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сТЕФКа БУРмОВа

	 „Не	 искаме	 да	 стоим	
повече	в	блатото,	в	което	
ни	 вкараха	 родните	 упра-
вляващи“	-	заявиха	катего-
рично	нееднократно	вчера	
протестиращите	в	Габрово.	
Точно	в	12,00	по	обед	пред	
Спортна	 зала	 „Орловец“	
се	 събраха	множество	 га-
бровци	 	 -	 със	 знамена	 и	
плакати	 „Долу	 мафията“,	
„Оставка“,	 „Искаме	 по-до-
бър	 живот“	 и	 т.н.	 С	 раз-
вети	 знамена,	 с	 вувузели	
и	 обикновени	 свирки	 те	
огласиха	наоколо	и	десет-
ки	 автомобили	 в	 колона	
потеглиха	 към	 центъра	 на	
града.	
	 Успоредно	 с	 тях	 се	
движеха	 немоторизирани-
те	 габровци,	 които	 	 по-
казаха,	 че	 не	 искат	 да	
живеят	 повече	 в	 мизерия	
и	 настояват	 за	 достоен	
живот.	 „Радвам	 се,	 че	 тук	
има	 млади	 хора,на	 моята	

възраст	 и	 дори	 по-млади	
от	мен	-	сподели	габровец.	
-	 Виждам	 съзряването	 на	
един	народ,на	гражданско-

то	общество	в	нашия	град.	
Виждам,	че	„народът	пора-
сна	с	няколко	века“,	както	
е	 казал	 поета.	 Но	 всички	

ценни	неща	стават	с	бавни	
темпове“.	
„Ние	се	борим	за	една	ка-
уза	-	сподели	друг	от	про-

тестиращите.	 -	Моята	лич-
на	кауза	е	по-добър	живот,	
по-висок	 стандарт	 на	 жи-
вот	 	 за	 цялата	 нация.	 Не	
може	 непрекъснато	 да	 се	
повишават	 цените,	 живо-
тът	да	поскъпва,	а	нашите	
приходи,	 с	 които	 храним	
семействата	си	 -	да	стоят	
на	 едно	 място,	 на	 ниско	
ниво.	 Не	 може	 всичко	 да	
е	скъпо,	а	работодателите	
да	 плащат	 ниски	 заплати.	
Те	богатеят	на	наш	гръб.	
	 Всяка	 фирма	 се	 стре-
ми	 да	 работи	 на	 опреде-
лен	минимум	на	заплатите,	
а	как	се	оправят	работни-
ците,	 как	 издържат	 свои-
те	 семейства	 за	 тях	 няма	
значение.	 При	 минимал-
ната	 работна	 заплата,	 за	
която	 работим,	 само	 за	
поддръжката	 на	 автомо-
била	 си	 и	 плащането	 на	
данъците	 за	 него	 трябва	
да	работя	поне	4	месеца.	А	
семейството	ми	през	това	
време	ще	гладува	ли?“,	ри-

торично	попита	той.
„Протестирам	 за	 един	 по-
добър	 живот	 за	 нашите	
деца,	 за	 майките,	 за	 пен-
сионерите“	 -	 заяви	 млада	
жена.	 -	Тя	 се	надява	про-
тестът	да	успее	и	стандар-
тът	на	живот	на	българина	
да	 достигне	 поне	 този	 на	
нашите	съседи	от	Балкани-
те.	На	въпроса,	ако	прави-
телството	 подаде	 оставка,	
какви	 са	 нейните	 пред-
виждания,	 тя	 заяви	 пред-
почитанията	си	към	прези-
дентска	република.	„Искам	
президентска	 република	 и	
народовластие	-	нищо	дру-
го“,	бяха	нейните	думи.
	 „Тук	съм,	както	и	всич-
ки	 протестиращи,	 за	 да	
подобрим	 начина	 си	 на	
живот,		стандарта	си	-	спо-
дели	 пред	 вестника	 млад	
мъж,	 работил	 в	 Белгия,	 в	
Гърция	 и	 в	 Кипър.	 -	 Ние	
сме	с	деца	и	искаме	те	да	
останат	 тук,	 в	 България,	
а	не	да	се	скитат	немили	

недраги	в	тази	пуста	чуж-
бина.	 Имам	 син	 на	 една	
година	и	заради	него	съм	
тук.	 Не	 крия,	 трудно	 ми.	
Работя,	 с	 многогодишен	
стаж	 съм.	 Опитвам	 се	 да	
се	 справям	 с	 живота,	 но	
вече	 стана	 много	 трудно.	
Синът	ми	сега	прохожда	и	
не	 искам	 той	 да	 направи	
първите	си	крачки	в	друга	
държава.	
	 Работих	в	чужбина,	но	
се	 върнах	 в	 България	 -	
тук	 да	 създам	 семейство,	
тук	да	отгледам	децата	си.	
Но	 както	 виждам	 нещата	
в	 последните	 години	 не	
се	 получават	 както	 тряб-
ва.	 Не	 съм	 привърженик	
на	 нито	 една	 политическа	
сила.
	 Тук	съм	заради	семей-
ството	 си,	 заради	 прияте-
лите	 си,	 които	 искам	 да	
живеят	 тук,	 в	 Габрово,	 в	
България.	 Не	 съм	 тук	 да	
събарям	правителства.	

продължава на стр. 4

Проòеñòирàщиòе: „Не иñкàме дà ñòоим в áлàòоòо”

жЕнина дЕнчЕВа

	 Кметът	 на	 Севлиево	
д-р	 Иван	 Иванов	 спече-
ли	 престижната	 титла	
„Кмет	 на	 годината“	 тази	
година	 в	 сектор	 „Мла-
дежки	 дейности	 и	 спорт”	
за	 средна	 община. 
	 Авторитетната	 надпре-
вара	 се	 организира	 за	
шеста	 поредна	 година	 от	
медията,	 която	 следи	 ра-
ботата	на	всички	общини	в	
България	-	kmeta.bg.	
	 В	 гласуването	 се	
включиха	 стотици	 хиляди	
граждани,	 които	 дадоха	
своята	 оценка	 на	 работа-
та	 на	 кметовете	 като	 по	

този	 начин	 се	 насърча-
ва	 местната	 администра-

ция	 за	 разработване	 на	
все	повече	добри	проекти. 
	 На	официална	церемо-
ния	 след	 връчване	 на	 на-
градата	 д-р	 Иван	 Иванов	
се	 обърна	 към	 присъства-
щите	 с	 благодарност	 и	 с	
думите:	
	 “Уважаеми	колеги,	пос-
вещавам	 тази	 награда	 на	
младите	 хора	 от	 Севли-
ево.	Те	я	получават	заради	
усилията	 на	 общинската	
администрация	 и	 заради	
огромната	подкрепа,	която	
оказва	 бизнесът	 в	 Севли-
ево,	 за	 да	 продължаваме	
да	 помагаме	 на	 младите	
хора	 да	 спортуват	 и	 да	
намират	 много	 и	 различ-

ни	възможности	за	извън-
класни	 дейности	 в	 сво-
бодното	 си	 време.	 Шеста	
поредна	 година	Общината	
увеличава	 средствата	 за	
спортните	 клубове	 в	 на-
шия	град	и	всъщност	тази	
награда	 е	 за	 всички	 тях	
-	нашите	млади	хора.	Сигу-
рен	съм,	че	с	общи	усилия	
Севлиево	 ще	 продължи	
да	 дава	 на	 България	 и	 в	
бъдеще	 много	 шампиони”.	 
	 “Следващата	 година	
със	 средства	 от	 общин-
ския	 бюджет	 започва	 и	
строителството	 на	 велоа-
лея	 в	 Севлиево”,	 съобщи	
новината	в	аванс	д-р	Ива-
нов.

Д-р Ивàнов ñ приз оò „Кмеò нà ãодинàòà”

Млàдежи и евродепуòàòи 
деáàòирàхà „Нàкъде 
оòивà Европà?”

жЕнина дЕнчЕВа

	 Бюрото	 на	 Европей-
ския	 парламент	 в	 Бълга-
рия	 организира	 младежки	
дебат	 в	 Габрово	 на	 тема	
„Накъде	 отива	 Европа?“.	
Партньори	 на	 събитието	
бяха	 Община	 Габрово	 и	
Областен	 информационен	
център	-	Габрово.	Младите	
хора	 на	 Габрово,	 студен-
ти	 и	 ученици	 от	 горните	
класове,	 препълниха	Риту-
алната	 зала	 на	 Общината	
и	 проявиха	 голям	интерес	
към	дебата.
	 В	 него	 участваха	 чле-
новете	 на	 Европейския	

парламент	 Асим	 Адемов	
(ЕНП)	 и	 Петър	 Курумба-
шев	(С&Д),	както	и	гл.	ас.	
д-р	 Ралица	 Ковачева	 от	
Факултета	 по	журналисти-
ка	 и	 масова	 комуникация	
на	 	 Софийския	 универси-
тет	 „Св.	 Климент	 Охрид-
ски“.
	 Модератор	 на	 дебата	
беше	Теодор	 Стойчев,	 ръ-
ководител	 на	 Бюрото	 на	
Европейския	 парламент	 в	
България.

продължава на стр. 3

РУжа ЛЮБЕнОВа

	 Някой,	 или	 някои,	 чу-
пят	 върховете	 на	 млади-
те	 дъбчета	 в	 базата	 за	
семепроизводството	 им,	
гората	над	улица	 „Радост“	
(номера	 4,	 6	 и	 8)	 в	 кв.	
Дядо	 Дянко	 в	 Габрово,	
стопанисвана	 от	 ТП	 Дър-
жавно	 горско	 стопанство-
Габрово.	
	 Злосторническата	ръка	
е	 повредила	 доста	 млади	
дръвчета,	видя	и	засне	на	
място	 репортер	 на	 „100	
вести“.	 Гората	 е	 разполо-
жена	на	14	декара	и	е	оп-
ределена	 за	 	 семепроиз-
водствена	 база,	 тъй	 като	
е	 подходяща	 за	 репроду-
ктивен	материал	 и	 е	 част	
от	 богатство	 на	 горския	
генетичен	 фонд	 в	 нашата	
страна.	

продължава на стр. 2

Чупяò върховеòе нà млàди дъáчеòà
Шефът на ДГС - Габрово инж. Иванова ще разпореди ежеседмични 
проверки в семепроизводствените насаждения над ул. „Радост“ в Габрово

На	16	ноември	в		Кон-
ферентната	 зала	 на	 Биб-
лиотеката	 на	 Технически	
университет	 -	 Габрово	 се	
проведе	 първи	 инфор-
мационен	 ден	 по	 проект	
Център	 за	 компетентност	
„Интелигентни	мехатронни,	
еко-	 и	 енергоспестяващи	
системи	и	технологии“.	

На	 информационния	
ден	 присъстваха	 предста-
вители	 на	 областна	 ад-
министрация	 и	 община	
Габрово,	 представители	
на	 Управляващия	 орган	
на	 Оперативна	 програма	
„НОИР“,	членове	на	екипа	

за	 управление	 и	 изпълне-
ние	 на	 проекта,	 водещи	
изследователи	 от	 парт-
ньорските	 организации,	
представители	 на	 асоци-
ираните	 партньори	 и	 ме-
дии.	

Официални	 гости	 на	
информационния	 ден	 бяха	
ректори	 и	 делегации	 от	
университети	от	Германия,	
Чехия,	 Украйна,	 както	 и	
ректори	 от	 български	 ви-
сши	 учебни	 заведения	 и	
директори	 на	 институтите	
на	 Българската	 академия	
на	науките.	

продължава на стр. 2

Първи информàционен ден в ТУ -Гàáрово 
по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

	 Добрин	 Атанасов,	
представител	 на	 Център	
за	 неформално	 образова-
ние	 и	 културна	 дейност	
АЛОС,	 е	 организатор	 на	
събитието	 „Форум	 -	 худо-
жествено	 образование	 и	
култура”,	 което	 се	 прове-
де	 в	 ЕМО	 „Етър”.	 В	 него	
участваха	 специалисти	 в	
различни	 области,	 като	
целта	 е	 проблемите	 на	
специализираните	 учили-
ща	да	бъдат	разгледани	от	
различни	гледни	точки.
	 Форумът	е	посветен	на	
проблемите	 и	 потенциала	
на	 художественото	 обра-
зование	в	България.	

продължава на стр. 8

Форум в ЕМО „Еòър” 
черòàе нàционàлнà 
ñòрàòеãия
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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

�    

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

-Г-н адемов, по-добре 
финансово ли ще бъде 
българският гражданин, 
когато България влезе в 
Еврозоната?

-	 За	 българския	 граж-
данин	 -	 убеден	 съм,	 че	
ще	бъде	по-добре	 -	 с	 уго-
ворката,	 че	 аз	 не	 съм	
финансист.	 Но	 все	 пак,	
това,	 което	 съм	 чул,	 раз-
брал,	 разпитал,	 знам,	 че	

ще	 бъде	 по-добре.	 Защо-
то	 това	 гарантира	 една	
стабилност	 на	 банковата	
система,	 гарантира	 по-ни-
ски	лихви	и	по-голяма	си-
гурност	 за	 нашите	 пари,	
които	са	в	банките.

- Да, така е, но запла-
тите на българските граж-
дани дали ще се повишат 
тогава или ще останат на 
днешните нива?

-Заплатите	 не	 зависят	
от	приемането	ни	в	Евро-
зоната,	 а	 от	 икономиче-
ското	 развитие	 на	 стра-
ната.

- така че, за българи-
нът ще бъде какво - по-
лошо ли ще бъде?

