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димас ад
добив на инертни материали, 

асфалтополагане и строителство
Габрово, бул. „Трети март“ 53, тел. 066 801-430, 
тел./факс 066 801-443, e-mail: dimas_to@abv.bg www.regent.bg  

Габрово 
066/800 810  
0884 800 810

Севлиево 
0675/35 566
0884 119 155

недвижими имоти

проГноза
за ВрЕМЕТоUSD - 1.74737, EUR - 1.95583, CHF - 1.71715, GBP - 2.27105 ВалуТни

курсоВЕ
ПЕТЪК 15î/9î                            СЪБОТА 17î/80                          НЕДЕЛЯ 20î/90

ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ     В ГАБРОВО

0886 001 001

• Bulgarian homes network •

Адрес: Габрово                      Телефони за връзка:          
ул. „Брянска“ 3              Директор: 066/803 214
e-mail: ptggabrovo@abv.bg   Зам.-директор: 066/805 307
www.ptg-gabrovo.com Канцелария: 066/805 668

ПРИЕМ  2019/2020
ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО

специалност: „коМпЮТЪрна ТЕХника и ТЕХнолоГии“
 Професия: „Техник на компютърни системи“
 (с интензивно изучаване на английски език - хорари-
умът е приравнен към обучението в езиковите гимназии)
специалност: „прилоЖно проГраМиранЕ“
 Професия: „Приложен програмист“
 (с интензивно изучаване на английски език - хорари-
умът е приравнен към обучението в езиковите гимназии)
специалност: „МЕХаТроника“
 Професия: „Мехатроника“
 Обучение чрез работа, дуална форма на обучение
 (с разширено изучаване на английски език)
специалност: „аВТоТранспорТна ТЕХника“
 Професия: „Техник по транспортна техника“
 (без разширено и без интензивно изучаване на чужд език)
специалност: „проМиШлЕна ЕлЕкТроника“
 Професия: „Техник на електронна техника“ 
 (с разширено изучаване на английски език)

Професионална техническа гимназия 
„Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ”

До 26 май материалите, 
свързани с изборите за 

Европейски парламент, са 
платени публикации, 

подготвени от предизборни-
те щабове на политическите 

партии и коалиции, 
които носят отговорност 
за съдържанието им.

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 Двама електромонтьо-
ри пострадаха при образу-
ването на волтова дъга в 
трафопост на ул. „Бойката“ 
4 в Габрово. Мъжете са на 
56 и на 32 години, служи-

тели в „Електроразпреде-
ление Север“, което е но-
вото име на „ЕНЕРГО-ПРО 
Мрежи“. По-тежко е поло-
жението на 56-годишния 
мъж, той е с опасност за 
живота, съобщиха вчера 
от Областната дирекция 

на МВР в Габрово.
 Сигнал за случилото 
се в трафопоста е получен 
на спешния телефон 112 
около 15,36 часа на 8 май 
т. г. Двамата работници 
отишли там да подменят 
електромер, когато въз-

никнала волтовата дъга. И 
двамата са получили изга-
ряния в различна степен.  
Първо са били откарани в 
габровската болница „Д-р 
Тота Венкова“, но после 
са били транспортирани 
в Клиниката по изгаря-

ния към УМБАЛ „Пирогов“. 
На местопроизшествието 
е извършен оглед и в га-
бровската полиция е за-
почнато досъдебно произ-
водство за престъпление 
по чл. 134, ал. 1, т. 2 от 
Наказателния кодекс. Този 

текст е за причиняване 
„на тежка или средна те-
лесна повреда поради не-
знание или поради немар-
ливо изпълнение на заня-
тие или на друга правно 
регламентирана дейност, 
представляващи източник 

на повишена опасност“.
 Според специалисти 
техниката, която може да 
предизвика волтова дъга, 
са прекъсвачи, ключове, 
релета, предпазители и 
лошо свързани проводни-
ци.

ПрЕДизБОрЕН щАБ НА ГЕрБ

 Кандидатът за евроде-
путат от ГЕРБ и досега-
шен евродепутат от ГЕРБ/
ЕНП Андрей Новаков ще 
посети Габровска област 
на 10 май, петък. В 10.00 
часа той ще обиколи тра-
диционния петъчен пазар в 
Севлиево, разположен на 
ул. „П. Р. Славейков“, който 
събира хора от цялата об-
ласт. На предизборна ша-
тра Новаков ще разговаря 
с жителите и гостите на 
града.
 В 12.30 часа Новаков 
ще се срещне с жителите 

на Дряновска община в 
центъра на града, на тър-
говската улица „Стефан 
Стамболов“, а при лошо 
време – в малкия салон на 
Читалище „Развитие“. 
 В 14.30 ч. Андрей Нова-

ков ще посети Трявна. На 
предизборна шатра на ул. 
„Ангел Кънчев“ 21 ще раз-
говаря с жителите и гости-
те на града, след което ще 
обиколи старинната улица 
на занаятите и ще посети 
майсторските ателиета.
 В 17.30 часа Андрей 
Новаков ще пристигне в 
Габрово, където в църква-
та „Света Богородица“ ще 
бъде отслужен молебен за 
здравето и благополучието 
на габровци, след което ще 
разговаря с жителите на 
града на предизборна ша-
тра на търговската улица 
„Радецка“. 

гаЛиНа ВитаНОВа

 Вчера кметът на Габро-
во Таня Христова посрещна 
Негово Превъзходителство 
Доан Туан Лин - посланик 
на Виетнам, и съветника 
към посолството на Южна 
Африка Мамаболо Машу-
дубеле. Дипломатите бяха 
придружавани от предста-
вители на туристическия 
бизнес в България  и пред-
приемачи от собствените 
си държави. Таня Христова 
ги запозна с инвестицион-
ния климат на територията 
на общината, като акценти-
ра върху водещите произ-

водства, оформящи облика 
на местната икономика. 
Представителите на Виет-
нам проявиха интерес към 
текстилната промишленост, 
а господин Машудубеле 
сподели, че през последни-
те няколко години предпри-
емачи от Южна Африка са 
придобили едни от най-го-
лемите търговски центрове 
в страната и имат интерес 
да инвестират в развитие-
то на туризма в различни 
краища на България. Тра-
диционно южноафрикански 
дами участват и на Между-
народния панаир на зана-
ятите в Етъра.

Вîлтîва äъãа îáãîðè äвама електðîмîíтьîðè
Аíäðей Нîвакîв - каíäèäат за евðîäепутат 
îт ГЕрБ, ще пîñетè Гаáðîвñка îáлаñт äíеñ

Таíя Õðèñтîва пîñðещíа äèплîматè 
îт Вèетíам è Южíа Афðèка

 По повод Деня на Ев-
ропа и Деня на победата 
над хитлерофашизма в об-
щина Севлиево бяха под-
несени венци в знак на 
почит към загиналите във 
войните за освобождение 
и обединение на България. 
Венците бяха поднесени 
пред Стената на славата в 
парк „Казармите“ в града 
от заместник-кметовете на 
Община Севлиево Калина 
Георгиева, Красимира Йор-
данова и Ахмед Мехмедов.
 На празничния ден 
присъстваха и трима от ве-
тераните в община Севли-
ево, участвали във Втората 

световна война – Петко 
Събев, Съби Гечев и Хрис-
то Грудев. Тримата получи-
ха специални подаръци в 
знак на уважение от Общи-
на Севлиево.
 Слово по повод праз-
ника произнесе Найден 
Петров, директор на Ис-
торическия музей в Се-
влиево. „Преди 74 години 
бе поставен краят на во-
енните действия в Европа. 
Това безумие продължи 
2077 дни и отне живота на 
повече от 42 млн. души. 
Унищожени бяха безценни 
паметници на културата“, 
припомни той.

Оáщèíа Севлèевî пîчете Деíя íа Евðîпа è 
Деíя íа пîáеäата íаä хèтлеðîфашèзма

на стр. 2

сВЕтОзаР гатЕВ

 Силна подкрепа от 
страна на габровските лю-
бители на спорта очакват 
тази неделя хандбалист-
ките на „Бъки“, които за-
почват битка за защита на 
шампионската си титла по 

хандбал при жените. Мач 
№ 1 от Суперфинала на 
Държавното първенство, 
в който нашите момичета 
ще спорят със състава на 
„Шумен 98“, е в зала „Ор-
ловец“ от 17 часа. Във фи-
налната серия се играе до 
две победи от три мача и 

„Бъки“ ще има домакинско 
предимство, ако се стигне 
до решаваща трета сре-
ща, заради по-предното 
си класиране в редовния 
сезон.

„Бъкè” запîчва áèтка за шампèîíñка тèтла 
в íеäеля, мîмèчетата îчакват пîäкðепа

на стр. 7
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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

�    

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

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

10/05

ПРОМОЦИИ В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА
АДРИАТИКА - 18.05., и АЛБАНИЯ - 22.05.,                                                                           
50% отстъпка за втори записан
ПУЛИЯ - 29.05. - 690 лв., КАМПАНИЯ - 07.06., 
860 лв., РИМИНИ - 31.05. - 760 лв., КОСТА ДЕЛ 
СОЛ - 18.05. - 690 лв., КОСТА БРАВА - 18.05.,  
590 лв., ТУНИС - 18.05., 790 лв., ЕГИПЕТ - 18.05.,                                                                                  
676 лв., ЕГИПЕТ - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ - 06.10, 971 лв.
ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 01.06/22.06, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - 23.05./30.05/от 154 лв.  
БУКУРЕЩ - Therme, 1 ден, 22.06., 43 лв.
БУКУРЕЩ - 08.06./14.09., 40 лв.
СЛЪНИК-БРАН-БРАШОВ - 07.06., 2 нощ., 195 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 2 нощувки, 24.05./21.06./                                                                                                                             

26.07/23.08/ от 169 лв. 
КАВАЛА-АЛИСТРАТИ-ЗЛАТОЛИСТ - 27-31.05, 350 лв.                                                                                                                                    
АСОС-АЙВАЛЪ-ЛЕСБОС-ТРОЯ - 23.05., 3 нощувки, 
289 лв.
ВЕНЕЦИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ - 17.07., 3 нощувки, 509 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-СЕПАРЕВА БАНЯ-ЦАРИ МАЛИ 
ГРАД - 24-26.05., 149 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О. КОРФУ - 22.05.-3 нощ., зак. и вечери, 280 лв.
О. ЛЕФКАДА - 23.05., 3 нощувки, закуски и вечери, 
315 лв.
О. КОРФУ - 7 нощувки, закуски и вечери, 31.05/02.0
8./30.08./06.09./20.09, от 476 лв.
БАНСКО-ЛЕЩЕН ДОБЪРСКО - 14.06., 165 лв.  
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
        

angel estate
www.angel-estate.com

агенция 
за недвижими имоти

0877 735 356
*angel_estate@abv.bg

Вашият партньор в 
недвижимото имущество!

f

Електроразпределение 
север аД, разпределителен 
обслужващ център Габрово 

и Г. оряховица 

увЕДОМявА СвОИТЕ клИЕНТИ, чЕ:
  в периода 03.06.2019 - 07.06.2019 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия 
ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Трявна: ул. „Планинец“; ул. 
„Черновръх“; с. Долни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; с. Кисийци; ул. „Бял ка-
мък“; ул. „Стара планина“ - гр. Плачковци; ул. „Пролет“; ул. „Бузлуджа“; с. Стръм-
ци; част от ул. „Светушка“; с. Енчевци; с. Ошани; с. Долни Дамяновци; част от ул. 
„Бенковска“; кв. Минкино; ул. „Димитър Горов“; ул. „Светушка“; кв. Раданци; част 
от ул. „Христо Ботев“; ул. „Алекси Пухлев“ – цялата, и ул. „Бачо Киро“ от № 12 до 
№ 20 включително; с. Дурча.

 в периода 27.05.2019 - 31.05.2019 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия 
ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Трявна: ул. „Планинец“; ул. 
„Черновръх“; с. Долни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; с. Кисийци; ул. „Бял ка-
мък“; ул. „Стара планина“ - гр. Плачковци; ул. „Пролет“; ул. „Бузлуджа“; с. Стръм-
ци; част от ул. „Светушка“; с. Енчевци; с. Ошани; с. Долни Дамяновци; част от ул. 
„Бенковска“; кв. Минкино; ул. „Димитър Горов“; ул. „Светушка“; кв. Раданци; част 
от ул. „Христо Ботев“; ул. „Алекси Пухлев“ – цялата, и ул. „Бачо Киро“ от № 12 до 
№ 20 включително; с. Дурча.

