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Гаáрîвñка кîлåкцèя íа фèíала в кîíкурñа 
Miss Europe Continental BULGARIA

	 Финалис т к и т е 	 в	
конкурса	 Miss	 Europe	
Continental	 BULGARIA	 ще	
бъдат	 облечени	 в	 рокли	
на	Myoo.	Нова-
та	колекция	на	
двете	габровки	
Валентина	 и	
Йоана	 Дочеви	
-	 майка	 и	 дъ-
щеря,	ще	блес-
не	 на	 сцената	
на	 Rainbow	
Plaza	 на	 12	
юни	2019	г.	
	 Луксозният	
моден	 бранд	
Myoo	 е	 създа-
ден	 през	 2016	
г.	 в	 Берлин.	
Tандемът	 с	
Haute	 Couture	
почерк	 тво-
ри	 вечерни	 и	
сватбени	 дам-
ски	рокли,	как-
то	и	Couture	за	
деца	 (момиче-
та	 от	 0	 до	 12	

години).	 Моделите	 са	 аб-
солютни	уникати	и	всеки	е	
със	собствен	щрих.

продължава на стр. 8

светозар Гатев

	 Габровският	хандбален	специалист	Михаил	Башев	е	
делегат	на	европейската	федерация	по	хандбал	(EHF).	
Председателят	 на	 Националната	 съдийска	 колегия	 по	
хандбал	 получи	 сертификата	 си	 след	 тридневен	 курс,	
проведен	 в	 Балатонбоглар	 (Унгария).	 Той	 завърши	 с	
писмен	и	устен	тест	върху	регулациите	на	EHF	за	про-
веждане	на	първенства	и	правилата	на	играта,	наблю-
даване	на	среща	и	оценяване	на	съдиите.	
	 След	успешно	издържания	тест	Башев	получи	офи-
циален	 сертификат,	 подписан	 от	 шефа	 на	 спортния	
отдел	 на	 Европейската	 федерация	 Маркус	 Гласер	 и	
Драган	Начевски	-	председател	на	съдийската	комисия	
на	централата.																										продължава на стр. 7

ЖеНиНа деНЧева

	 В	 церемониите	 участва-
ха	 кметът	 Таня	 Христова,	
зам.-министърът	 на	 реги-
оналното	 развитие	 и	 бла-
гоустройството	 и	 ръково-
дител	 на	 Управляващия	
орган	 на	 ОП	 „Региони	 в	
растеж“	Деница	Николова	
и	 главният	 секретар	 на	

Министерство	 на	 образо-
ванието	 и	 науката	Албена	
Михайлова.
	 С	 инвестиция	 по	 Опе-
ративна	 програма	 „Реги-
они	в	растеж“	е	подобре-
но	 състоянието	 на	 двете	
общински	 училища.	 Съ-
временни	 мерки	 в	 енер-
гийната	 ефективност,	 об-
новена	 материална	 база,	

оригинални	 интериорни	
решения	 и	 обзавеждане	
са	 част	 от	 придобивките	
в	 училищната	 среда,	 на	
която	 се	 радват	 над	 800	
габровчета	 и	 90	 педагоги-
чески	специалисти.
	 Общата	 стойност	 на	
проекта	е	4	700	352	лв.,	от	
които	700	352	лв.	е	прино-
сът	 на	 Община	 Габрово.	

С	 изпълнението	 на	 дей-
ностите	 всички	 общински	
сгради,	 ползвани	 от	 об-
разователни	 институции	 в	
Габрово,	 са	 с	 въведени	
мерки	за	енергийна	ефек-
тивност.
					Кметът	Таня	Христова	
се	 обърна	 към	 учениците	
от	училище	„Св.	св.	Кирил	
и	Методий“:	 „Честит	праз-

ник,	мили	деца!	
	 Поводът	 днес	 да	 сме	
заедно	е	 сградата,	 в	 коя-
то	вие	получавате	знания.	
Зад	този	формален	повод	
стоят	усилията	и	ежеднев-
ните	 дейности	 на	 много	
хора.	 След	 повече	 от	 60	
години	 това	 училище,	 в	
което	 са	 учили	 и	 вашите	
родители,	 едно	 от	 най-го-

лемите	 училища	 в	 облас-
тта,	вече	е	ремонтирано	и	
модернизирано.	 Това	 ста-
на	 възможно,	 благодаре-
ние	на	европейски	проект.	
Той	бе	доста	сложен,	още	
повече	в	една	част	от	ми-
налата	 година	 трябваше	
да	 се	 съчетава	 учебния	
процес	със	строително-ре-
монтните	работи.	

	 Благодаря	на	 директо-
рите	 на	 училищата,	 които	
помогнаха	 в	 този	момент.	
Искам	 да	 благодаря	 на	
тези,	 които	 направиха	
възможно	вашето	училище	
да	 изглежда	 по	 този	 на-
чин,	 то	има	много	високи	
мерки	за	енергийна	ефек-
тивност“.
	 	 	 Преди	 това	 в	 начално	
училище	 „Васил	 Левски“	
тя	поздрави	децата	и	тех-
ните	 учители:	 „Много	 се	
радвам,	 че	 днес	 всички	
се	 посрещаме	 с	 „Честит	
празник“.	Вие	сте	щастли-
ви,	че	имате	невероятната	
възможност	 да	 учите	 в	
едно	 напълно	 обновено	 и		
модерно	 оборудвано	 учи-
лище.	
	 Вярвам,	че	много	оби-
чате	 това,	 което	 всеки	
ден,	 с	 подкрепата	 на	 ва-
шите	 компетентни	 и	 лю-
бящи	 учители,	 научавате	
за	 света.	 Имате	 уникал-
ния	 шанс	 да	 излезете	 да	
играете	 в	 един	 прекра-
сен	 двор,	 да	 имате	 един	
чудесен	 физкултурен	 са-
лон,	 място,	 където	 може	
спокойно	да	закусите	или	
обядвате.	 Вярвам,	 че	 сте	
доволни	 всеки	 ден	 в	 учи-
лище	 да	 използвате	 съ-
временните	технологии.	