-	Не,	не!	За	българинът	
няма	да	бъде	по-лошо.	Ще	
бъде	по-лошо,	ако	обедне-
ем	или	се	намалят	запла-
тите,	което	няма	как	да	се	
случи.	 Затова	 казвам,	 че	
това	което	се	случи	с	КТБ,	
нямаше	 да	 стане,	 ако	 бя-
хме	в	Еврозоната,	защото	
там	 има	 много	 по-серио-
зен	надзор	над	банковата	
система.	

Т.е.	всеки	един	банков	
фалит	означава	ние	да	за-
губим	 средства.	 	 Освен	
това	 би	 трябвало	 лихвите	
по	кредитите	-	потребител-
ски,	жилищни,	 за	бизнеса	
-	да	паднат	с	1-2	процента	

и	 да	 се	 изравнят	 с	 тези,	
които	 определя	 Европей-
ската	централна	банка.	За	
мен	 лично	 това	 би	 било	
положителна	 стъпка.	 Но,	
за	 съжаление	 самият	 аз	
не	бих	могъл	да	говоря	за	
това	 кога	 ще	 ни	 прием-
ат	 в	 Еврозоната.	 Но	 пак	
повтарям,	че	това	ще	бъде	
положителна	стъпка	за	на-
шето	 правителство,	 защо-
то	 подавайки	 молбата	 за	
членство	 в	 Еврозоната	 и	
заедно	с	това	и	в	Банкови	
съюз	 ще	 очакваме	 какво	
ще	 бъде	 решението,	 а	 то	
е	в	ръцете	на	19-те,		които	
вече	са	в	Еврозоната.			

Що	 се	 отнася	 до	 за-
плати,	до	жизнен	стандарт	
зависи	 от	 икономическо-
то	 развитие	 на	 страната.	
Което	сега		върви	във	въз-
ходящ	тренд.

- Вашето отношение 
към Глобалния пакт на 

оон за миграцията?
-	 Моето	 отношение	

това,	 което	 обяви	 бъл-
гарското	 правителство,	 а	
именно,	че	България	няма	
да	 подпише	 Глобалния	
пакт	 на	 ООН	 за	 мигра-
цията.	 Защото	 ние	 като	
страна	външна	граница	на	
Европейския	 съюз	 винаги	
сме	 подложени	 на	 мигра-
ционен	натиск.	По-уязвими	
сме	 и	 затова	 трябва	 да	
бъдем	 много	 внимателни,	
защото	е	едно	да	живееш	
в	 сърцевината	 на	 Европа,	
а	 друго	 -	 да	 си	 външна	
граница	и	съсед	с	Турция.	
Така	 че,	 трябва	 да	 сме	
много	 внимателни	 в	 това	
отношение.	 Знаем	 колко	
е	 чувствително	 и	 нашето	
общество	 към	 тази	 миг-
рантска	 криза	 и	 мисля,	
че	правителството	взе	ар-
гументирано	 решение	 за	
Глобалния	пакт	на	ООН	за	

Аñим Адемов: „Икономичеñкоòо рàзвиòие върви във възходящ òренд"

продължава от стр. 1
През	 гората	 минава	 пъте-
ка,	 отвеждаща	 до	 някак-
ви	изоставени,	 на	външен	
вид,	временни	постройки.		
	 Проверката	 беше	 из-
вършена	на	16	ноември	 т.	
г.	след	сигнал	на	габровка-
та	Пепа	 Витанова,	журна-
лист	в	София,	до	Изпълни-
телната	агенция	по	горите.	
	 Присъстваха	 инж.	
Светла	 Зарева	 –	 гл.	 екс-
перт	при	Регионалната	ди-
рекция	 по	 горите	 във	 Ве-
лико	 Търново,	 инж.	 Иван	
Млеченков	 –	 гл.	 експерт	
Горска	 семеконтролна	
станция	 –	 София,	 инж.	
Иваничка	Иванова,	 дирек-
тор	 ТП	 Държавно	 горско	
стопанство-Габрово.	
	 Впрочем,	 г-жа	 Витано-
ва	 не	 пише	 за	 за	 първи	
път	 до	 агенцията	 за	 въ-

просната	 гора.	 	 Вече	 6	
години	 тя	 активно	 следи	
за	опазването	й.	
	 Предисторията	е	дълга	
-	 кореспонденцията	 й	 за-
почва,	 когато	 през	 2013	 г.	
тя	сигнализира	за	нерегла-
ментирана	 сеч	 в	 семеп-
роизводствената	 гора.	 По	
нейни	 пресмятания	 са	 от-
сечени	38	дървета,	според	
РУГ-Велико	Търново	 	 -	 34,	
но	 колкото	 и	 да	 се	 при-
емат,	 в	 крайна	 сметка	 са	
били	близо	двойно	повече	
от	разрешените.
	 „Проверката	по	нареж-
дане	 на	 Изпълнителната	
агенция	 по	 горите	 устано-
ви	 неправомерността	 на	
извършената	сеч.	Тогаваш-
ният	 изпълнителен	 дирек-
тор	на	ИАГ	инж.	Красимир	
Каменов	разпореди	(изх.н.	
ИАГ	 -17960/26.04.2013)	 да	

бъдат	 предприети	 „мерки	
за	възстановяване	на	тази	
ценна	за	града	и	семепро-
изводството	гора”	-	разка-
за	Пепа	Витанова.	-	В	за-
поведта	 на	 инж.	 Каменов	
бяха	 посочени	 конкретни	
действия	 по	 възстано-
вяването	 на	 семепроиз-
водственото	 насаждение	
(отдел	 302	 „ш”):	 да	се	по-
стави	 стабилна	 ограда	 с	
цел	 опазване	 на	 младия	
подраст	 от	 козя	 паша;	 да	
се	 извършва	 подпомага-
не	 на	 естественото	 въз-
обновяване	 на	 оголения	
участък,	а	в	случай,	че	не	
се	 постигнат	 резултати	 от	
естественото	възобновява-
не,	участъкът	да	се	залеси	
с	 фиданки,	 с	 произход	 от	
семеконтролната	база.	
	 Последната	 точка	 на	
заповедта	 изискваше	 осъ-
ществяване	на	контрол	по	
предприетите	 възстанови-
телни	 дейности	 от	 страна	
на	 Регионална	 дирекция	
по	 горите	 -	Велико	Търно-
во	 и	 Горска	 семеконтрол-
на	станция	–	София.		
	 Познайте	какво	се	слу-
чи?	Подпомагането	на	въз-
становяването	 на	 гората	
не	 се	 състоя.	 Няма	 нито	
обгрижване,	нито	контрол.	
В	 оголения	 след	 сечта	
участък	 бурените	 задуш-
ват	младия	подраст,	а	фи-
данките,	изплъзнали	се	от	
обръча	на	бурените,	биват	
системно	 прекършвани	 и	
унищожавани	 от	 същите	
мъже	 от	 околните	 блоко-
ве,	 които	 преди	 6	 години	
инициираха	 незаконната	
сеч,	 за	 да	разположат	на	
мястото	 на	 живите	 дъбо-
ве	 дървата	 си	 за	 огрев.	
В	 края	 на	 август	 2018	 г.	
новата	 директорка	 на	 ТП	
„ДГС	 Габрово”	 инж.	 Ива-
ничка	 Иванова	 разпореди	
изработването	 и	 поставя-
нето	в	проблемния	участък	

на	3	табелки	с	надпис	„Не	
пречупвайте	 младите	 фи-
данки”.	Два	месеца	по-къс-
но	от	табелките	нямаше	и	
следа.“
	 Сега,	 при	 последната	
проверка	 инж.	 Иванова	
обясни,	 че	 е	 обходила	 го-
рата	 и	 открила	 	 една	 от	
поставените	 табели,	 зах-
върлена	 между	 дърветата.	
Прибрала	я	и	я	поставила	
пак.
	 В	 момента	 във	 възо-
бновената	 площ	 има	 една	
табела	 „Не	 изхвърляй	 от-
падъци	 в	 гората“	 	 и	 три	
табели,	 поставени	 нави-
соко,	 на	 дърветата,	 през	
септември	и	на		9	ноември	
т.	 г.	 „Не	пречупвай	млади-
те	фиданки“.
	 И	 въпреки	 това	 фи-
данките	 се	 кършат,	 някои	
–	 съвсем	 скоро.	 Не	 се	
съгласявам	 с	 нечии	 твър-
дения,	 че	 прекършените	
дъбчета	 са	 само	 около	
пътеката,	 т.	 е.	 някой	 вър-
ви	 и	 си	 чупи	 наоколо,	 ей	
тъй,	за	кеф,	млади	фидан-
ки.	Вярвам	на	очите	 си	и	
пиша	видяното	–	а	то	е,	че	
на	 3-4	 метра	 от	 пътеката,	
навътре	в	гората,	пак	има-
ше	прекършени	дръвчета.
	 Какво	 записаха	 три-
мата	 горски	 експерти	 в	
протокола	 след	 провер-
ката?	По	 въпроса	 за	 пло-
щта,	 където	 през	 2013	 г.	
са	 били	 отрязани	 непра-
вомерно	 повече	 от	 раз-
решените	 дървета:	 „При	
проверката	на	терен	в	от-
дел	302	„ш“,	нов	302	„я“	по	
Горскостопански	 план	 на	
ТП	 ДГС-Габрово	 от	 2015	
г.	 -	 	 семепроизводстве-
но	 насаждение,	 установи-
хме	 следното:	 	 Площта,	
от	 която	 са	 били	 отряза-
ни	 дървета	 през	 2013	 г.	
по	 позволително	 за	 сеч	
№	 0086089/06.01.2013	 	 г.	
е	 естествено	 възобновена	

от	 издънкови	 и	 семенни	
фиданки	на	липа,	семенни	
фиданки	 от	 зимен	 дъб	 и	
цер,	като	възобновяването	
покрива	над	80	%	от	пло-
щта.	Под	 склопа	 (покрива	
–	б.	а.)	се	наблюдава	хра-
стова	 и	 тревна	 растител-
ност	от	мъждрян,	къпина	и	
други	треви.
	 Във	 възобновената	
площ,	която	граничи	с	пъ-
тека,	 преминаваща	 през	
семепроизводственото	 на-
саждение,	 има	 пречупени	
10	 броя	 фиданки	 от	 цер,	
зимен	дъб	и	липа.
	 При	 обхода	 на	 семеп-
роизводственото	 насажде-
ние	се	установи,	че	има	и	
други	 пречупени	 фиданки	
от	 изброените	 дървесни	
видове“,	пише	в	протокола	
от	проверката.
	 Накрая	 комисията	 за-
писа,	 че	 след	 направе-
ниште	обсъждания	по	кон-
статациите,	 е	 взето	 реше-
ние	 за	 редовен	 контрол.	
„Директорът	 на	 ТП	 ДГС-	
Габрово	 да	 издаде	 запо-
вед	за	упражняване	ежес-
едмичен	 контрол	 от	 слу-
жителите	 на	 стопанството	
в	 семепроизводственото	
насаждение“.	 Тук	 е	 мяс-
тото	 да	 споменем,	 че	 въ-
просната	 гора	е	на	около	
200-300	 метра	 от	 сграда-
та	 на	 Държавното	 горско	
стопанство	 в	 Габрово.	 	 А	
ние	си	запазваме	правото	
да	наглеждаме	контрола	и	
резултата	от	него.	
	 „В	 конституцията	 на	
Швейцария	вече	се	говори	
за	 права	 на	 дърветата	 и	
растенията,	също	както	за	
правата	на	всички	остана-
ли	 живи	 същества.	 Един	
ден	това	ще	е	записано	и	
в	 конституциите	 на	 всич-
ки	 европейски	 държави.	
Дано	дотогава	все	пак	да	
останат	 в	 България	 гори“,	
допълни	г-жа	Витанова.	

Чупяò върховеòе нà млàди дъáчеòà

сТЕФКа БУРмОВа

Евродепутатът от групата на ЕНП Асим Адемов в петък 
беше в Габрово за участие в младежкия дебат „Накъде отива 
Европа“. Неговата цел беше да бъдат дискутирани предиз-
викателствата пред ЕС в средносрочен план като Брекзит, 
приоритетите в следващия европейски бюджет, младежката 
заетост, дезинформацията, предстоящите избори за Евро-
пейски парламент и други актуални теми от европейския 
дневен ред.  

За влизането на България в Еврозоната и как ще се 
отрази то на финансовото състояние на българина, както 
и за Глобалния пакт на ООН за миграцията е разговорът с 
евродепутатът от ЕНП Асим Адемов.

продължава от стр. 1
Проектът	 е	 финанси-

ран	 по	 Приоритетна	 ос	
1	 „Научни	 изследвания	 и	
технологично	 развитие“	
на	 Оперативна	 програ-
ма	 „Наука	 и	 образование	
за	 интелигентен	 растеж“,	
процедура	 „Изграждане	
и	 развитие	 на	 центрове	
за	 компетентност”,	 съфи-
нансирана	от	Европейския	
фонд	 за	 регионално	 раз-
витие.	 Общата	 му	 стой-
ност	 е	 23	 569	 719,17	 лв.,	
от	 които	 20034261.29	 лв.	
европейско	 и	 3535457.88	
лв.	 национално	 съфинан-
сиране.	 Основната	 цел	 е	
изграждане	 на	 устойчиво	
функциониращ	национален	
Център	 по	 компетентност	
„Интелигентни	мехатронни,	
eко-	 и	 енергоспестяващи	
системи	 и	 технологии“,	

в	 който	 трите	 страни	 на	
„триъгълника	 на	 знание-
то“	 -	 образование,	 научни	
изследвания	 и	 бизнес,	 се	
намират	в	ефективно	и	ди-
намично	 взаимодействие,	
основаващо	 се	 на	 споде-
лени	 стратегии,	 силни	 и	
конкретни	 ангажименти	 и	
съвместни	научни	проекти	
и	партньорство.