 в периода 20.05.2019 - 23.05.2019 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия 
ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Трявна: ул. „Планинец“; ул. 
„Черновръх“; с. Долни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; с. Кисийци; ул. „Бял ка-
мък“; ул. „Стара планина“ - гр. Плачковци; ул. „Пролет“; ул. „Бузлуджа“; с. Стръм-
ци; част от ул. „Светушка“; с. Енчевци; с. Ошани; с. Долни Дамяновци; част от ул. 
„Бенковска“; кв. Минкино; ул. „Димитър Горов“; ул. „Светушка“; кв. Раданци; част 
от ул. „Христо Ботев“; ул. „Алекси Пухлев“ – цялата, и ул. „Бачо Киро“ от № 12 до 
№ 20 включително; с. Дурча.

 в периода 13.05.2019 - 17.05.2019 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия 
ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Трявна: ул. „Планинец“; ул. 
„Черновръх“; с. Долни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; с. Кисийци; ул. „Бял ка-
мък“; ул. „Стара планина“ - гр. Плачковци; ул. „Пролет“; ул. „Бузлуджа“; с. Стръм-
ци; част от ул. „Светушка“; с. Енчевци; с. Ошани; с. Долни Дамяновци; част от ул. 
„Бенковска“; кв. Минкино; ул. „Димитър Горов“; ул. „Светушка“; кв. Раданци; част 
от ул. „Христо Ботев“; ул. „Алекси Пухлев“ – цялата, и ул. „Бачо Киро“ от № 12 до 
№ 20 включително; с. Дурча. 
 
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	обслужващ	център	-	Габрово	
и	Горна	Оряховица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	се	
надява	на	разбиране.	
 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	тел.	0700	1	61	61.

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 От 7 май на терито-
рията на Габровска област 
започнаха засилени про-
верки за използването на 
обезопасителни колани 
и средства от водачите 
и пътниците в моторните 
превозни средства, съоб-
щиха от Областната ди-
рекция на МВР. В Габрово 
проверяващите екипи са 
три, в Севлиево – два, и 
в Дряново и Трявна – по 
един. Такава акция тече в 
цялата страна и ще про-
дължи до 12 май.

 Само за осем часа 
през първия ден на про-
верката - 7 май, полица-
ите в Габровска област 
констатираха 72 наруше-
ния на Закона за движе-
ние по пътищата, съобщи 
комисар Цветан Петков, 
зам.-директор на ОД МВР 
- Габрово. Нарушенията са 
различни, и от водачи, и 
от пешеходци. Преобла-
даващи, както винаги, са 
тези на „скоростниците“ с 
моторни превозни сред-
ства. По традиция преви-
шената скорост е най-чес-
тото нарушение на ЗдвП.

 Освен за колани в 
автомобилите, полицаите 
проверяват и пишат акто-
ве и за  липсата на детски 
столчета при превоз на 
деца. Един от акцентите 
на специализираната опе-
рация е правилното им 
транспортиране.
 В тази операция се 
проявява специално вни-
мание и към мотоцикле-
тистите. Всеизвестни са 
тарикатските номера на 
този род участници в дви-
жението при поставяне-
то на регистрационните 
номера на машините им. 

Често табелите са полу-
скрити заради ъгъла на 
поставяне и малките си 
размери. От „Пътна поли-
ция“ уточниха, че според 
изискванията на Наредба 
№ I-45 от 24.03.2000 г. ре-
гистрационните табели на 
мотоциклетите се поставят 
само отзад, но така, че 
да има осигурена види-
мост, както и осветеност 
през нощните часове. Ос-
вен това при закрепването 
не трябва да се наруша-
ва формата на табелата, 
целостта на графиката и 
символите на номера (чл. 

10, ал. 5 от Наредба № I-45 
от 24.03.2000 г.).
 По информация от 
МВР подобни операции 
бяха проведени във време-
то от 11 до 17 март и от 17 
до 24 април т. г. на тери-
торията на цялата страна. 
„По време на първата, 
която бе организирана по 
линия на Европейската 
мрежа на службите на 
Пътна полиция - TISPOL, 
бяха проверени 28 869 мо-
торни превозни средства 
и констатирани общо 3402 
нарушения. От тях 2591 
бяха извършени от вода-

чи. В 444 от случаите бе 
установено непоставяне 
на предпазен колан от 
пътник на предната седал-
ка, а в други 367 – на зад-
ната седалка. Констати-
рани бяха още 45 случая 
на неправилно превозва-
не на деца. Проверените 
по време на операцията 
мотоциклетисти бяха 316, 
в 81 случая водачите не 
бяха поставили задължи-
телните каски. 
 В рамките на втора-
та операция, проведена 
в седмицата 17-24 април, 
бяха проверени 49 363 

моторни превозни сред-
ства. За неизползване на 
обезопасителни системи 
– колани и детски столче-
та в автомобилите, бяха 
констатирани 1766 нару-
шения. 
 При мотоциклетистите 
бяха констатирани 122 на-
рушения, в 57 от случаите 
не са били използвани 
предпазни каски, в 6 – 
неправилно поставяне на 
регистрационни номера, и 
49 са били случаите, в 
които мотоциклетите не са 
имали регистрационни но-
мера“, съобщиха от МВР.

Оáщèíа Севлèевî пîчете Деíя íа Евðîпа ...
продължава от стр. 1

 „Нашите доблестни во-
ини също дадоха своя при-
нос за освобождаването 
на европейските народи 
– те се сражаваха в Ма-
кедония, Сърбия, Унгария. 
Към славата на българ-
ската армия се преписаха 
блестящи победи като сра-
женията при Ниш, Кума-
ново, Страцин, Кота 1018“, 
добави Петров. Страната 
ни е дала и много скъпи 
жертви – около 30 000 вой-
ници и офицери са загина-
ли на фронта. Заради всич-
ки ние идваме тук пред 
паметника, пред Стената 
на славата, за да отдадем 
своята почит към паметта 
на загиналите. „На този 

паметник са изписани 407 
имена на наши предше-
ственици севлиевци, заги-
нали по бойните полета на 
Чаталджа, Одрин, на връх 
Св. Никола, в Дравската и 
Дойранската Епопея, Ниш, 
Куманово, Крива паланка 
и още много други места. 
Независимо как са воюва-
ли, всички тях ги обединя-
ва едно нещо - загиват в 
българска военна унифор-
ма“, припомни още Петров. 
 На Стената на славата 
венци поднесоха и народ-
ният представител Кристи-
на Сидорова, Общинският 
съвет на БСП, БАС, Об-
щинско сдружение „Русо-
фили“, СУ „Васил Левски“ 
– Севлиево и граждани.

 Часовниковата кула в 
Севлиево отново ще от-
броява точно времето, а 
севлиевци и гостите на 
града ще могат да све-
ряват часовниците си с 
нея. Това стана възможно, 
благодарение на усилията 
на Община Севлиево и 
Ротари клуб – Севлиево, 
които ремонтираха и кон-
сервираха кулата. 
 Тази година се на-
вършват 240 години от по-
строяването на часовнико-
вата кула, която е символ 
на града и архитектурен 
паметник на културата. На 
сградата е монтиран нов 
часовник, който ще отмер-
ва точно времето. Изцяло 
подменен е часовниковият 
механизъм, нови са ци-
ферблатът и стрелките на 
часовника. Поставен е и 
програматор, чрез който 
ще се настройва часовни-
ка и ще се задвижва ме-
ханизма за удряне на кам-
баната. Всички нови части 
са доставени от фирма 
„Рашер“ от Германия.
 В инициативата по 
реставрация на кулата е 
направено почистване и 
фугиране на конструкция-

та. Изцяло подновени са 
дъсчената обшивка и вра-
тата, които са импрегни-
рани с водоустойчив дър-
весен лак. Почистена е 
вътрешната част на кула-
та, изградена е нова елек-
трическа инсталация и е 
монтирано осветление.
 „Днес е празник за Се-
влиево. Въпреки че 9 май 
е международен празник, 
се радвам да бъдем заед-
но точно днес пред един 
от символите на Севлиево, 
за да отбележим финали-
зирането на една чудесна 
инициатива на Ротари клуб 
за реставрирането на най-
старата сграда от нашия 
град. Тази кула вече 240  
години е свидетел на ис-
торията на нашия град“, 
заяви в словото си кметът 
на Община Севлиево д-р 
Иван Иванов.
 „Радостен съм, че тази 
идея получи подкрепа и 
със съвместни усилия ус-
пяхме да я реализираме. 
Успяхме да направим така, 
че да изпълним дълга си 
този символ на града ни 
още много столетия на-
пред да продължи да се 
извисява тук, в центъра 

на Севлиево“, добави д-р 
Иванов. 
 Той благодари на Рота-
ри клуб - Севлиево за реа-
лизацията на тази поредна 
инициатива в полза на об-
ществото. „Те отделиха не 
малко време и средства 
за реставрацията на ча-
совниковата кула. Мисля, 
че видът, в който сега я 
виждаме, е максимално 
автентичен и като такъв 
трябва да бъде запазен 
за бъдещите поколения“, 
обясни още д-р Иванов.
 Кметът отправи и спе-
циални благодарности към 
Богомил Петков, който е 
и най-щедрият дарител за 
каузата. „Благодарности 
и за Мирослав Марков, 
който представи пред мен 
идеята през миналата го-
дина. Тогава той бе пре-
зидент на Ротари клуба и 
вложи не малко време, за 
да организира този про-
ект“, припомни д-р Иванов. 
 Той пожела на рота-
рианците в град Севлиево 
да бъдат все така щедри, 
а жителите на Севлиево 
да прочетат историята на 
часовниковата кула и да я 
разкажат на своите деца 

и внуци. „Ние трябва да 
запазим кулата като един 
от символите на нашия 
град“, завърши словото си 
д-р Иванов. 
 „Повече от 17 години 
Ротари клуб е отдаден на 
Севлиево. Неслучайно на-
шата мисия е да работим, 
да бъдем значими за мла-
дежите и обществеността 
на града. През минала-
та година на благотвори-
телния Великденски бал 
събрахме средства, които 
вложихме в каузата – да 
предадем нов облик на 
часовниковата кула. Тази 
година кулата навършва 
240 години и е най-старата 
обществена сграда в града 
ни“, припомни в словото си 
Тома Томев, президент на 
Ротари клуб – Севлиево, 
за настоящата ротариан-
ска година.
 Той благодари на д-р 
Иван Иванов и Община 
Севлиево, че са подкрепи-
ли инициативата на клуба, 
както и че Общината е 
взела участие в дейности-
те по реставрация и кон-
сервация на кулата.
 Благодарности бяха 
отправени и към директо-

ра на историческия музей 
Найден Петров. „С негови-
те напътствия и увереност 
той ни показа, че това, 
което правим по кулата, 
е значимо и правилно“, 
заяви Томев. Специални 
благодарности бяха изка-
зани и към инж. Петър 
Петров, управител на фир-
ма „Киви“, който монтира 
часовниковия механизъм. 
От Ротари клуб - Севлиево 
отправиха благопожелания 
към Валентин Георгиев, чи-
ято фирма извърши рес-
таврацията и консервация-
та на часовниковата кула.
 Найден Петров при-
помни, че часовниковата 
кула в Севлиево е една от 
най-ранните, построени по 
българските земи. „Пред-
полагаме, че е построе-
на от български майстори, 
защото каменната й част 
много наподобява на сред-
новековните бойни кули. 
По времето на Османската 
империя и след това кула-
та е служила както за на-
блюдение, така и за отбра-
на“, припомни Петров. По 
думите му, часовниковата 
кула и за в бъдеще ще ос-
тане символ на града.

рîтаðè клуá, Оáщèíа Севлèевî è иñтîðèчеñкèят 
музей îáíîвèха чаñîвíèкîвата кула в ãðаäа

за îñем чаñа - 72 пътíè íаðушеíèя в Гаáðîвñка îáлаñт
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БОяНа РУсЕВа

 Мъжките хорове при 
храмовете „Успение Бого-
родично“ и „Света Троица“ 
в Габрово канят на съв-
местен концерт, на който 
ще представят пред габро-
вци компактдиск с право-
славни църковни песнопе-
ния и документален филм. 
Събитието ще бъде на 11 
май от 19:00 часа в зала 
„Възраждане“ в Габрово с 
вход свободен.
 Музикалният диск с 
православни църковни пес-
нопения е записан през 
2017-2018 г. и излезе в на-
вечерието на новата годи-
на. По време на премиера-
та на диска на 11 май ще 
чуем няколко произведе-
ния в изпълнение на мъж-
ките хорове при храмовете 
„Успение на Пресвета Бо-
городица“ и „Света Троица“. 
Любопитно е, че в диска 
има и няколко песнопения, 
изпълнени от сборен хор 
на двата габровски храма. 
В края на представянето 
ще бъде прожектиран до-
кументален филм за двата 
хора и записите на музи-
калния диск.
 Мъжкият хор при храм 
„Успение Богородично“ в 
Габрово е създаден през 
1990 година по инициати-
ва на Иван Попиванов и 
с помощта на ставрофо-
рен иконом Христо Очков. 

