сред-
ства,	 категорично	 може	
да	 се	 заключи,	 че	 през	
предстоящия	зимен	сезон,	
такива	 доставки	 не	 биха	
могли	 да	 се	 осъществят.	
В	 студените	 месеци,	 съв-
сем	 закономерно,	 се	 на-
блюдава	 увеличаване	 на	
аварийността	на	автобуси-
те,	 поради	 което	 с	 реше-
ние	 на	 Общинския	 съвет	
е	 предвидено	осигуряване	
на	резервни	автобуси“.

Недоволñтвото от ãрàдñкия трàнñпорт рàñте

 РУЖа ЛЮБенОва

	 Две	 дирекции	 на	 МВР	
–	 габровската	 и	 велико-
търновската,	 обединиха	
усилията	 си,	 за	 да	 хва-
нат	 върл	 рецидивист,	 на-
несъл	 жесток	 побой	 на	
70-годишен	пастир	от	село	
Богатово,	 Севлиевско.	 В	
резултат	 на	 5	 октомври	
след	 обяд	 	 52-годишният	
побойник	 В.	 М.	 А.	 беше	
арестуван	в	хотел	в	Габро-
во.	 Битият	 мъж	 е	 в	 мно-
го	 тежко	 състояние	 във	
великотърновска	 болница	
-	 	 с	 фрактура	 на	 черепа	

и	 контузия	 на	 мозъка,	 с	
много	травми	по	главата	и	
опасност	за	живота.
	 Жестокият	 побой	 е	
извършен	 на	 4	 октомври	
вечерт	 в	 стопански	 двор	
на	 ферма	 във	 великотър-
новското	село	Хотница.	На	
следващия	 ден	 рано	 су-
тринта	в	имота	пристигнал	
собственикът	 на	 фермата.	
В	 помещението,	 облян	 в	
кръв	и	жестоко	пребит	ле-
жал	 един	 от	 работниците	
му.	Фермерът	 веднага	 по-
звънил	 на	 спешния	 теле-
фон	112.	

продължава на стр. 2

светОзаР Гатев

С	 купа	 за	 трето	 мяс-
то	 се	 завърна	 отборът	 на	
Габрово,	който	участва	във	
финалния	 кръг	 на	 свое-
образната	 мини	 олимпиа-
да	 за	 непрофесионалисти	
„Sprinters	 Olympics“	 Над-
преварата	 се	 проведе	 на	
италианския	остров	Понца	
с	 участието	 на	 тимове	 от	
Испания,	 Корсика,	 Лат-
вия	 и	 Италия.	 Те	 демон-
стрираха	 уменията	 си	 в	 4	
дисциплини	 -	 планинско	
бягане,	 планинско	 колоез-
дене,	кану	и	скандинавско	
ходене.	Състезанията	бяха	
ръководени	 от	 двукратния	

олимпийски	 и	 двукратен	
световен	 шампион	 по	 мо-
дерен	 петобой	 Даниеле	
Масала	(Италия).

Местният	 тим	 беше	
сформира	 септември	 2017	
г.,	 когато	 се	 проведе	 ре-
гионалния	 кръг	 в	 четирите	
дисциплини.	 Състезанията	
с	 кану	 бяха	 в	 к-с	 „Синке-
вица“,	 а	 останалите	 3	 дис-
циплини	-	в	м.	Узана.	След	
тях,	не	според	класирането	
а	 на	 произволен	 принцип	
(чрез	 томбола),	 бяха	 из-
теглени	 няколко	 щастлив-
ци,	 които	 имаха	 честта	 да	
представят	 България	 във	
финалния	кръг	на	„Sprinters	
Olympics“             стр. 8

Отáор от Гàáрово клàñирà 
Бълãàрия нà трето мяñто в 
междунàроднà нàдпревàрà

Рецидивиñт нàпрàви 
жеñток поáой и ñе ñкри
Имал 16 присъди и 40 криминални регистрации

	 На	5	октомври,	в	Меж-
дународния	 ден	 на	 учите-
ля,	 се	 проведе	 заключи-
телна	 публична	 изява	 по	
проекта	„Твоят	час“.	Това	е	
проект	на	Министерството	
на	образованието	и	наука-
та	 за	 развитие	 способно-
стите	 на	 учениците,	 пови-
шаване	на	мотивацията	им	
за	 учене	 чрез	 дейности,	
развиващи	 специфични	
знания,	 умения	 и	 компе-
тентности.	 Проектът	 е	фи-
нансиран	по	ОП	„Наука	и	
образование	за	интелиген-
тен	растеж“.
		 Събитието	се	превърна	
в	 празник,	 с	 изложби	 и	
концерт	на	групите	по	ин-
тереси.	Гости		бяха	Невена	
Петкова,	областен	управи-
тел,	Лилия	Дамянова,	дър-
жавен	 експерт	 в	 Минис-
терство	 на	 образованието	

и	 науката,	 ръководители	
на	 групи,	 директори	 на	
училища	и	родители.
			„Дейностите	по	проекта	
достигат	повече	от	320	хи-
ляди	деца	от	всички	близо	
2500	 училища	 в	 страната.	
За	 периода	 на	 реализи-
ране	 на	 проекта	 „Твоят	
час“	 2016-2017	 и	 2017-2018	
на	 територията	 на	 област	
Габрово	 е	 постигнат	 100	
процента	обхват	на	всички	
видове	и	степени	училища.	
Сформирани	 са	 общо	 778	
групи	по	двете	целеви	на-
правления,	 включващи	 10	
648	ученици	от	областта	от	
1	до	12	клас	от	държавни-
те	 и	 общински	 училища“,	
съобщиГеорги	 Маринов,	
началник	 на	 Регионално	
управление	 на	 образова-
нието.

 продължава на стр. 3

10648 ученици от оáлàñттà ñà учàñтвàли в проектà „Твоят чàñ”

EAN-8                       100news
Членове на РК Габрово участваха в парад 

на знамената и възстановка на исторически 
събития „Илинденски камбани“ в Благоевград
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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

�    

РИСКЪТ, 
ЗАСТРАХОВАН 
С ЛЮБОВ!

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

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

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

ОБЩИНА                           ГАБРОВО

Община ГабрОвО 

 Набира	до	25	(двадесет	и	пет)	лица	кандидат-потребители	за	социалната	
услуга „Личен асистент“, с краен срок за ползване 31 декември 2018 г.,

ОТГОВАРящИ	НА	СЛЕДНИТЕ	УСЛОВИя:
 •	Самотноживеещи	хора,	които	не	са	в	състояние	да	се	самообслужват	
и	да	организират	бита	си	поради	здравословни	причини;
 •	Лица/деца	с	трайни	увреждания,	вследствие	на	които	се	намират	в	
позиция	на	социална	изолация	и	в	невъзможност	да	организират	самосто-
ятелно	ежедневното	си	обслужване:
 •	лица	с	90%	и	над	90%	трайно	намалена	работоспособност	или	вид	и	
степен	на	увреждане,	с	определена	чужда	помощ;
 •	лица	с	90%	и	над	90%	трайно	намалена	работоспособност	или	вид	и	
степен	на	увреждане,	без	чужда	помощ;
 •	лица/деца	с	по-нисък	процент	на	трайно	увреждане	–	с	установена	
невъзможност	за	самостоятелно	обслужване	към	момента	на	оценка	на	
потребностите.
	 Всички	подадени	заявления	ще	бъдат	обект	на	оценка.	Класирането	ще	
се	извърши	по	следните	критерии:
 1.	Здравословно	състояние	на	кандидат-потребителя	–	съобразно	сте-
пента/възможността	за	самообслужване;
 2.	наличие/липса	на	съжителстващи	лица;
 3. наличие/липса	на	близки	по	права	линия,	до	втора	степен	включи-
телно;
 4. наличие/липса	 на	 договор	 за	 предоставяне	 на	 собственост	 срещу	
издръжка	и	гледане.
	 Приоритетно	ще	бъдат	включени	лицата	до	25	място,	за	които	Комисия	
е	установила,	че	се	намират	трайно	в	състояние,	което	не	им	позволява	
да	 се	 грижат	 сами	 за	 себе	 си.	 Всички	 останали	 лица	 (класирани след 
25 място и/или подали документи след 15.10.2018 г.)	ще	 бъдат	 поетапно	
включвани/оценявани	за	потребители	за	социалната	услуга	„Личен асис-
тент“,	 съобразно	финансовите	 възможности	 (предоставения от АСП фи-
нансов ресурс).
 необходими документи за ползване на социалната услуга: 
	 -		Заявление	за	ползване	на	услугата	от	лицето	или	негов	законен	пред-
ставител,	към	което	неразделна	част	е	и	Приложение	№	1А	(по	образец);	 
	 -	Документ	за	самоличност/акт	за	раждане	-	за	справка;
	 -	 Медицински	 документи,	 удостоверяващи	 актуално	 здравословното	
състояние	на	кандидата:
	 -	копие	от	ЕР	на	ТЕЛК,	НЕЛК;
	 -	талон	№	119,	издаден	от	личния	лекар;
	 -	актуална	(до 6 (шест) месеца преди подаване на заявлението)	епикриза.
	 Заявление	и	Приложение	№1А	могат	да	бъдат	получени	в	сградата	на	
Община	Габрово,	в	Център	за	информация	и	обслужване	на	граждани,	как-
то	и	могат	да	бъдат	изтеглени	от	интернет	страницата	на	Община	Габрово.
 Документите се подават	в	сградата	на	Община	Габрово,	Център	за	ин-
формация	и	обслужване	на	граждани,	всеки	работен	ден	от	09.00	-	12.00	ч.	
и	от	13.00	-	16.30	ч.
	 Краен	срок	за	подаване	на	документи	за	участие	в	първоначално	кла-
сиране	(за	до	25	лица):	15 октомври 2018 г.

 За повече информация - тел. 066/818-399, 818-442.

дОРа ЦветкОва

	 На	 4	 октомври	 пред-
ставител	 на	 „Български	
пощи“	 ЕАД	 получи	 на-
градата	 за	 корпоративна	
социална	 отговорност	 в	
категория	 „Общество“	 на	
PostEurop	 (Асоциация	 на	
публичните	 пощенски	 опе-
ратори	в	Европа)	за	учас-
тието	 си	 в	 кампанията	 на	
фондация	„Анимус“	за	пре-
венция	на	трафика	на	хора	
с	 цел	 трудова	 експлоата-
ция.	
	 Наградата	беше	връче-
на	в	рамките	на	ежегодна-
та	 Пленарна	 асамблея	 на	
Асоциацията	 и	 чествания-
та	 по	 случай	 25-та	 годиш-
нина	от	създаването	й.
	 Ролята	 на	 “Български	
пощи”	в	кампанията	се	из-
разяваше	 в	 разпростра-
нение	 на	 информационни	

материали	 в	 пощенските	
станции	и	банери	на	офи-
циалната	интернет	страни-
ца	на	дружеството.	В	три-
те	години	на	сътрудничест-
во	 са	 поставени	 плакати	
в	повече	от	900	пощенски	
станции	 в	 близо	 600	 гра-
дове	и	села	за	период	от	
два	месеца.	
	 По	данни	на	Междуна-
родната	 организация	 по	
труда	 21	 милиона	 души,	
или	 трима	 от	 всеки	 1000	
човека,	в	световен	мащаб	
са	жертва	на	трудова	екс-
плоатация,	 влезли	в	 капа-
на	 на	 предлагана	 работа	
чрез	 измама	 или	 подвеж-
дане.	Работа,	която	не	мо-
гат	да	напуснат.
	 Социалната	 ангажи-
раност	 прави	 “Български	
пощи”	 естествен	 партньор	
на	 кампанията	 за	 пре-
венция	 трафика	 на	 хора,	

тъй	 като	са	ангажирани	с	
важните	 проблеми	 и	 по-
требности	 на	 българското	
общество.	
 Дружеството	със	свои-
те	 почти	 3000	 пощенски	
станции	 е	 близо	 до	 хо-
рата	 в	 цяла	 България,	 от	
една	 страна,	 а	 от	 друга	
е	 един	 от	 най-големите	
работодатели	 в	 страна-
та.	 Клиентите	 му	 са	 мно-
гобройни	 и	 от	 различни	
целеви	групи,	така	че	кам-
панията	 достига	 до	 голям	
брой	 хора.	 Направеното	
проучване	показа,	че	50%	
от	 посетителите	 в	 пощен-
ските	 станции	 са	 видели	
посланието	и	са	се	запоз-
нали	с	него.		
	 Сред	 инициативите	
финалисти	 в	 категория	
„Общество“	 попадна	 и	 съ-
трудничеството	 на	 “Бъл-
гарски	 пощи”	 с	 платфор-

мата	 за	 доброволчество	
TimeHeroes.	 През	 2017	 го-
дина	 дружеството	 участва	
и	 в	 популяризирането	 на		
телефона	на	доброволеца.
Наградите	на	PostEurop	се	
връчват	 за	 пета	 поредна	
година	 в	 три	 категории	 –	
„Служители“,	„Общество“	и	
„Околна	 среда“.	 Целта	 е	
да	бъде	откроен	приносът	
на	европейските	пощенски	
оператори	 за	 устойчивото	
развитие	 на	 обществото	
посредством	изпълнението	
на	 разнообразни	 иници-
ативи	 в	 полза	 на	 различ-
ни	 групи	 заинтересовани	
страни.	
	 PostEurop	 е	 търговска	
асоциация,	 която	 пред-
ставлява	 публичните	 по-
щенски	оператори	в	Евро-
па,	 и	 е	 регионален	 съюз	
към	 Всемирния	 пощенски	
съюз.	