Срокът	 на	 изпълнение	
на	 договора	 е	 от	 30	март	
2018	г.	до	30	ноември	2023г.

Проектът	се	реализира	
от	Технически	университет-
Габрово,	 Технически	 уни-
верситет-София,	 филиал	
Пловдив;	 Технически	 уни-
верситет-Варна;	 Софийски	
университет	 “Св.	 Климент	
Охридски”-	 Факултет	 по	
химия	и	фармация;	Инсти-
тут	 по	 роботика	 към	БАН;	
Институт	 по	 електроника	

-	 БАН	 и	 Централна	 ла-
боратория	 по	 приложна	
физика	 -	 БАН.	 Асоциира-
ни	 партньори	 по	 проекта	
са	 водещи	 индустриални	
предприятия	 и	 сдружения	
на	бизнеса,	и		Технически	
университет	-	Берлин,	Гер-
мания	 и	 Технически	 уни-
верситет	-	Либерец,	Чехия.

Основните	 дейности	 и	
постигнатият	 напредък	 по	
проекта	 бяха	 представени	
от	 доц.	 Илия	 Железаров	
-	 Зам.	 Ректор	 по	 научно-
изследователска	 работа	 в	
ТУ-Габрово	 и	 водещ	 коор-
динатор	на	проекта.

В	 рамките	 на	 проекта	
са	 предвидени	 следните	
дейности:

Дейност	1:	Значително	
модернизиране	на	същест-
вуващи	 специализирани	
научноизследователски	

инфраструктури,	 включи-
телно	 подготвителни	 дей-
ности.

Дейност 2:	Закупуване	
на	оборудване,	включител-
но	и	софтуер,	необходими	
за	реализиране	на	научно-
изследователски	 и	 инова-
ционни	програми

Дейност 3: Извършва-
не	на	пазарно	ориентира-
ни	 научни	 изследвания	 и	
развиване/модифициране	
на	нови	технологии	на	ви-
соко	международно	ниво

Дейност 4:	 Широко	
разпространение	 на	 ре-
зултатите	 от	 научните	 из-
следвания	 и	 въвеждане	
на	 иновации	 и	 нови	 обу-
чителни	 и	 образователни	
методи	 в	 практиката	 на	
центровете

Дейност 5:	 Трансфер	
на	 знания	 и	 технологии	

и	 осигуряване	 на	 бизнес	
специализирани	 научноиз-
следователски	услуги

Дейност 6:	 Информи-
ране	и	публичност

Дейност 7:	 Независим	
външен	одит	 на	 дейности-
те	по	проекта

Дейност 8:	Управление	
на	проекта

До	този	момент	са	по-
стигнати	 следните	 резул-
тати:	

-обявени	 са	 5	 проце-
дури	 за	 избор	 на	 изпъл-
нители	 за	 проектиране,	
инженеринг;	 строително-
монтажни	 работи,	 автор-
ски	 надзор,	 доставка	 на	
апаратура	и	изпълнение	на	
дейностите	по	публичност;

-създадена	 е	 интернет	
страница	на	проекта	с	ад-
рес:	 http://www.smeest.eu	
„http://www.smeest.eu/“	;

Първи информàционен ден в ТУ -Гàáрово 

оБщИна ГаБРоВо

ЗапоВЕД №  2237 /15.11.2018 г. на КмЕта 
на оБщИна ГаБРоВо  За  пУБЛИчЕн тъРГ с 

ЯВно наДДаВанЕ За пРоДаЖБа на 
78	 пространствени	 куб.	 м	 дървесина	 за	 огрев,	
съгласно	БДС-773-74,	находяща	се	на	временен	
склад	в	двора	на	ОП	„Благоустрояване“	Габро-
во,	при	начална	тръжна	цена	13,00	лв./пр.	куб.	
м,	без	ДДС	и	общо	в	размер	на	1014,00	лв.,	без	
включен	ДДС.
 Дата и час на провеждане на търга: 
04.12.2018	г.	от	14.00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 от	
19.11.2018	г.	до	03.12.2018	г.
 Дата и час на повторно провеждане на тър-
га: 11.12.2018	г.	14.00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 до	
10.12.2018	г.
	 Тръжната	 документация	 се	 получава	 в	Цен-
тър	за	информация		и	услуги	на	гражданите	при	
Община	 Габрово	срещу	представена	 квитанция	
за	закупени	документи.	
 За допълнителна информация: община 
Габрово, телефон 066/ 818 441.

Обяви, реклама
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     Бодил Нуждник

	 Демокрацията,	 казват,	 е	
диктатура	на	мнозинството.	Но	
дали	днес	не	се	опитва	да	ни	
ръководи	 диктатурата	 на	 мал-
цинството?	 -	 налага	 ми	 се	 да	
мисля	по	въпроса.	 -	Дали	има	
подобна	 обществено-политиче-
ска	 форма	 на	 управление	 и	
дали	 е	 възможно	 да	 същест-
вува	 хармония	 между	 мнозин-
ство,	 обслужващо	малцинство-
то,	 и	 малцинство,	 обслужвано	
от	мнозинството?	
	 Има	ли	отговор	на	този	въ-
прос	 от	 социално-философска	
гледна	 точка,	 което	ще	 рече	 -	
през	 чисто	 човешка	 и	 битова,	
а	 не	 през	 политическата	 при-
зма?	И	вече	ме	е	яд,	че	пиша	
сега	 своя	 коментар,	 защото	
няма	как	да	бъда	в	темата	без	
да	 я	 гледам	 през	 политиче-
ската	 призма.	 Без	 да	 заемам	
политическа	 позиция!	 Защото	
съм	убеден,	че	политиката	не	е	
път,	който	води	до	просперитет	
и	 благоденствие	 за	 общество-
то.	Политиката	е	процес,	 чрез	
който	се	постигат	съвсем	други	
цели,	 обикновено	 човеконена-
вистни	в	своята	същност.	Про-
цес,	който	използва	общество-
то	 като	 инструмент.	 Като	 али-
би.	Като	 смокинов	лист,	 който	
да	прикрие	„срамотиите“.
	 Та	 какво	 са	 ми	 направили	
мнозинството	 и	 малцинство-
то,	за	да	ви	занимавам	с	 тях,	
ще	 попитате	 вие?	 Да,	 беше	
късният	следобед	на	11.11.2018	
година	в	София	 -	ще	отговоря	
аз,	 -	 протест	 срещу	 високите	
цени	на	горивата,	27	човека	на	
Орлов	мост	и	не	повече	от	10-
15	 човека	на	 кръстовището	на	
Ректората.	Това	е	резюмето.	
	 А	 резултатът	 е	 блокада	 на	
основните	 транспортни	 арте-
рии	 на	 двумилионен	 град!	 И	
хиляди	леки	автомобили,	оста-
нали	 блокирани	 или	 придвиж-
ващи	се	с	часове	в	пиков	час,	
в	който	столичани	се	прибират	
от	провинцията.
	 Та	тогава	се	замислих	-	не	
е	 ли	 това	 част	 от	 диктатура-
та	 на	малцинството?	Може	 ли	
40-50	 човека	 да	 блокират	 цял	
град?	Без	значение	основател-
ността	на	претенциите	им.	Да,	
без	значение!	
	 И	преди	да	започнете	с	уп-

реците	си	за	конформизъм	към	
мен,	ще	ви	отговаря	какво	ми-
сля	за	конкретните	претенции:	
 по отношение цените на 
горивата.	Мисля,	че	са	напъл-
но	 основателни.	Мисля,	 че	 от-
давна	утвърдената	практика	на	
политиците	да	обясняват	пови-
шението	на	цените	на	горивата	
с	 международното	 положение	
и	 повишението	 на	 цените	 на	
суровия	 петрол,	 както	 и	 абсо-
лютно	 същите	 хора,	 при	 срив	
на	световните	цени	на	петрола,	
да	 обясняват,	 че	 това	 няма	
как	 да	 доведе	 до	 осезаемо	
намаление	на	горивата,	защото	
той	 заема	 съвсем	 незначител-
на	 част	 от	 микса,	 определящ	
крайната	цена,	вече	е	обидно.	
	 Обидно	не	само	за	интеле-
кта	на	слушателите,	но	вече	и	
за	интелекта	на	обясняващите.
	 В	 България	 цените	 на	 го-
ривата	не	се	определят	на	па-
зарен	принцип.	В	България	съ-
ществува	картел,	който	форми-
ра	цените	на	горивата.	Картел,	
който	 бе	 отречен	 официално	
от	 компетентния	 в	 държавата	
орган	 -	 Комисията	 за	 защита	
на	 конкуренцията.	 Прочетете	
решението	 на	 комисията!	 Има	
уникални	 мисловни	 достиже-
ния,	 чрез	 които	 се	 отхвърля	
наличието	 на	 картел.	 И	 как	
иначе!	 Председател	 на	 коми-
сията	е	-	спирам	до	тук!	Става	
прекалено	политическо.	

	 Мисълта	ми	бе	за	друго.
	 Когато	 си	 убеден	 в	 право-

тата	 си	 -	 агитирай,	 проклами-
рай,	 манифестирай,	 стачкувай,	
митингувай,	 прави	 шествия,	
паради,	 карнавали	 и	 каквото	
друго	 се	 сетиш.	 Но	 не	 нару-
шавай	 пространството	 на	 дру-
гия!	Не	нарушавай	правото	му	
да	 има	 различно	 мнение.	 Не	
го	 поставяй	 в	 зависимост	 от	
убеждението	ти	за	собствената	
ти	правота...
	 -	Така	 не	 става!	 -	 отвърна	
ми	 мой	 познат.	 -	 Кой	 ще	 ти	
обърне	внимание	на	исканията,	
ако	агитираш	от	трибуна	в	пар-
ка?
	 -	 Да,	 но	 това	 ли	 е	 съвре-
менният	 ни	 начин	 за	 предста-
вяне	 на	 позиция?	 -	 възразих	
аз.	 -	 Изземи	 пространството	
на	 другия,	 за	 да	 те	 чуят!	 -	 не	
ме	 разбра.	 -	 Кажи,	 в	 Бълга-
рия	може	ли	да	е	най-лесното	
нещо	 да	 се	 превърнеш	 в	 „на-
ционалноотговорен	 протести-
ращ“,	 с	 мисия	 за	 спасението	
на	 Родината,	 като	 събереш	 10	
човека,	 две	 коли,	 като	 едната	
да	 спреш	 пряко	 на	 най-нато-
варената	 пътна	 артерия,	 да	
развееш	три	байряка	и	това	да	
е.	 А,	 пропуснах!	 Едната	 кола	
задължително	 трябва	 да	 е	 с	
яка	 музикална	 уредба,	 че	 да	
може	 да	 гърми	 от	 нея	 хим-
нът	 и	 революционни	 песни	 от	
творчеството	на	Чинтулов.	Или	
поне	 от	 репертоара	 на	 Слави	
Трифонов...
 не може всеки убеден в 
правотата на тезата си да бло-
кира живота на другите! това 

се опитвам да кажа. 
	 Защото	 лично	 аз	 съм	 из-
ключително	възмутен	от	цените	
на	 млякото	 и	 млечните	 про-
дукти,	 с	 оглед	 на	 съставките,	
които	се	влагат	в	 тях.	Млечни	
продукти,	в	които	мляко	почти	
липсва.	И	какво	трябва	да	на-
правя?	Сульо,	Пульо,	Атанас	и	
аз	 взимаме	 три	 трибагреника,	
пускаме	 „Стани,	 стани	 юнак	
балкански“	и	затваряме...	лети-
щето,	да	речем.	За	Орлов	мост	
едва	 ли	 ще	 се	 вредим.	 Там	
вече	трябват	връзки	и	предва-
рителни	 резервации.	 Не	 може	
току-така	да	се	вредиш	за	Ор-
лов	мост...
	 Тази	 пролет	 12	 (дванаде-

сет!)	 човека	 затвориха	 Орлов	
мост,	 протестирайки	 срещу	
строежа	 на	 втори	 лифт	 над	
Банско!	 Хиляди	 коли	 стояха	
с	 часове	 в	 задръстването	 с	
включени	 двигатели,	 генерира-
щи	значително	замърсяване	на	
въздуха.	Но	 това	 не	 интересу-
ваше	 еколозите!	 Защото	 инте-
ресите	им	не	бяха	екологични.	
	 И	 защо	 затварят	 Орлов	
мост,	 питах	 се	 тогава.	 Нали	
протестират	срещу	втория	лифт	
над	Банско?	Защо	не	затворят	
пътя	 между	 Банско	 и	 Разлог?	
Защото	 желанието	 да	 ги	 на-
ритат	до	Тодорини	порти	и	об-
ратно,	 би	осигурило	безпреце-
дентно	обединение	между	бан-
скалии	и	разложани.	Опс,	това	
вече	няма	да	е	демократично!	
Мнозинството	не	може	да	реа-
гира	срещу	малцинството.	Това	
вече	ще	е	дискриминация.	