Първият диригент на хора 
е Христо Питев, а от 1992 
година – Димитър Цо-
нев. Хорът е участвал на 
международни фестивали 
в Габрово, Румъния, Гър-
ция, Македония, Сърбия. 
Многократно е участвал 
в „Празник на духовната 
музика“ в Габрово. През 
2006 година е удостоен с 
плакет „Почетен знак на 
Габрово“. През 2015 година 
хорът печели трета награ-
да в международния кон-
курс „Могутной Божа“ в 
Беларус. През 2013 година 
диригент на хора става 
Алексей Шепелев. Хорът 
е неотлъчно свързан с ду-
ховния живот на Габров-
ската духовна околия. 
 Мъжкият хор при храм 
„Св. Троица“ в Габрово е 
създаден на Възкресение 
Христово през 1992 годи-
на. Негов основател и ди-
ригент е Стефан Ботев, 
а първите ентусиасти са 
певци от хор „Емануил Ма-
нолов“. Съставът пее в не-
делните литургии в храма 
и на духовни празници в 
Габрово, изнася концерти 
и участва в обществени 
изяви. Често гостува за 
литургии в различни хра-
мове в страната. Хорът 
е участвал във фестивала 
„Празник на духовната му-
зика“ в Габрово. От 2001 
година диригент на хора е 
Бистра Мамулева. 

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 Започна национал-
но външно оценяване за 
четвърти клас. То се про-
вежда от 2006/2007 годи-
на. Осъществява се чрез 
писмени изпити по чети-
ри учебни предмета - бъл-
гарски език и литерату-
ра, математика, човекът 
и природата и човекът и 
обществото, датите съот-
ветно са 9, 10, 14 и 16 
май, съобщи Рени Илиева, 
старши експерт за обу-
чението в начален етап в 
РУО - Габрово.

 „Целта на национално-
то външно оценяване е да 
оцени дали са постигна-
ти очакваните резултати. 
То е последното за випу-
ска, който се обучава по 
старите учебни програми. 
Следващата учебна година 
национално външно оце-
няване за четвърти клас 
вече ще се измерва с 
очаквани резултати като 
компетентности.
     Създадена е организа-
ция във всички училища на 
областта, сформирани са 
комисии. За област Габро-
во в национално външно 

оценяване за четвърти 
клас участват 851 учени-
ци, за община Габрово - 
448. То започва в 10 часа 
и продължава 40 минути“, 
каза Рени Илиева.
    По български език и ли-
тература изпитът предста-
влява създаване на собст-
вен текст под диктовка, 
съдържа текст за четене 
с разбиране и 11 въпроса 
към него. По останалите 
предмети са включени 16 
задачи от затворен тип и 3 
задачи със свободен отго-
вор. Присъствието на тези 
задачи има за цел да даде 

израз на новите приорите-
ти в образователната по-
литика, т. е. приложимост 
на знанията, личностна 
значимост.
 „До момента в рам-
ките на четиригодишния 
период учителите са обу-
чавали малките ученици 
за работа с тестовия фор-
мат и нашата цел е да 
се осигури комфорт, при 
който децата спокойно да 
могат да изявят своите 
знания и умения, които са 
придобили в първия етап 
на училищното образова-
ние. Много важно е да се 

знае, че индивидуалните 
резултати на всяко едно 
от децата дават инфор-
мация за овладяване на 
базисни знания. Заедно с 
това се явяват надежден 
ориентир за корекционни 
бъдещи действия в самото 
училище.
     Оценката от национал-
но външно оценяване за 
четвърти клас не се впис-
ва като текуща. Така че 
децата и техните родители 
не бива да се притесняват. 
Училищните комисии имат 
ангажимент да дадат ин-
формация за постигнатото 

стЕФКа БУРмОВа

 Историческият музей в 
Дряново ще предостави за 
експониране в Европей-
ския парламент пътуваща-
та изложба, посветена на 
Уста Колю Фичето, „Строй-
те за векове, не само за 
пари, но и за слава и чест 
на майстора“. Това стана 
ясно по време на тържест-
веното отбелязване на 
Деня на Европа - 9 май, 
в града. В празника се 
включиха деца и младежи, 
хора от всички възрасти. 
 Изпълнителният дирек-
тор на Габровската тър-
говско-промишлена палата 
Галина Михнева разказа, 
че децата на Дряново 
чрез своите рисунки вър-
ху асфалта са показали 
каква е тяхната Европа, 
какъв е техният поглед към 
Стария континент и как 
те го разбират. „Едно от 
децата нарисува дори бри-
танското знаме и над него 
„NO BREXIT!” - обясни за 
вестника тя и допълни, че 
в Дряново се е провел Па-
рад на знамената на всич-
ки държави-членки на ЕС, 
поставено е било началото 
и на „Алея на Европа“  на 

главната улица в Дряново, 
където е било засадено 
„Дървото на България“. А с 
хората от Дневния център 
за стари хора в града е 
проведен разговор, свър-
зан с предстоящите из-
бори за Европейски пар-
ламент, както и за това 
колко силно Европа влияе 
на ежедневието ни.
 „Скъпи приятели от 
близо и далеч, нека да 
си обещаем да живеем 
така, че мирът от блян 
и мечта да се превърне 
в реалност! Да положим 
всички усилия и заедно 
да намерим разковничето 
на мира! Вярвам, че то 
е в една усмивка, в една 
прегръдка, в радостта от 
живота, в желанието да 
бъдеш толерантен и да 
ставаш близък с хората, 
независимо от техните 
различия – с тези думи 

започва обръщението на 
гражданите на Дряново 
към народите и институци-
ите на Европейския съюз, 
прочетено от секретаря на 
Община Дряново Мирос-
лава Лилова. - Вярваме 
също, че ако забравим 
поне за един ден полити-
ческите и икономическите 

стремежи, ще направим 
света много по-добър!
 Ние, гражданите на 
Дряново, искаме да да-
дем своя принос за ев-
ропейското културно на-
следство. Нашето желание 
е да се докосне Европа 
до достиженията на стро-
ителния гений на Майстор 

Колю Фичето, дал на Бъл-
гария и Стария континент 
безценни архитектурни ше-
дьоври. 
 Много са мостовете, 
къщите, църквите, камба-
нариите и чешмите, които 
е сътворил с ръцете си и е 
вложил частица от себе си 
в тях. Нека те достигнат до 

душата и сърцето на всеки 
европеец.“
 Тържествено беше из-
дигнато знамето на ЕС от 
зам.-кмета на Дряново Де-
ница Вачкова, която под-
несе и букет от свежи цве-
тя от името на дряновци в 
знак на признателност към 
всички, загинали за свобо-
дата, пред Паметника на 
Майка България.
 През 1985 година ръ-
ководствата на страните 
от Европейския съюз на 
свое заседание в Милано, 
Италия, решават 9 май да 
бъде честван като Ден на 

Европа. Оттогава досега 
датата 9 май символизира 
стремежа към мир, един-
ство и просперитет в Ев-
ропа. В България с Поста-
новление № 54 на МС от 
29 март 2005 г. официално 
9 май се отбелязва като 
Ден на Европа.
 Организатори на съби-
тието бяха Община Дряно-
во, Европейският инфор-
мационен център „Евро-
па директно“ в Габрово 
при Габровската търгов-
ско-промишлена палата в 
партньорство с РСО „Цен-
трална Стара планина“.

саВиНа ЦОНЕВа

 На 10 май 2019 година 
(петък) габровската регио-
нална библиотека предла-
га безплатна регистрация 
за библиотечни услуги за 
гражданите на Габрово. 
 Така екипът на библио-
теката и нейните верни по-
требители, четящите габро-
вци, ще отбележат деня на 
Св. Св. Кирил и Методий и 
професионалния празник 
на библиотекарите – 11 
май 2019 година.

 От възможността да се 
регистрират могат да се 
възползват всички желае-
щи граждани, които нямат 
читателски карти за библи-
отеката, нямат задължения 
към библиотеката, както и 
онези настоящи читатели, 
чиято регистрация e изте-
кла до 10 май 2019 година 
включително. Срокът на 
издадените през този ден 
читателски карти ще бъде 
дванадесет месеца – от 10 
май 2019 до 10 май 2020 
година.

Децата и преподавателите от Дет-
ската школа по изкуствата към 
НЧ „Развитие-1869” – Дряново 
показаха отлични резултати от 
участието в Шестия междунаро-
ден конкурс за вокална и ин-
струментална музика „Звукът на 
времето” – Велико Търново. Леон 
Александров спечели първо място 
в категория класическа китара и 
трето място в категория пиано. 
Акордеонистите Теодор Тодоров 
и Галена Гайдарова също са пър-
ви. На второ място с класиче-
ска китара се класира Емилия 
Никифорова, а триото Деница 
Чукова, Аврора Славова и Мария 
Михайлова стана трето. Третото 
челно място заеха пианистката 
Стефания Пенчева и Детската во-
кална група „Дряновойсис”. Пре-
подаватели на децата са Радослав 
Талев, Виктория Цуцова, Светлана 
Койчева и Владимир Габров.

 Над 40 ученици от пър-
ви до дванадесети клас от 
Природоматематическата 
гимназия „Акад. Иван Гю-
зелев“ получиха грамоти 
за успешното си участие 
в състезанието „Европей-
ско кенгуру“. Включени са 
първите трима от всеки 
клас. Няколко деца от на-
шата област отговарят на 
критерия да участват в 
националния кръг на със-
тезанието.Наградите бяха 
връчени от началника на 
Регионалното управление 
на образованието Геор-
ги Маринов. „Европейско 
кенгуру“ е най-голямото 
международно състезание. 

В него участват няколко 
милиона ученици от це-
лия свят. Задават се едни 
и същи задачи за всички 
ученици, само няколко за-
дачи се сменят във всяка 
държава. Отначало се е 
провеждало само на френ-
ски. България участва от 
1997 година. Сега участват 
над 20 000 деца от цялата 
страна. Най-активни са в 
математическите гимназии. 
Но всяко училище, в което 
има поне 20 желаещи, има 
право да проведе състе-
занието на място“, каза 
Снежана Блажева, старши 
експерт по математика в 
РУО - Габрово.

Дðяíîвî ще пðеäîñтавè íа ЕП пътуващата èзлîжáа за Кîлю Фèчетî

851 учеíèцè îт îáлаñтта ñе явяват íа 
íацèîíалíî въíшíî îцеíяваíе за четвъðтè клаñ

Õîðîвете пðè „Уñпеíèе 
Бîãîðîäèчíî” è „Св. Тðîèца” 
пðеäñтавят äèñк è фèлм

регионална библиотека „априлов-палаузов” обявява безплатна 
регистрация за библиотечни услуги по повод професионалния 
празник на библиотекарите в България – 11 май, и в навечери-
ето на националната библиотечна седмица (13 – 17 май 2019)

Дíеñ áезплатíа ðеãèñтðацèя 
за áèáлèîтечíè уñлуãè

Наãðаäèха îтлèчíèцèте îт ПМГ 
в „Евðîпейñкî кеíãуðу” 
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КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

Киевци, УПИ, 1200 м2 36 000 лв
Д. Дянко, гарсониера, тухла 30 000 лв
Г. бърдо, къща, 75м2, гараж 63 000 лв
Драгановци, 750 м2, УПИ 16 000 лв
Борики, мас. вила, 2 ет.,1дка 55 000 лв
Ангелово, масивна вила,1.5дка 44 000 лв
ИЗГОДНИ ОФЕРТИ: 
Ш. мост,къща, 80м2,PVC,двор 55 000 лв
Център, 90 м2, ет. 2 28 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2 25 000 еu
Враниловци, 80 м2 ЗП, двор 11 000 лв
Гергини, къща, плевня,1495м2 19 000 лв
Гарван,къща, 52м2,2 дка двор 20 000 лв
ОЩЕ ОФЕРТИ - НА МЯСТО, В ОФИСА

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; отопление; продава, купува разни

краВЕфЕрМа, пЪрВа категория, близо до Габро-
во, се продава на тел. 0878/181-014. [16, 4]

иМоТи проДаВа
парцЕл - 3 дка, до Коня в 
гр. Габрово се продава на 
тел. 0892/484-602.
кЪща - 100 кв. м, в кв. 
Борово за 42 000 лева се 
продава на тел. 0896/22-
72-58.
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава на 
тел. 066/800-170. [33, 27]
парцЕл - 1.8 дка, южно 
изложение и панорама, кв. 
Русевци, на 150 м от об-
ръщалото - тел. 0887/093-
724. [11, 11]
иМоТ В село Думници - 
3.5 дка земя с къща и 
селскостопански построй-
ки, се продава на тел. 
0889/320-600. [11, 9]
кЪща В село Гъбене, груб 
строеж, по договаряне, 
без посредник, се прода-
ва на тел. 0878/167-772. 
[22, 9]