продължава от стр. 1
Пристигнали	 коли	 на	
Спешна	помощ	и	полиция,	
а	 пострадалият	 -	 Ж.	 А.	
А.	 от	 севлиевското	 село	
Богатово	веднага	бил	при-
ет	във	великотърновската	
болница	и	по	спешност	е	
опериран	 от	 неврохирург.	
Лекарите	 са	 установили,	
че	 са	 му	 нанесени	 мно-
жество	 удари	 по	 главата,	
а	по-късно	се	установило,	
че	 е	 удрян	 с	 тесла.	 И	 в	
момента	пострадалият	е	в	
реанимация	 на	 апаратна	
вентилация,	в	изключител-
но	 тежко	 състояние	 и	 с	
опасност	за	живота.
	 Търновската	 полиция	
започнала	 разследване,	
при	което	се	оказало,	 че	
току	 що	 започналият	 ра-
бота	в	същата	ферма	друг	
пастир	 –	 52-годишният	 В.	
М.	А.	От	Габрово,	е	изчез-
нал.	 След	 няколко	 часа,	
около	17	часа	на	5	октом-
ври,	 той	 бил	 установен	 и	
арестуван	 в	 един	 от	 га-
бровските	хотели,	къдетои	
се	 опитвал	 да	 се	 скрие.	
Задържан	е	за	72	часа	и	
срещу	 него	 е	 повдигна-
то	 обвинение	 за	 причи-
няване	 на	 тежка	 телесна	
повреда	 при	 условията	
на	 опасен	 рецидив.	 Вече	
е	 направил	 пълни	 само-
признания.	 По	 думите	 му	
между	двамата	възникнал	
спор	 заради	 направена	
забележка	 от	 по-възраст-
ния	 пастир.	Афектиран	от	
нея	 и	 след	 упротеба	 на	
алкохол,	52-годишният	ре-
цидивист	 налетял	 върху	
Ж.	 А.	 А.,	 нанасяйки	 му	
много	 удари	 по	 главата	
и	 тялото	 с	 тесла.	 После	
хванал	 едно	 такси	 и	 се	
прибрал	 в	 Габрово.	 При-
знал	и	че	е	взел	пари	от	
пребития,	 като	 по	 данни	
на	собственика	на	ферма-

та	 става	 дума	 за	 около	
500	лв.
	 От	 търновската	 по-
лиция	 допълниха,	 че	
пострадалият	 не	 е	 бил	
употребил	 алкохол.	 Два-
мата	 мъже	 не	 се	 позна-
вали,	 арестуваният	 мъж	
бил	 нает	 на	 работа	 във	
фермата	 същия	 ден,	 в	
който	 направил	 побоя.	 А	
собственикът	 на	 фермата	
заявил,	 че	 не	 е	 знаел	
за	 криминалното	 минало	
на	новонаетия	пастир.бив-
шия	си	служител.	велико-
търновското	 село	 Хотни-
ца.
	 „Той	 е	 криминално	
проявен	 и	 многократно	
осъждан...	 основно	 за	
кражби.	 След	 доклад	 на	
материалите	 в	 прокурату-
рата,	 на	 5	 октомври	 той	
беше	привлечен,	в	качест-
вото	на	обвиняем	за	това,	
че	на	4	срещу	5	октомври	
тази	година		в	помещение	
на	 стопанския	 двор	 в	 с.	
Хотница,	 чрез	 нанасяне	
на	удари	с	ръце,	крака	и	
твърд	предмет	е	причинил	
средна	 телесна	 повреда	
на	 70-годишен	 мъж	 от	 с.	
Богатово“,	 съобщиха	 от	
Областната	 дирекция	 на	
МВР	 във	 Велико	 Търно-
во.	 На	 пресконференция	
по	 повод	 тежкото	 крими-
нално	деяние	ст.	комисар	
Димитър	 Машов,	 дирек-
тор	 на	 ОД	 на	 МВР-	 В.	
Търново	 и	 	 прокурорите	
Тихомир	 Шабов	 и	 Кра-
симир	 Стайков	 обясниха,	
че	 задържаният	 е	 със	 16	
присъди	и	40	криминални	
регистрации.
Днес,	 след	 след	 изтича-
не	 на	 72-часовата	 мярка,	
прокуратурата	 ще	 поиска	
от	съда	постоянно	задър-
жане	 на	 нападателя.	 Ра-
ботата	 по	 изясняване	 на	
случая	продължава.

Рецидивиñт нàпрàви 
жеñток поáой и ñе ñкри

РУЖа ЛЮБенОва

	 Състав	 на	 Окръжния	
съд	в	Габрово	не	се	съгла-
си	че	 габровецът	Велизар	
В.	 (25	 г.)	 е	 невинен	 по	
обвинение	 в	 изнудване	 и	
отмени	оправдателната	му	
присъда,	 произнесена	 от	
първоинстанционния	 Ра-
йонен	 съд	 в	 Габрово.	 С	
решение	 от	 3	 октомври	 т.	
г.	 окръжните	 магистрати	
му	наложиха	лишаване	от	
свобода	 –	 условно,	 и	 гло-
ба.
	 ще	 припомним,	 че	 в	

средата	 на	 2017-та	 година	
Велизар	 В.	 бе	 привлечен	
в	 качеството	на	обвиняем	
за	 това,	 че	 „на	 3	 януари	
т.г.	 на	 ул.	 „Видима“	№...	 в	
Габрово,	 с	 цел	 да	 набави	
за	себе	си	имотна	облага,	
принудил	...	от	същия	град	
чрез	 сила	 –	 нанасяне	 на	
удари	 с	 крак	 от	 стол	 по	
левия	 лакът,	 да	 извърши	
нещо	 противно	 на	 волята	
му	–	да	се	разпореди	със	
свои	 движими	 вещи	 –	 те-
левизор	 „Самсунг“,	 лаптоп	
„Ейсър“,	 настолен	 компю-
тър	 „Ейсъс“,	 3	 гири,	 2	 чи-

фта	обувки,	2	якета,	буфер,	
5	 тонколони,	 разклонител,	
професионален	 фотоапа-
рат	 „Canon”,	 клавиатура	и	
мишка,	като	...	ги	занесе	в	
колата	 на	Велизар	В.	 и	 с	
това	 му	 причинил	 имотна	
вреда	 на	 стойност	 1622,00	
лв.“	 Като	 причина	 за	 из-
вършеното	 деяние	 бяха	
посочени	влошени	отноше-
ния	между	двамата.
	 С	 решение	 от	 23	 юли	
т.	 г.	 на	 Районния	 съд	 в	
Габрово	 Велизар	 В.	 беше	
оправдан.	 Оказа	 се,	 че	
„на	17.05.2017	г.,	в	хода	на	

образуваното	 по	 случая	
досъдебно	 производство“	
битият	 младеж	 се	 е	 от-
казал	 от	 показанията	 си.	
„...разпитан	 пред	 съдия	
от	 РС-Габрово,	 при	 което	
действие	 същият	 посочил,	
че	 насилствени	 действия	
спрямо	 него	 на	 процес-
ната	 дата	 не	 е	 имало,	 а	
сочените	 от	 него	 вещи	
в	 жалбата	 доброволно	 е	
предоставил	 на	 подсъди-
мия,	 тъй	 като	 имал	 да	му	
връща	 пари.“	 По-късно	
обаче,	 пред	 съда	 потър-
певшият	 отново	 обвинява	

Велизар	 в	 изнудване.	 За	
съда	 това	 поведение	 по-
казва	 „една	 ясна	 и	 логи-
чески	 необяснима	 линия	
на	 непоследователност	 в	
неговите	 твърдения,	 която	
няма	 как	 да	 бъде	 прене-
брегната.“	Така	се	стига	до	
оправдателната	присъда.
	 Сега,	на	втора	инстан-
ция,	 тези	 мотиви	 не	 бяха	
възприети.	 „Въззивният	
съд	призна	подсъдимия	В.	
В.	за	виновен,	че	на	3	яну-
ари	2017	 година,	с	цел	да	
набави	за	себе	си	имотна	
облага,	 чрез	 сила	 прину-

дил	 млад	 мъж	 от	 Габрово	
да	 извърши	 нещо	 против-
но	 на	 волята	 му,	 а	 имен-
но	 да	 му	 предаде	 свои	
движими	вещи	(телевизор,	
лаптоп,	 настолен	 компю-
тър	и	др.),	с	което	му	при-
чинил	имотна	вреда	в	раз-
мер	на	1	622	лева.	За	из-
вършеното	престъпление	и	
на	 основание	 чл.214,	 ал.1	
от	 Наказателния	 кодекс	
Окръжен	 съд	 –	 Габрово	
наложи	на	В.	В.	наказание	
от	 две	 години	 лишаване	
от	 свобода	 –	 условно,	 с	
максимален	 изпитателен	

срок	 от	 пет	 години,	 както	
и	глоба	в	размер	на	2	000	
лева.
	 Въззивният	 съд	 пос-
танови	 още	 В.	 В.	 да	 за-
плати	 на	 пострадалото	
лице	 -	 граждански	 ищец	
по	делото,	обезщетение	за	
нанесени	в	резултат	на	де-
янието	имуществени	вреди	
в	размер	на	1	622	лева.	
	 Присъдата	на	Окръжен	
съд	–	Габрово	подлежи	на	
обжалване	 или	 протести-
ране	 пред	 Върховния	 ка-
сационен	 съд	 в	 15-дневен	
срок“.