	 Всъщност,	 съотношението	
между	„демокрация“	и	„дискри-
минация“	е	като	съотношението	
между	 „бой“	 и	 „ситуация“	 от	
вица.	 Знаете	 ли	 го?	 Сигурно,	
но	пак	ще	го	разкажа:
	 Отишъл	Манго	на	 социали-
зиращи	 курсове,	 в	 които	 учел	
нови	думички,	които	да	използ-
ва	 в	 общуването	 си	 в	 новата	
среда.	 Прибрал	 се	 вкъщи	 ве-
черта	и	казал	гордо	на	Айшето:
	 	-	Днес	научих	какво	е	„си-
туация“.	Ако	 се	 прибереш	 вкъ-
щи	и	ме	завариш	със	съседка-
та,	то	това	е	ситуация.	Разбра	
ли,	ма?	-	погледнал	я	надменно	
той.
	 	 -	 Ми,	 разбрах,	 бе,	 Ман-

го.	 Ако	 се	 прибереш,	 значи,	
вкъщи...	и	ме	завариш	със	съ-
седа...	 то	 това	 е	 ситуация...	
-	 неуверана	 в	 уменията	 си	 да	
възприема	 информация,	 плахо	
отговорила	Айшето.
	 -	Айше,	недей	да	бърка	боя	
със	 ситуация!	 -	 строго	 я	 скас-
трил	Манго.
	 Та	 така.	 А	 знаете	 ли	 как	
продължи	разговорът	ми	с	моя	
познат?	Наивно	от	моя	страна:
	 -	 Добре,	 а	 защо	 протестът	
не	 се	 организира	 в	 съответ-
ствие	със	Закона	за	митингите,	
събранията	и	манифестациите?	
-	 наистина	 наивно	 попитах	 го	
аз.	 -	 Без	 да	 се	 пречи	на	 дру-
гите.	В	подобен	протест	бих	се	
включил	и	аз.
	 -	Че	ти	луд	ли	си?	-	искрено	
отвърна	 той.	 -	 Тръгнеш	 ли	 в	
тази	държава	да	спазваш	зако-
на,	доникъде	няма	да	стигнеш!	

Само	ще	те	мотаят...
	 Това	 най-добре	 обясня-
ва	 дереджето	 в	 нашата	 мила	
страна.	 Докато	 най-пълноцен-
ното	 приложение	 на	 законите	
е	 в	 селския	 нужник,	 така	 ще	
бъде.	Докато	имаме	абсолютно	
непоклатимо	 убеждение,	 че	 е	
справедливо	 и	 морално	 да	 не	
спазваме	закона,	щом	защита-
ваме	 Закона,	Морала	 и	 Спра-
ведливостта.
	 Разговорът	 ни	 продължи	
с	 доводите,	 които	 винаги	 се	
излагат	 в	 защита	 на	 противо-
законно	 действие,	 с	 цел	 да	
се	 придаде	 морална	 тежест	 и	
съдбовна	предопределеност	на	
същото.	 Как	 за	 да	 направиш	
омлет	 трябва	 да	 счупиш	 яйца-
та,	 как	 и	Априлското	 въстание	
не	 било	 разрешено	 и	 т.н.	 Ка-
тегорично	не	приемам	подобни	
гастро-исторически	 опорки	 за	
относими	 към	 сегашната	 ни	
действителност.	А	желанието	ни	
взаимно	да	си	изпочупим	яйца-
та,	вече	ни	напука	главите...
	 А	 като	 епилог	 на	 този	 ми	
коментар,	ще	преразкажа	края	
на	разговора	ми	с	моя	познат.	
Проведен	 на	 11.11.2018	 годи-
на.		
	 Казах	 му,	 че	 до	 седмица	
протестите	 срещу	 цените	 на	
горивата	 ще	 са	 се	 омесили	 с	
протести	с	всевъзможни	други	
искания.	И	когато	това	се	слу-
чи,	Валери	Симеонов	ще	пода-
де	 оставка...	 И	 цените	 на	 го-
ривата	ще	са	тръгнали	надолу.	
Но	оставката	му	няма	да	спре	
протестите.	 Нито	 по-ниските	
цени...
	 На	17.11.2018	 г.	Валери	Си-
меонов	 подаде	 оставка.	 През	
седмицата	 цените	 на	 горивата	
тръгнаха	 надолу.	 Но	 протести-
те	 не	 стихват.	 Протестиращи-
те	 вече	 имат	 всякакви	 иска-
ния	 -	 за	 смяна	 на	 системата	
(каквото	 и	 да	 значи	 това),	 за	
достоен	 живот	 (???),	 за	 пре-
зидентска	 република,	 за	 нова	
конституция,	 за	 оставка	 на	
правителството,	 за	 качеството	
на	ремонтите	по	пътищата,	за...	
за	каквото	се	сетите.	Гледайте	
интервюта	 с	 протестиращи	 и	
ще	 чуете	 наистина	 интересни	
неща.
	 Оказах	 се	 прав.	 На	 100%.	
Защо?
	 Замислете	се.	Моля	ви...

Зà дикòàòурàòà нà мàлцинñòвоòо: ñпрàведливо и морàлно ли е дà не ñпàзвàме зàконà, 
щом зàщиòàвàме Зàконà, Морàлà и Спрàведливоñòòà

Протест срещу горивата, 11 ноември 2018 г., София 
Снимка Веско Боришев

Протест на българите в Украйна, 2017 г.

Продължава от стр. 1
	 Целта	 на	 младежкия	
дебат	 бе	 да	 се	 дискути-
рани	 предизвикателствата	
пред	 ЕС	 в	 средносрочен	
план	 като	 Брекзит,	 при-
оритетите	 в	 следващия	
европейски	 бюджет,	 мла-
дежката	 заетост,	 дезин-
формацията,	 предстоящи-
те	 избори	 за	 Европейски	
парламент	 и	 други	 акту-
ални	теми	от	европейския	
дневен	ред.
	 „В	 момента	 са	 води	
информационна	надпартий-
на	 кампания	 за	 предсто-
ящите	 европейски	 избори.	
Повечето	 от	 вас	 вече	 са	
на	18	години	и	ще	могат	да	
участват	активно	в	тези	из-
бори	през	май	2019	г.	Все-
ки	 може	 да	 се	 запише	 в	
платформата	 „Този	 път	 ще	
гласувам“,	с	един	емейл,	с	
минимално	количество	лич-
ни	данни.	Трябва	да	се	гла-
сува.	На	Европейския	съюз	
му	предстоят	много	важни	
години,	 решава	 се	 бъде-

щето	 на	 всички	 нас.	 За	
да	не	се	случи	това,	което	
стана	 във	 Великобритания	
-	да	излезе	от	Европейския	
съюз.	Трябва	младите	хора	
да	 заявят	 своята	 позиция,	
за	 да	 могат	 по-късно	 да	
я	 отстояват“,	 каза	 Теодор	
Стойчев.
	 Кметът	 Таня	 Христо-
ва	 приветства	 гостите	 и	
младите	 хора,	 които	 са	
бъдещето,	 надеждите	 за	
по-добра	Европа.	 „За	мен	
като	 кмет	 на	 Габрово	 е	
удоволствие	 да	 бъда	 част	
от	младежкия	дебат	„Накъ-
де	отива	Европа?“	В	каква	
Европа	да	живеят	младите	
хора,	чува	ли	се	гласа	на	
младите	 хора,	 въвлечени	
ли	са	те	в	процеса	на	взе-
мане	на	решения,	как	мла-
дите	 европейци	 обменят	
идеи	 и	 търсене	 решаване	
на	 актуални	 проблеми,	 с	
най-нестандартните	 и	 най-
уместните	 решения	 -	 за	
това	 е	 важно	 да	 погово-
рим	 днес.	 За	 съжаление	

не	веднъж	сме	чували,	че	
младите	 хора	 са	 пасивни,	
апатични,	че	не	проявяват	
достатъчен	 интерес	 към	
политиката	 или	 нямат	 ви-
зия	 за	 своето	 бъдеще.	Аз	
вярвам,	 че	 младите	 хора	
са	 с	 активна	 гражданска	
позиция,	чувство	за	лична	
отговорност	 и	 кураж	 да	
вземат	съдбата	си	в	свои	
ръце.	В	дебата	ще	комен-
тираме	едни	изключително	
важни	 предизвикателства,	
които	стоят	на	дневен	ред	
пред	 Европа	 и	 Европей-
ския	съюз,	за	възможност-
ите	за	активен	и	пълноце-
нен	 живот	 в	 обединена	 и	
силна	 Европа,“	 коментира	
Таня	Христова.
	 Асим	Адемов	от	най-го-
лямата	 партия	 в	 Европар-
ламента	 ЕНП	 обясни,	 че	
избирателната	 активност	
на	 евроизборите	 е	 доста	
ниска,	 но	 още	 по-ниска	
е	 тази	 на	 младите	 хора.	
„Призовавам	 ви	 на	 след-
ващите	евроизбори	да	гла-

сувате,	 да	 се	 мотивирате	
да	дадете	 гласа	си	за	ва-
шето	бъдеще.	Повечето	от	
вас	са	пътували	в	чужбина	
и	знаете	колко	лесно	вече	
става	 това.	 Лична	 карта,	
малко	пари	и	билет.	Много	
от	вас	догодина	ще	отидат	
да	учат	в	европейски	стра-
ни,	в	елитни	университети.	
Но	не	винаги	е	било	така!	
Вие	имате	уникалната	въз-
можност	 да	 се	 родите	 в	
демократично	 общество.	
Европейският	 съюз	 е	 те-
ритория	 на	 свободата,	 но	
това	не	е	даденост	и	тряб-
ва	 да	 се	 отстоява.	 Евро-
пейският	 съюз	 е	 полезен	
за	всички	свои	граждани	и	
е	важно	неговата	цялост	и	
единност	да	бъдат	запазе-
ни.	 Това	 е	 най-успешният	
мирен	проект	в	света,	кой-
то	включва	до	сега	28	дър-
жави,	 а	 след	 напускането	
на	 Обединеното	 кралство	
страните-членки	ще	станат	
27“,	каза	Адемов.
	 	 Петър	 Курумбашев	 от	

Прогресивен	 алианс	 на	
социалистите	и	демократи-
те	 благодари	 за	 домакин-
ството	на	габровския	кмет,	
която	 е	 активен	 участник	
в	 дейността	 на	 Комите-
та	 по	 регионите.	 „Без	 да	
коментирам	 европейските	
институции,	 според	 мен	
най-важни	са	Европейския	
парламент	 и	 Комитета	 по	
регионите,	 защото	 в	 тях	
участват	 пряко	 избрани	
хора.	 Участието	 на	 кме-
товете	 и	 на	 регионите	 в	
работата	 на	 Европейския	
съюз	е	извън	всякакъв	ко-
ментар,	 тъй	 като	 ако	 има	
някой,	 който	 има	 всеки-
дневна	 среща	 с	 нуждите	
с	 проблемите	 на	 хората	
това	 са	 кметовете.	 Бълга-
рите	трябва	да	имат	само-
чувствие	 за	мястото	 им	 в	
Европа,	 защото	 България	
е	средна	по	големина	дър-
жава.	 Мисленето,	 че	 сме	
малка	 държава,	 от	 която	
нищо	 не	 зависи	 не	 е	 ра-
ботещо	и	градивно,	а	мла-

дите	 хора	 чрез	 активното	
си	 участие	в	обществения	
живот	 могат	 да	 променят	
тази	 тенденция“,	 допълни	
Курумбашев.	
	 Той	разказа	на	млади-
те,	които	вероятно	не	пом-
нят	за	предаването	„Ку-ку“,	
как	 е	 създадено	 то,	 от	
него	 се	 родиха	 рожби	 на	
българската	 демокрация,	
като	Слави	Трифонов,	Лю-
бен	 Дилов,	 Тончо	 Токмак-
чиев,	Камен	Воденичаров,	
Мартина	 Вачкова,	 Васил	
Василев-Зуека.	
		 Ралица	Ковачева	гово-
ри	са	истинските	и	за	фал-
шивите	 новини,	 които	 ще	
стават	 още	 повече	 преди	
изборите.	 Посъветва	 мла-
дите	 хора	 да	 не	 се	 дове-
ряват	изцяло	на	написано-
то	 във	Фейсбук	 и	 другите	
социални	 мрежи,	 да	 про-
веряват	 при	 възможност	
истинността	 на	 сайтовете,	
които	публикуват	новини.
			Младите	хора	от	залата	
питаха	за	хората	с	увреж-

дания,	 имат	 ли	 те	 място	
в	 Европейския	 парламент	
и	 разчита	 ли	 се	 на	 тях.	
Курумбашев	 им	 отговори,	
че	 специално	 в	 групата	
на	 българските	 евродепу-
тати	 няма	 избрани	 хора	
с	 увреждания,	 но	 в	 групи	
от	други	държави	има.	Той	
смята,	че	може	още	много	
да	 се	 направи	 за	 техният	
пълноценен	 живот	 и	 дей-
ност,	 както	 и	 на	 малките	
хора,	които	имат	своя	ор-
ганизация	 и	 се	 борят	 за	
правата	си.
	 Имаше	 въпроси	 дали	
е	 възможно	 запазване	
на	 чистата	 околна	 среда,	
като	 оставим	 автомобили-
те	вкъщи	и	използваме	об-
ществения	транспорт.	Кме-
тът	Таня	 Христова	 обясни,	
че	 в	 момента	 текат	 по-
ръчки	 за	 осигуряване	 на	
електроавтобуси,	 които	
ще	 сменят	 амортизирани-
те	 превозни	 средства	 на	
общинската	 транспортна	
фирма.

Млàдежи и евродепуòàòи деáàòирàхà „Нàкъде оòивà Европà?”
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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:
Трявна, център, 55м2, двор 175м2, отлич-
на 47000 eu
З.дърво,56м2,2-ет.,двор 500м2 11500 лв.