кЪща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [22, 16]
парцЕл В кв. Велчевци 
и вилен имот в Злате-
вци се продават на тел. 
0899/943-105. [20, 7]
кЪща В кв. Недевци из-
годно се продава на тел. 
0877/67-97-02. [11, 7]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
ет. 2, ул. „Емануил Мано-
лов“, се продава на тел. 
0877/30-26-29. [11, 7]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
50 кв. м, кв. Младост, 
до СВА, от собственик, се 
продава на тел. 0879/888-
388. [19, 7]
ГараЖи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [24, 2]
апарТаМЕнТи В цен-
търа, ново строител-
ство, се продават на тел. 
0887/803-414. [24, 2]
оТличЕн парцЕл в Ше-
нини, парцел срещу „Тех-
номаркет“ се продават на 
тел. 0888/032-320. [11, 9]
иМоТ на 10 км от Габро-
во с къща и геран продава 
тел. 0899/118-557. [3, 3]

ТрисТаЕн - 120 кв. м, в 
идеален център се прода-
ва на тел. 0888/813-710. 
[11, 3]
парцЕл В село Музга, 1.5 
декара, регулация, за 6500 
лева се продава на тел. 
0884/078-076. [6, 5]
парцЕл В село Армените, 
1 декар, регулация, ток 
и вода, за 8500 лева се 
продава на тел. 0884/078-
076. [5, 3]
кЪща В Лесичарка 
се продава или заме-
ня за апартамент - тел. 
0898/847-480. [11, 4]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ в 
кв. Младост (Крушата) се 
продава на тел. 0877/80-
67-26. [5, 4]
ЕТаЖ оТ къща на ул. 
„Свищовска“ за 25 000 
лева се продава на тел. 
0894/21-66-30. [11, 4]
ГарсониЕра - тухлена, 
за 25 000 лева се прода-
ва на тел. 0894/21-66-30. 
[11, 4]
кЪща, сТопански по-
стройки и дворно място 
- 1500 кв. м, в село Пет-
ко Славейков продава тел. 
0898/906-002. [5, 2]

парцЕл В село Куката 
за 12 500 лева се прода-
ва на тел. 0896/651-920. 
[11, 3]
апарТаМЕнТ сЕ продава 
или дава под наем на тел. 
0887/265-095. [11, 2]
ДВуЕТаЖна кЪща с 
дворно място 1500 кв. 
м в село Костенковци се 
продава на тел. 0878/863-
875. [11, 3]
апарТаМЕнТ на Колелото 
- 72 кв. м, се продава на 
тел. 0876/260-258. [22, 2]
ВТори ЕТаЖ от масивна 
къща - 108 кв. м, продава 
или заменя за гарсоние-
ра - тел. 0887/760-790. 
[12, 1]
ГараЖ сЕ продава на тел. 
0885/428-066. [1, 1]
иМоТи за строеж - 1.5 
дка и 3.5 дка, в село Дра-
гановци се продават на 
тел. 0876/138-728. [1, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
оБзаВЕДЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сгра-
дата на ОББ отдава под 
наем тел. 0888/907-666. 
[32, 28]

Топ цЕнТЪр - 50 кв. м, 
за магазин, офис под наем 
- тел. 0878/370-640. [25, 
18]
поМЕщЕниЕ - 100 кв. м, 
в кв. Младост се дава под 
наем на тел. 0888/619-
617. [11, 10]
иц, ДВа магазина - офи-
си, договаряне - тел. 
0888/378-193. [11, 10]
рЕсТоранТ „панораМа“ 
в кв. Русевци, кафе-апе-
ритива в кв. Крушата под 
наем - тел. 0898/419-342. 
[11, 10]
апарТаМЕнТ поД наемсе 
дава на тел. 0887/265-
095. [11, 7]
ДВусТайно ЖилищЕ - 
цена по договаряне, се 
дава под наем на тел. 
0893/88-35-11. [6, 3]
кафЕ-апЕриТиВ на ул. 
„Христо Смирненски“ 42 
се дава под наем на тел. 
0889/933-998. [11, 8]
офиси В идеален център 
се дават под наем на тел. 
0888/147-322. [11, 3]
МаГазин за хранителни 
стоки на Централен пазар 
се дава под наем на тел. 
0888/14073-22. [11, 3]

апарТаМЕнТ поД наем - 
0894/232-425. [3, 2]
ЕТаЖ оТ къща дава под 
наем тел. 0890/52-53-19. 
ГарсониЕра - обзаведе-
на, се дава под наем на 
тел. 0896/602-065. [5, 4]
МаГазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [18, 3]
ноВооБзаВЕДЕн апар-
ТаМЕнТ на Еса - 300 лв., 
се дава под наем на тел. 
0888/916-870. [3, 3]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0885/642-467, 066/86-59-
43. [2, 2]
аВТоМиВка ДаВа под 
наем тел. 0895/710-934. 
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [2, 2]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
ТрисТаЕн апарТа-
МЕнТ се купува на тел. 
0887/397-483. [17, 10]
сТара кЪща, може и по-
лусъборена, в Габровско 
се купува на тел. 0877/34-
34-26. [24, 13]

сЕлска кЪща с голям 
двор се купува на тел. 
0879/604-206. [11, 4]

БизнЕс и инВЕсТиции
раБоТЕщо заВЕДЕниЕ, 
оборудвано и разреши-
телни, до Консултативна 
поликлиника се продава - 
справки на тел. 0898/801-
009. [3, 2]

Гори купуВа
„МГ-лЕс“ изкупуВа 
гори - 0887/547-499, 
0878/513-655.
Гори, пасища до 900 
лв./дка, плащане ведна-
га, се изкупуват на тел. 
0897/001-113.
изкупуВаМ Гори - тел. 
0897/474-626, 0894/368-
892. [22, 19]

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват - справки 
на на тел. 0894/23-24-25. 
[11, 10]
купуВа зЕМЕДЕлска 
земя в страната. Плаща 
веднага! Тел. 0887/760-
790. [23, 1]

ВЕТЕринар
Д-р росЕн ДиМиТроВ - ВЕТЕринарна аМБулаТо-
риЯ и зооМаГазин - прегледи, лечение, профилак-
тика, изкуствено осеменяване - Габрово, ул. „Стефан 
Караджа“ 19, срещу Автогарата, до Уникс, тел. 066/806-
140, GSM 0888/671-905, 0897/897-822.

оТоплЕниЕ
ДЪрВа за огрев про-
дава тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„пЕХлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
ДЪрВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.

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
ДЪБоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
БукоВи ДЪрВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
ДЪрВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
рЯзанЕ на дърва - тел. 
0893/20-49-09. [22, 4]

нарЯзани и нацепени 
дърва - бърза доставка. 
Тел. 0877/108-825.
нарЯзани и нацепени 
букови и дъбови дърва. 
Тел. 0876/839-779.
„МГ-лЕс“  проДаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
ДЪрВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
МЕТроВи - 75 лв./
куб., нарязани - 85 лв./
куб., се продават на тел. 
0988/816-628.
нацЕпЕни ДЪрВа - 80 
лв., незабавна доставка. 
Тел. 0886/652-152.

ДЪБоВи изрЕзки - 45 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0899/137-896.
ДЪрВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
рЕЖа ДЪрВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [22, 
12]
ДЪБ - нарязан, 80 лв., 
акация - метрова, 60 лв., 
нарязана - 70 лв. Тел. 
0878/47-22-37. [22, 20]
„раЯ 08“ продава дърва 
за огрев. Тел. 0887/105-
729, 0898/450-946. [33, 14]
ДЪрВа за огрев - метро-
ви, нарязани и нацепени 
сухи - тел. 0896/807-688. 
[22, 12]

рЕЖа ДЪрВа. Тел. 
0894/220-509. [22, 17]
ДЪрВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, незабавна 
доставка, се продават на 
тел. 0898/519-077. [22, 9]
ДЪрВа - метрови, 75.00 
лева - тел. 0894/399-931. 
ДЪрВа - нацепени, 85.00 
лева - тел. 0894/399-931. 
[11, 4]
ДЪрВа за огрев - метро-
ви и нарязани. Безплатен 
транспорт. Тел. 0896/735-
859. [11, 1]
„цВЕТи сТил“ ЕООД 
предлага дърва за огрев 
- метрови и нарязани. Ре-
ални кубици. Безплатен 
транспорт. Тел. 0896/741-
763. [11, 1]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
казан за ракия се купу-
ва на тел. 0899/879-394. 
[3, 3]
ВсЯкакЪВ ВиД желязо, 
печки, хладилници, пе-

рални и др. се изкупуват 
на тел. 0894/921-663. 
[24, 4]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

проДаВа МаШини
коМплЕкТ МаШини за 
монтаж и демонтаж - ба-
ланс гуми, и заваръчен аг-
регат се продават на тел. 
0898/540-873. [11, 7]
косачка Бчс, в добро 
състояние, икономична, се 
продава на тел. 0884/084-
218. [4, 2]

ЕлЕкТроМоТор - 1.1 
kW, се продава на тел. 
0876/138-728. [1, 1]
асинХронни Ел. дви-
гатели - 2 бр., 2.2 kW, 
2850 об./мин., 380 V, 
нови, се продават на тел. 
0897/033-768. [1, 1]

проДаВа разни
казани за ракия и пи-
лета се продават на 
0886/928-101. [11, 9]
учЕБници, роМани, 
речници, енциклопе-
дии на руски език - тел. 
0898/865-534. [4, 4]
книГи и грамофонни 
плочи се продават на тел. 
0897/731-503. [5, 4]

коТЕл на твърдо гориво - 
30 KW, чешки, нов, прода-
ва. 0889/439-509. [11, 1]

проДаВа оБзаВЕЖДанЕ
ТЕлЕВизор „ДЕу“ - 20 
инча, за 50 лева продава 
тел. 0894/066-177. [3, 3]
ДиВан - чамов, разтега-
телен, с дюшек, 195/85, 
за 80 лева се продава на 
тел. 0894/066-177. [3, 3]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
циГли, 1500 броя, по 
20 ст./бройката, запазе-

ни, се продават на тел. 
0885/788-569 [33, 30]
циГли - 350 бр., по 0.15 
лв., се продават на тел. 
0899/021-003. [4, 2]

сЕлскосТопански
ДЪБоВи коли за домати 
- 1.80 лв. за брой, се про-
дават на тел. 0899/137-
896.

проДаВа Тор
БиоТор оТ калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии про-
дава тел. 0898/630-249. 
Тор В чували - 3.50 лв./
бр., транспорт - тел. 
0878/650-456. [23, 3]

проДаВа разсаД
разсаД ДоМаТи - с. Ча-
вей, тел. 0897/80-99-90. 

ЖиВоТни проДаВа
БрЕМЕнна краВа, поро-
да Жарсе, се продава на 
тел. 0885/883-641. [11, 3]
ЯрЕТа за клане се прода-
ват на тел. 066/86-80-31. 
[5, 2]
пилЕТа и прасЕТа се 
продават на тел. 0889/88-
06-06. [11, 2]
коза с три ярета на цена 
по споразумение се про-
дава на тел. 0899/336-
132. [3, 1]

аВТоМоБили проДаВа
МЕрцЕДЕс ВиТо 230 - 
пътнически, лукс изпълне-
ние, продава или заменя 
тел. 0876/71-79-23. [11, 
10]
RENAULT SCENIC, в от-
лично състояние, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0889/981-103. [20, 
17]
опЕл зафира, 2.2, бен-
зин, газов инжекцион, се 
продава на тел. 0889/22-
98-60. [11, 11]

сЕаТ иБиза - дизел, се 
продава на тел. 0898/540-
873. [11, 7]
фолксВаГЕн Голф 
Плюс, 1.9 TDI, 105 к. с., 
2007 г., цена: 6850 лв., се 
продава на тел. 0886/808-
679. [11, 3]
сЕаТ ТолЕДо, 1.8, бен-
зин, се продава на тел. 
0897/637-319. [6, 4]
рЕно канГо се продава 
на тел. 0877/155-414. [3, 
3]
опЕл за 800 лева се про-
дава на тел. 0888/935-
082. [2, 2]
форД фокус, 1800, 
дизел, 90 к. с. - 2400 
лв., и Пежо 207 - 5800 
лв., се продават на тел. 
0899/021-003. [4, 2]

сиТроЕн с3 - дизел, С3 
- бензин, Пежо 807, с 
АГУ, нов внос, регистри-
рани, се продават на тел. 
0897/647-711. [11, 1]

МикроБуси, каМиони
кЕМпЕр проДаВа тел. 
0888/10-14-27. [13, 11]

ГуМи, ДЖанТи
ДЖанТи с гуми - 16 
цола, за бус „Рено Мас-
тер“ се продават на тел. 
0898/760-616. [3, 1]

МоТори/ВЕлосипЕДи
скуТЕр „МалаГуТи“ 150 
- 2004 г., с регистрация, 
за 700 лева се продава на 
тел. 0895/717-605. [4, 4]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

аВТоуслуГи
кЪрпЕЖ на автомоби-
ли - се предлага на тел. 
0882/407-493. [13, 7]
аВТоТЕнЕкЕДЖийски и 
автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. Тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.