Окръжни ñъдии отменихà опрàвдàтелнà приñъдà зà изнудвàне

“Бълãàрñки пощи”ñ нàãрàдà нà PostЕurop 
зà корпорàтивнà ñоциàлнà отãоворноñт

	 Това	 обяви	 в	 края	 на	
миналата	седмица	замест-
ник-министърът	на	образо-
ванието	и	науката	Деница	
Сачева.
	 Това	ще	стане	в	изпъл-
нение	на	най-новия	проект	
на	МОН	„Квалификация	за	
професионално	 развитие	
на	 педагогическите	 спе-
циалисти“,		който	е	с	при-
оритетно	 значение.	 Про-
ектът	 е	 на	 обща	 стойност	
19	 911	 123	 лв.	 и	 ще	 се	
финансира	по	Оперативна	
програма	 „Наука	 и	 обра-
зование	 за	 интелигентен	
растеж“,	 съфинансирана	
от	ЕСФ.
	 Целта	на	проекта	е	да	
насърчи	 професионалното	
развитие	 на	 педагозите	 и	
да	ги	приобщи	към	нови	и	
иновативни	методи	 в	 пре-
подаването	и	оценяването.	
Учителите	ще	 се	 обучават	

да	 прилагат	 и	 различни	
модели	 за	 създаване	 на	
позитивна	среда	за	децата	
в	 училище,	 както	 и	 да	 си	
партнират	 с	 родителите	 и	
семействата	 на	 учениците	
си.	Проектът	ще	подпома-
га	 и	 квалификацията	 на	
директорите	на	училища	и	
детски	 градини,	 като	 над-
гражда	 техните	 управлен-
ски	умения	и	компетентно-
сти.	Стартиращата	програ-
ма	има	за	цел	да	обхване	
всички	педагогически	спе-
циалисти	 на	 възраст	 до	
54	 години,	 като	 основен	
акцент	 е	 поставен	 върху	
младите	 учители	 в	 систе-
мата.	 Всички	 желаещи	 да	
се	включат	ще	могат	да	го	
направят	 чрез	 специално	
създадена	информационна	
система,	която	ще	автома-
тизира	 целия	 процес	 -	 от	
регистрацията,	 през	 вида	

и	 формата	 на	 обученията,	
до	получаването	на	серти-
фикатите.
	 В	програмата	са	зало-
жени	 два	 вида	 обучения.	
Първите	 са	 краткосроч-
ни,	 а	 след	 успешното	 им	
преминаване	 ще	 се	 при-
съждат	 един,	 два	 или	 три	
квалификационни	 кредита.	
Вторият	 вид	 обучения	 са	
във	формата	на	дългосроч-
ни	 курсове.	 В	 зависимост	
от	 конкретната	 специал-
ност,	тема	и	област	от	пе-
дагогическите	науки,	те	ще	
завършват	 с	 придобиване	
на	 квалификационна	 сте-
пен.	 Обученията	 ще	 про-
тичат	 както	 присъствено,	
така	и	дистанционно.		
	 Проект	 „Квалификация	
за	 професионално	 раз-
витие	 на	 педагогическите	
специалисти“	ще	продължи	
три	учебни	години.	

Почти 53 000 учители в ñледвàщите три 
ãодини ще ñе квàлифицирàт зà рàáотà по 
нàй-новите ñтàндàрти в оáрàзовàнието
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- Г-жо Сидорова, кои 
бяха акцентите на прове-
дените от вас срещи в Га-
бровска област?   

-	 По	 време	 на	 сре-
щите	 с	 над	 500	 човека	 в	
област	Габрово	обсъдихме	
нашия	 проект	 „Визия	 за	
България“.	 Дискусиите	 по	
него	 бяха	 изключително	
ползотворни	 и	 интересни,	
в	които	заедно	с	хората	от	
областта	говорихме	кои	са	
важните	 приоритети	 пред	
страната	 ни.	 Бяха	 напра-
вени	 редица	 предложения	
за	 това	 какво	 трябва	 да	
се	 промени,	 така	 че	 след	
време	 България	 да	 бъде	
едно	 добро	 място	 за	 жи-
вот.	Очакваме	 още	 срещи	
да	се	проведат	в	областта	
и	 от	 тях	 да	 постъпят	 още	
нови	 и	 интересни	 предло-
жение.	 Организираме	 ги	
и	в	населените	места,	за-
щото	идеята	на	БСП	е	да	
стигне	до	всеки	български	
гражданин,	 който	 да	 про-
чете	 „визията“	 и	 да	 каже	
кое	 е	 наистина	 хубаво	 в	
нея,	 около	 което	 да	 се	
обединим,	 и	 кое	 може	 да	
се	случи,	за	да	се	проме-
ни	страната	ни.

- Срещите преминават 
добре, разбирам. виж-
дате недоволството на 
хората от дейността и на 
третото правителство на 
бойко борисов, но когато 
дойде време за вот, отно-
во ГЕрб печели изборите, 
как ще коментирате този 
факт?

-	 Тук	 не	 говорим	 за	
избори,	 а	 за	 обединение	
на	база	идеи,	на	база	по-
литики	 и	 върху	 това,	 че	
така	 повече	 не	 може	 да	
продължава,	че	ситуацията	
в	 страната	 трябва	 да	 се	
промени.

- Как вие в бСП виж-
дате, че може са настъпи 
промяната?

-	 Чрез	 реализирането	
на	 „Визия	 за	 България“,	
което	 естествено	 трябва	
да	се	осъществи	чрез	пре-
минаване	през	избори.	Но	
сега	искам	категорично	да	
подчертая,	 че	 тук	 не	 ста-
ва	въпрос	за	предизборна	
програма	 или	 платформа.	
Това	 е	 документ,	 който	
очертава	 бъдещето	 ни	 за	
следващите	 10-15	 години.	
Защото	не	се	ли	обединим	
примерно	върху	преодоля-

ването	 на	 демографската	
криза,	ние	изчезваме	като	
нация.	И	докато	си	играем	
на	 избори,	 на	 мандати,	
докато	 управлява	 малко	
този,	 след	 това	 на	 власт	
идва	другия,	но	не	проме-
няме	 политиките,	 а	 само	
конфигурацията	 на	 вър-
ха,	 няма	 как	 да	 настъпи	
промяна	 в	 страната	 ни.	
Именно	 поради	 това	 ние	
искаме	 изцяло	 да	 проме-
ним	 политиките,	 с	 които	
се	управлява	държавата.

- Кое ви дава гаран-
ция, че сте поели по пра-
вилния път?

-	 Отношението	 на	 хо-
рата.	Виждаме	 как	 е	при-

ет	 от	 тях	 документа	 „Ви-
зия	 за	 България“,	 как	 се	
провеждат	 обсъжданията.	
Този	 път	 тръгнахме	 раз-
лично	–	не	първо	докумен-
тът	да	е	приет	от	висшите	
органи	 на	 БСП	 и	 да	 го	
представим,	 а	 отдолу	 на-
горе.	Срещаме	се	с	непра-
вителствени	 организации,	
с	 патриотични	 организа-
ции,	с	хората	на	България.	
И	 заедно,	 с	 усилията	 на	
всеки	 един,	 ние	 ще	 оп-
ределим	 приоритетите	 си,	
което	ни	дава	гаранция,	че	
когато	 максимален	 брой	
хора	 участва	 в	 изготвяне-
то	на	такъв	документ	озна-
чава,	че	след	това	той	ще	

бъде	приложен	на	практи-
ка	и	ще	се	реализира.

- Тоест, приемате „ви-
зия за българия“ за тра-
сиращ документ, а оттук 
насетне ще вървите към 
конкретизация и ще тър-
сите реализацията на за-
ложеното в него?

-	 Абсолютно	 да.	 Всич-
ки	 предложения	ще	 бъдат	
огледани	 от	 всички	 стра-
ни,	 ще	 бъдат	 подплатени	
с	 изчисления	 и	 търсене	
на	 възможности	 за	 реа-
лизацията	 им.	 Основният	
въпрос	пред	нас	днес	е	да	
изясним	най-важните	идеи	
и	 онова,	 което	 трябва	 да	
се	случи,	за	да	се	обеди-
ним	 върху	 фундамента,	 а	
след	 това	 ще	 изработим	
конкретиката.

- ПредстоиLи дълъг 
път?

-	Да,	дълъг	е,	но	смята-
ме	че	именно	това	е	пра-
вилният	 път	 –	 през	 раз-
говорите	 с	 хората	 ,	 през	
обсъждане,	 през	 дебати,	
през	 отсяване	 на	 най-до-
брото.	 Защото	 100	 глави	
винаги	мислят	по-добре	от	
10.	И	тук	търсим	наистина	
енергията	 на	 всеки	 бъл-
гарски	 гражданин,	 и	 ума	
на	 всеки	 човек,	 неговото	
желание	 да	 променим	на-
шата	държава.

- Получавате ли тази 
енергия, зареждате ли се 
за предстоящата изборна 
битка?

-	 Да.	 Защото	 самите	
хора	 също	 заявяват,	 че	
това	 е	 нов	 подход,	 с	 ка-
къвто	 до	 момента	 не	 са	
се	 сблъсквали.	 Самата	
аз	 съм	 направила	 доста	
срещи	 по	 различни	 мес-

та	 в	 страната	 –	 Добрич,	
Варна,	 Благоевград	 и	 т.н.	
Навсякъде	 проблемите	
са	 както	 много	 еднакви,	
така	 и	 много	 различни.	
Защото	 всеки	 регион	 има	
своята	 специфика,	 всяко	
населено	място	–	било	 то	
град,	 село	 или	 общински	
център,	е	със	своите	нуж-
ди.	Хората	имат	огромното	
желание	нещата	в	нашата	
страна	 да	 „тръгнат“	 и	 те	
да	участват	в	този	процес.	
Наистина	 29-те	 години	 на	
прехода	 им	 е	 отнел	 голя-
ма	 част	 от	 енергията,	 но	
те	 все	 още	 не	 се	 преда-
ват	 и	 вярват,	 че	 промяна	
може	 да	 има.	 Затова	 ние	
сме	 длъжни	 да	 доведем	
този	 процес	 до	 успешен	
край,	 защото	 го	 дължим	
на	 българските	 граждани. 
Знаете	 ли	 колко	 е	 тъжно,	
когато	 отидете	 в	 един	об-
щински	 център	 и	 хората	
там	 кажат,	 че	 нямат	 спе-
шен	кабинет,	а	най-близка-
та	 линейка	 е	 на	 минимум	
20	 километра	по	завои.	И	
когато	 си	 примерно	 	 въз-
растен	 човек	 с	 инсулт	 по	
средата	 на	 пътя	 между	
областния	 град	 и	 твоето	
населено	 място	 те	 прех-
върлят	на	друга	линейка.	А	
медицинският	пункт	е	една	
бензиностанция!?	И	това	е	
в	21	век.	Век,	в	който	ние	
говорим	 за	 здравеопазва-
не,	 за	 високи	 технологии,	
а	 в	 Златарица	 няма	 ви-
соки	 технологии.	 Там	 се	
борят	 да	 оцелеят.	 Един	
човек	 там	 ми	 каза:	 „Ние	
тук	 нямаме	 седем	 Рилски	
езера,	 ние	 имаме	 37	 зла-
тарешки	 дупки	 по	 пътя	 и	
те	са	големи	колкото	езе-

ра“.	 И	 затова	 във	 „Визия	
за	България“	става	дума	и	
за	 диспропорциите	 в	 раз-
витието	 на	 регионите.	 За-
щото	 да	 подкрепяш	 само	
най-големите	градове	и	да	
забравяш	селата	и	малки-
те	 общини,	 да	 забравяш,	
че	има	общини	без	общин-
ски	център	–	така	нарече-
ните	селски	общини,	 и	да	
не	правиш	нищо	за	тях,	е	
геноцид.	 И	 как	 при	 това	
положение	 ще	 възродим	
българското	село?!	

- Какви са тегобите 
на хората в Габровска об-
ласт, които изкристализи-
раха от срещите ви с тях?  

-	 Започваме	пак	 с	ни-
ските	 доходи.	 Демограф-
ският	проблем	е	много	го-
лям	и	то	най-вече	в	Габро-
во.	В	Трявна	хората	искат	
да	 си	 спасят	 болницата,	
искат	българското	да	бъде	
запазено.	

Защото	 Трявна	 пази	
българския	дух	и	съм	мно-
го	 притеснена	 от	 това,	
което	 се	 случва	 в	 стра-
ната.	Там	дебата	беше	по-
вече	 от	 два	 часа.	 Бяха	
направени	 конкретни	
предложения,	 свързани	 с	
проблемите	на	града	и	на	
общината.	 Здравеопазва-
нето	 в	 Трявна	 е	 един	 от	
водещите	 проблеми.	 При-
теснението	на	хората	е	за	
бъдещето	 на	 болницата.	
В	 Севлиево	 продължава	
проблемът	да	бъде	водата.	
И	всички	гръмки	заглавия,	
че	 „проблемът	 с	 водата	
отива	 в	 историята“	 бяха	
опровергани	 само	 преди	
десетина	 дни,	 когато	мно-
го	 севлиевски	 села	 оста-
наха	без	водоснабдяване.

