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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 - 1.74581, EUR - 1.95583, CHF - 1.7299, GBP - 2.23618 ВалуТни

курсоВЕ
ПЕТЪК 18î/10î                            СЪБОТА 19î/100                       НЕДЕЛЯ 23î/120

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”

ВЪзПОМЕНАНИЕ
На 20 май 2019 г. се навършват 

три години без

ГЕорГи 
николаЕВ 

дочЕВ
 на 45 години

С обич 
и признателност, 

с нестихваща болка -
дълбок поклон

пред светлата ти 
памет! 

Възпоменанието ще се състои на 19 май 
2019 г. от 11.00 часа 

на Гробищен парк в град Габрово.

От семейството

Чеñтèт пðазíèк, ãаáðîвцè!
Преди 159 години Габрово е провъзгласен за град,
но историята на самото селище се свързва с XII век

„100 вести“

 На днешния 17 май 
град Габрово отбелязва 
своя официален празник. 
Денят е изпълнен със съ-
бития и предшества една 
от традиционните габров-
ски прояви – Карнавалът.

Празникът ще започне 
в 9.00 часа с молебен за 
благополучието на Габро-
во и неговите граждани в 
храм „Успение Богородич-
но”. Молебена ще отслужи 
архиерейският наместник 
на Габровска духовна око-
лия отец Руслан Личев за-
едно с габровското духо-
венство.

В 9.30 ч. е ритуалът по 
издигане знамето на града 
на площад „Възраждане“.

Тържествената се-
сия на Общински съвет 
- Габрово, на която ще 
бъдат връчени почетните 
звания на отличените, за-
почва в 17.30 часа в Риту-
алната зала на Общината.

В 19:00 ч. е церемони-
ята по връчване на награ-
дите от 24. Габровско бие-
нале на хумора и сатирата 
в изкуството в Музей „Дом 
на хумора и сатирата“.

Празничният концерт 
на група D2 започва в 
20:00 ч. на откритата сце-
на на пл. „Възраждане“.  

Габрово има два праз-
ника -  по-стар и по-нов. 
Старият е на 14 октомври, 
Петковден, и е свързан 
със Св. Петка - духовната 
покровителка на Габрово.

И най-ранните свиде-
телства за съществуването 
на селището на сегашно-
то място са свързани със 
светицата. По време на 
пренасянето на нейните 
мощи от родния й град 
Епиват към столицата на 
Иван Асен II Търново, през 
30-те години на XIII век, те 
преминават през Габрово. 
На мястото, на което пре-
нощуват по-късно, е издиг-
нат храм на светицата.

Духовният празник на 
Габрово от 16 години е 
свързан с уникално съби-
тие - Международен фес-
тивал „Празник на духов-
ната музика”.

По-новият празник - 17 
май, е свързан с обявява-
нето на Габрово за град.

С какво конкретно съ-
битие е свързана датата, 
обяснява историкът и из-
следовател на местната 
история Даниела Цонева. 
 „В една църковна кни-
га в храма „Успение Бо-
городично“ йеромонах Не-
офит Соколски е оставил 
паметна бележка с дата 
4 май 1860 г., че Габрово 

е провъзгласено за град. 
От 2 до 5 май (стар стил) 
1860 г. в Габрово пребива-
ват русенският областен 
управител Кямил паша и 
търновският каймакамин 
Феин паша, които участват 
в общоградските търже-
ства. Според братя Христо 
и Петър Гъбенски Габрово 
е обявено за град на 1 
май.
 Текстът от църков-
ната книга на църквата 
„Света Богородица“ гласи:  
„1860 майа 4, Нашето село 
Габрово ся провъзгласи 
за град от тяхно превъз-
ходителство Търновский и 
Русчушкий паши. За извес-

тие писах аз Неофит Георг. 
йеромонах Соколский“. 
Това е учителят Неофит 
Георгиев, познат още сред 
габровци като хаджи поп 
Неофит - свещеник, монах, 
преподавател и проповед-
ник.
 Датата 17 май е при-
добила гражданственост 
като Ден на Габрово. 17 
май би следвало да е пре-
изчислената по нов стил 
дата 4 май, от която е за-
пазена паметната бележка 
на йеромонах Неофит Со-
колски. Но всъщност при 
преизчисляването от стар 
към нов стил за датите от 
XIX век трябва да се до-

бавят 12 дни, а за датите 
от 29 февруари 900 г. до 
31 март 1916 г. - 13 дни. 
Оттам идва и неточното 
преизчисляване понякога 
на дати от Възраждането. 
По нов стил датата 4 май 
става 4+12 = 16 май, а 
не 17 май. Не един път е 
ставало на въпрос, и на 
страниците на вестника, 
че примери за неточност 
при преминаването от 
стар към нов стил има и в 
националната ни история - 
например денят на гибелта 
на Апостола е 18 февру-
ари, а на Ботев - 1 юни. 
Но отбелязваме датите 19 
февруари и 2 юни.“

18 Май - карнаВал
10.00 Национален детски фестивал
 „Смехоранчета”  - Зала „Възраждане”
11:00 Национална среща-наддумване „БЛАГОЛАЖ“  
 Музей „Дом на хумора и сатирата“ 
11-14:00 Международен карвинг фестивал на 
 смеха – Зала „Възраждане”
11.30 Национална изложба и карнавал-ревю на 
 котки – Спортна зала „Орловец”
14:00 Детски мини карнавал – Открита сцена 
 на  ул. „Радецка“ 
17-17:45 КАРНАВАЛНО ШЕСТВИЕ ЧАСТ I
18.00 КАРНАВАЛНО ШЕСТВИЕ – ЧАСТ II  
20:00 Празник на щирника
 Регионален исторически музей 

20:30 Празничен концерт с „Акага”, Bandaloop,  
 Down Low, Tess, Turbo B  - пл. „Възраждане“
22:30 Фойерверк шоу – Площад „Възраждане“
22:45 DJ парти с участието на Filatov & Karas – пл. 
 „Възраждане“

19 Май, нЕдЕлЯ
10-16:00 Следкарнавално състезание „Игрите на баба 
 и дядо“ – ЕМО „Етър“
11-14:00 Международен карвинг фестивал 
 на смеха - Зала „Възраждане”
11-15:00 Фермата“ – семейно шоу
 Пред спортна зала „Орловец“
11:00 Гарджето певец Държавен
 куклен театър – Габрово
20:00 Концерт на група SoulBmoll – 
 Открита сцена
 на пл. „Възраждане“ 

меглена Златева

 С постановката на На-
роден театър „Иван Ва-
зов“ „Един безумен ден“ 
от Пиер дьо Бомарше ще 
бъде закрито 11-то изда-
ние на Международния 
фестивал на комедийния 
спектакъл. Представление-
то започва днес в 19.00 
часа на сцената на Га-
бровския театър.
 Режисьорът Михаил 
Петров, който е и един от 
водещите артисти от тру-
пата на Народния театър, 
ще поведе актьори и зри-

тели в шеметен театрален 
карнавал по Бомарше и 
то точно един ден преди 
Карнавала в Габрово. Уни-
кален спектакъл, в който 
си дават щастлива сре-
ща театър, музика, песен, 
танц, балет, живопис. Една 
красива авантюра, праз-
нична еуфория за душата 
и сетивата на зрителите. 
 Михаил Петров е по-
знат на габровската пуб-
лика като режисьор на 
няколко спектакъла от 
репертоара на ДТ „Рачо 
Стоянов“. Сценичната вер-
сия на „Един безумен ден“ 

е негова в партньорство 
с Анна Петрова – позна-
та с драматургичната си 
работа по постановката 
на Габровския театър „За 
Първото българско цар-
ство: Отшелника“ в тандем 
с режисьора Петринел Го-
чев. Сценографията и кос-
тюмите са дело на Елена 
Иванова, също работила 
по много постановки на 
ДТ „Рачо Стоянов“. Хоре-
ографията е от Мариана 
Крънчева, музика - Любо-
мир Денев, фотограф - Бо-
жидар Марков, и Любомир 
Сергеев,            стр. 2

вела лаЗарова

 В „ателието” - ханга-
ра под Дома на хумора, 
върви трескава подготовка 
за най-чаканото събитие в 
града - Карнавала. Маке-
тите на карнавалните кар-
тини,  които ще дефилират 
на веселото шествие, са 
готови. Загърнати навън в 
найлонови покривала, око-
ло тях още се суетят хора 
от екипа, които всяка го-
дина подготвят героите на 
карнавала.          стр. 2

Дîáðîмèð Öаíев îт каðíавалíата 
ðаáîтèлíèца: “Стяãайте ñе, 

äа îтñвèðèм Каðíавала” 

Каðíавалíî пðеäè Каðíавала ñ 
„Еäèí áезумеí äеí” íа Бîмаðше

„Аз ñъм áълãаðка” е лèчеí 
пðèмеð как млаäèте хîðа ñе 
îтíаñят към мèíалîтî íè 8
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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

 
        

Електроразпределение север ад, разпределителен 
обслужващ център Габрово и Г. оряховица 

уВЕДОМяВА СВОИТЕ клИЕНТИ, чЕ:
  
 На 04.06.2019 г. от 09:00 до 09:15 ч. и от 15:45 до 
16:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електрое-
нергия са възможни смущения на електрозахранване-
то в района на град Габрово, в районите на Тончевци, 
ТП „Габро”, ТП БКС, МТП „Айви”, ТП „Петрол”, ТП „Ка-
нални води”, ТП „Хлораторно”, БКТП „Атланта Импекс” 
и фирмите, захранващи се от тях: тези, намиращи се в 
Северна индустриална зона на гр. Габрово – „Дамар”, 
„Айви Блажев”, „Габро”, „Димас”, „Боби стил”, „Брама”, 
„Атланта импекс“, БКС, „Петрол”, с. Шарани, Иванили, 
с. Парчевци, с. Бобевци, с. Бекрии, с. Седянковци, с. 
Ветрово, МТП „ВЕЦ Пеев”, с. Солари, с. Гръблевци, с. 
Банковци, с Попари, Общинско сметище.
 