скрап, сТари коли
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел 
.0899/810-766. [15, 11]

коли за скрап от място 
се изкупуват - справки 
на на тел. 0899/092-510. 
[23, 3]

аВТоМорГи
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. прЕДлаГа 
сЕрВизна ДЕйносТ и 
ДЕнонощна пЪТна по-
Мощ. Тел. 066/886-677, 
0899/886-424.

поД наЕМ

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

нощуВки
саМосТоЯТЕлни нощуВки в топ център - 0876/731-
419. [22, 11]
нощуВки, цЕнТЪр - 0878/515-080. [18, 3]

ДоМаШни лЮБиМци
кучЕнца йоркШирски териери (йорки) се продават 
на тел. 0898/366-255. [13, 5]
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раБоТа прЕДлаГа
ШиВаШка фирМа търси 
да назначи ОТК и опера-
тор шевно производство. 
Справки на тел. 0887/623-
490, gabby_m@abv.bg.
ХоТЕл на морето търси: 
рецепционист/ка, барман/
ка, сервитьор/ка, готвач/
ка, помощник кухня, ми-
ячка, камериерки и работ-
ник поддръжка. За кон-
такти: Жана Георгиева - 
0895/763-172. [33, 21]
чисТачка-МиЯчка за 
механа се търси на тел. 
0899/957-006. [22, 21]
рЕсТоранТ ТЪрси готвач 
или салатиер. Телефон за 
връзка: 0878/30-97-79. 
[22, 12]
заВЕДЕниЕ В центъра 
търси сЕрВиТьори/сЕр-
ВиТьорки. Справки на 
тел. 0897/97-47-04. [22, 
20]

фирМа „МЕркурий 
произВоДсТВо и 
пакЕТаЖ” аД ТЪрси 
Да назначи: слу-
ЖиТЕл „чоВЕШки 
рЕсурси”, склаДоВ 
раБоТник, ЕлЕкТро-
ТЕХник, МаШинЕн 
опЕраТор, ТЕХнолоГ 
ХВп. За контакти: тел. 
0885/088-099 от 8,00 
до 17,00 часа. [12, 4]

заВЕДЕниЕ ТЪрси сер-
витьорка, готвач и помощ-
ник кухня. Справки на тел. 
0876/463-627. [13, 11]
коМплЕкс „слЪнчЕВ 
ден“ до Варна набира сер-
витьори и администратори. 
Справки на тел. 0886/276-
388. [11, 9]
фирМа ТЪрси шофьор-
дистрибутор за разнос на 
минерална вода. Заплаща-
не: до 1000 лв. Справки на 
тел. 0887/875-652. [10, 9]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-001. [22, 14]
„поДЕМ ГаБроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [11, 8]

МЕЖДунароДЕн Шо-
фьор България - Румъния; 
Гърция търси - справки на 
тел. 0888/886-956. [11, 9]
„ак пласТроник“ АД 
- Велико Търново търси 
да назначи насТройчик 
на Шприц МаШини и 
ШлайфисТ. Справки на 
тел. 0879/968-632. Имейл 
адрес: milen.stefanov@aqg.
se. [15, 7]
Грил-паВилион прЕД 
„Кауфланд“ търси да на-
значи проДаВач-кон-
сулТанТ. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [17, 14]
сТроиТЕлна фирМа 
„Мегастрой 2014“ търси 
да назначи кофражисти, 
арматуристи, монтажници 
на метална конструкция, 
заварчици с опит. За пове-
че информация: 0885/082-
253. [9, 5]

ЖЕни пЕнсионЕрки за 
селскостопанска работа се 
търсят на тел. 0898/801-
542. [11, 7]
фирМа за ремонт на мо-
токари и строителна техни-
ка търси майстор. Справки 
на тел. 0877/34-34-26. 
[22, 13]
БисТро „карТал“ търси 
помощник-готвач за посто-
янна работа или за петък 
и събота вечер. Справки 
на тел. 0889/319-654. [12, 
11]
сЕрВиТьор/ки, пица-
ри, дюнерджии - добро 
заплащане, гр. Севлиево, 
се търсят на тел. 0876/00-
60-96. [11, 10]
фирМа за строителни ма-
териали търси да назначи 
общи работници, до 30 
години. Справки на тел. 
0886/777-990. [11, 10]
сТроиТЕлна фирМа „Ха-
ле-хаус“ ЕООД - Габрово 
търси да назначи техниче-
ски ръководител, зидаро-
кофражисти, арматуристи 
и монтажници. Телефон 
за контакт: 0898/200-176. 
[11, 9]
фирМа ТЪрси да назна-
чи фадромист и багерист. 
Справки на тел. 0883/777-
872. [11, 8]
МузЕЯТ „ДоМ на хумора 
и сатирата“ - Габрово на-
бира кандидати за работа 
на длъжност КООРДИНА-
ТОР СЪБИТИЯ И ПРОГРАМИ 
ЗА ДЕЦА. За информация: 
https://www.humorhouse.
bg/bg/news.html. [7, 7]
„МЕТал сЕкЮриТи Груп“ 
набира служители за не-
въоръжена охрана. За по-
вече информация на тел. 
066/800-121. [5, 4]
фирМа „сокол“ АД тър-
си да назначи хигиенист-
ка/чистачка на трудов до-
говор и пълен работен ден. 
За контакти: 0888/132-
542. [5, 5]

пицариЯ „МаниЯ“ тър-
си сервитьори, готвачи. 
Справки на тел. 0899/133-
262. [11, 7]
пицариЯ „ГлаДници“ 
търси сервитьори, пицари, 
готвачи. Справки на тел. 
0899/319-114. [11, 7]
ДоЯч за крави се търси 
на тел. 0878/181-014. [11, 
4]
ХоТЕл „GoLdEN Lion“ - 
Приморско търси камери-
ерка. Заплата: 1000 лв. 
Справки на тел. 0897/801-
401. [7, 4]
МЕБЕлна фирМа търси 
работници. Може и без 
опит. Справки на тел. 
0878/571-455. [11, 7]
БЕнзиносТанциЯ и 
газстанция „Йоана“ тър-
си да назначи служител, 
обслужващ бензиностан-
ция. Телефон за контакти: 
0886/010-003, 0884/976-
952. [20, 5]
заВЕДЕниЕ В Китен тър-
си да назначи за летния 
сезон: помощник-готвачи, 
възнаграждение: 1300-
1500 лв. чисти; мияч/ки-
хигиенист/ки, възнагражде-
ние - 700 лв. чисти. Осигу-
рени са храна и квартира. 
Кандидатите може да са 
без опит, но с мотивация 
за труд. За контакт: тел. 
0884/310-180. [11, 3]
сЕрВиТьор/ка - дневна 
смяна, се търси на тел. 
0886/703-762. [4, 3]
„рачо коВача“ търси 
готвач с опит за обед-
но меню. Справки на тел. 
0876/683-768. [11, 5]
МлаД чоВЕк с желание 
за работа в кухня, може 
и без опит, за събота и 
неделя, денем, се търси на 
тел. 0877/22-53-22. [11, 
3]
заВЕДЕниЕ ТЪрси готвач. 
Справки на тел. 0899/962-
124. [13, 2]

МЕХана „ГаБЪра“ търси 
сервитьори. Справки на 
тел. 0897/974-704. [22, 4]
фирМа ТЪрси монта-
жник. Справки на тел. 
0888/255-318. [12, 2]
ТаксиМЕТроВи Шо-
фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 3]
поМощник-куХнЯ, по-
чисТВанЕ, подготовки, 
може и само до 17.30 
часа, 5 дни седмично, 
500 лв., се търси на тел. 
0887/002-030. [11, 3]
поМощник-ГоТВач/ка 
за механа - 5 дни работи, 
2 почива, старт 800 лв., се 
търси на тел. 0887/002-
030. [11, 3]
арМаТурисТи за Гер-
мания се търсят на тел. 
0888/996-993, 0888/866-
209. [5, 3]
сЕрВиТьор/ка за битово 
заведение - 5 дни работи, 
2 почива, 700 лв., се тър-
си на тел. 0887/002-030. 
[11, 3]
ЖЕна за гледане на стари 
хора срещу унаследяване - 
тел. 0899/971-564. [5, 3]
„ХлЕБозаВоД ГаБроВо“ 
ООД търси да назначи 
електромонтьор. Телефон 
за информация: 0878/535-
094. [6, 2]
БЕнзиносТанциЯ „роМ-
пЕТрол“ търси касиерка. 
Справки на тел. 0898/881-
515. [3, 3]
„ШопоВ Транс“ търси 
оператор бензиноколонка. 
Справки на тел. 0893/816-
262. [3, 3]
сТроиТЕлни раБоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [11, 2]
заВЕДЕниЕ за бързо хра-
нене в град Черноморец 
набира продавачи/ки за 
летния сезон. Поема храна 
и спане. Заплата: 1000 лв. 
Справки на тел. 0888/100-
161, 0888/008-672. [11, 
2]

„поДЕМ ГаБроВо“ ЕООД 
търси хигиенистка. - тел. 
0884/854-354. [3, 3]
заВЕДЕниЕ за бързо хра-
нене в град Черноморец 
търси пенсионери - мъже, 
за транжиране на риба и 
отсервиране на маси. По-
ема спане, храна. Заплата: 
1000 лв. Справки на тел. 
0888/100-161, 0888/008-
672. [11, 2]
Шофьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [11, 2]
„ЕВроХиМ Груп“ ООД на-
бира работници за перал-
ното си стопанство, техник 
с опит за поддръжка на 
машините. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 1]
ДоМаШна поМощница 
с италиански или англий-
ски език се търси на тел. 
0898/76-98-49. [10, 1]
рЕсТоранТ „ЕлЕниТЕ“ 
търси да назначи помощ-
ник-готвач и работник 
кухня. За контакт: тел. 
0897/896-176. [11, 2]
ТЪрсЯ ЖЕна за гледане на 
възрастна жена. Да иска 
да стои при нея. Справ-
ки на тел. 066/88-60-04, 
0876/516-951. [5, 1]
проДаВачка за склад с 
компютърна грамотност се 
търси на тел. 0896/640-
415. [3, 1]
сТолЪТ поД Общи-
на Габрово търси гот-
вач. Телефон за връзка: 
0894/632-367. [6, 1]
ЖЕна До 40 години 
за обща работа - тел. 
0888/218-048. [11, 1]
фирМа ТЪрси общ ра-
ботник. Справки на тел. 
0893/69-79-00. [6, 1]

ГриЖа за Болни
и ВЪзрасТни
ГлЕДаМ Болни, може и 
почасово - тел. 0878/476-
996. [2, 2]
ГлЕДаМ ВЪзрасТни и бо-
лни хора - тел. 0876/160-
369. [5, 2]

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
3-стаен, Трендафил-1, ул. “Хризантема” 2, ет. 5/5, 76м2, панел, за ремонт                                   
            24 500 лв
2-ст., тухла, Театъра, ет. 6, 54м2                                  договаряне
2-ст., Голо бърдо, ет. 8/11, 62 м2, южен, за ремонт          22 500 eu
3-ст., Болница, ет. 3/5, 94 м2, тухлен, гараж, таванска          34 900 eu
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Борово, 2-ет., 53м2 ЗП, двор 192 м2, за основен ремонт 21 200 лв 
Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 26 500 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр., двор 570 м2 45 500 eu
Велчевци, 2-ет., 125 м2 ЗП, двор 539 м2, за ремонт 33 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Беломъжи, 130м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44 900 eu