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
Борово, 52м2, двор 466м2 31000 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
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ДЯДО ДЯНКО, 
от 70 до 150 м2 250 €/м2

АПАРТАМЕНТИ:
Център, многостаен + гараж 80 000 лв
Сирмани,64м2,панел,след ремонт 55 000лв
Широк център, 90м2, тухла 30 000 лв
Трендафил-2,84м2, след ремонт 30 000€
Трендафил-1, 2-ст., панел 16 000  €

КЪЩИ:
Червена локва,96м2,500м2 двор 38 000 лв
Ц. ливада, 176м2, 580м2 двор 24 000 лв

Раховци, 122м2, 412м2 двор 28 000 лв
Влайчовци, 153м2, 1 дка, гараж 33 000 лв
Славовци, 250м2, 539м2 двор 33 000 лв
Поповци, 130 м2, 1100 м2 двор 29 999 лв
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
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Боженци, УПИ, 600 м2 21 500 €
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, многостаен,обзаведен 500 лв
Център, офис, лукс, 120м2 480 лв
Център, магазин, 40м2 500 лв
Варовник, ап., 90м2 + гараж 500 лв
Младост, ресторант, 140м2 1 500 лв
Шиваров мост, магазин, 60м2 300 лв
КУПУВА: Многостаен в кв. Младост

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

05/11

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

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

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

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Помещение, идеален център, 25м2     9 000 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:  
Ид. център, 60м2, двор 360м2, тухла 16 000 лв
Бичкиня, 62 м2 РЗП, масивна, отлична     50 000 лв
Шивара, 100 м2 + гараж, двор 500м2      30 000 лв
Беленци, двуетажна, 70 м2, двор 300м2     31 000 лв
Еса, 2-етажна, 78м2, двор 1 дка + постр.  65 000 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
Борики, къща, 100м2, лукс, гараж        40 000 лв

ПАРЦЕЛИ:  
Идеален център, УПИ, 180 м2          договаряне 
ПРОДАВА/ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТИ В СОФИЯ

05/11

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

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Ид. център, ет. 2 39 000 €
Борово, ет. 3, 102м2 31 500 €
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 41 500 лв
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 72 000 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€
КЪ ЩИ: 
Идеален център, 2-етажна, възмож-
ност за ново проектиране 82 000 €
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
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, заведение, 80м2 31 000 €
ул. “Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
Дряново, вила, 2 дка двор 3 500 €
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 €
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
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УЛ. “СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1, 066/80-55-65, 80-30-56

Продължава от стр. 1
	 Тук	 съм	 да	 кажа	 с	
гласа	 си,	 с	 присъствието	
си	 на	 управляващите,	 че	
трябва	 да	 променят	 своя-
та	 политика,	 да	 променят	
системата,	 за	 да	 могат	
нашите	 деца	 да	 остават	
тук	 и	 да	 живеят	 в	 една	
по-социална	 държава.	 За-
щото	пари	в	България	има,	
защото	в	нашата	държава	
има	 кадърни	 хора,	 капа-
цитети,	 които	 трябва	 да	
останат	 тук,	 а	 не	 да	 ги	
гонят	 по	 чужбина.	 И	 дър-
жавата	 да	 бъде	 майка	 за	
всички,	 не	 само	 за	 еди-
ници,	 а	 за	 народа	 си	 да	
е	мащеха.	Искам	да	кажа,	
че	 можем	 да	 бъдем	 ев-
ропейци	 и	 да	 живеем	 с	
по-висок	 стандарт,	 вместо	
да	 се	 водят	 най-различ-
ни	 политически	 игри	 и	 да	
правим	революция.	Нужно	
е	 правителството	 да	 бъде	
по-съвестно	и	да	мисли	за	
своя	народ.	Смятам,	че	то	

има	капацитет	да	промени	
подхода	 си,	 смятам	 че	 в	
него	има	хора	с	добри	на-
мерения,	 които	 наистина	
се	 опитват	 да	 направят	
нещо,	 но	 наложеното	 ста-
тукво	 надделява.	 А	 и	 по-
голямата	 част	 от	 него	 са	
хора,	 които	 не	 милеят	 за	
своя	народ“.
	 Протестиращите	 вчера	

заявиха	 още,	 че	 ако	 пра-
вителството	падне,	си	има	
законни	 процедури	 има	
конституционен	ред	за	по-
добни	 ситуации.	 Ако	 пра-
вителството	подаде	остав-
ка	 според	 конституционно	
предвидени	 процедури	
президентът	 е	 длъжен	 да	
предприеме	 съответните	
действия	 в	 съответните	

срокове	и	да		назначи	слу-
жебно	правителство.
	 Общинският	 съветник	
Пепа	Сомлева,	която	също	
се	 включи	 в	 протеста,	 не	
скри	 удовлетворението	 си	
от	факта,	че	габровци,	бъл-
гарите	най-сетне	са	се	ос-
мелили	да	кажат	на	висок	
глас	 какво	 е	 състоянието	
им.	 „Намериха	 смелост	

да	 заявят,	 че	 не	 живеят	
добре,	 че	 сме	 най-бедни-
те	 в	 Европа	 -	 подчерта	
тя.	 -	 Спомнете	 си	 всич-
ки	 бравурни	 изказвания,	
отстрана	 на	 членове	 на	
правителството	 колко	 сме	
добре.	Но	хората	излязоха	
на	 улицата	 и	 казаха,	 че	
това	 просто	 не	 е	 вярно.	
Което	е	една	много	голяма	
крачка	напред	и	заслужа-
ва	 аплодисменти.	А	 какво	
ще	 стане?	 Единственото,	
което	 съм	 сигурна	 е,	 че	
ще	бъдем	крачка	напред,	в	
сравнение	 със	 сегашното	
положение	 на	 нацията	 ни	
и	 няма	 да	 продължаваме	
да	стоим	в	блатото“.
	 Вчера	 по	 обед	 върво-

лици	 от	 автомобили	 опа-
саха	 Габрово.	Те	 тръгнаха	
от	 Спортна	 зала	 „Орло-
вец“,	 преминаха	 през	 гра-
да,	пред	общината	и	пред	
областната	 управа.	 Пеше-
ходният	 протест	 премина	
пред	 паметника	 на	 Васил	
Априлов,	 направи	 няколко	
обиколки	на	пътя	пред	мо-
ста	 и	 хората	 се	 насочиха	
към	колите.	
	 Оттам	 с	 надути	 клак-
сони	 и	 развети	 знамена	
автомобилната	 колона	
премина	през	тунела	край	
Капитан	 дядо	 Никола,	 на-
прави	 остър	 завой,	 пре-
мина	край	 „Инструмент“	и	
продължи	 отново	 надолу	
към	града.

Проòеñòирàщиòе: „Не иñкàме дà ñòоим в áлàòоòо”

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 
Лъката, 80 м2, ет. 3 36 799 eu
Шиваров мост, 90 м2, ет. 4 
   93 000 лв
Център, 60м2, ет. 5 30 000 eu
Радичевец, 45 м2, ет. 2, обзаведен
   18 900 eu

ТРИС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:
Баждар, 87м2, ет. 2         26 000 eu 
Варовник, 103м2, ет. 4     72 000 лв
Младост, 86м2, ет. 2        55 000 лв

Център, 78 м2, ет. 8        49 500 лв
Варовник, 80м2, ет. 1 57 000 лв
Боровото, 86 м2, ет. 4 46 500 лв
Младост, 88 м2, ет. 12 53 000 лв
ТРИС ТАЙ НИ ПАНЕЛНИ:
Русевци, 76м2, ет. 3 37 000 лв
Бичкиня, 75м2, ет. 3        36 000 лв
Трендафил-2, 76м2, ет. 3 39 000 лв
Сирмани, 62м2, ет. 6, обз. 45 000 лв

Трендафил-2, 78м2, ет. 4, обзаведен. 
   55 000 лв
ДВУС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:
Дядо Дянко, 61м2, 11 ет. 31 000 лв
ул. „Брянска“, 66м2, ет. 5 50 000 лв
Борово, 60 м2, ет. 2, лукс 30 000 eu
Падало, 58м2, ет. 8, ТЕЦ 43 000 лв
ДВУСТАЙНИ ПАНЕЛНИ:
Младост, 58м2, ет. 5, обзаведен, ТЕЦ      
36 500 лв
Бичкиня, 72м2, ет. 6        33 000 лв
Младост, 54м2, ет. 7, ТЕЦ  31 000 лв
ЕДНОСТАЙНИ: 
ул. „Чардафон“, 40м2, ет. 1, ремонти-
ран                            26 000 eu

Дядо Дянко, 44м2, ет. 1 42 000 лв
ЕТА ЖИ ОТ КЪ ЩИ: 
До „Кауфланд“, РЗП 102м2, двор 
83м2, полуобзаведен       20 000 eu
Дядо Дянко, РЗП 60м2, двор ид. ч. 
36 000 лв
Баждар, РЗП 125м2, ет. 2, обзаведен 
                                 45 000 eu
КЪ ЩИ В ГРА ДА: 

Баждар, двуетажна, РЗП 150м2, двор 
315м2                         44 900 eu
Дядо Дянко, двуетажна, РЗП 164м2, 
двор 356м2 70 000 лв
Камъка, РЗП 132м2, двор 453 м2 
                               60 000 лв
Шиваров мост, РЗП 209м2, двор 
490м2  44 900 лв 
Войново, РЗП 84м2, двор 831м2 2 5 
000 лв
Баждар, РЗП 250м2, двор 106м2 9 0 
000 еu
КЪЩИ ИЗВЪН ГРАДА:
Борики, РЗП 120м2, двор 500м2          

50 000 лв
Златевци, РЗП 120м2, двор 1680м2   

20 000 лв
ДА ВА ПОД НА ЕМ АПАРТАМЕНТИ, ЕТАЖИ:
Център, едностаен, обзаведен 300 лв
Лъката, тристаен, обзаведен 250 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

ПРОДАВА СЕ ТРИСТАЕН 
ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, 
БУЛ. “МОГИЛЬОВ”, ЕТАЖ 2, 86 КВ. М.
ЦЕНА: 52 000 ЛВ.

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

ЦЕНА: 100 000.00 ЛВ.
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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

01/08

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

066/810-410, 0887611753

всеки ден в 
ново издание

иМоТи продаВа
гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [22, 18]
апарТаМЕнТи В центъ-
ра, ново строителство, 
се продават на тел. 
0887/803-414. [22, 18]
кЪща В кв. Борово се 
продава на тел. 0888/935-
257. [11, 11]
парцЕл - 12.500 дка, 
село Игнатовци, община 
Дряново, разрешение за 
строеж 300 кв. м, се про-
дава на тел. 0878/905-
350. [22, 15]
МясТо В кв. Шенини - 
800 кв. м, за 5350 лв. се 
продава на тел. 0888/704-
425. [13, 13]
парцЕл В село Горни 
Радковци - 620 кв. м, по 
договаряне се продава на 
тел. 0898/938-961. [12, 
12]

парцЕл - 840 кв. м, в кв. 
Войново, в регулация, се 
продава на тел. 0887/760-
790. [5, 4]
парцЕл В регулация в 
село Гостилица се прода-
ва на тел. 0897/799-072. 
[9, 4]
парцЕл на главния път 
Габрово - Севлиево (до 
Коня) се продава на тел. 
0892/484-602. [23, 9]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [13, 8]
сТара кЪща в село Кме-
товци се продава на тел. 
0884/848-323. [11, 7]
апарТаМЕнТ - 130 кв. 
м, в абсолютен център се 
продава на тел. 0888/813-
710. [11, 6]
кЪща на 10 км от Габро-
во, 150 кв. м, на 2 етажа, 
с 3 дка овощна градина, 
обзаведена, цена по спо-
разумение, се продава на 
тел. 066/87-66-74. [4, 4]
гарсониЕра - 40 кв. м, 
в квартал Палаузово се 
продава на тел. 0888/169-
757. [11, 4]
апарТаМЕнТ В цен-
търа се продава на тел. 
0899/140-415. [11, 2]

апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [12, 4]
апарТаМЕнТ В центъра 
- срещу театъра, се прода-
ва на тел. 0898/563-534. 
[11, 2]
кЪща за гости с механа 
„Хаджи Велинов хан“ в 
село Боженци се продава 
или отдава под наем на 
тел. 0885/333-148. [5, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
гараж на ул. „Студент-
ска“ 7 се дава под наем 
на тел. 0888/99-55-31. 
[11, 9]
оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [26, 19]
Магазин В топ център 
- 50 кв. м, се дава под 
наем на тел. 0878/370-
640. [11, 11]
поМЕщЕниЕ на главна-
та улица се дава на тел. 
0888/914-554. [11, 10]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [26, 16]

Магазин сЕ дава под 
наем на тел. 0884/848-
323. [11, 7]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0884/848-
323. [11, 7]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Трендафил-2, напъл-
но обзаведен, 350 лв., 
се дава под наем на тел. 
0885/597-746. [13, 11]
гарсониЕра на Еса - об-
заведена - тел. 0888/101-
427. [5, 3]
апарТаМЕнТ В кв. Бич-
киня, ет. 1, се дава под 
наем на тел. 066/88-31-
50. [4, 3]
жилищЕ В идеален цен-
тър дългосрочно се дава 
под наем на тел. 066/86-
65-14, 0895/116-105. [7, 
3]
гарсониЕра на ул. „Лю-
бен Каравелов“, обза-
ведена, за 200 лева се 
дава под наем на тел. 
0899/312-100 [10, 5]
апарТаМЕнТ цЕнТЪр 
и Еса под наем - тел. 
0896/640-415. [3, 2]

ТЪрси под наЕМ
кВарТира сЕ търси на 
тел. 0884/606-356. [11, 5]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[24, 6]

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

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 6]

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[26, 6]

зЕМЕдЕлски зЕМи в 
землище Борики се купу-
ват на тел. 0888/683-529. 
[11, 4]

нощуВки
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 17]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 16]

	 Вашата	 обява	 ще	 бъде	 отпечатана	
още	на	следващия	ден,	ако	бъде	подадена	в	
редакцията	 на	 „100	 вести“	 до	 16.30	 часа.	
Цената	на	обявите	е	15	стотинки	на	дума,	
без	предлози	и	съюзи,	за	едно	отпечатване.	
Можете	 да	 използвате	 специалните	 от-
стъпки	за	годишни	обяви,	ако	вашата	обява	
излиза	през	цялата	2018	година.	При	теку-
щите	обяви	всяка	11-та	е	безплатна.	