 На 29.05.2019 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради из-
вършване на неотложни ремонтни дейности на съо-
ръженията за доставка на електроенергия ще бъде 
прекъснато електрозахранването в района на град 
Габрово, с. Бялково, с. Спанци, с. Сейковци, с. Кози-
рог, с. Влайчевци, с. Живково и с. Здравковец. Вре-
менни смущения в електрозахранването са възможни 
от 09:00 до 09:15 ч. и от 15:45 до 16:00 ч. в районите 
на Тончевци, ТП „Габро”, ТП БКС, МТП „Айви”, ТП 
„Петрол”, ТП „Канални води”, ТП „Хлораторно”, БКТП 
„Атланта Импекс” и фирмите, захранващи се от тях: 
тези, намиращи се в Северна индустриална зона 
на гр. Габрово – „Дамар”, „Айви Блажев”, „Габро”, 
„Димас”, „Боби стил”, „Брама”, „Атланта импекс”, 
БКС, „Петрол”, с. Шарани, Иванили, с. Парчевци, с. 
Бобевци, с. Бекрии, с. Седянковци, с. Ветрово, МТП 
„ВЕЦ Пеев”, с. Солари, с. Гръблевци, с. Банковци, с 
Попари, Общинско сметище. 
 
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	
обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	 Оряховица	 се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.	Допълнителна	инфор-
мация	можете	да	получите	на	тел.	0700	1	61	61.

ВЪзПОМЕНАНИЕ
На 20 май 2019 г. се навършват 

6 месеца без

иВан 
кирилоВ 
пЕТкоВ 

(Майора)
 на 70 години

С много обич и тъга 
пазим в сърцата си 

спомена за теб!
Поклон пред светлата ти памет! 

Възпоменанието ще се състои на 18 май 2019 г. 
от 11.00 часа на Габровските гробища.

От близките

мартина груева

 Карнавалът наближа-
ва, а провеждане на тол-
кова голямо събитие изис-
ква нова организация на 
движението. Така че ако 
сте с кола – ето какво 
трябва да знаете за 18 
май:
 Булевард „Априлов“ 
(от Централна поща до 
пресечката ул. „Райчо Ка-

ролев“), площад „Възраж-
дане и ул. „Скобелевска“ 
ще бъдат затворени за 
движение от 12.00 часа на 
18 май до приключване на 
карнавалното шествие.

ТаксимеТроваТа 
пиаца ще рабоТи до 
13.00 часа.

 Забранява се пар-
кирането на МПС по ул. 
„Скобелевска“ и по бул. 

„Априлов“ в участъка от 
пл. „Игото“ до Централна 
поща, като оставените там 
автомобили трябва да бъ-
дат преместени до 07.00 
часа на 18 май.
 Отворени за движение 
остават ул. „Райчо Каро-
лев“ и ул. „Успех“, като ул. 
„Райчо Каролев“ ще бъде 
затворена в 16.00 часа.
 Между 12.00 и 17.00 
часа автобусите на об-

ществения транспорт в 
централна градска част ще 
преминават по ул. „Юрий 
Венелин“. От 16.00 до 20.00 
часа автобусите ще се 
движат в направлението 
юг-север до Централна 
поща и в посока север-юг 
до Автогара Габрово, като 
след 20.00 часа отново ще 
преминават само по ул. 
„Юрий Венелин“.
 След 17.00 часа дви-

жението на останалите 
МПС, от южната към се-
верната част на Габрово, 
ще се осъществява по ул. 
„Николаевска“, ул. „Цанко 
Дюстабанов“, пл. „Първи 
май 1876“, ул. „Шипка“ и 
ул. „Орловска“, а от се-
верната към южната – по 
бул. „Стефан Караджа“, 
ул. „Еманиул Манолов“, ул. 
„Македония“ (зад Централ-
на поща) и бул. „Априлов“.

 В 17.00 часа се затва-
ря за движение ул. „Д-р 
Никола Василиади“ (от ав-
тогарата до блок „Дунав“). 
На ул. „Христо Ботев“, в 
района на кръстовището 
с ул. „Осми март“ и ул. 
„Орловска“, полицейски 
служители ще регулират 
трафика, като ще насочват 
автомобилите, пътуващи в 
посока кв. Трендафил и 
Русевци, по ул. „Ивайло“ 

и „Брянска“ за Търговска 
база, а тези с посока на 
движение към Шиваров 
мост – по ул. „Орловска“, 
„Цанко Дюстабанов“, „Ап-
риловска“ и „Юрий Вене-
лин“.
 От 08.00 часа на 18 
май 2019 г. до приключва-
не на празника ще бъдат 
затворени паркингите зад 
Община Габрово и до Съ-
дебната палата.

Реîðãаíèзацèя íа äвèжеíèетî íа 18 май в Гаáðîвî

 продължава от стр. 1
Какво са сторили досега, 
разказва ръководителят 
на карнавалната работил-
ница, художникът Драго-
мир Цанев. 
 - Г-н Цанев, две десе-
тилетия редовно подгот-
вяте големите платформи 
на карнавалните картини. 
какви бяха тази година?
 - Да не забравяме, че 
бащата на Карнавала - 
Слави Бонев, върна карна-
валното шествие преди 21 
години. 
 Темата „Маски горе” 
предопредели и изработ-
ването на карнавалните 
картини. Има я политиче-
ската сатира, опазване на 
природата, закачки с про-
блемите на града и дър-
жавата, игра на тронове, 
междузвездни войни, гос-
подарите на света, въобще 
за всичко с широка усмив-
ка в Годината на свинята 
по китайския календар - с 
многобройни прасенца… 
 Още от февруари ра-
ботим с режисьора Иван 
Минчев по сценария. Об-
съждаме картина по кар-
тина подготвените от нас 
проекти и се започва ра-
бота. Първо от по-леките 
макети… за загряване.
 Скулптирането на гла-
вите открай време е прио-
ритет на Димитринка Грън-
чарова. След това поемам 
нещата по изработване 
частите на телата и така 
по веригата с екипа до 
завършване на фигурите.
 - Сплотен екип сте?
 - Така е. Няколко ме-
сеца работим усилено. По-

някога даже и денонощ-
но десетина души, между 
които Валери Йорданов, 
Недко Савчев, Иван Йор-
данов, Добромир Цанев, 
Христо Райков, Светослав 
Дончев и др. 
 - какво е по-различ-
ното сега при представя-
не на фигурите? 
 - Например картината 
„Господарите на света” - 
Доналд Тръмп и Владимир 
Путин са Барни Ръбъл и 
Флингстоун, т. е. връщане 
към каменната ера след 
ракетно-ядрената война. 
„С копие и прашка ще е 
следващата война”, както 
е казал великият Айнщайн, 
а тези герои са с боздуган 
и копие.
 Емблемата на Карна-
вала - Габровската котка, 
все още е в нейните по-

кои. Отдъхва си и в деня 
на Карнавала я качваме 
на платформата. Пред нея 
ще е едно хубаво розово 
прасенце.
 По традиция шестви-
ето се открива от бащата 
на Карнавала - макета на 
Слави Бонев. Ранката Ба-
рабанката вече няма да го 
има. Светла му памет на 
актьора Димитър Шанов. 
 В дефилето ще преми-
не и Руският троянски кон 
в Европа с родните патри-
оти синята каска Краси-
мир Каракачанов и Вале-
ри Симеонов, седнали с 
гръб на него, сърдити един 
на друг, под европейското 
знаме. „Дюна върху дюна 
няма да оставя!”, казва 
министър Ангелкова като 
богинята Венера от карти-
ната на Ботичели и посяга 

да щракне едно селфи за 
социалните мрежи. Има го 
и багера - символ на бъл-
гарския туризъм. Тереза 
Мей е бостанско плашило, 
което държи Европа далеч 
от Острова…
 Не е забравено и кръ-
говото движение в Габро-
во - девет кръга. Това е 
една от интересните кар-
тини. Кметът на града е 
подкарала състезателната 
кола „Ферари” от „Форму-
ла 1”. 
 Бойко Борисов е пред-
ставен като Юлий Цезар 
- „Дойдох, видях, победих”, 
яхнал новата ни придо-
бивка - самолета „F16”. 
Изработили сме общо 17 
макета.
 - удоволствие ли е из-
работването на тези кар-
тини?

 - О, разбира се, защо-
то всеки път творческият 
подход е различен. 
 И режисьорът три ме-
сеца редовно следи рабо-
тата на карнавалната ра-
ботилница. 
 Когато се правят шар-
жове на известни лич-
ности, има и трудности. 
Понякога образът ни се 
отдава, понякога – не. Ви-
наги наблюдавам шествие-
то, за да видя как сме се 
справили с карнавалните 
герои.
 Мислим за привличане 
на млади хора в екипа, за 
да има приемственост и 
нещата да се развиват.
 В личен план винаги 
очаквам с вълнение карна-
валната подготовка в тази 
своеобразна работилница 
на усмивките, въпреки че 
отдолу земята е по-често 
влажна, а от тавана капе 
вода при дъжд...
 Работата ми на худож-
ник в Кукления театър и 
тази тук винаги са ми били 
много интересни. Резулта-
тите се виждат пред по-
гледа на публиката. Преди 
години Димитър Туджаров 
- Шкумбата, който партни-
раше на Слави Бонев пред 
микрофона при коментара 
на дефилето, ме наблюда-
вал как следя картините 
на шествието и ми казва: 
„Абе, човек, ти какво си 
се намръщил?”. Отговарям 
му: „Откривам грешките, 
какво и как е можело да 
се направи още“. 
 На екипа обичам да 
казвам: „Стягайте се, да 
отсвирим Карнавала!”