Криñтинà Сидоровà: “Във „Визия зà Бълãàрия” ñтàвà 
думà и зà диñпропорциите в рàзвитието нà реãионите”

стеФка БУРмОва
 
 Продължават срещите в областта и страната на 
представители на „БСП за България“ с обществеността по 
време на които се обсъждат заложените във „Визия за Бъл-
гария“ ангажименти на левицата. От левицата считат, че 
това е документ, който в същността си е цялостна концеп-
ция за бъдещето на страната ни за 15-20 години напред. 
За това как преминават дискусиите, свързани с „Визия за 
България“ в областта, за приоритетите, които стоят пред 
страната ни, за това как левицата вижда промяната, която 
трябва да настъпи в страната, е разговорът с народния 
представител от БСП Кристина Сидорова.

Продължава от стр. 1
	 Основната	цел	на	про-
екта	 е	 създаване	 условия	
за	повишаване	потенциала	
на	 учениците	 и	 възмож-
ностите	 им	 за	 успешно	
завършване,	чрез	допълва-
не,	 развиване	 и	 надграж-
дане	 на	 техните	 знания,	
умения	 и	 компетентности,	
придобити	 в	 часовете	 за	
задължителна	 подготов-
ка.	Специфичните	цели	на	
проекта	 са	 развитие	 на	
уменията	 за	 учене	 и	 пре-
одоляване	 образователни-
те	дефицити	на	учениците,	
които	 срещат	 затруднения	
в	 подготовката	 си	 по	 за-
дължителните	 дейности	 в	
училище,	 повишаване	 об-
разователните	постижения	
в	 определени	 научни	 об-
ласти,	 които	 представля-
ват	 познавателен	 интерес	
за	учениците.	А	също	така	
развитие	 на	 творческите	
и	спортни	способности	на	
децата	 за	 превръщане	 на	
училището	в	желана	тери-
тория	на	ученика.	Изграж-
дане	 на	 устойчиви	 меха-
низми	 за	 включване	 на	
родителската	 общност	 в	
реализиране	 на	 училищни	
политики,	е	другата	специ-
фична	цел	на	проекта.	Це-
левите	групи	са	ученици	с		
образователни	дефицити	и	
ниска	мотивация	за	учене,	
които	 са	 в	 риск	 от	 преж-
девременно	 напускане	 на		
училище.
					„Всяко	училище	разра-
боти		и	приложи	училищни	
механизми	за	идентифици-
ране	на	 индивидуалните	
интереси	 на	 учениците	 за	
включването	 им	 в	 пред-
почитани	 от	 тях	 избрани	
дейности,	образователните	
дефицити	 на	 учениците	 и	
задължителните	 дейности,	
по	 които	 срещат	 затруд-

нение	в	образованието	си.	
Обезпечени	 са	 с	 учебни	
програми	за	всяка	 учебна	
година,	 утвърдени	 от	 ди-
ректорите	 на	 училищата	
за	преодоляване	на	обучи-
телни	затруднения.	А	също	
така	 за	 работа	 с	 родите-
ли	 и	 близки	 на	 ученици,	
застрашени	 от	 отпадане,	
за	организиране	изяви	на	
учениците,	включени	в	из-
вънкласните	 дейности,	 за	
участие	 в	 междуучилищни	
извънкласни	дейности.
	 Сформиран	 беше	 и	
съвет	 „Твоят	 час“,	 като	
орган	 за	 мониторинг	 на	
училищно	 ниво,	 основан	
на	 принципа	 на	 сътрудни-
чество	 между	 училището,	
родителите	 на	 учениците,	
Общината.
	 През	 2016-2017	 г.	 са	
сформирани	 са	 389	 групи	
с	 5332	 ученици,	 за	 извън-
класни	 	 занимания	 -	 251	
групи	 с	 4085	 ученици	 и	
дейности	за	преодоляване	
на	обучителни	затруднения	
-	138	групи	с	1247	ученици.
	 	 	 	 	 През	 2017-2018	 г.	 са	
сформирани	 389	 групи	 с	
5316	ученици:	извънкласни		
занимания	 -	 252	 групи	 с	
4084	ученици;	дейности	за	
преодоляване	на	обучител-
ни	затруднения	-	137	групи	
с	1232	ученици.	По	българ-
ски	език	и	литература	-	77	
групи	 	 и	 по	 математика	
-	 44	 групи,	 като	 немалък	
брой	ученици	са	обхванати	
в	групите	и	по	двата	посо-
чени	учебни	предмета.
	 Постигната	 успевае-
мост	 по	 български	 език	 и	
литература	 -	 66,95%,	 а	 по	
математика	 -	 45,44%“,	 ко-
ментира	Георги	Маринов.
	 Според	 Лилия	 Дамя-
нова,	 държавен	 експерт	 в	
Министерството	 на	 обра-
зованието	 и	 науката,	 са	

постигнати	 целите,	 които	
са	 заложени	 да	 се	 моти-
вират	 децата	 чрез	 допъл-
нителни	 дейности	 да	 раз-
виват	 способности.	 Освен	
това	 в	 целия	 този	 процес	
участват	 и	 родителите.	
Много	от	тях	изразяват	по-
ложителното	си	отношение	
към	 дейностите,	 които	 се	
извършват	в	училището.
			 „В	 национален	 ма-
щаб	 около	 80	 процента	
от	учениците	са	обхванати	
в	 този	 проект.	 Учениците	
проявяват	 интерес,	 защо-
то	 той	 дава	 възможност	
на	 децата	 да	 се	 изявят	
творчески,	 да	 мислят	 по	
различен	 начин,	 в	 една	
по-различна	 среда.	 Общу-
ва	 се	 по-свободно	 между	
ученици,	учители	и	родите-
ли.	 Важно	 е	 да	 накараме	
родителите	да	се	чувстват	
спокойни	за	децата	си,	че	
се	 развиват	 добре,	 с	 по-
мощта	на	учителите.
	 Този	 проект	 даде	 въз-
можност	 учениците	 да	 ви-
дят	учителите	в	друга	свет-
лина.	 По	 друг	 начин	 уче-
ниците	 възприемат	 един	
учител,	 когато	 общуват	 в	
неформална	 среда,	 тогава	
когато	 ученикът	 не	 е	 за-
висим	от	учебната	програ-
ма,	от	учебника	и	учителят	
не	 бърза,	 защото	 часът	
свършва.	Този	проект	даде	
възможност	точно	на	тако-
ва	 творчество,	 свободно	
общуване	 между	 деца	 и	
учители,	 даде	 им	 възмож-
ност	да	се	отпуснат,	да	се	
опознаят.	 Родителите	 са	
присъствали	на	представи-
телните	изяви	по	проекта.	
Те	 са	 доволни	 от	 резул-
татите.Министерството	 ра-
боти	 по	 подобен	 проект,	
когато	 сме	 готови	 ще	 съ-
общим	какъв	точно	е	той“,	
допълни	тя.

10 648 ученици от оáлàñттà ñà 
учàñтвàли в проектà „Твоят чàñ”

РОсиЦа РадкОва
нч ”св.кЛимент 

ОхРидски-1899” сеЛО 
сенник

	 На	 5	 октомври	 в	 Бъл-
гария	 и	 още	 над	 100	 дър-
жави	 по	 света	 се	 отбе-
лязва	Деня	на	учителя.	По	
този	 повод	 празнувахме	
на	 корабчето”Русчук”,	 за-
едно	 с	 представители	 на	
НЧ	 ”Светлина-1910”	 Хире-
во.	 По	 време	 на	 едноча-
совия	панорамен	круиз	по	
река	Дунав,	музикално-по-
етична	 програма	 изнесо-
ха	 Еленка	 Райкова,	 Кунка	
Василева	 и	 Цвята	 Димо-
ва.Песните	 и	 стиховете	
бяха	 подарък	 за	 учители-
те	 Анка	 Петрова,Ангелина	
Сомлева,Стефка	 Кръстева	
и	Ценка	Калоянова.
	 „…Учителите	 всеки-
дневно,	 всеотдайно	 и	 не-
уморно	 изграждат	 духов-
ната	крепост	на	знанието.	
Те	 се	 борят	 с	 кризата,	
но	 не	материалната,	 а	 по	
тежката	–	духовната!	Те	са	
тези,	които	ни	помагат	да	
вървим	 по	 пътя,	 по	 който	
сме	 тръгнали,	 за	 да	 ста-
нем	 истински	 пълноцен-
ни	 хора.	Те	 са	 принудени	
да	 преподават	 в	 овехтели	
класни	стаи,	с	не	особено	
добра	 материално-техни-
ческа	база	и	без	почти	ни-
какви	нагледни	материали,	
но	въпреки	всичко	го	пра-
вят	с	жар	и	всеотдайност.	
	 ...В	 живота	 на	 всеки	
от	 нас	 има	 поне	 двама	
учители,	 оставили	 ярка	
следа,	 дали	 много	 повече	
от	 поредната	 оценка	 за	
срока.	 Хора,	 които	 никога	
няма	 да	 забравим	 и	 на	
които	дължим	много,	които	
са	 допринесли	 не	 малко	
за	 изграждането	 ни	 катo	
личности!	 Първият	 е	 учи-

телят,	 който	 запалва	 ис-
крата!	Може	да	преподава	
литература,	 история,	 чужд	
език,	 химия	 или	 музика…
всъщност	това	няма	значе-
ние.	По-важното	е,	че	точ-
но	 този	 Човек	 преподава	
предмета	си	с	жар	и	отда-
деност,	 които	разпалват	в	
сърцата	 любов	 към	 точно	
тази	област	на	изкуството	
или	науката.	
	 Този	 учител	 вдъхновя-
ва!	 Показва	 кои	 са	 голе-
мите	 цели,	 към	 които	 да	
се	стремим	и	ни	помага	да	
ги	достигнем.	А	веднъж	от-
крили	 „своето	 място“	 мо-
жем	 да	 се	 развиваме,	 да	
се	 стремим,	 да	 постигаме	
успехи.	
	 Вторият	 учител,	 греещ	
в	спомените	ни	е	този,	по-
дал	ръка	в	труден	момент.	
Тук	малко	се	измествам	от	
конкретната	 тема	 за	 пре-
подаването	 и	 се	 съсредо-
точавам	 върху	 същинския	
образ	 на	 добрия	 учител	 –	
да	бъде	Човек.	Този	учител	
вдъхва	 доверие,	 подкре-

пя,	 насърчава,	 съветва...	
и	 също	 преподава,	 освен	
отредените	по	учебен	план	
уроци	и	онези	най-	истин-
ските	–	житейските!	
Това	са	те	–	героите	на	съ-
временна	България!	Днеш-
ните	учители-	будители!	
	 Поздрав	 към	 учители-
те	 отправи	 и	 капитанът	
на	 корабчето:„...Български	
учители-съвременни	 бъл-
гарски	 будители,	 които	
„създавате	човеци”,	от	ру-
мънския	бряг	е	тръгнал	па-

рахода	“Радецки“	заедно	с	
четата	на	Христо	Ботев	за	
България.	Нека	заедно	из-
пеем	 популярните	 стихове	
на	Иван	Вазов,	превърна-
ли	 се	 впоследствие	 с	 па-
триотична	 песен:	 „Тих	 бял	
Дунав	 се	 вълнува,весело	
шуми,и	 „Радецки“	 гордо	
плува	 по	 златни	 вълни“…
Нека	 днес,	 сведем	 глави	
пред	 подвига	 на	 геройски	
загиналите	 учители	 и	 бла-
годарим	за	безценния	дар-
свободата!”