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Шиваров мост, мансарда, тухла, 44м2      изгодно
Срещу „Кауфланд“ 43 000 лв
Топ център, 80 м2, тухла, ет. 4              24 000 eu
Голо бърдо, двустаен, монолит             16 000 eu
МАГАЗИН, Колелото                       договаряне

КЪЩИ В ГРАДА:  
Гарата                                          договаряне
Шиваров мост, с гараж                       24 000 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

12/11

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне, 
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-

телни отпадъци до смети-
щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448
ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на 
тел. 0894/004-045.
саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
8]
услуги с бус, ба-
гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [24, 9]
ТранспорТ с бус и пи-
кап - тел. 0879/080-862. 
[5, 5]
ТранспорТ с бус - 1.5 
тона - тел. 0898/760-616. 
[3, 2]
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уроци, курсоВЕ
цЕнТЪр за проФЕ-
сионално оБучЕниЕ 
- гаБроВо, организира 
лицЕнзирани курсо-
ВЕ за: огняр, кранист,  
мотокарист, машинист на 
пътно-строителни маши-
ни, готвач, барман-серви-
тьор, козметик, фризьор, 
лечебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
издава се държавен до-
кумент за правоспособ-

ност. обучение с ваучер 
за безработни и рабо-
тещи. Справки на тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 ч., 0887/361-
876.
спорТЕн клуБ „ал-
Фа-МЕТал“ провежда 
курсоВЕ за БЕзопас-
но БораВЕнЕ с огнЕ-
сТрЕлно орЪжиЕ - 
справки на тел. 066/80-
69-62.лЕкари

псиХиаТЪр и нЕВролог. 
д-р ТриФоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 

твърди контактни лещи - 
понеделник до петък - от 
9 до 18 ч.; събота и неде-
ля - след уговорка на тел. 
066/80-32-37

д-р Траяна ХрисТо-
Ва - лЕкар-псиХи-
аТЪр, униВЕрси-
ТЕТска Многопро-
Филна Болница за 
акТиВно лЕчЕниЕ 
по нЕВрология и 
псиХиаТрия „сВЕ-
Ти науМ“ - гр. со-
Фия, приЕМа В ка-
БинЕТ за псиХично 
здраВЕ - Габрово, ул. 
„Омуртаг“ 1. За запис-
ване: тел. 0887/33-95-
51. [20, 18]

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

козМЕТика, Масаж
лЕчЕБни Масажи -  
0876/731-419. [22, 17]
спорТЕн ВЪзсТаноВи-
ТЕлЕн класически масаж 
- Монката, тел. 0883/256-
793. [24, 9]

раБоТа прЕдлага

ФирМа с уТВЪрдЕни 
позиции наБира: 
почисТВащ пЕрсо-
нал с опиТ за Мо-
Билни групи, раБоТ-
ници за пЕрално 
сТопансТВо, гради-
нар, ХигиЕнисТи. 
сЪВрЕМЕнни усло-
Вия на Труд, оТлич-
но ВЪзнаграждЕ-
ниЕ. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 8]

ФирМа ТЪрси мебелист 
и монтажник. Справки на 
тел. 0898/626-781
заВЕдЕниЕ ТЪрси гот-
вачка. Справки на тел. 
0899/962-124. [13, 12]
ФирМа „Йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 11]

„инна Транс“ оод - 
гр. сЕВлиЕВо ТЪрси 
да назначи МЕжду-
народни шоФьори 
за ВЪТрЕшЕн Транс-
порТ В ЕВропа. За 
контакти и информа-
ция: тел. 0888/585-
170. [10, 10]

ТурисТичЕска ФирМа 
търси човек за работа в 
ТА до 29 години и с ви-
сше образование туризъм. 
Справки на тел. 0879/21-
23-25. [11, 9]
сТроиТЕлна ФирМа 
„Мегастрой 2014“ търси 
да назначи тенекеджии за 
изработка на улуци. Справ-
ки на  тел. 0885/082-253. 
[6, 6]
ФирМа за производство 
на PVC И PE тръби търси: 
ЕКСТРУДЕРИСТИ И ОБЩИ 
РАБОТНИЦИ; ШПРИЦЬОРКИ 
И ОБЩИ РАБОТНИЧКИ. Ра-
бота на три смени с атрак-
тивно заплащане. За ин-
формация: тел. 0884/229-
920. [14, 9]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [30, 9]

„сТс принТ“ ад ТЪр-
си да назначи пЕ-
чаТар. Справки на тел. 
066/817-131, 066/817-
132. [11, 6]

ФирМа ТЪрси работник 
за автомивка. Справки на 
тел. 0894/677-099. [11, 6]
сЕрВиТьор/ка, МожЕ и 
почасово, се търси на тел. 
0887/002-030, 0888/310-
981. [11, 8]
каМЕриЕрка до 50 годи-
ни от 8.30 до 17.00 часа 
се търси на тел. 0888/310-
981. [11, 8]ХоТЕл „Бо-
жЕнци“ търси да назначи 
сервитьор/ка. Осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0878/444-753. [11, 3]
заВЕдЕниЕ ТЪрси серви-
тьор/ка, готвач/ка. Справ-
ки на тел. 0899/319-114. 
[7, 6]
ФирМа „Йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 3]
Магазин „Билла“ в Те-
рамол търси служител от-
дел „Деликатеси“. Справки 
на тел. 0887/950-088. [5, 
5]

БисТро „карТал“ тър-
си сервитьор/ка за пе-
тък и събота вечер. По-
вече информация на тел. 
0889/319-654. [11, 5]
ФирМа ТЪрси шофьор-
дистрибутор. Заплащане: 
до 1000 лева. Справки на 
тел. 0887/875-652. [11, 3]
Винарна „рачо Кова-
ча“ търси майстор готвач 
с опит и сервитьорки. 
Справки на тел. 0876/683-
768. [13, 5]
шиВашка ФирМа за 
спортни принадлежности 
открива 7 работни места 
- оператор в шевното про-
изводство. Отдел „Човешки 
ресурси“, gabby_m@abv.
bg, тел. 0887/623-490. 
[13, 3]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/907-032. [14, 4]
Магазин за хранителни 
стоки търси продаВачка 
за кв. Палаузово. Справ-
ки на тел. 0899/099-226. 
[11, 2]
заВЕдЕниЕ В центъра 
търси нощен пазач. Справ-
ки на тел. 0897/97-47-04. 
[11, 3]

рЕсТоранТ В центъра тър-
си миячка за втора смяна. 
Справки на тел. 0883/501-
986. [6, 3]
ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [11, 3]
пЕрсонал за работни-
чески стол и лавка в град 
Севлиево се търси на тел. 
0884/077-557. [7, 2]

раБоТа ТЪрси
почасоВо почисТВанЕ 
на офиси и други търси  
тел. 0895/454-501. [11, 5]
ТЪрся си работа спешно 
- тел. 0878/555-841. [6, 4]

грижа за Болни
и ВЪзрасТни
оБгрижВанЕ на въз-
растни хора по домовете 
предлага  ДП СУПОРТ - 
за връзка: 066/800-718 и 
0877/493-060. [11, 10]
глЕдаМ ВЪзрасТни и бо-
лни хора - тел. 0876/160-
369. [3, 3]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - 
счетоводни услуги, годишно приключване, да-
нъчни декларации - 066/804-066

даВа заЕМ
крЕдиТи - тел. 0897/219-833. [22, 5]
заЕМ днЕс - тел. 0898/970-820. [22, 19]

о Б Я В а
За пРИЕманЕ 

на ВоЕнна сЛУЖБа на ЛИЦЕ, ЗаВъРШИЛо 
ГРаЖДансКо ВИсШЕ УчИЛИщЕ

(мЗ оХ-871/25.10.2018г.) 

вакантна длъжност за ВВс:

За  ВФ 42130 – Боровец 
 „начаЛнИК на ГРУпа За 

спЕЦИаЛИЗИРана поДГотоВКа И споРт”

 ДоКУмЕнтИ сЕ пРИЕмат До 14.12.2018 
г. ВъВ ВоЕнно оКРъЖИЕ  – ГаБРоВо,  ул. 
„софроний Врачански” 1а

 Изисквания: Образование	 –	 ОКС	 „бакала-
вър”	по	специалност	от	професионално	направ-
ление	„Спорт”	от	област	на	висше	образование	
„Здравеопазване	 и	 спорт”;	 Професионална	
квалификация	-	„Треньор	по	ски	алпийски	дис-
циплини”.
	 	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 	 -	да	не	са	осъждани;
	 	 -	да	нямат	друго	гражданство;
	 	 -	да	покриват	нормативите	за	физиче-
ска	годност.

подробна информация на тел.: 
029228655 / 029228659
0888210283; 066/805531; 
066/800257        
справка: www.comd.bg

ВЕТЕринар
д-р росЕн диМиТроВ - ВЕ-
ТЕринарна аМБулаТория и 
зооМагазин - прегледи, ле-
чение, профилактика, изкуст-
вено осеменяване - Габрово, 
ул. „Стефан Караджа“ 19, срещу 
Автогарата, до Уникс,   066/806-
140, GSM 0888/671-905, 
0897/897-822.

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

	 Вашата	обява	ще	бъде	отпечатана	още	на	следва-
щия	ден,	ако	бъде	подадена	в	редакцията	на	„100	ве-
сти“	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	година.	При	те-
кущите	обяви	всяка	11-та	е	безплатна.	

 ВодораВно: Грис. Литак. Шопар. Антиглобалистка. Истина. 
Лата. Тирс. Кекс. Ротори. Мит. Зала. „Савил“. Гнида. Мидас. 
Алиса. Топлина. Аорист. Лозунг. Дека. Гу. Препис. Анина. Гри. 
Омая. Блинд. Онан. Обет. Раев (Илия). Албена. Апостол. Алта. 
Ути. Акра. Аула. „Ти“. Скула. Хубост. Спалня. Гоби. Тапа. Сеид. 
Матеев (Явор). Вол. Пиво. Маре (Жан). Цигани. Крадла. Лента. 
Компрес. Илиан. Ин. Заран. Тесте. Мак. Карабинер. Отлика.    
 оТВЕсно: Драскало. Робот. Психоза. „Интел“. Племе. Исаев 
(Младен). Мар (Николай). „Астика“. Лопата. „Клио“. Пра. Инс. 
Мизия. Паунд. Краб. Олга. Синус. Рокля. Мрени. „Ил“. Радан. Ба-
сра. Маас. Столова. Галета. Гард. „Те“. Абатиса. Ниво. Хотелиер. 
Скатол. Один. Лаубе (Хайнрих). Алс. Лар. Аренда. Убиец. Ито. 
Уши. Иглика. Лало (Едуар). Вилает. Ост (Херман). Ниса. Област. 
Ген. Оптимист. Гнет. Таван. Ми. Акрида. Гранат. „Понтиак“. Крас-
та. Руина. Италианка.      

отговори на сканди от бр. 267, събота

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

аВТоМоБили продаВа
ауди 80 се продава на 
тел. 0882/407-493. [6, 
5]
кЕМпЕр сЕ продава на 
тел. 0888/101-427. [4, 3]
сиТроЕн ксара - 1.8 
куб., 1998 година., цена 
по споразумение, се про-
дава на тел. 0887/308-
412. [4, 3]

голФ 3 - 1800, газ-бен-
зин, цена: 1100 лв., се 
продава на тел. 0876/547-
148. [6, 2]
сЕаТ алХаМБра - 1999 
г., се продава на тел. 
0895/093-912. [11, 3]
алФа роМЕо 145 - 1996 
г., колата е в много до-
бро техническо и визуал-
но състояние, спешно се 
продава на тел. 0886/258-
645. [3, 1]
оТ гЕрМания, отлични: 
опЕл агила 1.2, опЕл 
коМБо, рЕно ЕспЕЙс - 
може на части, се прода-
ват на тел. 0898/878-548. 
[2, 1]

Форд ЕскорТ, 1.8 TDI, 
комби, запазен, се прода-
ва на тел. 0890/371-977. 
[11, 2]
рЕно МЕган Сценик 1.9 
dci - дизел, 120 к. с., 
отлично състояние, нови 
зимни гуми и акумулатор, 
септември 2004 г., 177 
000 км, цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0887/807-256. [20, 2]
суБаро ФорЕсТЪр 2000 
г., бензин, 200 куб., 125 
к.с., с летни и зимни гуми, 
всичко платено, отличен 
за 4000 лева се продава 
на тел. 0898/535-793.