Дîáðîмèð Öаíев: “Стяãайте ñе, äа îтñвèðèм Каðíавала” 
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музикален педагог Евге-
ни Господинов, дворцов 
оркестър - Жорж Пали-
карски, Слав Бистрев, 
Николай Казаков, Ивайло 
Флоров.
 В представлението 
участва Васил Драганов, 
Владислава Николова, 
Вяра Табакова, Гергана 
Змийчарова – позната с 
ролите си от „Ромео и 
Жулиета“ и „Жана д’Арк“, 
Джулия Бочева, Димитър 
Живков, Ева Данаилова, 
Павел Иванов, Параскева 
Джукелова, Пламен Димов, 
Стелиан Радев, Стоян Пе-
пеланов, Христо Терзиев, 
Христо Чешмеджиев, Цве-
томира Даскалова.
 Бомарше определя жа-
нрово пиесата си като ко-
медия, но тя е и политиче-
ска сатира. Неслучайно е 
забранена задълго. Братът 
на Луи ХV гледа предста-
влението и едва не полу-
чава удар. Спират спек-
такъла, а Бомарше за кой 

ли път влиза в затвора. 
Започват масови всена-
родни вълнения. Смята се, 
че тази пиеса провокира 
избухването на Великата 
френска революция, което 
доста сериозно е отразено 
в сценичната адаптация на 
Михаил Петров. Предста-
влението не е подходящо 
за лица под 12 години.
 След края на постанов-
ката ще се даде още една 
възможност на публиката 
да даде своя глас и да 
определи кои ще са носи-
телите на двете награди 
- „най-смешен спектакъл“ 
и „най-смешен актьор/ак-
триса“. За целта ще има 
поставена урна в централ-
ното фоайе на театъра.
 След кратка пауза за 
гласуване и отчитане на 
вота на зрителите ще за-
почне официалната цере-
мония по закриването на 
фестивала и награждава-
нето. Очаква се на це-
ремонията да присъства 
министър Боил Банов.

Каðíавалíî пðеäè Каðíавала ñ 
„Еäèí áезумеí äеí” íа Бîмаðше

Карнавалните те-
ниски със забавни мас-
кирани котараци вече 
очакват своите хора в 
Туристическия инфор-
мационен център на 

Габрово - 
ул. „Опълченска“ № 11 

или с други думи – 
до Дечкова къща. 
Размерите са от 

детски до мъжки XXL 
– логото – новото, а 

материята – мекичка.  
Има ги в бяло и черно, 
а цената им е 13 лв.



3 17 май 2019 г.

вела лаЗарова

 Постановката на Теди 
Москов „Коя гад изяде 
кашкавала” на Русенския 
театър и този път провоки-
ра вниманието на публика-
та, изпълнила зрителната 
зала на Дома на културата 
в третия ден от Междуна-
родния фестивал на коме-
дийния спектакъл.
 Казват, че това е им-
провизационен театър, 
вдъхновен не само от не-
ореалистичните филми, но 
и от по-късните. 
 Теди Москов и Симон 
Шварц преработват сце-
нария на филма „Грозни, 
мръсни, зли” на италиан-
ския режисьор Еторе Ско-
ла и „правим наша версия, 
съвсем различна от фил-
ма”. 
 „Коя гад изяде кашка-
вала” е любима фраза на 
старшината в казармата”, 
казва именитият режисьор 

Теди Москов, служил в 
ансамбъла на Строителни 
войски.
 Сценографията е на 
Николай Николов, худож-
ник на костюмите - Свила 
Величкова, музика - Анто-
ни Дончев.
 На театралната сцена 
едно италианско семей-
ство е с едноок баща (Ва-
лентин Танев – гост), но с 
две жени - съпруга (Мая 

Новоселска - гост) и лю-
бовница. Петте деца са 
кой от кой по-голям прой-
доха. Просяци, крадци, но 
и мечтатели - да станат 
инвалиди, за да получа-
ват пенсии. Семейство, в 
което всички толкова се 
мразят, че чак не могат 
един без друг! Тази им 
„близост” накрая ги накар-
ва дори да се заобичат…
 Комедия през сълзи.

 Министерство на окол-
ната среда и водите и 
Дирекция на Национален 
парк „Централен Балкан“ 
ще подкрепят провежда-
нето на Летен университет 
по програмата на ЮНЕ-
СКО „Човекът и биосфера-
та“, посветен на биосфер-
ните паркове. Събитието 
ще се проведе през юли 
в един от новите биосфер-
ни паркове у нас – „Цен-
трален Балкан“, съобщиха 
от пресцентъра на парка. 
Оттам уточниха, че това е 
инициатива на Регионал-
ното бюро на ЮНЕСКО 
за Европа във Венеция 
(BRESCHE), стартира-
ла преди 4 години, която 
привлича практици, млади 
учени, експерти и докто-
ранти от различни краи-
ща на Европа и Среди-
земноморието. В рамките 
на една седмица те могат 
да се запознаят с осо-
беностите на биосферния 

парк, който посещават, 
и да дадат препоръки и 
предложения, свързани с 
устойчивото развитие на 
територията. 
 Тазгодишното издание 
на Летния университет се 
организира в България по 
покана на BRESCHE, от-
правена към Национална-
та комисия за ЮНЕСКО 

към Министерство на 
външните работи. Пряко 
ангажиран с организация-
та на летния университет 
ще бъде екипът на Бъл-
гарска фондация биораз-
нообразие (БФБ), който в 
партньорство с МОСВ е 
участвал активно в про-
цеса на номинирането на 
съвременни български би-

осферни резервати през 
2016 г. и е демонстрирал 
дългогодишен интерес по 
темата.
 Екоминистерството и 
Дирекция на Национален 
парк „Централен Балкан“ 
ще подкрепят събитието 
посредством частичното 
му финансиране, както и 
чрез логистично подпома-
гане на организацията му, 
включително посредством 
организирането на посе-
щения на терен (field trips) 
и участие в срещи. При 
организацията на събити-
ето екипът на БФБ ще си 
партнира и с редица други 
местни и национални ин-
ституции, които също ще 
популяризират форума.
 Събитието се органи-
зира и с подкрепата на 
Националния комитет по 
програмата „Човекът и би-
осферата“.
 Летният университет 
ще се проведе в района 

на Биосферен парк „Цен-
трален Балкан“ – в южната 
и северната му страна, 
в периода от 21 до 28 
юли. Международният фо-
рум ще привлече редица 
експерти и младежи, рабо-
тещи по темата, свързана 
с биосферните паркове, 
както и редица изтъкнати 
лектори – практици и уче-
ни, включително и почетни 
гости от ЮНЕСКО.
 Програмата на летния 
университет ще включва 
теоретична и практична 
част, както и работа по 
групи. Участниците ще по-
сетят различни обекти - 
примери за устойчив биз-
нес и устойчиво развитие 
в района на Биосферния 
парк (биоферми, екохо-
тели, културно-историче-
ски забележителности, 
екопътеки и др.). Летният 
университет ще бъде раз-
делен на тематични дни, 
които ще се фокусират 

върху програмата „Чове-
кът и биосферата“ - МАВ 
на ЮНЕСКО и Политики 
за управление; Устойчиво 
земеделие, местни проду-
кти и бизнес; Екотуризъм; 
Брандинг и Маркетинг на 
биосферните паркове; На-
ука и образование и За-
криваща част с препоръ-
ки към нашия биосферен 
парк.
 Форумът ще се про-
веде на английски език, 
което налага свободно 
владеене на езика, съоб-
щиха организаторите на 
проявата. 
 Летният университет 
е отлична възможност да 
се популяризира района 
и неговите добри примери 
и дава възможност на за-
интересованите страни да 
се запознаят с перспек-
тивите, които се откриват 
пред тях, живеейки в би-
осферен парк по програ-
мата на ЮНЕСКО. Името 

и марката на биосферните 
паркове са разпознаваеми 
и са синоним на запазена 
природа, богато културно-
историческо наследство и 
устойчиви практики. 
 „С оглед на разнород-
ния състав на участниците, 
повечето от които предим-
но от европейски и сре-
диземноморски държави, 
считаме, че провеждането 
на подобно събитие ще 
даде възможност за съз-
даване на партньорства и 
обмяна на опит, включи-
телно между ДНПЦБ и екс-
перти от други биосферни 
резервати - обясниха от 
парковата дирекция. - Ор-
ганизирането на Летния 
университет в България ще 
представи в положителен 
аспект част от работата на 
българските правителстве-
ни институции, както и на 
неправителствения сектор 
по програмата на ЮНЕ-
СКО „Човек и биосфера“.

Женина денЧева

 В рамките на 24-то 
издание на Биеналето на 
хумора и сатирата в изку-
ството е организиран Град 
Градина, изложба - игра с 
градски бели и добрини за 
деца между 6 и 12 години.
 Проектът е на габров-
ската художничка Невена 
Екимова. 
  „Тя направи впечатля-
ваща изложба в галерия 
„Орловска“ с необичайни 
обекти, изработени от тек-
стил. Участва и в излож-
бата „Внимание“ в Дома 
на хумора. Тя е автор на 
сценографията и костюми-
те за детското представле-
ние в Габровския театър 
„Приключенията на Ли-
ско“. Нашето задание към 
нея бе за създаването на 
град-градина, как изглеж-
да градът, можем ли да 
накараме децата да бъдат 
съзнателни към градската 

среда и да имат усе-
щането, че могат да 
й въздействат. Иска-
хме да провокираме 
децата да общуват 
по-добре помежду 
си, да вземат реше-
ния, да спорят, да 
знаят правилата за 
различните начини 
на общуване и взе-
мане на решения“, 
разказва директорът 
на Дома на хумора 
Маргарита Доров-
ска. 
 Невена Екимова е ав-
тор, който изключително 
много работи с рецикли-
ране и преработване на 
материали. Затова е за-
стъпена темата за грижата 
за ресурсите и рециклира-
нето.
 „Голяма част от обек-
тите в Град Градина са 
направени ръчно, матери-
алите неколкократно са 
използвани. Има няколко 

инсталации и къта. В един 
от тях участниците ще пра-
вят бомби от семена от 
истинска пръст. Бомбата 
може да бъде хвърлена 
навън и да израсне рас-
тение. За по-малките има 
място за цапане и почист-
ване, това е една замър-
сена зона, където живеят 
улични котета и има нужда 
да бъдат спасени. Боклу-
ците се изхвърлят в два 
коша за пластмаса и хар-

тия, а котетата трябва да 
бъдат настанени в котеш-
кия хотел.
 Има една ремонтна, 
една тръбопроводна ули-
ца, които могат да бъдат 
украсявани с различни 
цветове прежди. На една 
просторна улица висят 
различни пуловери, които 
се разплитат и се набавя 
преждата. Има места за 
рисуване по сивите град-
ски стени.
 Има място за гласува-
не, където се влиза сам 
и се взема решение (тоа-
летна). Децата гласуват за 
създаване на хубава град-
ска тоалетна и ангажи-
ментът, който сме поели, 
след края на биеналето да 
съберем техните бюлетини 
и да ги представим на 
кмета на града“, допълва 
Доровска.
    Град Градина ще бъде 
открит за деца в 11 часа 
на 17 май.