Нà екñкурзия по Дунàв ñ музикàлно-
поетичнà проãрàмà зà Деня нà учителя
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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, 19]
ФирМа сЪБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[23, 21]
сЪБарянЕ и почиства-
не на стари сгради - тел. 
0893/390-253. [23, 21]

рЕМонТ на покри-
Ви. Тел. 0889/129-
755 [33, 17]

Бригада изВЪршВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи, тенекеджийски и 
бояджийски услуги - тел. 
0899/638-875. [17, 15]
скЕлЕ под наем - тел. 
0887/131-311. [16, 8]

Топлоизолация - 
справки на тел. 0887/131-
311. [33, 15]
рЕМонТ на стари по-
криви, направа на нови, 
хидроизолация, дренаж, 
саниране, улуци и др. - 
справки на тел. 0895/810-
504. [27, 12]
коФраж, БЕТон, армату-
ра - тел. 0887/35070-39. 
[12, 10]
кЪрТи, проБиВа, изхвър-
ля - тел. 0895/70-70-50. 
[12, 10]
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [14, 4]
рЕМонТ и направа на 
покриви от А до я, то-
пло- и хидроизолация, те-
некеджийски услуги бър-
зо и качествено - тел. 
0888/020-187. [17, 6]

подпорни сТЕни, дре-
наж, покриви, вътрешни 
ремонти - тел. 0897/390-
194. [17, 6]
кЪрТи, проБиВа, извоз-
ва - тел. 0878/428-125. 
[28, 5]
рЕМонТ на покриви, улу-
ци и обшивки на комини - 
тел. 0893/205-204. [11, 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.
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0877/770-102. 
[24, 21]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [13, 5]

БоядисВанЕ, шпак-
лоВанЕ, изолация - тел. 
0889/930-948. [5, 4]
БояджиЙски услуги - 
тел. 0899/050-080. [11, 4]

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, 4]

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.
оградна МрЕжа произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени се пред-
лагат на тел. 066/80-85-
39.

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

коМини
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
коМиноЧисТаЧ  - 
0889/177-737.

коМиноЧисТаЧ - 30 лв. 
- справки на тел. 0894/52-
52-58.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
Вик МонТаж - справки 
на тел. 0882/407-493. [14, 
14]

ТЪрсЕнЕ на Вода
оТкриВанЕ на  Вода. 
Определяне на дълбочи-
на и дебит на откритата 
водна жила! За контакти: 
0897 548 928 [15, 5]

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 про-
зорЕЧни сисТЕМи 
REHAU - справки на 
тел. 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 16]

израБоТка и МонТаж 
на AL и PVC дограМа на 
конкурентни цени. Справ-
ки на тел. 0895/768-044. 
[13, 6]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [4, 3]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 4]

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

градини, БасЕЙни

ландшаФТЕн ди-
заЙн, оФорМлЕниЕ 
и изпЪлнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни 
и езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

поЧисТВанЕ
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на мокети и 
дивани от врата до врата, 
почистване на автотапице-
рии - тел. 0893/834-708. 
[11, 6]
пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 9]

градински услуги
градински услуги - 
тел. 0899/140-254. [17, 
13]

косЕнЕ
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0893/204-909. [28, 14]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 17]
косЕнЕ - тел. 0899/140-
254. [23, 12]
коси, поЧисТВа дворо-
ве - тел. 0897/44-22-82. 
[5, 4]

услуги
раБоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тава-
ни, изкопни работи, строи-
телно-ремонтни услуги. Ха-
малски работи, пренасяне 
на багаж.  Тел. 0892/326-
344.
коВаЧ - 0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[22, 6]
рязанЕ на опасни дър-
вета - тел. 0894/602-701. 
[20, 12]
заВарЪЧни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 3]
МЕТалооБраБоТВаЩи 
услуги - тел. 0889/619-
337. [11, 3]

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

ноВо сТроиТЕлсТВо
ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ОФЕРТИ
продаВа гаражи

Русевци, 23м2 12 500 лв
Баждар, 21 м2 9 100 лв
продаВа апарТаМЕнТи

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

жи, гараж 29 м2 , таван 65 000 лв
3 ст., Тлъчници, 98 м2, ет.5/5 44 157 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 137 000 лв
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3 ст., Колелото, 111 м2, ет.2/5 64 600 лв
3 ст., Колелото, 74 м2, ет.3/5 64 000 лв
3-ст.,Ш.мост,88 м2 ет.3/8, за ремонт,газ 63 000 лв
3-ст.,Ш.мост, 105 м2,етаж от къща, след 
ремонт,газ+гараж+едностаен 39 м2,  157 000 лв
3-ст., Център, 87 м2, ет. 4/4 53 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 26 500 eu
3-ст., Д. Дянко, 86м2, ет.5, за ремонт 43 000 лв
3-ст., ИЦ, 80 м2, ет. 1, за ремонт 56 600 лв
продаВа кЪЩи, ЕТажи 

Колелото, 2-ет., 306м2 РЗП, 413м2 двор, гараж, 

стопанска постройка 156 600 лв
Бичкиня, 2-ет., 306м2 РЗП, 410м2 двор 646 м2 , 
гараж, стопанска постройка 65 600 лв
Радичевец,2 къщи, 67м2 ЗП,двор 324м2 15 315 eu
Боженци, 140 м2 РЗП, двор 700 м2 56 000 eu
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Пенчевци, стара, с плочи, двор 1361 м2 65 000 eu
Драгановци, 3 спални+бани, двор 920м2 91 000 лв
Козирог, с плочи, ст. постр., 1385 м2 16 000 eu
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 90 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Борово, 2-ет., РЗП 106 м2, за основен ремонт, 
или събаряне, двор 192 м2 11 200 лв.
Велчевци, 2-ет., РЗП 250 м2, за основен ремонт, 
панорама, двор 539 м2 33 200 лв
Стойчовци, 130-годишна къща, отлична реставра-
ция, обзаведена  двор 2739 м2 172 200 лв
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 139 500 eu
Къща на 3 км от Центъра ,240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 188 000 eu
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 115 000 eu
Кметовци, 2-ет.на, двор 1007 м2  126 000 eu
Стойковци, лок. парно,190м2 РЗП, юг 220 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu

продаВа парцЕли
Борово, 542м2, газ 7 617 eu
Борово, 192м2, стара сграда 5 600 eu 
Тончевци, 1052м2 8 500 eu
Шенини, 480 м2, с подобрения 20 000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 27 200 лв
Гачевци, УПИ, 1033 м2, до река 16 200 лв
Войново, УПИ, 949м2, изглед -язовира 16 900 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Борово, УПИ, 503 м2,  16 900 лв
Горни Бакойци, УПИ, 720 м2,  7 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Думници, 1011 м2 19 600 лв
Гайтани, 1176 м2, с проект 12 100 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново,до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг, бунгало, ток, 
вода 17 600 eu
Чехлевци, 1333 м2 + стара къща 11 000 лв
Чехлевци, 812 м2, трифазен ток 6 400 лв
Шести участък, УПИ, 286 м2 32 225 еu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Чехлевци, 500 м2 + бунгало 5 500 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Драгановци, УПИ, 2085 м2, ъглов 17 600 лв
Зелено дърво, 857 м2  договаряне
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9 000 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu

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

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

Тлъчници, УПИ 323 м2 7 500 лв

Тлъчници, УПИ 248 м2 9 900 лв
БизнЕс иМоТи

Произв. сграда 105 м2, отстъпено право на 
строеж, в центъра 27 000 eu
Дърводелска фабрика, Млечево 166 000 лв
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320 м2 дог.
Сграда, склад и рампа, 587 м2 234 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 389 000 лв
Ид. център, нощен клуб 80 м2 39 000 eu
Ид. център, търговски комплекс, ресторант и офи-
си, обзавеждане - 1200 м2 630 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu

ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
даВа под наЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 500 лв
Център, офис, 59 м2, след ремонт 380 лв
Адм. център, офис - 110 м2 550 лв
Адм. център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪрси 
под наЕМ

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

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

ПЛ. вЪЗраЖДаНЕ 5  066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240
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EДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Градище, ет. 3, 40м2, монолит 21 000 лв
Бичкиня, тухла, 50 м2  26 000 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност се продават на тел. 
0888/447-096 [11, 10]
кЪЩа В село Музга с 1 
дка овощна градина се 
продава на тел. 0894/780-
150. [15, 10]
нЕдосТроЕна кЪЩа с 
парцел от 1 дка в кв. Ру-
севци се продава на тел. 
0876/260-258. [22, 10]
кЪЩа с двор на 5 км 
от центъра, в близост до 
Узана, се продава на тел. 
0877/474-580. [12, 9]
гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [22, 6]
апарТаМЕнТи В цен-
търа, ново строител-
ство, се продават на тел. 
0887/803-414. [22, 6]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 11]
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, 9]

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, 4]

кЪЩа В Габрово с гараж 
и дворно място се прода-
ва на тел. 0885/53-56-68. 
[12, 6]
апарТаМЕнТ В комплекс 
„Стефан Караджа“ се про-
дава на тел. 0896/349-
417. [14, 6]
Вила ВЪВ вилна зона 
село Райновци - две стаи, 
кухня, килер, 1/2 овощна 
градина - ябълки, круши, 
праскови, вишни, орехи, 
арония, смокини, се про-
дава на тел. 0988/99-13-
50. [5, 5]
апарТаМЕнТ - 77 кв. м, 
кв. Палаузово, цена: 40 
000 лева, се продава на 
тел. 0876/461-660. [11, 5]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [14, 4]

парцЕл на главния път 
Габрово - Севлиево (до 
Коня) се продава на тел. 
0892/484-602. [13, 4]
ЕТаж оТ кооперация на 
Шивара се продава на тел. 
0896/711-161. [8, 2]
дВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент в кв. Бичкиня 
за 27 000 лева се прода-
ва на тел. 0895/175-537. 
[5, 3]
Малка Вила до 10 км 
от Габрово, масивна, се 
продава на тел. 0897/91-
71-68. [11, 2]
гарсониЕра - луксозна, 
на Младост се продава на 
тел. 0888/234-179. [6, 3]
ТухлЕн гараж с доку-
менти, ток, вода в кв. Бич-
кинята се продава на тел. 
0893/697-726. [4, 2]
парцЕл В кв. Шенини - 
500 кв. метра, със стопан-
ска постройка, трифазен 
ток и вода, се продава 
на тел. 0898/419-337, 
0898/308-285. [3, 2]
апарТаМЕнТ срЕЩу Те-
атъра се продава на тел. 
0899/893-350. [11, 2]
парцЕл В индустриална 
зона север, 765 кв. м, 
подходящ за производ-
ствено или складово по-

мещение, се продава на 
тел. 0888/309-508. [3, 2]
апарТаМЕнТ - 68 кв. м, 
тухла, на бул. „Трети март“ 
№ 29 се продава на тел. 
0890/592-948, 0895/007-
837. [11, 3]
кЪЩа на два етажа се 
продава на тел. 0877/495-
955. [2, 2]

иМоТи даВа под наЕМ
гараж на ул. „Студент-
ска“ 7 се дава под наем 
на тел. 0888/99-55-31. 
[11, 3]

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, 9]

МясТо за фасадна ре-
клама на ул. „Радецка“ 
се дава под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 15]
поМЕЩЕния за офиси в 
центъра, ул. „Радецка“ 4, 
се дават под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 15]

поМЕЩЕниЕ В идеален 
център - 50 кв. м, за ма-
газин, офис се дава под 
наем на тел. 0878/370-
640. [11, 7]
гарсониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0896/640-
697. [22, 10]
жилиЩЕ даВа под наем 
тел. 0890/525-319. [5, 5]
гараж В кв. Борово се 
дава под наем на тел. 
0899/194-874. [5, 3]
Магазин В кв. Борово 
се дава под наем на тел. 
0899/194-874. [5, 3]
апарТаМЕнТ В кв. Голо 
бързо изгодно се дава под 
наем на тел. 0876/336-
380. [11, 3]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/515-080 [26, 6]
поМЕЩЕниЕ, аВТосЕр-
Виз се дава под наем на 
тел. 0878/929-080. [26, 6]
кЪЩа на Варовник се 
дава под наем на тел. 
0888/234-179. [6, 3]
апарТаМЕнТ за работ-
ници се дава под наем на 
тел. 0888/234-179. [6, 3]
складоВо поМЕЩЕниЕ 
- 150 кв. м, се дава под 
наем на тел. 0888/234-
179. [6, 3]

дВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
обзаведен, в идеален цен-
тър се дава под наем на 
тел. 066/87-61-08. [6, 2]
гараж В кв. Сирмани 
се дава под наем на тел. 
0887/265-095. [12, 2]
апарТаМЕнТ - 116 кв. м, 
тухла, обзаведен, в центъ-
ра на Габрово, се дава под 
наем на тел. 0897/556-
676. [11, 3]
ТрисТаЕн нЕоБзаВЕдЕн 
апартамент, след основен 
ремонт, кв. Русевци, цена: 
300 лв., се дава под наем 
на тел. 0884/14-99-64. 
[25, 2]
оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [26, 1]