джипоВЕ
джип NISSAN X-TRAIL 
2,2; 136 к. с.; 4х4; 2006 
г.; пробег 196 000 км, се 
продава на тел. 0876/200-
595. [22, 6]

аВТоуслуги
кЪрпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [13, 5]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-

424 [13, 8]

аВТоМоБили 
под наЕМ

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

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап се изкупу-
ват на тел. 0899/810-766. 
[14, 9]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 6]

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

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

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

греен котел Gf48 + три врати + подаващ шнек + бун-
кер за 210 кг пелети..UPS ЗА ПЕЛЕТНИ КАМИНИ И ГОРЕЛКИ ОТ GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За всички клиенти, закупили наш продукт, промоцио-
нална цена от 375 лева. С две години пълна гаранция!

Îòîïëåíèå íà öåíà è êà÷åñòâî áåç àëòåðíàòèâà
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

ИК КОЛОНЕЛ ООД
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, МОНТИРА, 
ПУСКА, ПОДДЪРЖА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ се предлагат и на ИЗПЛАЩАНЕ
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .Продуктите на GOLDEN FIRE се 

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

Ñàìî êëèåíòèòå, çàêóïèëè ïðîäóêò 
íà “Ãîëäúí ôàéúð” îò ÈÊ „Êîëîíåë”, 
ïîëó÷àâàò ÄÈÐÅÊÒÍÀ ÃÀÐÀÍÖÈÎÍÍÀ 
ÏÎÄÄÐÚÆÊÀ. Îñòàíàëèòå ïðè íóæäà îò 
ãàðàíöèîíåí ñåðâèç òðÿáâà äà íàïðàâÿò 
çàÿâêà íà òåëåôîíèòå íà äîñòàâ÷èêà.

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

ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
оР Га нИ ЗИ Ра ЛИ ЦЕн ЗИ Ра нИ КУР со ВЕ За: 

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

из да Ва дЪр жа ВЕн до ку МЕнТ за пра Вос по соБ носТ

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

066/808-592, 0887/361-876

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



719 ноември 2018 г. отопление; автопазар; превози; продава-купува; лекари; турагенции

066/806962
 www.metalsod.com

мЕТАЛСЕкюРИТИГРУП

СИЛНИТЕИЗБИРАТ
СИЛНИПАРТНьОРИ!

лоВ, риБолоВ
нЕопрЕн SEAC Sub, нов 
- 170 лева, употребяван, 
отлично състояние - 100 
лева, харпун, нов Seac 
Sub, 75 см - 100 лева. 
Справки на тел. 0898/535-
793 [33, 11]

продаВа Машини
ТриФазна ФуражоМЕл-
ка за 170.00 лева се про-
дава на тел. 0898/76-06-
16. [3, 2]

продаВа МаТЕриали
сТари цигли се прода-
ват на тел. 0888/935-257. 
[11, 11]
горнооряХоВски циг-
ли с два канала се прода-
ват на тел. 0897/220-386. 
[20, 16]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 6]

продаВа оБзаВЕжданЕ
ЪглоВи диВани - втора 
ръка, 4 броя, се прода-
ват на тел. 0887/621-225. 
[12, 11]

продаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0899/688-
841 - Горна Росица. [20, 14]
ТрЪБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 6]

пласТМасоВи цисТЕр-
ни единица се продават 
на тел. 0888/942-095. [6, 
5]
Фикус лираТа - 230 м, с 
34 листа, удобен за офис, 
хотел, ресторант и др., за 
70 лева се продава на 
тел. 0885/374-631. [2, 1]

жиВоТни продаВа
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0896/544-474. [22, 17]
дВЕ прасЕТа за клане 
продава 0899/624-149. 
[25, 8]
коза сЕ продава на тел. 
0888/812-901. [5, 4]
Малки прасЕТа се про-
дават на тел. 0878/103-
525. [3, 2]
ярЕТа до 27 кг - 5 лв./
живо тегло, от 28 кг - 4 
лв./живо тегло, се прода-
ват на тел. 0892/989-718. 
[6, 2]

Малки прасЕТа се про-
дават на тел. 0893/972-
371. [3, 1]
кози, ярЕТа, овен и пръч 
се продават. За справки: 
тел. 0877/983-204. [11, 2]

Храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕница, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [12, 
11]

продаВа Тор
оВчи Тор се продава на 
тел. 0896/544-474. [22, 
17]

угнил оБорски тор в 
чували - 3 лв./брой. По-
дсигурен транспорт. Тел. 
0878/650-456. [6, 5]

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. 
[24, 6]
сТаринни прЕдМЕТи, 
стари броеници и герда-
ни, монети, банкноти, ча-
совници, писалки, ордени, 
саби и друг антиквариат 
се купува в блок „Чайка“, 
вх. Г - партер, центъра, 
справки на тел. 0889/211-
957. [6, 6]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [24, 6]

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
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ продаВа дърва 
за огрев - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.
„пЕХлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, дърва - ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.

дЪрВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
дЪрВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
дЪБоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с  безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 250 до 400 лв. за 
тон - тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.
нарязани - 80 лв., 
се продават на тел. 
0988/816-628
суХи дЪрВа в чували - 6 
лв., се продават на тел. 
0897/00-11-14.
пЕлЕТи сЕ продават на 
тел. 0988/838-198. [13, 
13]

продаВаМ налич-
ни дЪрВа за ог-
рЕВ. Справки на тел. 
0888/135-453. [14, 5]

ТрЕпЕТлика на метър - 
55 лева, се продава на 
тел. 0887/547-499. [33, 
28]
дЪрВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 17]
рЕжа дЪрВа - тел. 
0894/692-701. [25, 12]
донБаски ВЪглища, 
брикети и екобрикети, 
пелети от широколистна 
дървесина - 066/801-501. 
[13, 8]
дЪрВа за огрев - наря-
зани, нацепени и метрови, 
реални количества - тел. 
0879/988-131, 0883/553-
304. [24, 15]

дЪБоВи изрЕзки - 45 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0885/422-700. [17, 
10]
продаВаМ слЪнчоглЕ-
доВи пелети. Отлично ка-
чество. Безплатна достав-
ка. Тел. 0879/21-23-25. 
[24, 10]
рЕжа дЪрВа - тел. 
0899/278-396. [12, 9]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., дос-
тавка веднага, чувал дър-
ва - 5 лв./брой - тел. 
0893/511-154. [24, 9]
дЪрВа за огрев: салкъм, 
метрови - 65 лв./куб. м, 
нарязани - 75 лв./куб. 
м, мише метрови и на-
рязани, безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0896/735-859. [11, 3]

суХи и суроВи нацЕ-
пЕни дЪрВа - 80 лв., 
се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 6]
„ФлинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - 
донБаски ВЪглища; 
БрикЕТи, разпалки. 
осигурЕн ТранспорТ. 
Справки на тел. 0898/690-
606, 066/80-80-53. [26, 5]
дЪрВа В чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0893/777-987. [4, 3]
БукоВ паркЕТ за огрев и 
разпалки - 5 лв./чувал, се 
продава на тел. 0899/195-
494. [11, 1]
дЪрВа В чували се прода-
ват на тел. 0899/052-010. 
[11, 2]

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 

09/11

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ С РАЗВЛ.ЦЕНТЪР THERME - 17.11., 43 лв.
БУКУРЕЩ, ЕДНОДНЕВЕН ШОПИНГ - 08.12., 40 лв.
ОДРИН за 1 ден,/24.11./1.12/8.12/15.12./22.12.,40лв
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 16.12., 2 нощ., от 129 лв.                                                                                                     
ИСТАНБУЛ - 2 нощ., 22.11./06.12., от 150.00 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   
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 - 260 лв., АЛЕКСАНДРУПОЛИС - 550 лв., 
ХАЛКИДИКИ - 272 лв. 
ПОЧИВКИ в ТУРЦИЯ - КУШАДАСЪ, БОДРУМ, ДИДИМ,                                                        
МАРМАРИС, АНТАЛИЯ - ранни записвания до 30 
ноември 2018 г.
ЕКЗОТИЧНА НОВА ГОДИНА 2019    
ТАЙЛАНД, БАЛИ, МАВРИЦИЙ, ШРИ ЛАНКА, МЕКСИКО, 
ДОМИНИКАНА, ТУНИС, ДУБАЙ, МАРОКО, ИЗРАЕЛ
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА ЛЯТО  2019
ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ТЕНЕРИФЕ,                                            
ГЪРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ДУБАЙ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ,                                                                                               
МАРОКО, ТУНИС, ИНДИЯ, МАЛДИВИ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ 
AIR И RYANAIR    

sviat@mail.bg
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ИзданиенаИК“Колонел”ООД,първиятбройна“100вести”излизана7.01.1992г.

н и ко консТрукции 
оод произвежда и 
монтира прозорЕчни 
сисТЕМи REHAU - 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [19, 8]

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
цялосТни и довърши-
телни ремонтни дейности 
- тел. 0884/662-261. [22, 
11]
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [13, 8]
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизола-
ция, саниране, улуци, дре-
наж и др. - 0895/810-504. 
[19, 11]
покриВни рЕМонТи, из-
мазване, комини, капаци, 
хидро- и топлоизолация. 
Бързо и качествено. Тел. 
0888/020-187. [17, 6]

изгражданЕ на подпор-
ни стени, дренажи, по-
криви от А до Я - тел. 
0897/390-194. [17, 6]
ФирМа сЪБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [24, 6]
МаЙсТор (проФЕсио-
налисТ) фаянс, теракота, 
гипсокартон и шпаклов-
ка - тел. 0899/702-795. 
[22, 5]
шпаклоВки, Мазил-
ки, замазки, довършител-
ни работи, бетон - тел. 
0898/672-883. [8, 5]
Бригада изВЪршВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
улуци, довършителни въ-
трешни ремонти и др. Тел. 
0899/638-875. [13, 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 - справки на тел. 
0886/249-906

шпаклоВка, Боядис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/386-650.
БоядисВанЕ, изо-
лация, картон - тел. 
0878/855-920. [33, 32]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [11, 9]
БояджиЙски услуги - 
тел. 0899/050-080. [11, 9]
шпаклоВка, Боядис-
ВанЕ, обръщане на про-
зорци, врати, гипсокар-
тон, топлоизолация - тел. 
0877/888-173. [11, 5]
ВЪТрЕшни рЕМонТи - 
справки на тел. 0897/859-
733. [11, 4]
изВЪршВа ВЪТрЕшни 
ремонти - тел. 0879/46-
66-15. [11, 2]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895

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

МЕТални консТрукции 
се изработват на тел. 
0888/935-257. [11, 11]

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

Ел. рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802.

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

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик и ел. услуги. Под-
дръжка и ремонт по домо-
вете. Тел. 0876/000-084. 
[32, 11]
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [13, 5]

дограМа
AL и PVC дограма, 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 16]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - справки на тел. 
0988/815-645, 0884/155-
075. [3, 2]

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

почисТВанЕ
пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 9]
чисТя кЪщи - тел. 
0894/533-115. [11, 2]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 12]

под наЕМ
Вишка сЕ дава под наем 
на тел. 0889/909-727. 
[11, 11]

аВТоВишка
услуги с вишка - тел. 
0889/909-727. [11, 11]

услуги
раБоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж.  Тел. 
0892/326-344.
коВач - 0892/775-774.
касТрЕнЕ на опасни дър-
вета - тел. 0894/602-701. 
[20, 12]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[33, 13]
заВарЪчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 5]
рЕМонТ парна - тел. 
0899/754-147. [11, 2]

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

ландшаФТЕн дизаЙн, 
оФорМлЕниЕ и из-
пЪлнЕниЕ на дВорни 
МЕсТа, озеленяване, во-
допадни и езерни форми, 
скални кътове, барбекю-
та. Тел. 0888/942-335.
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Отборът	на	„Шумен	98“	
завърза	битката	за	челото	
в	женското	хандбално	пър-
венство.	В	среща	от	V	кръг	
на	 първенството	 водени-
ят	 от	 Николай	 Начев	 тим	
нанесе	 първо	 поражение	
за	 сезона	 на	 шампиона	
„Бъки“.	

Двубоят,	 игран	в	 „Аре-
на	 Шумен“	 завърши	 при	
резултат	 26:22.	 Така	 след	
двете	поредни	победи	над	
основните	 си	 съперници	
„Свиленград“	 и	 „Етър	 64“,	
габровският	 тим	 направи	
издънка	 при	 едно	 от	 тра-
диционно	трудните	си	гос-
тувания.	

Въпреки	 загубата	
„Бъки“	 остава	 на	 първото	
място	 в	 класирането,	 с	
точка	аванс	пред	„Свилен-
град“	и	„Етър	64“,	които	за-
писаха	 равенство	 26:26	 в	
този	 кръг.	 „Шумен	 98“	 пък	
се	 доближи	 само	 на	 две	

точки	 и	 от	 лидера	 и	 още	
повече	 засили	 интригата	

в	челото.
Габровските	 хандба-

листки	 изиграха	 слаб	 мач	
в	Шумен,	допуснаха	доста	

грешки	 и	 резонно	 загуби-
ха.	 „Бъки“	 поведе	 в	 сре-
щата	 с	 0:3,	 2:5	 и	 4:6,	 но	
последва	 серия	 от	 седем	
безответни	 попадения	 на	
домакините	 в	 рамките	 на	
10	минути,	които	обърнаха	
резултата.	

До	 почивката	 шам-
пионките	 успяха	 само	 да	
намалят	 изоставането	 си	
и	 първите	 30	 минути	 при-
ключиха	при	резултат	12:9.	
Втората	 част	 също	 тръгна	
зле	 за	 възпитаничките	 на	
Веселина	Златева	и	разли-
ката	 бързо	 се	 увеличи	 до	
7	гола	в	полза	на	„Шумен	
98“	-	17:10.	