Женина денЧева

 С тържествен концерт на 17 май 
от 10 часа в зала „Възраждане“ 
Природоматематическата гимназия 
„ Акад. Иван Гюзелев“ отбелязва 
празника на гимназията - 47 години 
от създаването й.
   На 15 май емоционално и с 
много настроение беше изпратен 

поредният успешен випуск на ПМГ 
„Академик Иван Гюзелев“. След тър-
жествения час на класа учениците 
се отправиха към зала „Възражда-
не“, за да съпреживеят един от най-
красивите си и вълнуващи моменти. 
   На празника присъстваха учени-
ци, учители, родители и гости, които 
споделиха радостта на абитуриенти-
те. Със сърдечно слово към тях се 

обърна директорът на гимназията 
г-жа Цветана Кюмюрджиева. 
 101 зрелостници от 4 паралелки 
завършват елитното училище. Два-
надесетокласниците се сбогуваха с 
училището с музикални изпълнения, 
танци, презентации, а преподава-
телката по китайски език Мая ги 
поздрави с песен. В края на търже-
ството бяха обявени номинациите и 

наградите.
   След излизането си на площада 
абитуриентите пуснаха разноцветни 
балони - израз на желанието им за 
успешен път в живота.
 „Между зрелостниците има мно-
го талантливи деца. Някои ще про-
дължат образоването си в Кеймбри-
дж и други университети в чужбина. 
Други са изкарали по две шестици 

на предварителните изпити за меди-
цина. 
 Калоян Ботев има шестица в 
Софийския университет по физика. 
Много от тях през годината са пе-
челили призови места в олимпиади 
и международни състезания“, каза 
директорът на училището Цветана 
Кюмюрджиева след края на празни-
ка.

Дíеñ Математèчеñката ãèмíазèя îтáелязва 47 ãîäèíè îт ñъзäаваíетî ñè

Летеí уíèвеðñèтет íа ЮНЕСКО в НП „Öеíтðалеí Балкаí”

Гðаä Гðаäèíа „èзðаñíа” в Дîма íа хумîðа „Кîя ãаä èзяäе кашкавала”  íа театъð „Сава Оãíяíîв”  - 
Руñе - ñпектакъл, вäъхíîвеí îт фèлмèте íа Етîðе Скîла
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Женина денЧева

 Общинският съвет 
прие на последното си за-
седание Общинска страте-
гия за подкрепа за лично-
стно развитие на децата и 
учениците в община Габро-
во. Тя е насочена към ре-
ализиране на политики и 
мерки, които осигуряват 
правото на достъп до ка-
чествено образование, 
удовлетворяване на обра-
зователните потребности 
и развитието на способно-
стите на всяко дете и уче-
ник. Стратегията обхваща 
периода 2019-2020 година.
 Образователните ин-
ституции - детски гради-
ни, училища и центрове за 
подкрепа на личностното 
развитие, функциониращи 
на територията на общи-
на Габрово, осъществяват 
подкрепа на личностното 
развитие в системата на 
предучилищното и училищ-
ното образование. 
 В Стратегията е пред-
ставен анализ на състоя-
нието и потребностите за 
подкрепа за личностното 
развитие на децата и уче-
ниците в община Габрово. 
Мрежата от детски гра-
дини на територията на 
Община Габрово съответ-
ства на демографските и 
социално-икономическите 
промени в общината. От-
читайки намаляване броя 
на децата, наличния ка-
пацитет на детските гра-
дини и обхвата на децата, 
съществуващата база е 
достатъчна за пълното об-
хващане на желаещите да 
посещават детска градина. 
 Основен проблем за 
детските градини е мал-
кият брой деца в групите 
по селата, където се из-
вършва прием на деца на 
възраст от 2 до 6 години. 
Слабост в организацията 
там е невъзможността за 
отделяне в самостоятелни 
групи на 5 и 6-годишните 
деца, подлежащи на за-
дължителна предучилищна 
подготовка преди постъп-
ването им в първи клас.
 Детските градини са на 
целодневна организация 
на задължителното пре-

дучилищно образование, 
с изключение на филиала 
на ДГ „Дъга“ в село Яво-
рец, която е полудневна. 
Те разполагат с добра ма-
териално-техническа база, 
педагогически кадри и по-
мощен персонал с опит и 
квалификация, оптимални 
условия за отглеждане, 
възпитание и обучение на 
децата. Прилагат мерки за 
привличане и задържане 
на децата чрез поддър-
жане на качество на въз-
питателно-образователния 
процес, добра кадрова 
обезпеченост като условие 
за доверието на родите-
лите, привличане на ро-
дителите като партньори в 
организиране на дейност-
ите и в осъвременяването 
на дидактичната и игрова 
база, съдействие в осигу-
ряването на подкрепата за 
личностно развитие.
 В детските заведения 
се осигурява равен достъп 
на всички деца за качест-
вено образование, гаран-
тиран е достъпът до добра 
подготовка на всяко дете 
за постъпване в училище, 
осигуряват се адекватни 
възможности за интегри-
рано обучение на деца със 
специални образователни 
потребности.
 Настъпилите в послед-
ните години демографски 
промени наложиха да се 
извърши оптимизация на 
образователната система. 
През 2017 година Про-
фесионална гимназия по 
строителство чрез вливане 
се преобразува в Сред-
но училище „Отец Паис-
ий“, а помощното учили-
ще „Николай Палаузов“ се 
преобразува в Център за 
специална образователна 
подкрепа. През 2018 годи-
на беше закрито ОУ „Цан-
ко Дюстабанов“, като след 
реновиране на сградата в 
нея беше пребазирано НУ 
„Васил Левски“. Последни-
те две години се наблюда-
ва значително намаление 
на учащите в НУ „Васил 
Левски“. Увеличен е броят 
на учениците в ОУ „Ран 
Босилек“ и ОУ „Неофит 
Рилски“, което води и до 
повече паралелки в тези 

учебни заведения. Нама-
ление на приема в първи 
клас се отчита и в ОУ 
„Христо Ботев“, като част 
от децата от района на 
училището предпочитат ОУ 
„Неофит Рилски“.
 Целодневна органи-
зация на учебния ден се 
осъществява в осем учи-
лища в община Габрово. 
Средищни училища са ОУ 
„Христо Ботев”, СУ „Рай-
чо Каролев” и СУ „Отец 
Паисий“ и обхващат 164, 
подлежащи на задължи-
телно обучение ученици от 
населените места, в които 
няма училище. Осигурен 
е безплатен транспорт за 
всички ученици от селата 
до училищата в града и 
обратно.
 Във всяко училище 
са създадени условия за 
осигуряване на обедно 
хранене на учениците. В 
училищата са обхванати 
общо 5410 ученици в 257 
паралелки от I до XII клас.
 В община Габрово 
през тази учебна година 
функционират три инова-
тивни училища - НУ „Васил 
Левски“, ОУ „Христо Ботев“ 
и ПМГ „Акад. Иван Гюзе-
лев“. В училищните проек-
ти са заложени следните 
елементи на иновативния 
процес.     
 Реализираните дейнос-
ти се отразяват положи-
телно на образователната 
среда, на ключовите ком-
петентности на ученици-
те, на квалификацията на 
учителите, на взаимоот-
ношенията им с външни 
партньори, както и с роди-
телите. Те въздействат за 
личностното развитие на 
учениците.
 С оглед повишаване 
на професионалните ком-
петентности на педагоги-
ческите специалисти на 
регионално ниво през 
учебната 2018-2019 година 
са създадени условия за 
квалификация в детските 
и учебни заведения по На-
ционалната стратегия за 
развитие на педагогиче-
ските кадри. Чрез пряко 
допитване до учители и 
директори на работни сре-
щи са проучени и анали-

зирани потребностите от 
квалификация на педаго-
гическите кадри. Съглас-
но разработения от РУО 
- Габрово план за ква-
лификационна дейност за 
учебната 2018-2019 година 
са организирани и прове-
дени обучения. Множество 
обучения за преподавате-
лите се осигуряват и в 
рамките на Национална 
програма „Квалификация“. 
От 2019 година Програма-
та „Заедно в час” ще под-
крепя учители в Габрово. 
Тя предлага както финан-
сово стимулиране, така и 
широк достъп до възмож-
ности за обучение, над-
граждаща квалификация, 
работа в мрежа и пр.
 От гледна точка на 
това, че квалифицираният 
педагогически персонал 
е залог за личностното 
развитие на децата и уче-
ниците, е необходимо про-
веждането на непрекъсна-
ти обучения в контекста на 
ученето през целия живот.