ТЪрси под наЕМ
оБзаВЕдЕн апарТаМЕнТ 
с ТЕЦ се търси под наем 
на тел. 0896/847-302. [3, 
2]

иМоТи купуВа
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в района на кв. Голо бър-
до, Еса се купува на тел. 
0896/77-10-77. [11, 5]

поМЕЩЕниЕ за офис се 
купува на тел. 0888/974-
845. [14, 14]
сЕлски иМоТ (къща) в 
района около Габрово се 
търси на тел. 0890/136-
176. [14, 12]
ЕВТина кЪЩа, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. [22, 
21]
дВусТаЕн/ТрисТаЕн 
апарТаМЕнТ, в много до-
бро състояние, в района 
на Бичкиня или Палаузово 
търси тел. 0878/400-651, 
след 17.30 часа. [3, 3]
апарТаМЕнТ - тухла, 2-3 
етаж, до 30 000 лв., пла-
ща веднага, се купува на 
тел. 0888/317-413. [8, 3]

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, 6]
зЕМЕдЕлски зЕМи, 
включително идеални 
части, се купуват на тел. 
0886/33-14-15. [26, 12]

ноЩуВки
ноЩуВки сЕ предлагат на тел. 0896/640-697. [22, 
10]
ноЩуВки В центъра се предлагат на тел. 0878/515-
080. [26, 6]
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уроци, 
МаТЕМаТика II - XII 
клас - Пламен Румпалов, 
справки на тел. 0898/281-
163. [11, 6]

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 „алФа-
МЕТал“ провежда курсо-
ве за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62.
Мцспос „алФа–МЕТал” 
ЕООД организирA курс 
за охраниТЕли - Физи-
ЧЕска 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, 5]

уЧЕБЕн цЕнТЪр „оп-
ида 88“. курсоВЕ за 
каТЕгории а1, а, В, 
с, сЕ, D. Курсове по 
Наредба 41 - карта за 
квалификация на вода-
ча (превоз на товари 
и пътници), Наредба 
40 - превоз на опасни 
товари (ARD), Наред-
ба 36 - провеждане 
на психологически 
изследвания. Справ-
ки на тел. 067/534-
900, 0898/883-358, 
0888/325-413 [33, 17]

лЕкари
д-р гЕорги ТаБакоВ 
- оЧЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки 
и твърди контактни лещи 
- понеделник до петък - 
от 9 до 18 ч.; събота и 
неделя - след уговорка на 
тел. 066/80-32-37
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 удос-
ТоВЕрЕния.

д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕриЧЕски БолЕсТи, 
ЕсТЕТиЧна дЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и пе-
тък 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 - тел. 0888/544-
046.

зЪБолЕкари
сТоМаТологиЧЕн ка-
БинЕТ д-р ТаТарлиЕВ 
- гр. Габрово, ул. „Зе-
лена ливада“ 26. Работа 
със Здравната каса. Без-
платен преглед. Справки 
на тел. 0896/349-417, 
066/85-41-85. [24, 11]

раБоТа прЕдлага
заВЕдЕниЕ ТЪрси по-
мощник-кухня. Справки на 
тел. 0876/463-627. [22, 
17]
МЕБЕлна ФирМа „Фо-
реста Мебел“ търси да 
назначи Проектант, Ме-
белисти, Монтажници. гр. 
Габрово, тел. 0886/332-
968. [33, 30]
ФирМа ТЪрси дърводел-
ци - абрихт, циркуляр. До-
бро заплащане. Справки 
на тел. 0888/935-085. [14, 
14]
МЕхана „послЕдЕн 
грош“ набира сервитьор-
ки/ сервитьори, готвач/ 
готвачка и миячка. Всич-
ки длъжности може и по-
часово. Много добро за-
плащане. Справки на тел. 
0884/551-134. [12, 12]
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, 11]
Магазин за хранител-
ни стоки в квартал Дядо 
Дянко търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0888/80-63-10. [22, 15]
ФирМа „Йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 9]

гоТВаЧ/ка, при добро 
заплащане, се търси на 
тел. 0887/671-848. [24, 
15]
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, 
5]
ФирМа ТЪрси жени за 
работа в производствен 
цех. Добро заплаща-
не. Трисменен режим на 
работа. Справки на тел. 
0879/916-356. [6, 5]
МаникЮрисТка сЕ тър-
си на тел. 0894/782-267. 
[11, 7]
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, 
12]
ФирМа „БалЕя Груп“ 
търси да назначи шофьор 
на зърновоз. Телефон за 
връзка: 0887/297-951. 
[26, 11]
поддрЪжка сЕ търси на 
тел. 0888/14-73-22. [11, 
6]
сТроиТЕлна ФирМа 
„S&S EXPERT“ набира ра-
ботници с опит в строи-
телството. Справки на тел. 
0876/969-201, 0897/759-
795. [11, 11]

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

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0898/43-
10-16. [30, 12]
опЕраТор за зареждане 
на автомобили се търси на 
тел. 0898/820-072. [11, 6]
жЕна за почистване с 
опит се търси на тел. 
0877/735-400. [11, 10]
„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, 4]
ФирМа „дино“ търси ог-
няр и шивачки. Справки на 
тел. 0894/494-277. [13, 5]
раБоТник за храсторез 
и резачка се търси на тел. 
0888/147-322. [11, 5]
ФирМа ТЪрси да назначи 
шлифовчици на санитарна 
арматура. Справки на тел. 
0888/109-081. Имейл ад-
рес: ivanov_i_ivanov@mail.
bg. [21, 4]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [14, 8]
ФирМа за производство 
на столове търси дърво-
делци. Справки на тел. 
0876/37-77-80, 0887/39-
62-88. [12, 3]

ФирМа наБира по-
ЧисТВаЩ пЕрсонал 
с опиТ за МоБилни 
групи. Високо ВЪз-
награждЕниЕ. Справ-
ки на тел. 0892/24-67-
67. [10, 3]

ФирМа „аеМес“ наби-
ра шивачки - оверлог, по-
кривна; гладачки. Стартова 
заплата: 600 лв. (нето), 
1/2 от разход за транс-
порт и допълнителни бо-
нуси. Телефон за връзка: 
0895/442-887. [22, 8]
МЕхана „гаБЪра“ търси 
помощник-готвач. Справ-
ки на тел. 0897/974-704. 
[11, 6]
консулТанТи ТЪрси тел. 
0897/219-833. [11, 5]
ФирМа ТЪрси мебелист 
и монтажник. Справки на 
тел. 0898/626-781 [24, 5]
доБри гоТВаЧи/ки, 
чистачки, миячки, серви-
тьорки се търсят на тел. 
0899/957-006 [22, 5]
ФирМа ТЪрси стругар, 
може и пенсионер. Теле-
фон за справка: 0888/455-
794. [7, 3]
шоФьор с категория 
„С+Е“ за постоянна работа 
се търси на тел. 0876/232-
333. [11, 3]
оБЩ раБоТник за ма-
шинна мазилка се търси на 
тел. 0878/270-135. [11, 4]
„Мина ЕлиТ“ търси слад-
кар/ка, може и без опит. 
Справки на тел. 0878/598-
133. [5, 3]
МЕхана ТЪрси помощ-
ник-кухня - тел. 0888/310-
981, 0887/002-030. [11, 3]
хоТЕл ТЪрси да назна-
чи камериерка. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 2]

„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, 3]

МЕхана ТЪрси да на-
значи сервитьор/ка. За-
плата: 700 лева. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [12, 3]
поМоЩник-кухня ТЪр-
си 0887/002-030. [11, 3]
каМЕриЕрка сЕ търси на 
тел. 0887/002-030. [11, 3]
сЕрВиТьор/ка ТЪрси  
тел. 0887/002-030. [11, 3]
продаВаЧка-консул-
ТанТ В магазин за храни-
телни стоки, със стаж, се 
търси на тел. 0897/954-
247. [11, 2]
ФирМа ТЪрси шивачка и 
шлайфист, ръчен шлайф. 
Справки на тел. 0888/201-
202- [20, 3]
пицария „Мания“ търси 
пицари. Справки на тел. 
0899/133-262. [11, 2]
ФирМа оТ отрасъл „Ма-
шиностроене“ търси помо-
щен работник. Справки на 
тел. 0876/11-77-48. [11, 2]
оБЕкТ прЕдлага работа 
за пенсионер - помощ-
ник за нощна смяна - тел. 
0888/619-617. [3, 2]

раБоТа ТЪрси
градинарска раБоТа си 
търси тел. 0897/242-516. 
[8, 5]

грижа за Болни
глЕдаМ Болни хора - 
тел. 0896/142-872. [2, 1]

сЧЕТоВодсТВо
сЧЕТоВодна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - счетовод-
ни услуги, годишно приключване, данъчни декларации 
- справки на тел. 066/804-066

даВа заЕМ
крЕдиТи - тел. 0897/219-833. [24, 21]
заЕМ днЕс - тел. 0898/970-820. [11, 3]
пари на заем от 200 лв. до 5000 лв. се дават на тел. 
0879/189-941. [3, 2]

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
Малки лоВни кучета на 40 дни се продават на тел. 
0890/371-977. [6, 4]
подаряВаМ Едногодишно светлокафяво куче-
охранител - справки на тел. 0899/87-93-93 - Иван. 
[2, 1]

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

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задоЧници

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

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

сИлНИте ИзБИРАт 
сИлНИ пАРтНьОРИ!

продаВа Машини
ТриФазна ярМоМЕл-
ка - 3 kW, 2400 оборо-
та, се продава на тел. 
0889/569-091. [3, 1]

продаВа МаТЕриали
ТрЪБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 21]
каМЕнни плоЧи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 21]
цигли, капаци, остъ-
клена дограма много из-
годно се продават на тел. 
0885/788-569. [11, 4]
плоЧи сЕ продават на 
тел. 0895/254-704. [2, 2]
хуБаВи дЪрВЕни под-
пори се продават на тел. 
0898/807-336. [6, 2]
лаМарини за покрив - 8 
лв./бр., се продават на 
тел. 0878/584-641. [3, 2]

продаВа оБзаВЕжданЕ
инВЕрТорЕн радиаТор 
„Tesi“, газова печка на 
кюнци, маса - елипса, 
90/160, много добре за-
пазена, се продават на 
тел. 066/82-30-77 - Хри-
стова. [3, 3]
хладилни ВиТри-
ни се продават на тел. 
0894/302-366. [5, 3]
пЕралня ,  Фурна , 
единично легло, спал-
ня се продават на тел. 
0879/080-862. [4, 3]

каМина с водна риза - 
24 kW, за 350 лв. се про-
дава на тел. 0878/584-
641. [3, 2]
ЧугунЕн радиаТор се 
продава на тел. 0877/495-
955. [2, 2]
радиаТор - смядо-
вски, се продава на тел. 
066/82-44-19. [3, 1]
ФризЕр „лЕБхЕр“ - пет 
чекмеджета, подвижен 
климатик „Санг“ се прода-
ват на тел. 0882/098-270. 
[3, 1]
МЕТални ВраТи се про-
дават на тел. 0895/460-
288. [8, 2]

продаВа разни
сТационарЕн дЪрВЕн 
фургон за 620.00 лв. се 
продава на тел. 0878/960-
469. [6, 3]
ЧугунЕни радиаТори и 
цистерна за нафта - от-
лична, се продават на тел. 
0885/500-500. [11, 6]
ТЕлЕшко МЕсо се про-
дава на тел. 0988/990-
288. [11, 5]
ФиникоВа палМа - 30 
г., се продава на тел. 
0878/651-615. [11, 5]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [11, 3]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0899/688-
841 - Горна Росица. [20, 2]
цЕнТроФуга за мед се 
продава на тел. 0988/812-
361. [5, 3]

жиВоТни продаВа
агнЕТа, ярЕТа, овце - за-
клани, се продават на тел. 
0878/513-650. [12, 11]
БикоВЕ и агнета се про-
дават на тел. 0878/612-
630. [11, 5]
кози, ярЕТа, пръч и 
овен се продават на тел. 
0877/983-204. [12, 9]
пЕТ кози се продават на 
тел. 0887/436-223. [11, 
5]

сВиня - 250 кг, се про-
дава на тел. 0898/760-
208. [11, 3]
оВцЕ-МаЙки сЕ прода-
ват на тел. 0899/726-607. 
[5, 3]
оВЕн и кози се продават 
на тел. 0897/950-337. [3, 
1]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [12, 11]

храна за жиВоТни
разнооБразна храна 
за гълъби - Габрово, кв. 
Лъката, зад Полицията, 
магазин за фуражи, тел. 
0878/240-506. [12, 6]
царЕВица, ЕЧЕМик и 
пшеница се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 
3]

купуВа оБзаВЕжданЕ
сЕкция за дневна и TV 
бар се купуват на тел. 
0896/210-901. [2, 2]

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, 21]
сТаринни прЕдМЕТи, 
стари броеници и гердани, 
монети, часовници, писал-
ки, саби и друг антик-
вариат се купува в блок 
„Чайка“, вх. Г - партер, 
центъра, тел. 0889/211-
957. [5, 3]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [23, 21]
паркЕТ оТ дъб - соц., 
размер 5/35, 16 мм де-
белина, или бук - 6/35 
- 18 мм дебелина, по 4 
кв. м, се купува на  тел. 
0888/280-228. [3, 1]

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

нацЕпЕни дЪрВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
нацЕпЕни дЪрВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
„Мг-лЕс“ продаВа дърва 
за огрев - тел. 0887/547-
499, 0878/513-655.