В	 последните	 минути	
на	 срещата	 хандбалистки-
те	 на	 „Бъки“	 се	 опита	 да	
върнат	интригата	и	реали-
зираха	четири	поредни	по-
падения	за	24:21.	Пропуск	
на	Лидия	Ковачева	от	 се-
демметровата	линия	обаче	

спря	 устрема	 на	 габров-
ския	тим.	Мариела	Панай-
отова	реализира	25-ти	 гол	
за	„Шумен	98“,	а	след	още	
една	 размяна	 на	 попаде-
ния,	двубоят	приключи	при	
резултат	26:22.

Лидия	 Ковачева	 за-
върши	 със	 7	 гола,	 Мари	
Томова	 отбеляза	 5,	 с	 3	
завърши	 Йоана	 Костова.	
За	 победителките	 9	 попа-
дения	 реализира	 Кръсти-
на	Касабова,	 7	 попадения	

добави	румънката	Юлиана	
Таче.

След	 броени	 дни	 два-
та	 състава	 отново	 ще	 се	
срещнат.	Идния	 уикенд	са	
двубоите	 от	 ¼	 финална-
та	 фаза	 на	 турнира	 Купа	
България	и	„Бъки“	ще	при-
еме	 „Шумен	 98“	 в	 битка	
за	място	на	полуфиналите.	
Двубоят	 в	 зала	 „Орловец“	
е	 в	 събота,	 24-и	 ноември,	
от	16	часа.	

снимка  Шум.бг

„Бъки" зàãуáи в Шумен, но оñòàвà нàчело в женñкàòà „А“ РÕГ

Мъжкият	 отбор	 на	
„Чардафон“	 преодоля	 пър-
вото	препятствие	 в	 турни-
ра	 Купа	 България.	 В	 сре-
ща	от	1/8	финалната	фаза	
бронзовите	 медалисти	 от	
предходното	 издание	 на	
надпреварата	се	наложиха	
във	 Велико	 Търново	 над	
втородивизионния	 „Етър	
64“	с	32:21	и	вече	чакат	да	
научат	името	на	съперника	
си	в	следващата	фаза.

Макар	 само	 с	 10	 със-
тезатели	и	без	водещи	фи-
гури	 като	 Петко	 Петков,	
Марио	Янчев,	Димитър	Пе-
тков	 и	 Мирослав	 Денчев,	
габровският	 тим	 домини-

раше	 в	 срещата.	 Домаки-
ните	 отбелязаха	 първото	
попадение	 в	 мача	 чрез	
Станислав	 Йорданов,	 но	
след	 това	 „Чардафон“	 на-
прави	серия	от	пет	поред-
ни	 гола	 и	 пое	 контрола	
върху	 играта.	 До	 почив-
ката	 габровският	 тим	 ре-
ализира	 18	 гола	 и	 получи	
само	 7.	 В	 началните	 ми-
нути	на	 втората	 част	раз-
ликата	 достигна	 14	 гола	 -	
9:23.	След	това	„Чардафон“	
понамали	 оборотите	 и	 в	
минутите	 до	 края	 играта	
беше	 равностойна.	 Двата	
състава	 си	 размениха	 по	
14	гола	и	двубоят	приклю-

чи	при	резултат	21:32.
Младокът	 Цветелин	

Христов	 беше	 най-резул-
татен	за	успеха	с	6	точни	
попадения.	 По	 5	 пъти	 се	
разписаха	Георги	Николов,	
Пламен	 Дедев,	 Стефанос	
Захов	 и	 Марио	 Вълев,	 а	
по	три	попадения	на	смет-
ката	 си	 записаха	 Христо	
Данаилов	и	Пенчо	Пенчев.	

„В	 началото	 на	 мача	
натрупахме	 комфортен	
аванс	 и	 това	 допринесе	
за	 уверените	 ни	 действия	
в	 атака.	 Радвам	 се,	 че	
въпреки	 отсъствието	 на	
важни	 фигури	 в	 отбора	
ние	продължаваме	напред	

и	 ще	 чакаме	 спокойно	
следващия	 си	 съперник“,	
коментира	 след	 мача	 иг-
раещият	 треньор	 Христо	
Данаилов.

На	 ¼	 финалите	 „Чар-
дафон“	 ще	 срещне	 побе-
дителя	 от	 двубоя	 „Мартен	
67“	 (Мартен)	 -	 „Спартак“	
(Варна),	 които	 играха	 по-
късно	вчера.

Идната	събота,	24-и	но-
ември,	„Чардафон“	ще	при-
еме	 състава	 на	 „Левски“	
от	град	Левски	в	среща	от	
VIII	 кръг	 на	 първенството	
в	 „А“	 РХГ.	 Двубоят	 в	 зала	
„Орловец“	 ще	 започне	 в	
14	часа.				

РЕЗУЛтатИ, V КРъГ:
„Шумен	98“	-	„Бъки“	 26:22
„Етър	64“	(Велико	Търново)	-	„Свиленград“	 26:26
„Ники	спорт“	(Сливница)	-	„Поморие“		 29:35

КЛасИРанЕ
ХК „Бъки” (Габрово) 8 т.
ХК	„Свиленград”	(Свиленград)	 7 т.
ХК	„Етър	64”	(В.	Търново)	 7 т.
СКХ	„Шумен	98”	(Шумен)	 6 т.
OХК	„Поморие”	(Поморие)	 2 т.
ХК	„Ники	спорт”	(Сливница)	 0 т.

„Чàрдàфон" е нà чеòвърòфинàл зà Купàòà
продължава от стр. 1

Идеята	 е	 да	 се	 създаде	
една	обща	визия.	Във	„Фо-
рум	 -	 художествено	 обра-
зование	 и	 култура”	 участ-
ват	 изкуствоведи,	 култу-
ролози,	 музейни	 специа-
листи,	 представители	 на	
образователните	среди.	
	 Добрин	 Атанасов	 при-
помни,	 че	 в	 момента	 се	
подготвя	 Национална	 кул-
турна	 стратегия	 и	 обра-
зованието	 в	 сферата	 на	
изкуствата	би	трябвало	да	
е	част	от	нея.	
	 „Искаме	 да	 дадем	 ба-
зова	визия,	от	която	да	се	
идентифицират	проблемите	

и	посоките.	Неразбирането	
на	 спецификата	 на	 худо-
жественото	образование	е	
важен	 проблем.	 В	 много	
отношения	 решенията	 се	
вземат	 от	 хора,	 които	 не	
са	 специалисти,	 пропуска	
се	да	бъдат	попитани	спе-
циалистите	 от	 какво	 има	
нужда	системата.”
	 Училищата	 по	 изку-
ствата	и	културата	са	към	
Министерство	 на	 култура-
та	 и	 имат	 сериозна	 тра-
диция	 и	 потенциал.	 Де-
мографските	 проблеми	
обаче	 оказват	 влияние	 и	
тук.	В	останалите	училища	
се	лансират	специалности,	

които	са	атрактивни,	но	в	
по-далечен	 план	 създават	
проблеми.	В	тях	няма	спе-
циалисти	 с	 познанията	 на	
преподавателите	 в	 учили-
щата	 по	 изкуствата,	 къде-
то	пък	се	появява	дефицит	
на	ученици.	
	 Докладите	 на	 лекто-
рите	 ще	 бъдат	 предста-
вени	 в	 онлайн-издание	 и	
ще	 са	 достъпни	 за	 всеки.	
Изводите	 и	 препоръките	
ще	 бъдат	 изпратени	 до	
Министерство	 на	 култура-
та,	 за	да	бъдат	взети	под	
внимание	 при	 изготвянето	
на	Националната	културна	
стратегия.	

Форум в ЕМО „Еòър” черòàе нàционàлнà... 

Анòонио Сòàнков ñ 3 поáеди през уикендà
	 Три	убедителни	победи	
в	 своята	 професионална	
визитка	 записа	 през	 уи-
кенда	младият	 треньор	на	
обединения	 баскетболен	
клуб	 "Чардафон"	 Антонио	
Станков.	
	 В	събота	амбициозният	
специалист	и	неговите	по-
допечни	 преобърнаха	 ба-
скетболното	 статукво	 при	
юношите	 в	 зона	 "Мизия".	
В	 своята	 зала	 "Орловец"	
те	 се	 наложиха	 с	 разли-
ка	 над	 отбора	 на	 рено-
мираната	 плевенска	 шко-
ла	 на	 "Спартак".	 Подобно	
нещо	не	се	бе	случвало	от	
"златния"	 сезон	 2013-2014	
г.,	но	тогава	за	"Чардафон-
Орловец"	 играеха	 и	 5-6	
момчета,	 привлечени	 от	
разпадналия	се	 "Овъргаз"-
София.	 Сега	 над	 тим	 от	
школата,	 зад	 чието	 раз-
витие	 стои	 легенда	 като	
Цветан	Антов,	се	наложиха	
момчета,	 научили	 всичко	
за	играта	в	"Чардафон".	Те	
пречупиха	 съперника	 си	
още	в	първата	част	-	24:10,	
след	което	тактически	гра-
мотно	 доведоха	 срещата	
до	61:47	в	тяхна	полза.	

	 Че	успехът	не	е	случа-
ен	габровските	юноши	до-
казаха	и	срещу	връстници-
те	си	от	"Етър".	До	наглед	
далеч	 по-равностойното	
65:59	се	стигна	по	аналого-
чен	начин.	Домакините	на-
тиснаха	в	началото	-	18:10	
в	 първата,	 21:15	 във	 вто-
рата	 част,	 а	 през	второто	
полувреме	 умело	 водеха	
играта,	без	да	оставят	се-
риозни	 шансове	 за	 обрат	
на	съперниците	си.
	 "Много	съм	доволен	от	
всички	 -	 не	 искам	 да	 по-
сочвам	 имена	 -	 коменти-
ра	 за	 "100	 вести"	Антонио	
Станков.	-	Играха	като	от-
бор.	 Доказаха	 на	 всички,	
и	 най-вече	 на	 себе	 си,	
че	могат,	че	когато	играят	
колективно	 всичко	 е	 по	
силите	 им."	 Добрите	 му	
оценки	бяха	насочени	към:	
Валери	 Пейков,	 Кирил	
Кирилов,	 Виктор	 Ангелов,	
Красимир	 Александров,	
Крум	Ахилей,	Иван	Монев,	
Росен	 Йорданов,	 Анимир	
Георгиев,	 Цветомир	 Ми-
нев,	 Александър	 Христов,	
Димитър	Тодоров	 и	 Дими-
тър	Андреев.

	 Положителните	емоции	
за	Антонио	 продължиха	 и	
в	неделя.	Водените	от	него	
кадети	 извоюваха	 първа	
победа	 в	 Елитната	 група	
"Изток".	Талантливите	мом-
чета	 -	 през	 миналия	 се-
зон,	 като	 14-годишни,	 те	
се	състезаваха	в	"А"	група,	

най-сетне	 намериха	 себе	
си,	 от	 което	 пострадаха	
гостите	 им	 от	 "Шумен".	
Почти	 20-точковата	 разли-
ка	 -	 68:50,	 бе	 постигната	
след	много	себераздаване	
и	 убедителна	 игра	 през	
целия	 мач.	 На	 целия	 от-
бор	 -	 подчерта	след	мача	

Станков,	който	преди	вре-
ме	 привлече	 и	 психолог	
към	 отбора,	 за	 да	 вдъхне	
увереност	 в	 своите	 подо-
печни.	
	 "Не	 съм	 гледал	 прото-
кола,	 но	 няма	 да	 е	 пра-
вилно	да	отделям	когото	и	
да	 е	 било.	 Всички	 играха	

страхотно.	 Най-сетне	 си	
повярваха.	Убеден	съм,	че	
вече	 ще	 е	 по-леко.	 С	 ич-

ключение	на	"Черно	море"	
и	"Тунджа",	отборите	са	на	
едно	 ниво,	 така	 че	 очак-
вам	още	победи	от	момче-
тата."
	 "Чардафон",	който	губе-
ше	 предишните	 си	 срещи	
заради	 слаба	 първа	 част,	
сега	започна	силно	-	17:13	

и	 15:9.	 Лекото	 отстъпване	
в	 третата	 част	 -	 15:16,	 бе	
последвано	 от	 силен	 за-

вършек	-	21:11	и	краен	ус-
пех	с	68:50,	ознаменуван	с	
бурна	радост	от	трибуните	
-	успехът	на	момчетата	бе	
споделен	от	много	силната	
родителска	 агитка,	 напра-
вила	впечатление	и	на	зо-
налното	 първенство	 в	Со-
фия	 през	 миналия	 сезон.	
Кадетите	 на	 "Чардафон"	
имат	 привилегията	 да	 са	
безрезервно	 подкрепяни	
от	 най-близките	 им	 хора,	
които	вече	втори	сезон	не	
пропускат	 техен	 мач.	 Да	
направят	 родителите	 съп-
ричастни	към	труда	децата	
им	 от	 години	 е	 приоритет	
в	дейността	на	ОБК	 "Чар-
дафон",	 но	 на	 терен	 иде-
ята	 успяха	 да	 реализират	
младите	 треньори	Анита	 и	
Виктор	Крушеви	и	Антонио	
Станков.
 Кадетите на "Чарда-
фон-Орловец" бяха в със-
тав:  Добромир Добрев, 
Кристиян Костов, Краси-
мир Александров, Боримир 
Алексиев, Матей Андре-
ев, Павел Пенчев, Мартин 
Миланов, Анимир Георгиев, 
Николай Георгиев, Николай 
Василев, Николай Николов, 

Александър Христов, Ан-
дреан Деков, Виктор Анге-
лов

Кадетите на ОБК "Чардафон"

Юноши

Родителите на кадетите ги следват във всички състезания 