Богданчовци, 1-ет., 36 м2 ЗП, 452 м2 двор 17 200 лв
Влайчевци, 2-ет., монолит, 120 м2 РЗП, гараж, двор 1500 м2 22 600 лв
Гарван, 2-ет., 40 м2 ЗП, гараж, двор 1054 м2          17 980 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чардак, 700м2 двор 18 000 лв
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34 900 eu
Гостилица, 2-ет., 180 м2 РЗП, плевня изцяло от камък, двор 750м2 39500 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2           12 200 лв
Донино, 2 ет. къща, за реставр., 110 м2 ЗП, геран, двор 900 м2 27 000 лв
Здравковец, 2 ет., напълно реставрирана и обзав., двор 2500 м2 27 000 eu
Иванили, 39м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, навес, двор 959м2 12 000 лв
Камещица, 60м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, двор 1200 м2   16 000 лв
Лесичарка, 2 ет. 100 м2 ЗП, двор 2432 м2                           50 000 eu
Ловнидол, 2 ет., 60 м2 ЗП, осн. ремонт, плевни, двор 1170 м2 26 600 eu
Малини, 2-ет., 50 м2 ЗП, плевня, къща 70 м2 ЗП двор 1450 м2 12 000 лв
Новаковци, 59 м2 ЗП, стара с чардак, двор 1480 м2 15 000 лв
Пройновци, 2 къщи за гости, 420м2 РЗП, двор 1187м2 126 000 лв
Райновци, 94м2 РЗП, гараж, плевня, 1650м2 двор 53 900 лв
Свинарски дол, стара с чардак - 104 м2, плевня, двор 12 000 лв
Сейковци, 250м2 ЗП, 2 къщи, стари, ч.реставрирани,двор 1500м2 43 000 лв
Спасовци, 38м2 ЗП, двор 766м2 22 850 лв
Съботковци, стара с чардак -104 м2, плевня, навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1054 м2, подходяща за селски туризъм 19 000 лв
Старилковци, 300 м2 РЗП,5 стаи, механа, двор 1200 м2 33 500 eu
Стойчевци, монолитна с чардак, двор 2540 м2, ток, вода, бунгало 36 500 eu
Съботковци, стара с чардак -104 м2, плевня, навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1054 м2, подходяща за селски туризъм 19 000 лв

Стойчовци, стара с чардак - 160 м2, плевня навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1890 м2, подходяща за семеен туризъм 22 700 лв
Стойчевци, монолитна, 3 спални, двор 1478 м2, барбекю 35 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, панорама юг   49 660 eu
Торбалъжи, 70 м2 ЗП, напълно ремонтирана, 2600 м2 двор 34 000 eu
Трапесковци, 1-ет., 140 м2 ЗП, стоп. постройки, двор 2 дка      30 000 лв
Харачери, стара, с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 42 000 лв
Читаковци, 250м2 ЗП, стара основно реставрирана, сондаж за вода, нов 
покрив и дограма, двор 2200м2 45 000 лв
Чехлевци, стара, с плочи, 90м2 ЗП, двор 2052м2          11 300 лв
Янтра, 2-ет., 80 м2 ЗП, стоп. постройки, двор 1320 м2          16 880 лв
ПРОДАВА - ВИЛИ

Лесичарка, 2-ет., 57м2, гараж, двор 580м2 42 500 лв
Куката, битова постройка, 40 м2, двор 500м2 14 000 лв

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, ГОРИ ПРОДАВА
Борики - 5580 м2, за 4 къщи 67 000 лв 
Гостилица - 12 дка до бента на р. Янтра 6 eu/м2 
До басейн „Гиргини” - 4 дка 
Черневци - 6 дка; Караиванца - от 1 дка до 6 дка 
Геша - 40 дка; Ритя - 8 парцела; Керека - 20 дка, 28 дка, 15 дка
БИЗНЕС ИМОТИ

Зелено дърво, къща за гости, н. строит., 129м2 ЗП, двор 2190м2  100 000 eu
Сейковци, 2 къщи за гости, 372 м2 РЗП, двор 4181м2 180 000 лв
Панорамен бар с 80 места, 2 зали - 466 м2 166 000 лв
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В ГРУБ СТРОЕЖ 88 000 eu
ГАБРОВО, СПА-ХОТЕЛ, НЕЗАВЪРШЕН СТРОЕЖ, двор 6320 м2 270 000 eu

�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 
15733 
� АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
� ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ УСЛУГАТА „ЕКСКЛУЗИВЕН 
АГЕНТ НА КУПУВАЧА“
� СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ДОВЕРИТЕЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ПАКЕТ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИ-
ЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ
� БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
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сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива - 
0897/832-363
сЪБарЯМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
фирМа сЪБарЯ, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кЪрТи, зиДа, ВиК, ел., 
фаянс  - справки на тел. 
0878/943-895.
услуГи с багер и са-
мосвал - справки на тел. 
0888/564-431.
„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-
501,0884/319-403.

ГруБ сТроЕЖ, рЕ-
МонТ на покриВи 
- тел. 0889/129-755 
[33, 31]

поДоВи заМазки, бетон 
и други довършителни ра-
боти - тел. 0898/672-883. 
[11, 11]
изГраЖДанЕ, рЕМонТ и 
направа на покриви, хи-
дро- и топлоизолации и 
др. Тел. 0888/02-01-87. 
[26, 5]

изМазВанЕ на капаци, 
комини, ремонт на покри-
ви - тел. 0897/390-194. 
[26, 5]
ДрЕнаЖи, поДпор-
ни стени, покриви - тел. 
0886/762-434. [26, 5]
напраВа на нови и ре-
монт на стари покриви, 
комини, улуци и др. - тел. 
0882/279-749. [12, 3]
Мазилка, Топлоизола-
циЯ - тел. 0878/928-538. 
[11, 3]
БриГаДа изВЪрШВа ре-
монт на покриви и нови 
конструкции, хидро- и то-
плоизолации, тенекеджий-
ски и бояджийски услуги - 
тел. 0899/638-875. [16, 5]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи и други услуги - 
тел. 0895/295-654. [22, 5]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [11, 4]

ВЪТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
БЕзпраШно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, ДЮШЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
ШпаклоВка, БоЯДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650
лЕпЕнЕ на плочки и по-
лагане на замазки - справ-
ки на тел. 0876/790-953. 
[33, 12]

ШпаклоВанЕ, БоЯДис-
ВанЕ, фаянс, теракота, 
изолации, камък - справки 
на тел. 0977/97-07-57. [5, 
5]
ТоплоизолациЯ, Шпак-
лоВка, боядисване - 
справки на тел. 0888/167-
755. [22, 2]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
ТоплоизолациЯ - ЛИ-
ЗИНГ - тел. 0887/131-311. 
[33, 22]
ХиДро- и топлоизолации, 
покривни ремонти и др. - 
справки на тел. 0888/863-
001. [17, 5]

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

оГраДна МрЕЖа 
произВЕЖДа, ГВоз-
ДЕи и ТЕлоВЕ на 
заВоДски цЕни 
се предлагат на тел. 
066/80-85-39. 

МайсТор каМЕнар - ка-
менни облицовки - тел. 
0894/211-968. [5, 3]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[12, 12]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпуШВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[12, 12]
Вик поДДрЪЖка - справ-
ки на тел. 0882/407-493. 
[13, 7]
Вик и ел. инсталации, 
монтаж и поддръжка по 
домовете - 0876/000-084. 
[11, 10]
оТпуШВаМ канали и 
тръби от Ф 32 до Ф 110 
включително с професио-
нална машина за Габрово 
и региона - справки на 
тел. 0896/6840793. [11, 
1]

ДоГраМа
ЕТ „алЕксанДЪр ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

н и ко консТрукции 
ооД произВЕЖДа и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- тел. 0888/001-588, 
e-mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 13]

AL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 11]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 19]
ДрЕБни ЕлЕкТроус-
луГи по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 17]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [24, 3]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [22, 2]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДЪр ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими - 
0896/741-416, 0896/741-
415.
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
профЕсионално по-
чисТВанЕ на дивани, 
мокети и автотапицерии 
- тел. 0893/834-708. [22, 
20]
пранЕ с Rainbow в дома 
и офиса - 0877/555-708. 
[28, 17]
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0894/921-663. [24, 4]
почисТВанЕ оТ А до Я 
от общ работник - тел. 
0876/73-55-96. [3, 2]

почисТВанЕ на апарта-
менти, мази, къщи, с косе-
не - 0897/68-73-75. [11, 1]

косЕнЕ

профЕсионално 
косЕнЕ и поДДрЪЖ-
ка - справки на тел. 
0899/140-254.

косЕнЕ на трева и хра-
сти. Почистване на тревни 
площи. Тел. 0895/193-
066. [22, 15]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини, дър-
вета - тел. 0886/30-80-17. 
[22, 12]
косЕнЕ и почистване - 
тел. 0893/20-49-09. [22, 4]
косЕнЕ, касТрЕнЕ и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [22, 3]
косЕнЕ и поддръжка на 
градини и парцели - тел. 
0898/630-249. [5, 5]

фрЕзоВанЕ
фрЕзоВанЕ на градини - 
тел. 0899/140-254. [21, 7]

услуГи
рЯзанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.

коВач - водно точило и 
сапове  - 0892/775-774.
рЕМонТ на казани за ра-
кия и изработка на нови - 
0899/688-841, 0888/280-
357. [30, 18]
косЯ ГраДини, подкас-
трям дървета, чистя двор-
ни места - тел. 0897/44-
22-82. [11, 11]
заВарЪчни услуГи - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 6]
заВарЪчни услуГи, 
огради, парапети, навеси - 
тел. 0882/407-493. [13, 7]
МЕТални консТрукции 
- тел. 0885/72-46-71. [11, 8]
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. [33, 5]
рЯзанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [22, 3]
ако поДозираТЕ, че ви 
крадат от тока, обадете се 
на 0900-63009, вътр. 540, 
0.96 лв./минута. [6, 2]
наДписВаМ наДГроБ-
ни паметни плочи - тел. 
0895/879-620. [5, 2]

ГраДини, БасЕйни

ланДШафТЕн Ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта. Тел. 
0888/942-335.

кухНЕНСкИ
шкАФОвЕ 
ОФИС 
МЕБЕлИ 

МЕБЕЛи

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОвИ 
И ПО ПРОЕкТ 
НА клИЕНТА

ЦЕНИ за 2019 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

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
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 - 0898/780-448

ТранспорТ  - 0.45 лв./
км - тел. 0878/650-456. 
[24, 22]

ТранспорТни ус-
луГи с Бус До 3.5 
Тона - 0.70 лВ./кМ - 
0885/958-700. [30, 12]

изВозВанЕ на боклук 
и транспортни услуги със 
самосвал и багер. Тел. 
0899/204-637. [13, 9]
ТранспорТни услу-
Ги с бус, изгодно - тел. 
0879/08-08-62. [11, 5]
ТранспорТ с КАМАЗ - 
тел. 0887/250-499. [11, 1]

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

уроци, курсоВЕ
цЕнТЪр за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
- ГАБРОВО, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист, мотока-
рист, машинист на път-
но-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен до-
кумент за правоспособ-
ност. Обучение с ваучер 
за безработни и работе-

щи. Тел. 066/80-85-92, 
от 10.30 до 12.30 часа, 
0887/361-876.
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с 
огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.