гоТоВи нацЕпЕни дърва 
-  безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, дърва - ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.
дЪрВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
дЪрВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
пЕлЕТи сЕ продават на 
тел. 0988/838-198. [13, 7]

дЪБоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с  безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 250 до 400 лв. за 
тон - тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.
ноВ ЧугунЕн отоплите-
лен котел за твърдо го-
риво се продава на тел. 
0878/504-337. [4, 4]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 21]
гоТоВи дЪрВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [33, 21]

ТрЕпЕТлика на метър - 
55 лв., се продава на тел. 
0887/547-499. [33, 10]
дЪрВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 19]
дЪрВа за огрев - метро-
ви и нарязани, безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0896/735-859. [11, 8]
нацЕпЕни дЪрВа - 80 
лв., незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0886/652-152. [22, 13]
дЪрВа за огрев - на-
рязани, нацепени - тел. 
0896/828-147. [15, 11]
донБаски ВЪглиЩа, 
брикети и екобрикети - 
066/801-501. [14, 4]

„ФлинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети; 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Справки на тел. 
0898/690-606, 066/80-80-
53. [27, 5]
разпалки В чува-
ли се продават на тел. 
0887/328-036. [13, 5]
рЕжа дЪрВа на 7 лв. - 
справки на тел. 0899/050-
080. [11, 4]
рЕжа дЪрВа - справки на 
тел. 0899/278-396. [15, 3]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб. 
Доставка веднага. Тел. 
0893/511-154. [25, 2]

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 предлага на тел. 
0898/780-448

саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 20]
ТранспорТ с ГАЗ 53 - 
самосвал, 4 тона - тел. 
0893/494-650. [17, 14]
ТранспорТни услуги 
със самосвал - 3.5 тона, 
2.5 тона - тел. 0895/70-
70-50. [12, 10]
ТранспорТ с бус до 1.5 
тона - тел. 0898/760-616. 
[3, 3]
ТранспорТ с бус и пи-
кап - тел. 0879/080-862. 
[4, 3]
ТранспорТ с обемен 
бус, самосвал и работни-
ци - тел. 0878/428-125. 
[28, 5]
услуги с бус, ба-
гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [25, 2]

аВТоМоБили продаВа
ФиаТ МарЕа - 1996 г., 
газ-бензин, в добро със-
тояние, цена по споразу-
мение, се продава на тел. 
0897/963-053. [11, 11]
ФолксВагЕн джЕТа 
- 1990 г., в движение, 
платено всичко, се прода-
ва на тел. 0894/946-357. 
[22, 15]
опЕл агила - 2005 г., 
газ, за 1100 лева се про-
дава на тел. 0899/585-
566. [5, 5]
пЕжо 306 - 1.9 d, за 950 
лева се продава на тел. 
0899/585-566. [5, 5]

суБару джЪсТи - газ, 
1997 г., се продава на 
тел. 0878/651-615. [11, 
5]
лЕк аВТоМоБил Нисан 
Премиера на цена по спо-
разумение се продава на 
тел. 0893/466-395. [3, 1]

джипоВЕ
джип NISSAN X-TRAIL 
2,2; 136 к. с.; 4х4; 2006 
г.; пробег 196 000 км, се 
продава на тел. 0876/200-
595. [11, 2]

рЕМаркЕТа
рЕМаркЕ с регистра-
ция се купува на тел. 
0893/703-050. [10, 7]
ТурисТиЧЕско рЕМар-
кЕ се купува на тел. 
0896/635-015. [6, 4]

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

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. прЕдлага 
сЕрВизна дЕЙносТ и 
дЕноноЩна пЪТна по-
МоЩ. Справки на тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [14, 4]

под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМоБили под 
наЕМ сЕ даВаТ на 
ул. „Емануил Манолов“ 
28, справки на тел. 
0999/009-008.

 ВодораВно: Опасност. Офанзива. Олтар. Нар. Феодал. 
Арбанаси. Дали. Еде. Сана. Река. Пори. Етна. Авоари. Чела. Ви. 
Брандо (Марлон). Лесото. Роялистка. Досег. „Алек“. Нелсън. Ки. 
Експонат. Таин. Гал. Амини. Акино (Корасон). Срок. Трън. Кетле 
(Ламбер). „Натали“. Трас. Сауна. Седи. Кит. Патре. Смокинг. 
Ромеи. Апе. Анод. Игуасу. Невада. Ива. Спори. Куриер. Он. 
Намиб. Бов. Укроп. „Нед“. Демарх. Обиск. Мах. Тирада. Аборт. 
Сек. Родий. Теин. Агроном. Ромон. „Яме“. Индивид. Навои. Ум. 
Инкасатор. Мастило. 
 оТВЕсно: Упорство. Картинг. „Аналгин“. Албания. Смърт. 
Усмех. РНК. Астана. Лапина. „Рапид“. Сода. „Нана“. Билон. Спо-
соб. Тенис. Зора. Арсеник. Амур. Дикова (Маргарита). Схватка. 
Есте. Ибер (Жак). Мит. Етни. Онк. Татарин. Омар. До. Радан. 
Клуе (Жан). Еквадор. Бордеро. „Етиен“. Аву. Радон. Аки. Длан. 
Аспарух. Имам. Вафла. Лосион. Медик. Айова. Неи. Чесън. Асо. 
Аероб. Нос. Узо. Песен. Стека. Робот. Ит. Идеолог. Градини. Пи-
рея. Квадрат. Каолиново. Стимул. Алеи. Опилки. Гданск. „Немо“.    

отговори на сканди от бр. 231, 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 

05/10

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ С РАЗВЛ. ЦЕНТЪР THERME - 03.11., 43 лв
ОДРИН за 1 ден,24.11./1.12/8.12/15.12./22.12,40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ-12.10./16.12.,2 нощ.,от 129лв
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 03.11., 1 нощ., 125 лв.                                              
ИСТАНБУЛ - 2 нощ., 18.10./25.10/15.11., от 150 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 
КАВАЛА-СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.10., 3 нощ., 275 лв. 
О. КОРФУ - 5дни/3 нощ., зак.+веч., 17.10., 300 лв.  
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12., 3 нощ., 355 лв.                                                                  
НГ В ОХРИД - 29.12., 390 лв., НГ В КОРФУ - 29.12.,                                                           
357 лв. до 15.10., НГ В БУКУРЕЩ - 240 лв., НГ В 
БЕЛГРАД - 345 лв., ЗАГРЕБ - 514 лв., САРАЕВО - 494 
лв., НГ ОТ СОФИЯ В СКОПИЕ - 289 лв., БЕЛГРАД - 

306 лв., АЛБАНИЯ - 505 лв., ДУБРОВНИК - 579 лв., 
ВИЕНА - 504 лв., ПРАГА - 582 лв., РИМ-ВЕНЕЦИЯ-
ФЛОРЕНЦИЯ - 679 лв.  
НГ В ГЪРЦИЯ, СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ - 29.12.-
01.01., 3 нощувки - ТАСОС - 420 лв., КАВАЛА - 401 
лв., СОЛУН - 319 лв., АЛЕКСАНДРУПОЛИС - 550 лв., 
ХАЛКИДИКИ - 272 лв.
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., 
КЪДЖАЛИ-ПЕРПЕРИКОН-ТАТУЛ - 20.10.,79 лв.
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 сТандарТни масажи за 
сериозни хора на мой терен, те са 
много сочни, еротични  - Габриела, 
0895/039-942. [11, 4]
услуги на ниски цени предлага 
26-годишна - ниска, слаба, може и на 
мой или Ваш терен - тел. 0894/258-
646. [11, 10]
услуги за мъже - тел. 0885/885-279. 
[5, 3]

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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 продължава от стр. 1
На	 откриването	 ще	 при-
състват	много	от	авторите	
на	 творбите	 заедно	 със	
своите	родители.
	 Досега	 подобна	 обща	
изложба	 от	 националната		
детска	 асамблея	 е	 показ-
вана	в	салона	на	БНР	във	
Варна	и	Дома	на	хумора	и	
сатирата	в	Габрово.	Музей	
ДХС	 е	 неслучайно	 дома-
кин	 на	 школата	 –	 темати-
ката	 на	 първото	 издание	
на	 асамблеята	 беше	 кар-
навална.
	 Идеята	 на	 Ива	 Пенче-
ва	 е	 чрез	 тези	 гостуващи	
експозиции	 да	 се	 популя-
ризира	 идеята	 на	 нацио-
налния	проект	„Празнични	
докосвания	 в	 цвят	 и	 коп-
рина“,	 а	 чрез	 народните	
представители	 асамблеята	
да	стигне	до	повече	градо-
ве	в	страната.
	 Школата	 на	 Ива	 Пен-
чева	 е	 създадена	 през	
2005	 г.	 и	 досега	 през	 нея	
са	 преминали	 над	 2000	
деца.	 Нейните	 възпитани-
ци	 са	 носители	 на	 много-
бройни	национални	и	меж-
дународни	награди.	Акцент	
в	работата	е	докосването,	
възраждането	и	следване-
то	на	традициите.

Възпитàниците нà Ивà Пенчевà отивàт 
ñ „Коприненà прикàзкà” в пàрлàментà

Мъжкият	 отбор	 на	
„Чардафон“	 (Габрово)	 спе-
чели	втори	пореден	мач	в	
„А“	 Републиканската	 хан-
дбална	 група.	 След	 побе-
дата	над	„Фрегата“	в	Бур-
гас	с	27:24	преди	седмица,	
Христо	 Данаилов	 и	 съот-
борниците	му	надиграха	в	

зала	 „Орловец“	 и	 младия	
тим	на	„Локомотив“	(Горна	
Оряховица).	 Срещата	 за-
върши	при	резултат	32:26.

Габровският	 отбор	 во-
деше	 в	 резултата	 от	 пър-
вата	до	последната	минута	
на	 срещата,	 но	 това	 не	
означава,	 че	 мачът	 беше	

лесен.	 Воденият	
от	 треньора	 Йор-
дан	Димитров	тим,	
съставен	 от	 мом-
чета	 родени	 2000-
2002	година,	се	по-
стара	да	затрудни	
максимално	 дома-
кините	и	в	края	на	
втората	част	беше	
близо	до	изравня-
ването,	но	липсата	
на	концентрация	и	
опит	 във	 важните	
моменти	не	позво-
ли	на	„железнича-
рите“	 да	 измъкнат	
нещо	 от	 Габрово.	
„Чардафон“	 пък	
беше	 без	 осно-
вен	играч	-	Марио	
янчев,	 и	 негова-
та	 липса	 се	 усе-

ти.	Тимът	 беше	 и	 с	 много	
къса	 резервна	 скамейка	
за	този	мач,	но	успя	да	се	
справи	и	да	прибави	нови	
две	точки	към	актива	си.