Öеíтъð за ñпецèалíа 
îáðазîвателíа пîäкðепа
 В Община Габрово 
функционира един център 
за специална образова-
телна подкрепа, който е 
специализирано заведе-
ние, в което се осъществя-
ва педагогическа и психо-
логическа подкрепа, кон-
султативна, диагностична, 
корекционна и терапевтич-
на работа с учениците с 
умствена изостаналост и 
с множество увреждания 
за оптимално развитие на 
силните страни, за кори-
гиране и компенсиране 
на обучителни затрудне-
ния. Учебната програма е 
съставена по индивидуа-
лен план, съобразно въз-
можностите на детето. В 
центъра се провежда и 
двугодишен курс на про-
фесионално обучение (IX 
и X клас) по специалност 
„Работник в производство-
то на кулинарни изделия 
в заведенията за хранене 
и развлечения“. Успешно 
завършилите ученици по-
лучават свидетелство за 
първа степен на профе-

сионална квалификация. 
През учебната 2018/2019 
година в центъра се обуча-
ват 29 ученици, разпреде-
лени в 6 паралелки.
 Центърът за подкрепа 
за личностно развитие в 
община Габрово е един-
ствена по рода си в Цен-
трална България астро-
номическа обсерватория 
и планетариум, която се 
посещава от деца, учени-
ци, студенти и туристиче-
ски групи. В специфичната 
обстановка на звездната 
зала се организира из-
насянето на учебни, по-
пулярни, детски лекции и 
програми.
 През годината Астро-
номическа обсерватория и 
планетариум се посещава 
от над 10 000 учащи се. 
В специфичната обстанов-
ка на звездната зала се 
организира изнасянето на 
учебни, популярни, детски 
лекции и програми.
 В община Габрово е 
създаден Център за под-
крепа на личностно раз-
витие „Кариерно ориен-
тиране“ - Габрово. Той е 
част от системата на пре-
дучилищното и училищно 
образование и включва 
взаимно допълващи се 
дейности за информира-
не, диагностика, консул-
тиране, посредничество 
и проследяване с оглед 
подпомагане на учениците 
в техния самостоятелен и 
осъзнат избор на образо-
вание и/или професия и 
осъществяване на връзка 
между училището и паза-
ра на труда. Целева група 
на Центъра са учениците 
от всички образовател-
ни степени от училищата 
на област Габрово, тех-
ните родители/настойни-
ци. Центърът осигурява 
и методическа подкрепа 
на педагогическите екипи 
за осъществяване на дей-
ностите по кариерно ори-
ентиране в училище.
 В община Габрово се 
провеждат индивидуални 
или групови консултации 
за кариерно ориентиране 
с желаещите ученици като 
общият брой обхванати 
ученици се запазва висок. 

Приоритетно се работи с 
учениците в 6-7 и 11-12 
клас, тъй като на тях им 
предстои преход в по-гор-
на образователна степен 
или излизане на пазара на 
труда.
 Клубовете „Кариера“ в 
ПТГ „Д-р Никола Васили-
ади“ и ПМГ „Акад. Иван 
Гюзелев“ продължават да 
съществуват и да се из-
ползват за дейности по 
кариерно ориентиране. В 
тях се провеждат обуче-
ния, интерактивни упраж-
нения, дискусии по тема-
тични филми, тренинги, 
информационни срещи и 
др. Темите са различни и 
обхващат области от себе-
познание, познание за па-
зара на труда, създаване 
и развитие на умения за 
планиране и управление 
на кариерата, вземане на 
решение, целеполагане и 
т. н. Провеждат се и сре-
щи с работодатели и по-
сещение на работни места 
(фирми в областта на ма-
шиностроенето, електрони-
ката и автоматизацията); 
междуучилищни конкурси 
и състезания (съвместно 
с технически гимназии от 
други градове); конкурси 
и състезания по професии 
(съвместно с ТУ - Габрово); 
посещения на професио-
нални изложения, форуми 
и семинари и др.
 Дейностите по кари-
ерно ориентиране в тех-
ническата гимназия до-
принасят за създаване на 
интегрирана система за 
реализация и заетост по 
придобитата квалификация 
на завършващите средно 
професионално образо-
вание ученици в съответ-
ствие с изискванията на 
пазара на труда.
 В ОУ „Неофит Рилски“, 
по инициатива на ръковод-
ството на училището, също 
е създаден клуб „Карие-
ра“. В него с желание са 
се включили ученици от 
6 и 7 клас. Тук учениците 
се запознават с различни 
професии и възможност-
ите на образователната 
система чрез посещения в 
различни производствени 
организации, институции, 

учебни заведения и др. 
Правят се още интерактив-
ни упражнения, дискусии и 
тренинги.
 През 2017 г., 2018 г. и 
2019 г. в община Габрово 
се проведе инициативата 
на Job Tiger и Технически 
университет - Габрово 
„Дни на кариерата“. По 
същество това е среща с 
работодатели от различни 
икономически сектори. Въ-
преки че инициативата е 
насочена към студентите, 
Кариерен център към ТУ 
- Габрово и ЦПЛР „Кариер-
но ориентиране - Габрово“ 
организираха посещение 
на абитуриенти от сред-
ните училища в Габрово, 
които имаха възможност 
да се срещнат и разгова-
рят лице в лице с 25 рабо-
тодатели, представени на 
форума. Отзивите са поло-
жителни. Двата кариерни 
центъра ще продължат да 
организират учениците от 
12 клас за участие във фо-
рума.
 От началото на 2019 
г. учениците от Община 
Габрово имат възмож-
ността да се включат в 
Програмата Able Mentor и 
за период от три месеца 
да работят със специал-
но подбран за всеки един 
ментор - в зависимост от 
представата за бъдеща ка-
риера на съответния уче-
ник. В първото издание 
на инициативата за 2019 
година от Габрово заяв-
ки за участие са подали 
12 ученици. ABLE Mentor 
е програма за индивиду-
ално менторство, създа-
дена през 2013 г. от група 
приятели, обединени от 
членството си в сдруже-
ние Асоциация на българ-
ските лидери и предпри-
емачи (ABLE). Инициати-
вата е разработена като 
инструмент за справяне 
с няколко недостига в 
българското образование: 
недостатъчно кариерно и 
академично ориентиране 
в гимназиалните класове; 
липса на самоувереност 
сред завършващите; не-
достиг на базови умения 
за планиране, комуника-
ция, работа в екип.  

Оáщèíñкè ñъвет Гаáðîвî пðèе Оáщèíñка ñтðатеãèя 
за пîäкðепа за лèчíîñтíî ðазвèтèе íа äецата

Координационен 
съвет на сБу - 

гаБрово
 
 На 15 май 2019 година 
в навечерието на големия 
български празник 24 май 
– Ден на славянската пис-
меност и култура, от 15 
часа в залата на Жирафи-
те в Дома на хумора и са-
тирата в Габрово се про-
веде общинският етап на 
ХXII Национален конкурс 
„Учител на годината“ 2019. 

Гости на тържеството бяха 
г-н Георги Маринов – на-
чалник на РУО – Габрово, 
г-жа Павлина Макашелова 
– Община Габрово, г-жа 
Росица Йонкова – облас-
тен координатор на КНСБ 
за област Габрово, дирек-
тори и председатели на 
синдикални организации в 
габровските детски гради-
ни и училища, родители.
 Председателят на КС 
на СБУ - Габрово г-жа Ре-
нета Колева приветства 

присъстващите представи-
тели на габровската педа-
гогическа колегия, като им 
пожела да бъдат здрави 
и горди със своята мисия 
„Учител” в съвременното 
училище.
 На общинско ниво в 
конкурса „Учител на годи-
ната“ 2019 г. са наградени 
следните учители: в на-
правление „Предучилищ-
но образование“ – г-жа 
Валентина Генчева от ДГ 
„Ран Босилек“, в направ-

ление „Начално образо-
вание“ е номинирана г-жа 
Татяна Герова – старши 
учител от ОУ „Христо Бо-
тев“, в направление „Ху-
манитарно“ наградата по-
лучи  г-жа Надя Николова 
- старши учител от Приро-
доматематическа гимназия 
„Акад. Иван Гюзелев“, в 
направление „Изкуство и 
спорт“ призът бе даден на 
г-жа Анита Хараланова - 
старши учител в СУ „Отец 
Паисий“, и на г-жа Румяна 

Петкова - старши учител в 
СУ „Райчо Каролев“.

СБУ - Гаáðîвî вðъчè íаãðаäèте „Учèтел íа ãîäèíата”



517 май 2019 г. работа предлага;  работа търси

рабоТа прЕдлаГа

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, 7]

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, 24]
рЕсТоранТ ТЪрси готвач 
или салатиер. Телефон за 
връзка: 0878/30-97-79. 
[22, 15]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-001. [22, 19]

„ак пласТроник“ ад - 
ВЕлико ТЪрноВо търси 
да назначи настройчик на 
шприц машини и Шлай-
фист. Справки на тел. 
0879/968-632. Имейл ад-
рес: milen.stefanov@aqg.se. 
[15, 10]
ЖЕни пЕнсионЕрки за 
селскостопанска работа се 
търсят на тел. 0898/801-
542. [11, 10]
ФирМа за ремонт на мо-
токари и строителна техни-
ка търси майстор. Справки 
на тел. 0877/34-34-26. 
[22, 18]
сТроиТЕлна ФирМа 
„Мегастрой 2014“ търси 
да назначи кофражисти, 
арматуристи, монтажници 
на метална конструкция, 
заварчици с опит. За пове-
че информация: 0885/082-
253. [9, 8]
МиЯчки и продава-
чи/ки се търсят на тел. 
0888/008-672, 0888/100-
161. [11, 11]
доЯч за крави се търси 
на тел. 0878/181-014. [11, 
7]

ХоТЕл „Golden Lion“ - 
Приморско търси камери-
ерка. Заплата: 1000 лв. 
Справки на тел. 0897/801-
401. [7, 7]
бЕнзиносТанциЯ и 
газстанция „Йоана“ тър-
си да назначи служител, 
обслужващ бензиностан-
ция. Телефон за контакти: 
0886/010-003, 0884/976-
952. [20, 10]
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, 6]
„рачо коВача“ търси 
готвач с опит за обед-
но меню. Справки на тел. 
0876/683-768. [11, 10]
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, 6]