лЕкари
псиХиаТЪр и нЕВро-
лоГ. Д-р ТрифоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-А, 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р иВан нЕнкоВ - 
акуШЕр-ГинЕколоГ 
В оБласТна Болница 
- ГаБроВо. Прегледи в 
Болничен медицински 

център (Консултативна 
поликлиника): вторник 
и четвъртък от 14.30 до 
18.00 часа; петък - 14.30 
- 16.00 часа, включител-
но ехография на женска 
гърда, диагноза и лечения 
на заболявания, свързани 
с изпускане на урина при 
жената. Тел. 0894/565-
056. [13, 13]
Д-р ГЕорГи ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕт - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки 
и твърди контактни лещи 
- понеделник до петък - 
от 9 до 18 ч.; събота и 
неделя - след уговорка на 
тел. 066/80-32-37 

ДаВа заЕМ
крЕДиТи оТ 100 до 
5000 лв. с 10% отстъпка. 
Обединение на задълже-
ния. Тел. 0894/547-397. 
[6, 2]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора 
„конТо-ЕкспЕрТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни 
декларации - 066/804-
066

рЕГисТрациЯ на 
фирМи и счЕТо-
ВоДно оБслуЖВа-
нЕ - справки на тел. 
0898/480-821

счЕТоВоДни услуГи - 
тел. 0877/633-064. [12, 
2]

ЕроТика
ЕроТичЕн МасаЖ - тел. 
0894/277-849. [11, 5]

козМЕТика, МасаЖ
профЕсионални Ма-
саЖисТки - 0876/735-
596. [22, 11]
МасаЖи -  т ел . 
0890/326-498. [5, 1]
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мЕгЛЕНа зЛатЕВа

 Международният фес-
тивал на комедийния спек-
такъл стартира в понедел-
ник, 13 май, но заедно с 
него Драматичен театър 

„Рачо Стоянов“ организи-
ра Паралелна програма. Тя 
се осъществява чрез про-
ект на театъра по програ-
ма „Култура“, с финансо-
вата подкрепа на Община 
Габрово. В програмата са 

включени различни съпът-
стващи събития, но най-го-
лямото по времетраене и 
популярност ще бъде „Учи-
лището за клоуни“.
 То е насочено към най-
малката публика – деца-
та, и ще продължи една 
седмица, от 13 до 17 май. 
Заниманията ще се про-
веждат през деня в гра-
динката с мечето, безплат-
ни са и всеки може да се 
включи. 
 Ще бъдат осигурени 
специални костюми и ат-
рибути - перуки, носове, 

тромби и балони, за деца-
та. 
 Малките бъдещи кло-
уни ще изпробват науче-
ните номера пред преми-
наващите граждани и ще 
повдигат настроението 
в центъра на града. За 
тяхното обучение и пър-
ви стъпки в цирковото 
изкуство ще се погрижи 
професионалист, който е 
експерт в жонглирането, 
клоунадата и пантомимата.
 С този проект органи-
заторите от Драматичен 
театър „Рачо Стоянов“ це-

лят да възпитат карнава-
лен дух и фестивална кул-
тура от най-ранна детска 
възраст.
 Под формата на игра 
и чрез запознаване с ал-
тернативни форми на теа-
тралното изкуство децата 
постепенно ще научават 
какво е комичното и с 
какви похвати си служи, 
какво е сатира, хумор, 
анекдот, шега. У тях ще се 
изгради връзка с история-
та на града като столица 
на хумора. Ще се стимули-
рат творческите нагласи у 

децата и ще се провокира 
свободно проявяване на 
нестандартното им мисле-
не. 
 Събитията от „Пара-
лелната програма“ са 
насочени към всякакви 
публики, безплатни са и 
всеки може да се включи. 
Те ще помогнат за привли-
чането на младите хора, 
които обитават парковите 
пространства около театъ-
ра, както и на нови публи-
ки, които нямат достъп до 
културни събития или не 
посещават често културни 

институти. 
 Съпътстващите събития 
ще дообогатят културния 
живот през карнавалната 
седмица. Те ще бъдат поле 
за представяне на нови 
културни продукти и чрез 
тях ще се популяризират 
нови форми на театрално-
то изкуство. Отвореният 
им характер и свободен 
достъп ще позволят дос-
тигане до широка ауди-
тория, което ще направи 
възможно повече хора да 
се включат в съвременни 
културни прояви.

мЕгЛЕНа зЛатЕВа

 Международният фес-
тивал на комедийния спек-
такъл стартира с една от 
най-новите постановки на 
Драматичен театър „Рачо 
Стоянов“ – „Начало на 
спектакъла“, на младия ре-
жисьор Васил Дуев. Пуб-
ликата го познава като 
режисьор на друга поста-
новка от репертоара на 
театъра - „Истината или 
се осмеляваш“ от младия 
австрийски драматург Ще-
фан Лак.

 Веднага след офици-
алната церемония по от-
криването на фестивала 
на 13 май, понеделник, от 
18.00 часа започва пред-
ставлението, което първо-
начално е замислено да 
се играе един-единствен 
път. То беше създадено 
по повод Международния 
ден на театъра – 27 март, 
но поради огромния зри-
телски интерес и положи-
телните отзиви на публи-
ката, Габровският театър 
реши да открие фестива-
ла с него.

 Публиката ще има въз-
можност да види събрани 
на едно място всички ак-
тьори на габровската тру-
па, артисти от Държавния 
куклен театър в Габрово, 
както и деца от Театрал-
на школа „Котешка къща“. 
Те ще ви запознаят с ин-
фарктните изпитания, с 
които се сблъсква трупата, 
ако се окаже, че няколко 
човека от състава липсват 
или ще закъснеят за нача-
лото на спектакъла. 
 Актьорите ще ви по-
кажат как излизат от „по-

ложението“, за 
да има пред-
ставление, не-
зависимо от 
перипетиите и 
въпреки всич-
ко, заради нас 
– зрителите. 
Ще се изпра-
вят пред една 
опасна ситуа-
ция, която ще 
ви връхлети с 
комични после-
дици.
 Ще ви 
направят част 

от тяхното ежедневие, за 
да ви припомнят, че „цели-
ят свят е сцена и всички 
сме актьори“.
 Постановката е на-
правена по откъси от 
„Укротяване на опърнича-
вата“, „Сън в лятна нощ“ 
и „Хамлет“ от Шекспир, 
„Автобиография“ на Бра-
нислав Нушич, поеми на 
Нийл Хилбърн и Христо 
Фотев, текстове на Евста-
ти Бурнаски и Маргарит 
Минков, като са включени 
и авторски текстове на 
режисьора Васил Дуев. 

мЕгЛЕНа зЛатЕВа

 В деня на откриването 
на Международния фести-
вал на комедийния спек-
такъл, 13 май, публиката 
ще има възможност да се 
наслади на две постанов-
ки. Втората, която започва 
в 20.00 часа, е „Мартин, 
Данчо и майка им“ на Дра-
матичен театър - Пловдив.
 Автор и режисьор е 
Камен Донев. Това е мо-
носпектакъл на Албена Ко-
лева, музиката е написана 
от Славчо Николов от БТР. 
Фотограф е Георги Вачев, 
а плакатът е направен от 
Ралица Русева.
 Творческото партньор-
ство между Камен Донев 
и Албена Колева не е от 
скоро и в годините до-
казва продуктивността си. 
Дебютът на Камен Донев 
като режисьор започва с 
постановка, в която глав-
ната роля се изпълнява 
от Албена Колева. По-лю-

бопитното е, че тя играе 
образа на самия режисьор 
– Камен Донев.
 В постановката „Мар-
тин, Дачко и майка им” 
ще видите историята на 
една жена, погълната от 
ежедневието и комплекси-
те си. Тя се опитва да 
се освободи от примката 
на рутината, хока синове-
те си, въобразява си, че 
ги учи на добри маниери. 
Същевременно самата тя 
е олицетворение на всич-
ко пошло и противно на 
етикета за добро възпи-
тание - слуша по надутия 
до дупка транзистор попу-
лярни парчета от любими 
български и чуждестранни 
звезди, гръмко говори по 
мобилния телефон с мъжа 
си и съседката, така че 
да я чуят всички. А всичко 
това се случва на един от 
черноморските плажове.
 Моноспектакълът е 
написан по действителен 
случай.

В “Паðалелíа пðîãðама”: Учèлèще за клîуíè 
ще възпèтава äецата в каðíавалеí äух

„Началî íа ñпектакъла” îтваðя вðатèте íа íай-ãîлямата театðалíа è заáавíа ñуматîха

Продължава от стр. 1
Защитаващият титлата си 
от миналата година га-
бровски тим се класира 
за Суперфинала като ели-
минира в полуфиналния 
плейоф състава на „Сви-
ленград“. Лидия Ковачева 
и съотборничките й спече-
лиха серията с 2:0 победи, 
след 26:28 в Свиленград и 
24:21 в Габрово. Съставът 
на „Шумен 98“ пък успя 
да преодолее лидера след 
основната фаза на пър-
венството „Етър 64“ (Вели-
ко Търново). 
 Полуфиналният сблъ-
сък между двата отбора 
завърши драматично, при 
резултат 2:1 победи за во-
дения от Николай Начев 
състав. „Болярките“ взеха 
първата среща у дома с 
27:26, „Шумен 98“ изравни 
след 27:22 в „Арена Шу-
мен“, а след това успя да 
се наложи и в решаващия 
мач № 3 в старата столи-

ца с 22:25.
 През сезона дотук 
„Бъки“ и „Шумен 98“ изи-
граха три мача помежду 
си. Два бяха от редовния 
сезон в „А“ РХГ. В Шумен 
срещата завърши с успех 
за домакините - 26:22, а 
„Бъки“ се наложи у дома с 
32:19. 
 Двата състава се 
срещнаха и в четвъртфи-
налната фаза на турнира 
Купа България. Двубоят се 
игра в Габрово и завър-
ши при резултат 31:23 в 
полза на габровските хан-
дбалистки, които впослед-
ствие спечелиха и трофея 
с победи над „Ники спорт“ 
(Сливница) и „Свилен-
град“.
Предстоят срещи 4, 5, а 
може би и 6, които ще бъ-
дат със съвсем различен 
заряд и емоция.
 „Много сме ентусиази-
рани и се надявам да се 
получи един добър мач. 

Иска ни се и възможно 
повече хора да дойдат да 
ни подкрепят в залата. 
Отборът на „Шумен 98“ е 
амбициран и надъхан за 
силно представяне в тези 
два или три мача, които 
предстоят, но ние искаме 
още тук, в първата среща, 
да покажем, че нямаме 
никакво намерение да от-
стъпваме титлата. 
 Нашите планове са 
тази година да направим 
златен дубъл, след като 
вече спечелихме Купата 
на България“ - сподели 
преди срещата капитанът 
на „Бъки“ Лидия Ковачева. 
- Съставът на „Шумен 98“ 
е добър. Въпреки че не 
тренират заедно, момиче-
тата поотделно водят под-
готовка. Предимството им 
е, че имат доста ръстови 
състезателки - външната 
им тройка е над 1.80 сан-
тиметра. Смятам обаче, че 
имаме уменията да ги за-

трудним“, допълни лидерът 
на габровския тим.
 Очаква се съставът 
на „Шумен 98“ също да 
получи стабилна подкре-
па в зала „Орловец“, така 
както беше и в мач № 3 
от полуфиналния плейоф 
срещу „Етър“. 
 Тогава във Велико Тър-
ново пристигнаха над сто 
зрители от Шумен, за кои-
то бяха отпуснати специ-
ални автобуси. Сред тях 
беше и кметът на града 
Любомир Христов.  
 За шуменския жен-
ски хандбал това ще бъде 
едва второто участие във 
финал за титлата. Пър-
вото е през вече далеч-
ната 1965 година, когато 
отборът на „Панайот Во-
лов“ завършва втори, след 
ВИФ „Георги Димитров“. 
През 1966-та шуменският 
женски отбор завоюва 
бронзовите медали. 
 За настоящия женски 

тим на града - „Шумен 
98“, това ще бъде първо 
участие във финал. До мо-
мента съставът три пъти 
е ставал трети в първен-
ството - през 2013, 2014 и 
2015 година.
  ХК „Бъки“, който тази 
година отбелязва 20 го-
дини от своето създава-
не, това ще бъде 10-то 
участие във финала на 
женското първенство. Във 
витрината на клуба до мо-
мента са три шампионски 
титли (2006, 2015, 2018), 
шест вицешампионски тит-
ли (2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2017) и пет трети 
места (2005, 2007, 2008, 
2009, 2016).
 Ръководството на пър-
вия мач от Суперфинала 
е поверено на топ рефер-
ската двойка на България 
Георги Дойчинов и Юлиан 
Горецов. Делегат на БФ 
Хандбал ще бъде Дилян 
Генчев.

„Бъкè” запîчва áèтка за шампèîíñка тèтла 
в íеäеля, мîмèчетата îчакват пîäкðепа

Не îтèвайте íа плаж ñ „Маðтèí, Даíчî è майка èм” „С áлаãîäаðíîñт 
îт ñъðце” 
 Скъпи приятели 
от XII “а“ клас на СУ 
„Отец Паисий“, благо-
дарим ви за добрина-
та и помощта! 
 Много сме щастли-
ви, че работихме за-
едно в заниманията 
по интереси и вече 
сме готови за учас-
тието си във Втори 
национален детски 
конкурс „Бостанско 
плашило“, който се 
организира от Етног-
рафски музей на от-
крито „Етър“ - Габро-
во. 
 Пожелаваме ви 
незабравима абитури-
ентска вечер и попъ-
тен вятър! На добър 
час випус 2019!

 С обич: II «а“ клас, 
Су „Отец Паисий“ - 
Габрово

 143  ГОДИНИ АПРИлСкА ЕПОПЕя

11 МАй 2019 Г. ДРяНОвСкИ   МАНАСТИР

ОБЩИНА ДРяНОвО

ви кани

на честванията, посветени на 143-та годишнина от 
Априлската епопея при Дряновския манастир.