Петко	 Петков	 реали-
зира	 първото	 попадение	
в	 мача,	 Михаел	 Иванов	

изравни,	 след	 което	 пос-
ледваха	 три	 безответ-
ни	 гола	 във	 вратата	 на	
„Локомотив“	 и	 от	 там	 до	
края	 „Чардафон“	 не	 из-
пусна	 водачеството	 в	 ре-
зултата.	 Пет	 минути	 пре-
ди	 почивката	 габровският	
тим	имаше	аванс	от	шест	
гола	 -	 17:11,	 но	 гостите	
успяха	 да	 запазят	 интри-
гата	 за	 втората	 част	 с	
три	 поредни	 попадения	 в	
края	 на	 полувремето,	 до-
шло	при	резултат	17:14.		В	
началото	 на	 втората	 част	
разликата	отново	достигна	
шест	 гола	 -	 22:16	 в	 40-та	
минута.	 „Локомотив“	 по-
степенно	започна	да	 топи	
пасива,	за	да	се	стигне	до	
гол	разлика	седем	минути	
преди	 края-	 26:25,	 а	 след	
това	 и	 27:26.	 Момчетата	
от	Горна	Оряховица	обаче	
не	издържаха	на	напреже-
нието,	допуснаха	грешки	в	
нападение,	от	които	дома-
кините	 се	 възползваха	 и	
със	 серия	от	 пет	 поредни	
попадения	 в	 минутите	 до	

края	си	осигуриха	победа-
та	с	32:26.

Димитър	 Петков	 беше	
най-резултатен	 за	 „Чарда-
фон“	 с	 8	 гола,	 по	 7	 пъти	
се	 разписаха	 Христо	 Да-
наилов	 и	 Петко	 Петков.	
За	 „Локомотив“	 10	 попа-
дения	 реализира	 Велимир	
Даскалов,	с	6	завърши	То-
дор	Калчев.

В	станалите	две	срещи	
играни	в	събота	се	получи-
ха	следните	резултати:

ХК	 "Добруджа"	 -	 ХК	
"Локомотив"	 (Варна)	 21:28	
(11:17)

ХК	 "Спартак"	 Варна	 -	
ХК	"НСА"	27:24(13:15)

В	следващия	кръг	„Чар-
дафон“	ще	гостува	на	НСА	
в	София.	Мачът	 е	 на	 21-и	
октомври.

"Чардафон": Георги Ни-
колов-5, Мирослав Денчев-4, 
Христо Данаилов-7, Цветелин 
Христов, Димитър Петков-8, 
Петко Петков-7, Пенчо Пен-
чев, Даниел Грозданов-1, Нико-
лай Цветков, Цветомир Цвя-
тков.

продължава от стр. 1
Това	бяха	Владислава	Ата-
насова	от	Русе,	Милен	Не-
дялков	 от	 Севлиево,	 Пла-
мена	 Пироева	 от	 Белене,	
Анатоли	Илиев	от	Трявна	и	

габровците	 Петър	 Петров,	
Захари	Илиев,	Калоян	Ко-
сев,	Иван	Терзиев	и	Васил	
Цвятков.	
	 В	Понза	отборът	беше	
подсилен	още	от	Снежана	

Петрова,	 Галина	Терзиева,	
Христофор	 Христов,	 Ма-
рияна	Войчева	и	Виктория	
Гатева.

Българският	 тим	 се	
представи	 на	 ниво	 и	 в	

четирите	 дисциплини	 и	
завоюва	 третото	 място	
в	 комплексното	 класира-
не	 по	 точки.	 Шампион	 в	
„Sprinters	 Olympics“	 	 ста-
на	 съставът	 на	 курортния	
испански	 град	 Кулера,	 за	
който	се	състезаваше	лич-
но	 кметът	 Жорди	 Майор,	
следван	 от	 тима	 на	 о-в	
Корсика.

Отборът	ни	взе	и	едно	
индивидуално	 отличие	 -	
бронзов	 медал,	 спечелен	
от	 Петър	 Петров	 в	 труд-
ната	 надпревара	 на	 скан-
динавско	ходене	(с	щеки),	
със	 старт	 на	 морското	
равнище	 и	 5	 километро-
во	 сериозно	 изкачване	
до	 най-високата	 точка	 на	
острова	 -	 Монте	 Ла	 Гуар-
дия.	В	планинското	бягане	
и	 колоезденето	 силно	 се	
представи	 Анатоли	 Или-
ев,	а	в	кану-надпреварата	
чудесна	 отборна	 работа	
демонстрираха	 Захари	
Илиев,	Петър	Петров,	Ми-
лен	Недялков	и	Христофор	
Христов.

Главни	 „виновници“	

за	 българското	 участие	 в	
„Sprinters	 Olympics“	 	 бяха	
Димитър	 Бенев	 и	 Кали-
на	 Христова	 от	Фондация	
„Европейски	 център	 за	

иновации,	 образование,	
наука	и	култура“	-	Габрово.	
Фондацията,	 съвместно	 с	
ПП	 „Българка“	 участва	 в	
проекта	 „Спринтерс“,	 съ-

финансиран	 от	 програма	
Еразъм	+	на	Европейския	
съюз,	 насочен	 към	 насър-
чаването	на	спорта	в	при-
родна	среда.	

Отáор от Гàáрово клàñирà Бълãàрия нà трето мяñто...

	 В	рамките	на	XIV	праз-
ник	на	тиквата	в	Севлиево	
ще	 бъде	 открита	 кулинар-
на	изложба	„Тиквени	изку-
шения“.	Участниците	в	нея	
ще	бъдат	разделени	в	два	
раздела	 и	 пет	 категории.	
Първото	 разделение	 на	
претендентите	за	изложба-
та	е	на	любители	и	профе-
сионалисти.	 Експонатите	
ще	се	оценяват	в	следните	
категории:	баница	с	тиква	

(тиквеник),	 печена	 тиква,	
други	 десерти	 от	 тиква,	
нетрадиционни	ястия	и	на-
питки	 от	 тиква	 (салати,	
туршии,	 супи,	 предястия,	
основни	 ястия,	 сокове	 и	
др.)	 и	 карвинг.	 Във	 вся-
ка	от	категориите	в	двата	
раздела	ще	бъдат	връчени	
по	три	награди,	а	заелите	
призовите	места	ще	полу-
чат	 и	 парична	 награда	 от	
50	 лв.	 Всички,	 желаещи	

да	участват	в	кулинарната	
изложба,	трябва	да	напра-
вят	 своята	 заявка	 до	 11	
октомври	нател.	 0675/3-07-
77,	важно	е	да	бъде	посо-
чена	 необходимата	 площ	
за	експониране,	а	издели-
ята	 ще	 се	 приемат	 на	 13	
октомври	 до	 9:00	 часа	 в	
парка	на	Хаджистояновото	
училище.	 Изложбата	 ще	
бъде	открита	на	13	октом-
ври	в	10:30	часа.

Кулинарна изложба „Тиквени изкушения“ на XIV празник на тиквата

Екñпонàтите ще áъдàт оценявàни 
в пет кàтеãории и двà рàзделà

11 окт. – Откриване на панаира 
17:30 - Откриване на Севлиевския есенен пана-
ир с концерт на дует „Ритон“
12 окт. – Откриване Празника на тиквата
10:00 – Турнир по стрийтбол  
10:30 – Карвинг на открито-„Дандолови къщи“
11:00 - Откриване на оранжев кът - Мулти-
функционално игрище в ж. к. Митко Палаузов 
15:00 – Пътуваш фестивал "Улицата" гостува 
на Севлиево – ул. „Христо Спиридонов“
17:00 - Откриване на изложби „Тиква най-..., 
най-…“ и „Тиквени фантазии“ - Общината
17:30 – Концерт на Мая Нешкова и Кирил Ико-
номов - панаирна естрада
19:00 – Запалване на тиквените светлини 
19:10 - Концерт на „Оратница“ -пл.„Свобода“
19:00 - 24:00 - „Нощ в музея” – отворени 
врати - Хаджистояново училище  и „Нощ в 
галерията”  ГХГ „Асен и Илия Пейкови”
13 октомври 
10:30 – Тиквено парти: Откриване на кулинар-
на изложба и награждаване - пред Хаджисто-

яновото училище. Вкусно похапване от Тикве-
ника–рекордьор пред „Севлиево Плаза“
Кулинарна надпревара на шеф - готвачи - пло-
щад „Свобода“
Крем-супа от тиква за всички - кулинарно шоу 
на Ути Бъчваров - площад „Свобода“ 
12:30 - Открита сцена 
13.00 - Награждаване на победителите в 
националния фотоконкурс „Бъди вдъхновение“ 
14:00 - Северняшки гайтани - „Дан Колов”
15:00 - Жива картина от тикви -пл. „Свобода“
16:30 - Концерт на „Северняшки гайтани“ 
17:30 – Концерт на Гуна Иванова, Ива и Велис-
лава Костадинови - Панаирна естрада
19:00 - Концерт на „Мери бойс бенд“ и Нощ на 
фенерите - площад „Свобода“
14 октомври Петковден – Ден на Севлиево
8:00 - Литургия за света Петка в храмовете 
10:30 - Ритуал по издигане на знамената - 
11:00 - Тържествена сесия на ОбС 
11:00 - Концерт на "Алкаумия" и Ансамбъл 
„Развитие“, Севлиево - площад „Свобода“

ПРОГРАМА  ПРАЗНиЦи НА СеВлиеВО - 2018

	 Отборът	 на	 „янтра	
Габрово“	 записа	 трета	 по-
редна	 победа	 в	 Северо-
западната	 Трета	 лига.	 В	
среща	от	IX-я	кръг	на	пър-
венството	габровският	тим	
надигра	 категорично	 като	
гост	 заемащият	 последно-
то	 място	 във	 временното	
класиране	тим	на	„Левски	
2007“	от	град	Левски.		
 Избраниците	 на	 тре-
ньора	 Петър	 Кръстев	 ре-
шиха	всичко	още	в	първия	
половин	 час	 на	 среща-
та.	Тодор	Чирпанов	откри	
резултата	 в	 5-та	 минута,	
в	 13-та	 Захари	 Михайлов	
покачи	 на	 0:2,	 капитанът	
Пламен	Кожухаров	напра-
ви	резултата	класически	в	
19-та	 и	 отново	 Михайлов	

беше	точен	за	0:4	в	26-та	
минута.	До	 края	 на	 полу-
времето	 Кожухаров	 оф-
орми	хеттрик	с	попадения	
в	 34-та	и	 45-та	минути	 за	
0:6.	
	 През	второто	полувре-
ме	 габровските	 футболи-
сти	 решиха	 да	 не	 унижа-
ват	 съперника	 си	 и	 доба-
виха	 още	 само	 един	 гол.	
Негов	 автор	 беше	 отново	
Захари	 Михайлов	 и	 той	
също	приключи	срещата	с	
три	попадения	на	сметката	
си.	
	 В	междинния	X-ти	кръг	
„янтра	 Габрово“	 ще	 при-
еме	 на	 стадион	 „Христо	
Ботев“	 състава	 на	 „Тряв-
на“.	Мачът	е	в	сряда,	10-ти	
октомври,	от	16.00	часа.	

„Чàрдàфон" поñтиãнà вторà пореднà 
поáедà - 32:26 ñрещу „Локомотив" (ГО)

„Янтрà Гàáрово" ñе 
ñмили нàд поñледния 
и ñпечели ñàмо ñ 0:7

рЕГиОнаЛна бибЛиОТЕКа
"аПриЛОв-ПаЛаУЗОв" ПрЕДСТавЯ

рОСиЦа ЧаКЪрОва и нЕЙниТЕ КниГи
"иЗПиТ ПО ПОЕЗиЯ" и "ТрОХиЧКи 

нЕЖнОСТ" на 9 ОКТОМври ОТ 17.15 ЧаСа 