заВЕдЕниЕ ТЪрси готвач. 
Справки на тел. 0899/962-
124. [13, 5]
МЕХана „ГабЪра“ търси 
сервитьори. Справки на 
тел. 0897/974-704. [22, 9]
ФирМа ТЪрси монта-
жник. Справки на тел. 
0888/255-318. [12, 7]
ТаксиМЕТроВи Шо-
Фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 8]
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, 8]

поМощник-ГоТВач/ка 
за механа - 5 дни работи, 
2 почива, старт 800 лв., се 
търси на тел. 0887/002-
030. [11, 8]
сЕрВиТьор/ка за битово 
заведение - 5 дни работи, 
2 почива, 700 лв., се тър-
си на тел. 0887/002-030. 
[11, 8]
„ХлЕбозаВод ГаброВо“ 
ООД търси да назначи 
електромонтьор. Телефон 
за информация: 0878/535-
094. [6, 5]
сТроиТЕлни рабоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [11, 5]
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, 
5]
ЖЕна до 40 години 
за обща работа - тел. 
0888/218-048. [11, 6]

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, 5]
ШоФьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [11, 7]
„ЕВроХиМ Груп“ ООД на-
бира работници за перал-
ното си стопанство, техник 
с опит за поддръжка на 
машините. Тел. 0892/24-
67-67. [10, 3]
доМаШна поМощница 
с италиански или англий-
ски език търси 0898/76-
98-49. [10, 3]
рЕсТоранТ „ЕлЕниТЕ“ 
търси да назначи помощ-
ник-готвач и работник 
кухня. За контакт: тел. 
0897/896-176. [11, 7]
ШиВачки с опит се наби-
рат на тел. 0895/442-887, 
0899/540-972. [22, 4]

сТолЪТ под Общи-
на Габрово търси гот-
вач. Телефон за връзка: 
0894/632-367. [6, 6]
ФирМа ТЪрси общ ра-
ботник. Справки на тел. 
0893/69-79-00. [6, 6]
ЖЕна с опит в чужби-
на за почистване на офис 
и апартаменти - тел. 
0877/776-943. [8, 3]
ЖЕна за гледане на стари 
хора срещу унаследяване 
- тел. 066/992-244. [5, 3]
МаГазин за хранителни 
стоки търси да назначи 
продавач-консултант със 
стаж по професията - тел. 
0897/954-247. [23, 3]
козМЕТичка и маникю-
ристка се търсят на тел. 
0876/181-676. [2, 2]
МаГазин В град Трявна 
търси продавач. Мотивира-
що заплащане. Справки на 
тел. 0895/677-616. [6, 2]
„озЕкс” ТЪрси да назна-
чи шивачки. Справки на 
тел. 066/804-421. [8, 2]
продаВачка В заведение 
за бързо хранене търси 
тел. 0878/128-222. [3, 1]
„МЕбЕли пЕТроВ“ търси 
да назначи складов работ-
ник. Справки: в магазина 
на гарата. [6, 1]

ГриЖа за болни 
и ВЪзрасТни
ГлЕдаМ ВЪзрасТни и бо-
лни хора - тел. 0876/160-
369. [5, 5]
ГлЕдаМ болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 3]

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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 0889 507112, 0885 812240

http://gabrovo.house

бинГо зала 
„ГаброВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТудЕнТи 
задочници

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

„сТоМано и МЕТалообрабоТВанЕ ГаброВо“ 
оод - ГаброВо, ул. „Индустриална“ 36, търси: 
1. заВарчици на МЕТални издЕлиЯ, коиТо 
рабоТЯТ с со, МоЖЕщи да разчиТаТ ТЕХни-
чЕски чЕрТЕЖи. 2. МоТокарисТ - осноВно, и 
допЪлниТЕлно сЪВМЕсТЯВащ рабоТа с лЕн-
ТонарЕзна МаШина и ЪГлоШлайФ. Фирмата 
предлага отлично заплащане, съвременни условия 
на труд, възможност за постоянна работа и профе-
сионално развитие. За контакт: smg.berova@yahoo.
com, тел. 0892/470-928 - Пепа Берова. [4, 1]
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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  - 0878/943-895.
услуГи с багер и самос-
вал - 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.
ФирМа изГраЖда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
изГраЖданЕ, рЕМонТ и 
направа на покриви, хи-
дро- и топлоизолации и 
др. Тел. 0888/02-01-87. 
[26, 10]
изМазВанЕ на капаци, 
комини, ремонт на покри-
ви - тел. 0897/390-194. 
[26, 10]

дрЕнаЖи, подпор-
ни стени, покриви - тел. 
0886/762-434. [26, 10]
напраВа на нови и ре-
монт на стари покриви, 
комини, улуци и др. - тел. 
0882/279-749. [12, 6]
Мазилка, Топлоизола-
циЯ - тел. 0878/928-538. 
[11, 6]
бриГада изВЪрШВа ре-
монт на покриви и нови 
конструкции, хидро- и то-
плоизолации, тенекеджий-
ски и бояджийски услуги 
- тел. 0899/638-875. [16, 
10]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи и други услуги 
- тел. 0895/295-654. [22, 
10]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [11, 9]
подоВи заМазки, бетон 
и други довършителни ра-
боти - тел. 0898/672-883. 
[5, 5]
кЪрТЯ бЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [5, 2]
ФирМа изВЪрШВа вся-
какви външни и вътрешни 
ремонти, покриви, бесед-
ки, изолации, бетониране 
и др. Тел. 0877/729-257. 
[6, 1]

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, 17]
ТоплоизолациЯ, Шпак-
лоВка, боядисване - тел. 
0888/167-755. [22, 5]
ФаЯнс, ТЕракоТа, гип-
сокартон, изолации - тел. 
0896/828-147. [22, 1]
карТон, ШпаклоВ-
ка, боядисване - тел. 
0889/67-14-16. [3, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
ТоплоизолациЯ - ЛИ-
ЗИНГ - тел. 0887/131-311. 
[33, 27]
Хидро- и топлоизолации, 
покривни ремонти и др. 
Тел. 0888/863-001. [17, 
10]

израбоТВа
израбоТка на метал-
ни конструкции, гаражни 
и други врати, огради, 
парапети - справки на 
0885/943-808, 066/870-
546.

оГрадна МрЕЖа 
произВЕЖда, ГВоз-
дЕи и ТЕлоВЕ на 
заВодски цЕни 
се предлагат на тел. 
066/80-85-39. 

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 2]

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 поддрЪЖка - тел. 
0882/407-493. [13, 10]
оТпуШВаМ канали 
и тръби от Ф 32 до Ф 
110 включително с про-
фесионална машина за 
Габрово и региона - тел. 
0896/6840793. [11, 4]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 2]
Вик и ел. инсталации. 
Монтаж и поддръжка по 
домовете. Тел. 0876/000-
084. [11, 3]

доГраМа
ЕТ „алЕксандЪр ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

н и ко консТрукции 
оод произВЕЖда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи ReHAU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 15]

Al и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 16]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луГи по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 22]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [24, 8]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [22, 7]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [4, 1]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 1]

Градини, басЕйни

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

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандЪр ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими - 
0896/741-416, 0896/741-
415.
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
пранЕ с Rainbow в дома 
и офиса - 0877/555-708. 
[28, 20]
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0894/921-663. [24, 9]
почисТВанЕ на апарта-
менти, мази, къщи, с косе-
не - 0897/68-73-75. [11, 
6]
пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 2]

косЕнЕ

проФЕсионално ко-
сЕнЕ и поддрЪЖка 
- 0899/140-254.

косЕнЕ на трева и хра-
сти. Почистване на тревни 
площи. Тел. 0895/193-
066. [22, 20]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини, дър-
вета - тел. 0886/30-80-17. 
[22, 17]
косЕнЕ и почистване - 
тел. 0893/20-49-09. [22, 
7]
косЕнЕ, касТрЕнЕ и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [22, 6]

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, 20]
заВарЪчни услуГи - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
9]
заВарЪчни услуГи, 
огради, парапети, навеси 
- тел. 0882/407-493. [13, 
10]
МЕТални консТрукции 
- тел. 0885/72-46-71. [11, 
11]
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, 10]
рЯзанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [22, 6]
ако подозираТЕ, че ви 
крадат от тока, обадете се 
на 0900-63009, вътр. 540, 
0.96 лв./минута. [6, 5]
надписВаМ надГроб-
ни паметни плочи - тел. 
0895/879-620. [5, 5]
обрЪщаМ Гради-
ни и цепя дърва - тел. 
0896/926-407. [5, 5]
ЖЕлЕзарски услуГи, 
заварки, конструкции, 
навеси и огради - тел. 
0898/532-168. [11, 2]
МайсТор каМЕнар. Ка-
менни облицовки. Тел. 
0894/211-968. [3, 3]

ФрЕзоВанЕ
ФрЕзоВанЕ на градини 
- тел. 0899/140-254. [21, 
12]

кухНЕНСкИ
шкАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕлИ 

МЕБЕЛÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕкТ 
НА клИЕНТА

прЕВози

ТранспорТни услу-
Ги с бус до 3.5 Т - 
0.70 лВ./кМ - справ-
ки на тел. 0885/958-
700. [30, 15]

ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - справки на тел. 
0899/377-924
ТранспорТни услу-
Ги с бус, изгодно - тел. 
0879/08-08-62. [11, 10]

прЕВоз с бус - справки 
на тел. 0877/555-708.
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне, 
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други теж-
ки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, стро-
ителни отпадъци до сме-
тището - справки на тел. 
0898/780-448изВозВанЕ 
на боклук и транспорт-
ни услуги със самосвал 
и багер. Справки на тел. 
0899/204-637. [13, 12]
ТранспорТ с КАМАЗ - 
тел. 0887/250-499. [11, 
6]

ТранспорТ - 0.45 лв. - 
спарвки на тел .0894/00-
40-45. [22, 4]
ТранспорТни услуГи 
до 2 тона каросерия - тел. 
0896/82-81-47. [22, 1]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [11, 1]

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

почиВки, кВарТири
изГодно! обзаВЕдЕ-
ни бунгала в Китен на 
200 метра от плажа. Тел. 
0888/813-925. [11, 5]

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 доку-
мент за правоспособност. 