 П Р О Г Р А М А   
10.00 ч.  Младежки конкурс за изпълнение на 
възрожденска и патриотична песен “Вятър ечи, 
Балкан стене”. Дряновски манастир

17.30 ч. Посрещане на участниците в Тради-
ционен туристически поход „По пътя на четата 
на Поп Харитон и Бачо Киро”

18.15 ч. Исторически спектакъл -  възстановка 
на  битката при Дряновски манастир
Национално дружество “Традиция”

19.15 ч. Велика вечерня с панихида за заги-
налите въстаници. храм “Св. Архангел Михаил”

19.45 ч. Поклонение и поднасяне на венци 
пред Паметника – костница

20.15 ч.  Театрално-музикално представление 
„Възрождение“ - авторски проект на трио  „Те-
норите“ и Държавна филхармония - Враца

21.00 ч.  Тържествен митинг – заря
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димКа гОспОдиНОВа

 Няколко млади жени 
направиха малък ши-
вашки хепънинг в кафе-
библиотеката на универ-
ситета в Габрово, за да 
провокират творческите 
си възможности в една 
обща работа. Те дойдо-
ха в кафе-библиотеката 
с шевните си машини, 
с тях бяха малките им 
деца, и работейки, сът-
вориха свой майсторски 
празник. За него разказа 
Ивелина Иванова - ини-
циатор на майсторската 
надпревара.
 „Откритата работил-
ница е една наша само-
инициатива, подпомогната 
от Кафе-библиотеката в 

Техническия университет 
в Габрово, за което сме 
много благодарни.  
 Започнахме с това, че 
поставихме тук кош и по-
кана, който иска, да ос-
тави в него стари дънки 
- ама съвсем стари, които 
вече за нищо не стават. И 
когато се понапълни коша 
- беше преди Деня на зе-
мята - 22 април, реших 
да дойда да работя тук, в 
Кафе-библиотеката, за да 
стане по-атрактивно и да 
направим някакъв продукт 
от старите дънки. Защото 
хората ги оставиха, но ис-
каха и някакъв резултат.  
Нямах никаква идея как 
да продължа, но тогава  
дойде Радост Рашева и 
се включи с идеята, че 23 

април е Ден на книгата и 
можем да правим Дрешки 
за книжки от старите дън-
ки. Беше предизвикател-
ство, но... В страничката 
си във Фейсбук те имат 
събитие „Пусни си книж-
ката на свобода“, според 
което всеки може да до-
несе книги и да си вземе 
други, които му харесват. 
После да ги върне или да 
ги даде на друг да чете. 
Те очакват да се съберат 
повече книги, с които да 
се включат в други да-
рителски кампании, които 
пращат книги на читалища 
или библиотеки.
 Много идеи очакват да 
се случат! Но ние опрости-
хме нещата точно до това 
- да донесат хората дънки, 
аз да изработя дрешки за 
книжките, който иска, да 
си купи от тях на симво-
лични цени - нали все пак 

материалът е 
от хората. 
 Като за 
събитие, кое-
то се случи за 
първи път, не 
очакваме чу-
деса. Хората, 
които идваха 
да пият кафе, 
не всички се 
осмелиха да 
попитат какво 
точно правим.  
Но дойдоха и 
много прияте-
ли да ни под-
крепят.
 Ще про -
дължим да 
се събираме 
в Откритата 
работилница, но сега се 
подготвяме за участие в 
Карнавала, като покажем 
специално изработени не-
щица. При нас нещата се 

случват по-
творчески и 
импулсивно, 
не е точно 
на принци-
па произ-
веждаш и 
продаваш. А 
аз чувствам 
т ворчес ки 
заряд пове-
че заради 
хората, кои-
то са около 
мен, а те 
имат много 
идеи!
 Т е з и 
първи дни 
на „Откри-
та работил-

ница“ бяха много хубави 
- децата играеха, идваха 
хора на кафе, заглеждаха 
се в нашата работа. Тя 
не е нещо, от което мо-

жем да се издържаме, но 
определено е нещо, без 
което не бихме искали да 
живеем. Мислим как да 
стане, планираме какво 
време да отделим за тази 
самоинициатива, която оп-
ределено искаме да про-
дължим. 
 Имам майсторско сви-
детелство по бродироваче-
ство, майка ми ме е учила, 
друго съм работила като 
млад човек и по морето 
и 5 години майчинство и 
вече след това се отпри-
щиха творческите ми им-
пулси. Имах една такава 
мисъл, да мога да отделя 
повече свободно време да 
бъда с децата. 
 Аз почнах не точно  
с бродерията, защото е 
нещо по-трудоемко, което 
е по-скъпо като резултат. 
Но сега, през тези две 

години, в които пробвах 
различни неща, вдъхновя-
вах се от Интернет, сега 
малко се възвръщам и 
ми е по-ценно това, кое-
то имам като наследство, 
като ателието, което май-
ка ми преди десетина го-
дини създаде. 
 Понеже е трудно да си 
сама, да си плащаш оси-
гуровки и данъци, нереал-
ните ми творчески напъни 
поприключиха и сега аз 
ползвам нейните и модел-
чета  - да ми е жива и 
здрава да ми помага. И 
сега с друг поглед преоце-
нявам нещата. Все нещо 
се променя. Радвам се, че 
попаднах на млади хора, 
които са се завърнали в 
града и всеки иска нещо 
да прави. С идеална цел 
се случва, но наистина е 
едно разнообразие за нас.

От ñтаðè äъíкè - äðешкè за кíèжкè 

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 Днес в дряновското 
село Керека започват тър-
жествата по повод 400 го-
дини от основаването му. 
Началото на селището е 
поставено през 1619 г., ка-
заха от местното читали-
ще „Напредък 1884“. 
 Тридневните тържества 
под наслов „Аз и мое-
то село Керека“ започват 
днес, като кулминацията 
им ще бъде на 11 май. 
 В село Керека е най-
старият в България памет-
ник на Св. Св. Кирил и 
Методий. А точно 11 май е 
утвърден през Възражда-
нето като Ден за почит на 
Светите братя. Паметникът 
е издигнат на 6 април 1885 
г., когато България отбе-
лязва 1000-годишнината от 
смъртта на Методий.  И 
е направен не по дър-
жавна поръчка, а по идея 
на свещеници и читалищ-
ни дейци в село Керека. 
Камъкът е обработен от 
местни майстори, като из-
дълбаният в него надпис 
гласи: „В памет юбилея на 
6 Април 1885 г. по случай 
тесящелетието от смъртта 
на св. Кирила и Методия“.

 Днес в 17 часа ще бъ-
дат представени няколко 
книги, посветени на исто-
рията на село Керека и 
на възрожденците, родени 
в това българско кътче. 
Утре в 11 часа ще бъде да-
ден официалният старт на 
тържествата, след което 
до късно вечерта ще има 
фолклорни концерти и тан-
ци. Музикалната програма 
ще продължи с изпълнени-
ята на певицата Тони Да-
чева, а след това ще има 
и DJ парти.
 В неделя в 11 часа 
ще бъде даден стартът на 
велотур „400 години село 

Керека“, за възрастни и 
отделно за деца до 14 го-
дини. Ще има и демон-
страции по карате. Фина-
лът и награждаването на 
победителите във велотура 
с Купата на Керека ще е 
от 14 часа.
 По повод годишнина-
та и тържествата Невена 
Петрова - секретар на НЧ  
„Напредък 1884“, обяви: 
„Общността на Керека се 
радва да покани всички 
на предстоящите търже-
ства на 400-та годишнина 
от селото. Да споделим 
един прекрасен празник! 
Всички „добре дошли!“

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
  
 Темата на биеналето 
за хумора и сатирата в 
изкуствата тази година е 
„Измерения на публично-
то“. Тя включва различни 
негови проявления, като 
публично пространство, 
публично изкуство, пуб-
личен дебат, публични ме-
дии. Задачата е да се ог-
леда актуалната ситуация 
на публичната сфера, да 
предизвикаме авторите да 
разсъждават върху проме-
ните в публичното прос-
транство, казва директо-
рът на Дома на хумора и 
сатирата Маргарита До-

ровска.
 Биеналето ще бъде от-
крито на 17 май от 19 
часа. Тогава ще бъдат обя-
вени наградите. За пръв 
път тази година ще бъ-
дат връчени две статуетки 
„Златен Езоп“ - за съвре-
менно изкуство и карика-
тура.
    „В 20 часа ще продъл-
жим с един пърформънс 
на египетска художнич-
ка със заглавие „Пиано“. 
След това следва DJ пар-
ти. Представяме изложба 
от избраните карикатурни 
творби. Освен това ще 
представим изложба „Съ-
временно изкуство“. 

      Габровска-
та художничка 
Невена Екимо-
ва направи из-
ложба за деца 
„Град градина“, 
тя е свързана с 
темата на бие-
налето и целта 
й е да я пре-
създаде на ези-
ка на децата, 
като ги прово-
кира да участ-
ват и променят 
средата в им-
провизирания 
град.
 И н с т а -
лирана е из-

ложба, която представя 
носителите на наградата 
„Златния Езоп“ от първото 
до последното издание на 
биеналето.
      Тази година ще има-
ме голям брой гости и 
участници. Много от ху-
дожниците ще бъдат тук, 
членовете на журито.
    В деня на откриване-
то първо ще започнем с 
представяне на детската 
изложба „Град градина“. 
Предвидена е панелна 
дискусия с членовете на 
журито за съвременно из-
куство на тема „Съвре-
менните трансформации 
на публичната сфера и 

как това променя практи-
ките на артистите и ин-
ституциите в сферата на 
изкуството“. Аналогично 
такава дискусия с члено-
вете на журито за кари-
катура ще проведем на 
18 май. 
 От 11 часа на 18 май 
започва националната 
среща-наддумване „Бла-
голаж“. Тази година раз-
ширяваме участието. Вече 
имаме две любопитни 
представяния на двама 
млади блогъри. За пръв 
път организираме дуели 
за разказване на вицове. 
 На 20 май ще пред-
ставим лекция на младия 

журналист Калоян Кон-
стантинов на тема „Ме-
дийна грамотност“, как 
медията може да манипу-
лира гледната точка. Пре-
ди това ще имаме среща 
с ученици, като целта е да 
ги провокираме да мислят 
и четат критично, да зна-
ят, че това, което четат, не 
е непременно вярно. 
 Една изложба извън 
музея представя истори-
ята на парка на хумора, 
най-популярните образи 
на Дон Кихот и Санчо 
Панса, историите за тях-
ното създаване са твър-
де любопитни“, каза още 
Маргарита Доровска.

ВЕЛа ЛазаРОВа

 Премиера на проекта 
„Баш майсторът завинаги”, 
посветен на 85-годишнина-
та на Кирил Господинов, 
събра почитатели на попу-
лярния български актьор 
на 8 май в зала „Възраж-
дане“.
 Организатори са Об-
щина Габрово и сайтът 
за литература и изкуство 
TetraDkaTa.com.
 Изложбата - фото-
документален разказ за 
една легенда с реплики 
на филмовия герой от по-
редицата „Баш майсто-
рът” („Баш майсторът на 
море”, „Баш майсторът 
началник”, „Баш майсто-
рът фермер”), представи 
неговата дъщеря Веселина 
Господинова - актриса и 
мотивационен мениджър. 
„Силното ми желание с 
тази пътуваща изложба и  
книгата албум „Баш май-
сторът завинаги” с 60 фо-
тографии е да почувствате 
по-близо актьора, човека 
Кирил Господинов, чиято 
филмова кариера започва 
след Варненския театър”, 
отбеляза дъщерята.
 За случая тя бе доне-
сла и снимки от филмоар-
хива с кадри от:  „Тримата 

от запаса” на режисьора 
Зако Хеския, по сценарий 
на Павел Вежинов, музи-
ка - Симеон Пиронков. В 
ролите: Никола Анастасов, 
Кирил Господинов, Георги 
Парцалев, Вълчо Камара-
шев; „Прокурорът” (1968 
г.) на режисьора Станчо 
Станчев, в който Кирил 
Господинов е Боян - бра-
тът на прокурора. 

 В изложбата привли-
ча внимание театралният 
костюм на Кирил Госпо-
динов от пиесата „Нощта 
на богомилите” на Стефан 
Цанев в театър „София” 
(1986 г.).
 Постъпилите средства 
от разпродажбата на  кни-
гата - албум и тениски 
с надпис „Баш майсторът 
завинаги”, ще са дарение 

за издигане паметник на 
„Баш майстора” във Ва-
рна.
 Публиката имаше въз-
можност да се посмее от 
сърце по време на про-
жекцията на филма „Баш 
майсторът на море” (1976 
г.) по сценарий на Атанас 
Мандаджиев, режисьор - 
Петър Василев, музика - 
Атанас Косев.

Маðãаðèта Дîðîвñка: „за пðъв път ще вðъчèм äве ñтатуеткè 
„златеí Езîп" - за ñъвðемеííî èзкуñтвî è каðèкатуðа"

Дíеñ ñелî Кеðека пðазíува 4 века
В Керека е най-старият в България паметник на Св. Св. Кирил и Методий

Вäèãат паметíèк íа "Баш майñтîðа"