Обучение с ваучер за без-
работни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 часа, 0887/361-
876.
спорТЕн клуб „алФа-
МЕТал“ провежда курсо-
ве за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие. 
Справки на 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 МЕдицин-
ски цЕнТЪр (консулТа-
ТиВна поликлиника): 
вторник и четвъртък от 
14.30 до 18.00 часа; пе-
тък - 14.30 - 16.00 часа, 
включително ехография на 
женска гърда, диагноза и 
лечения на заболявания, 

свързани с изпускане на 
урина при жената. Справ-
ки на 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
бЪрзи крЕдиТи - тел. 
0893/037-316. [13, 3]

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

рЕГисТрациЯ на 
ФирМи и счЕТо-
Водно обслуЖВа-
нЕ - 0898/480-821

счЕТоВодни услуГи - 
тел. 0877/633-064. [12, 
5]

Хороскопи

ноВо: Cd проГраМа „арканиуМ“ за 42 
Вида Хороскопи и оракули. оГраничЕ-
ни аВТорски бройки с подарЪк. ИНФО: 
https://arcanium.alle.bg, тел. 0896/762-321. 
[15, 15]

ЕроТика
ЕроТичЕн МасаЖ - тел. 
0894/277-849. [11, 10]
ЖиГоло - тел. 0884/992-
066. [11, 2]

козМЕТика, МасаЖ
проФЕсионални Ма-
саЖисТки - 0876/735-
596. [22, 16]
МасаЖи - 0896/07-39-
70 - Мартин. [5, 4]

 

Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Дежурен редактор: Димка Господинова - 066/810-416, 0889/227-805
Ре пор те ри:  Стефка Бурмова - 088/666-7532. Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 0889/517-920.  
Рек ла мен сътрудник: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. 
Сче то вод с т во: Светослав Константинов - 066/810-413. 
Юри д. съ вет ник: Ев ге ни По пов - 0888/339-070. 
Wеb ди зайн: Димитър Иванов Гос по ди нов. Печат: ПК По лИП рЕС - 066/810-920.

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

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

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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



7 17 май 2019 г.

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

Рекламè è îáявè в “100 веñтè”

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, 30]
кЪща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [22, 19]
кЪща В село Гъбене, груб 
строеж, по договаряне, 
без посредник, се прода-
ва на тел. 0878/167-772. 
[22, 12]
парцЕл В кв. Велчевци 
и вилен имот в Злате-
вци се продават на тел. 
0899/943-105. [20, 10]
кЪща В кв. Недевци из-
годно се продава на тел. 
0877/67-97-02. [11, 10]

дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
ет. 2, ул. „Емануил Мано-
лов“, се продава на тел. 
0877/30-26-29. [11, 10]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
50 кв. м, кв. Младост, 
до СВА, от собственик, се 
продава на тел. 0879/888-
388. [19, 10]
ГараЖи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [24, 4]
апарТаМЕнТи В цен-
търа, ново строител-
ство, се продават на тел. 
0887/803-414. [24, 4]
ТрисТаЕн - 120 кв. м, в 
идеален център се прода-
ва на тел. 0888/813-710. 
[11, 5]
кЪща В Лесичарка 
се продава или заме-
ня за апартамент - тел. 
0898/847-480. [11, 9]
ЕТаЖ оТ къща на ул. 
„Свищовска“ за 25 000 
лева се продава на тел. 
0894/21-66-30. [11, 9]
ГарсониЕра - тухлена, 
за 25 000 лева се прода-
ва на тел. 0894/21-66-30. 
[11, 9]

кЪща, сТопански по-
стройки и дворно място 
- 1500 кв. м, в село Пет-
ко Славейков продава тел. 
0898/906-002. [5, 5]
парцЕл В с. Куката за 12 
500 лв. се продава на тел. 
0896/651-920. [11, 8]
апарТаМЕнТ сЕ продава 
или дава под наем на тел. 
0887/265-095. [11, 5]
дВуЕТаЖна кЪща с 
дворно място 1500 кв. 
м в село Костенковци се 
продава на тел. 0878/863-
875. [11, 8]
апарТаМЕнТ на Колелото 
- 72 кв. м, се продава на 
тел. 0876/260-258. [22, 5]
ВТори ЕТаЖ от масивна 
къща - 108 кв. м, продава 
или заменя за гарсоние-
ра - тел. 0887/760-790. 
[12, 4]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [22, 5]
цЕнТЪр, дВусТаЕн, 67 
кв. м, ет. 2, се продава на 
тел. 0877/30-26-29. [3, 3]

ГараЖ сЕ продава на тел. 
0885/428-066. [2, 2]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
панелен, на Еса се прода-
ва на тел. 0887/75-81-50. 
[5, 2]
парцЕл В регулация, око-
ло 2 дка, село Чавеи, по-
чистен, се продава на тел. 
0896/641-053. [11, 2]
ГараЖ на Шивара се про-
дава на тел. 0898/583-
772. [11, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
обзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сгра-
дата на ОББ отдава под 
наем тел. 0888/907-666. 
[32, 31]
Топ цЕнТЪр - 50 кв. м, 
за магазин, офис под наем 
- тел. 0878/370-640. [25, 
21]
апарТаМЕнТ под наем - 
тел. 0887/265-095. [11, 10]
дВусТайно ЖилищЕ - 
цена по договаряне, се 
дава под наем на тел. 
0893/88-35-11. [6, 6]
оФиси В идеален център 
се дават под наем на тел. 
0888/147-322. [11, 5]

МаГазин за хранителни 
стоки на Централен пазар 
се дава под наем на тел. 
0888/14073-22. [11, 5]
МаГазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [18, 8]
аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [11, 7]
ЕТаЖ оТ къща се дава под 
наем на тел. 0890/52-53-
19. [3, 3]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Русевци се дава под 
наем на тел. 0898/90-76-
67. [3, 3]
пЪрВи ЕТаЖ от къща - 
немебелиран, дългосроч-
но, двор, тихо, евтино, 
се дава под наем на тел. 
0879/37-26-24. [3, 3]
апарТаМЕнТ - обзаведен, 
саниран, в кв. Лъката се 
отдава под наем на тел. 
0879/21-98-13. [4, 2]
нЕобзаВЕдЕн на Еса - 
300 лв., под наем - тел. 
0888/916-870. [4, 4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
200 лв., се дава под наем 
на тел. 0896/858-958. [3, 
2]

кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [3, 3]
ГараЖ - 40 кв. м, кв. 
Борово, ток, вода, подхо-
дящ за поправяне на коли, 
се дава под наем на тел. 
0899/194-874. [5, 2]
апарТаМЕнТ под наем - 
0894/232-425. [3, 1]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0885/642-467, 066/86-59-
43. [2, 2]
МаГазин - 32 кв. м, до 
Общината се дава под 
наем на тел. 0896/266-
311. [11, 1]

иМоТи заМЕнЯ
ТуХлЕн апарТаМЕнТ се 
заменя за къща - справки 
на на тел. 0887/621-225. 
[11, 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, 13]

сТара кЪща, може и по-
лусъборена, в Габровско 
се купува на тел. 0877/34-
34-26. [24, 18]
сЕлска кЪща с голям 
двор се купува на тел. 
0879/604-206. [11, 7]

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

зЕМи
купуВа зЕМЕдЕлска 
земя в страната. Плаща 
веднага! Тел. 0887/760-
790. [23, 4]
зЕМЕдЕлски зЕМи в ця-
лата страна купува тел. 
0988/869-344, ул. „Скобе-
левска“ 30А. [13, 2]
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 1]

нощуВки
саМосТоЯТЕлни но-
щуВки в топ център - 
справки на тел. 0876/731-
419. [22, 16]
нощуВки, цЕнТЪр - 
0878/515-080. [18, 8]

оТоплЕниЕ
дЪрВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
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
рЯзанЕ на дърва - тел. 
0893/20-49-09. [22, 7]

дЪбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
дЪрВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
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.
нарЯзани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
нарЯзани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на 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.
нацЕпЕни дЪрВа - 80 
лв., незабавна доставка. 
Тел. 0886/652-152.
дЪрВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
„пЕХлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.

дЪбоВи изрЕзки - 45 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0899/137-896.
рЕЖа дЪрВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [22, 
15]
„раЯ 08“ продава дърва 
за огрев. Тел. 0887/105-
729, 0898/450-946. [33, 
19]
дЪрВа за огрев - метро-
ви, нарязани и нацепени 
сухи - тел. 0896/807-688. 
[22, 17]
дЪрВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, незабавна 
доставка, се продават на 
тел. 0898/519-077. [22, 
14]
дЪрВа - метрови, 75.00 
лева - тел. 0894/399-931. 
[11, 9]

дЪрВа - нацепени, 85.00 
лева - тел. 0894/399-931. 
[11, 9]
дЪрВа за огрев - метро-
ви и нарязани. Безплатен 
транспорт. Тел. 0896/735-
859. [11, 4]
„цВЕТи сТил“ ЕООД 
предлага дърва за огрев 
- метрови и нарязани. Ре-
ални кубици. Безплатен 
транспорт. Тел. 0896/741-
763. [11, 4]
дЪрВа за огрев - наце-
пени и метрови, се прода-
ват на тел. 0887/310-097. 
[22, 5]
нарЯзани и нацепени 
дърва за огрев - 80 лв., 
метрови - 70 лв., се про-
дават на тел. 0878/47-22-
37. [22, 1]

Регионалният всекидневник 
„100 вести“ излиза всеки ден 

без събота и неделя.

продаВа МаШини
коМплЕкТ МаШини за 
монтаж и демонтаж - ба-
ланс гуми, и заваръчен аг-
регат се продават на тел. 
0898/540-873. [11, 10]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 

лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
оГнЕупорни ТуХли - 
нови и употребявани, Гер-
мания, се продават на тел. 
0878/709-703. [5, 2]

продаВа разни
коТЕл на твърдо гориво 
- 30 KW, чешки, нов, се 
продава на тел. 0889/439-
509. [11, 6]
ГоТВарски пЕчки, хла-
дилници, телевизори, ка-
зан - 145 литра, фуражо-
мелки, мебели се прода-
ват на тел. 0895/720-254. 
[3, 2]
чуГунЕн коТЕл - упо-
требяван, 30 kW, за 200 

лева се продава на тел. 
0878/80-54-60. [11, 1]
пласТМасоВи цис-
ТЕрни - 1 тон - тел. 
0888/942-095. [11, 1]

сЕлскосТопански
дЪбоВи коли за домати 
- 1.80 лв. за брой, се про-
дават на тел. 0899/137-
896.
краВЕФЕрМа, пЪрВа ка-
тегория, близо до Габро-
во, се продава на тел. 
0878/181-014. [16, 7]

продаВа Тор
биоТор оТ калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-

249. [22, 10]
оборска Тор - говеж-
да, в чували - 3.30 лв./
бр., с транспорт - тел. 
0878/650-456. [23, 8]

ЖиВоТни продаВа
брЕМЕнна краВа, поро-
да Жарсе, се продава на 
тел. 0885/883-641. [11, 6]
ЯрЕТа за клане се прода-
ват на тел. 066/86-80-31. 
[5, 4]
пилЕТа и прасета се 
продават на тел. 0889/88-
06-06. [11, 7]
ЯрЕТа до 20 кг, по 6 
лв. живо тегло, от 21 кг 
нагоре по 5 лв., се прода-
ват на тел. 0892/989-718. 
[11, 5]

кокоШки-носачки , 
ШарЕни пилета и пате-
та се продават на тел. 
0876/181-676. [2, 1]

Храна за ЖиВоТни
Храна за кучета се про-
дава на тел. 0876/181-
676. [2, 1]
купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
ВсЯкакЪВ Вид желязо, 
печки, хладилници, перал-
ни и други се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [24, 9]

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

аВТоМобили продаВа
сЕаТ ибиза - дизел, се 
продава на тел. 0898/540-
873. [11, 10]
ФолксВаГЕн ГолФ 
Плюс, 1.9 TDI, 105 к. с., 
2007 г., цена: 6850 лв., се 
продава на тел. 0886/808-
679. [11, 6]
рЕно 19 се продава на 
тел. 0898/583-772. [11, 1]

сиТроЕн с3 - дизел, С3 
- бензин, пЕЖо 807, с 
АГУ, нов внос, регистри-
рани, се продават на тел. 
0897/647-711. [11, 6]
рЕно клио 1.2, 1992 
година, за 750 лeва се 
продава на тел. 0876/544-
008. [11, 5]
лЕк аВТоМобил Дайхат-
су Териос 4х4 се продава 
на тел. 0887/623-722. [3, 
3]
ФиаТ пунТо за 1000 
лв. се продава на тел. 
0887/11-42-52. [6, 2]

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
аВТоТЕнЕкЕдЖийски и 
автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. Тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.
кЪрпЕЖ на автомобили - 
тел. 0882/407-493. [13, 10]

МоТори/ВЕлосипЕди
„сиМсон“ сЕ продава на 
тел. 0876/181-676. [2, 1]

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.

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 

0899/810-766. [15, 14]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 8]

аВТоМобили 
под наЕМ

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

доМаШни лЮбиМци
кучЕнца йоркШирски териери (йорки) се продават 
на тел. 0898/366-255. [13, 8]

имоти; отопление; продава, купува разни
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 Общините Карлово и Велико Търново под-
писаха първите договори за предоставяне на 
услугата „Патронажна грижа“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“. 
Едногодишните договори с кметовете подпи-
са зам.-министърът на труда и социалната 
политика и ръководител на Управляващия 
орган на ОПРЧР Зорница Русинова. 
 Очаква се близо 300 потребители от две-
те общини за 1 година да получат медицин-
ска грижа по домовете си. Безвъзмездната 
финансова помощ по двата договора е на 

обща стойност около 784 хил. лева.
 „Вярвам, че проектите ще бъдат успешни, 
защото „Патронажната грижа“ е търсена от 
населението услуга. Тя надгражда услугите, 
които сме развивали до момента с личните 
асистенти, проектите за „Независим живот“ 
и „Социалния патронаж“, коментира Зо-
рница Русинова. Тя уточни, че общините се 
стремят да обхванат максимален брой хора 
със здравно-социални дейности в домашна 
среда. „Много често възрастните хора жи-
веят сами или в малки населени места и 

често имат нужда от превантивни дейности 
от здравен характер. Затова услугите ще се 
изпълняват до 2 часа на ден“, допълни зам.-
министърът. 
 Основната цел на операцията „Патро-
нажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания - Компонент 2“ е да подобри 
качеството на живот и възможностите за 
социално включване на възрастните и хората 
с увреждания чрез осигуряване на мрежа 
от интегрирани здравно-социални услуги в 
домашна среда и изграждане на подходящ 

капацитет за предоставянето им. Общият 
бюджет на процедурата е 45,7 млн. лева. 
Осигуряването на интегрирани услуги за 
възрастните и хората с увреждания е част от 
Плана за действие 2018-2021 г. в изпълнение 
на Националната стратегия за дългосрочна 
грижа. От началото на настоящия програмен 
период по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ са програмирани бли-
зо 287 млн. лв. за реализиране на процесите 
по деинституционализацията на възрастните 
хора.

Kаðлîвî è Велèкî Тъðíîвî пîäпèñаха äîãîвîðè ñ 
ОПРЧР за пðеäîñтавяíе íа уñлуãата „Патðîíажíа ãðèжа

“
Очаква се близо 300 души от двете общини да получат социални грижи по процедурата

Министерство на труда и социалната политика
Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”

тихомир църов

 В изложбената зала 
над Хлопкарската работил-
ница в музей „Етър” може 
да бъде видяна изложбата 
„Аз съм българка”. Въз-
никнала като инициатива 
на фотографа Радослав 
Първанов, тя бързо доби 
национална популярност, 
представена бе и пред 
италианска публика.
 „За тези две години 
смятам, че постигнахме 
доста. Освен хилядите 
хора, които видяха сним-
ките, получихме обратна 
информация, от която си 
дадох сметка, че целите 
на инициативата са по-
стигнати. Разбрах, че иде-
ите, с които започнахме, 
се изпълняват. Вижда се, 
че има нарастващ интерес 
от страна на публиката”, 
сподели Радослав Първа-

нов при откриването на 
изложбата в „Етър”-а.
 Фотографът припом-
ни, че „Аз съм българка” 
тръгва от столичен ресто-
рант, гостува в Парламен-
та, в Двореца в Балчик, 
в Копривщица, в Трявна, 

в Дряново, в Габро-
во, в Стара Загора, 
във Велико Търново, 
в Плевен и в дру-
ги населени места от 
страната. През юни 
2018 г. изложбата е 
представена в Мила-
но. В тази първа чуж-
дестранна изява са 

показани първите снимки 
на момичета в народни 
носии на емблематични за 
България места. 
 В момента могат да 
се видят две изложби „Аз 
съм българка” – в Панора-
мата в Плевен и в музей 
„Етър”. 
 Публиката в Плевен 

може да се запознае с 
втората част – „Аз съм 
българка” – Продължение-
то. В „Етър”-а са първите 
заснети модели. В музея 
Радослав Първанов пред-
ставя и момичето, прово-
кирало идеята му за про-
екта „Аз съм българка”. 
 „Тук, в „Етър”-а, хора-
та ще видят символичното 
начало на реализацията 
на идеята. То беше неси-
гурно, но в представянето 
му има много символика. 
Показани са момичета на 
фона на прекрасни места 
от моя роден град Габро-
во. Десетте девойки от 
фотографиите също са от-
тук. Посетителите могат да 
видят и стария Пловдив, 
„Етър”-а, Велико Търново, 
Орешака, Копривщица, Бо-
женци, Соколски манастир 
и други места, които ние – 
българите, разпознаваме с 
очите и с душите си.”
 Когато „Аз съм българ-
ка” добива популярност, 
много творци се провоки-
рат и започват да работят 
в тази посока. Радослав 
Първанов казва, че това 
е чудесно, тъй като се ут-
върждава една тенденция.
 „Смятам, че дотога-
ва липсваше съчетанието 
между усмивката на млада 
жена, облечена в народ-
на носия, и природна или 

историческа забележител-
ност от нашата страна. 
Смятах, че подобно съче-
тание, показано с емоци-
ята и усещането на един 
фотограф, не е правено.  
 Искаше ми се да по-
кажа личен пример – как 
ние, младите хора, се от-
насяме към миналото. Не 
просто да се снимаш някъ-
де. Ние първо научавахме 
историята на дадено мяс-
то, избирахме подходящ 
момент, опитвахме се да 
го наситим със символика 
и съдържание.”
 В своите фотографии 
Радослав Първанов по-
казва не само красота, 
но и проблеми. В Златица 
той снима метох, в който 

се е крил Васил Левски 
– място, което днес е за-
паднало. 
 Първата девойка, 
снимана за „Аз съм бъл-
гарка”, е Илияна Ариза-
нова. Радослав я вижда 
за първи път един август 
на Шипка, където тя е 
облечена като войник от 
османската армия. След 
това се срещат в Коприв-
щица, но там Илияна вече 
е в българска народна 
носия. Първите снимки са 
правени в стария Плов-
див. Резултатът от тези 
срещи и цялостната реа-
лизация на първата част 
от каузата „Аз съм бъл-
гарка” може да се види в 
музей „Етър” до 16 юни.

Антон Минев - 
зам.-кмет на Карлово

Росица Димитрова - директор на общинската дирекция 
„Социални дейности и здравеопазване“ във Велико Търново

Зорница Русинова - зам.-министър на труда и социалната 
политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР

„Аз ñъм áълãаðка” е лèчеí пðèмеð как млаäèте хîðа
ñе îтíаñят към мèíалîтî íè