продължава на стр. 2

Оòкрèха двå рåмîíòèраíè учèлèща ñ 4 мèлèîíа 
åврîпåйñкè ñрåдñòва è 700 хèл. îò Оáщèíа Гаáрîвî
С тържествени водосвети вчера бяха открити обновените и модернизирани НУ „Васил Левски“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

Мèхаèл Башåв - в Еврîпåйñкаòа 
хаíдáалíа фåдåрацèя

	 По	Оперативна	програ-
ма	„Региони	в	растеж“			до	
2020	 г.	 в	 община	 Габрово	
се	инвестират	над	44	млн.
лв.,	 съобщи	Деница	Нико-
лова.	 Освен	 учебните	 за-
ведения,	 са	 ремонтирани	
и	обособени	нови	паркове,	
модернизира	се	градската	
среда	 с	 нови	 улици,	меж-
дублокови	 пространства.	
13	 млн.	 лв.	 от	 средствата	
са	 предвидени	 за	 модер-
низация	 и	 обновяване	 на	
обществения	 транспорт.	
Реализират	 се	 социални	
проекти	за	по-добра	грижа	
за	 възрастни	 в	 нужда	 и	
деца	в	риск.
	 Със	средства	от	ОПРР	
предстои	и	ремонт	на	Цен-
търа	 за	 спешна	 медицин-
ска	 помощ	 и	 доставка	 на	
нови	 линейки.	 Заданието	
е	 част	 от	 проекта	 за	 мо-
дернизация	 на	 спешната	
помощ	 в	 страната,	 който	
се	финансира	със	163	млн.	
лв.	от	ОПРР.

44 млí. îò ОП „Рåãèîíè в 
раñòåж" ñå èíвåñòèраò в 
Гаáрîвî дî 2020 ãîдèíа
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•съобщенияза ремонтни дейности
•Проверка на сметка
•УслУгите,	които предлагаме

водоснабдяване и канализация
 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com

Вик оод - габрово, бул. „Трети март” 6
office@vik-gabrovo.com

	 Дневният	ред	на	засе-
данието	на	ОбС	–	Габрово,	
което	ще	се	проведе	на	30	
май	2019	г.	от	13:00	часа	в	
Заседателна	 зала	 на	 Об-
щина	Габрово,	е	следният:
	 1.	 Питания	 и	 отговор	
на	питания.
	 2.	Наредба	за	измене-
ние	 на	 Наредбата	 за	 оп-
ределянето	 и	 администри-
рането	на	местните	такси,	
цени	 на	 услуги	 и	 права	
на	територията	на	община	
Габрово	-	първо	четене.
	 3.	 Приемане	 на	 На-
редба	 за	 управление	 на	
отпадъците,	 поддържане	
и	 опазване	 на	 чистотата	
на	територията	на	община	
Габрово	-	първо	четене.
	 4.	 Приемане	 бюджета	
на	Общинско	предприятие	
„Паркиране	 и	 репатрира-
не“	 за	 периода	 01.06.2019	
-	31.12.2019	г.
	 5.	 Участие	 на	 Община	
Габрово	в	учредяването	на	
юридическо	лице	с	несто-
панска	 цел	 в	 обществена	
полза	 сдружение	 „Регио-
нален	иновационен	център	
„Амбициозно	Габрово“.
	 6.	Вземане	на	Решение	
за	 изразяване	 на	 предва-
рително	писмено	съгласие	

за	становище	по	свикано-
то	 извънредно	 заседание	
на	 Общото	 събрание	 на	
Асоциация	по	В	и	К	в	обо-
собена	 територия	на	 „В	и	
К“	ООД	–	Габрово.
	 7.	Вземане	на	Решение	
за	 изразяване	 на	 предва-
рително	писмено	съгласие	
за	 становище	 по	 свика-
ното	 редовно	 Общо	 съ-
брание	на	акционерите	на	
МБАЛ	 „Д-р	 Тота	 Венкова“	
АД.
	 8.	 Промяна	 вида	 на	
социалните	 услуги	 „Дне-
вен	 център	 за	 деца	 с	 ув-
реждания“	 и	 „Център	 за	
социална	рехабилитация	и	
интеграция	за	деца	от	ау-
тистичния	спектър“	в	нова	
социална	 услуга	 „Дневен	
център	 за	 подкрепа	 на	
деца	 с	 увреждания	 и	 тех-
ните	 семейства“,	 считано	
от	01.01.2020	г.,	с	капацитет	
20	места	за	дневна	грижа	
и	40	места	за	консултатив-
ни	услуги.
	 9.	 Отпускане	 на	 500	
лева	 от	 фонд	 Резервен	
на	Община	Габрово	на	НЧ	
„Светлина	-	1927“	-	с.	Жъл-
теш	 за	 подпомагане	 про-
веждането	 на	Национален	
фестивал	 за	 автентичен	

фолклор	 „Песни	 в	 полите	
на	Балкана“.
	 10.	 Пребазиране	 на	
социалната	 услуга	 в	 общ-
ността	„Център	за	общест-
вена	подкрепа“,	ул.	„Ивай-
ло“	 №	 13,	 и	 увеличава-
не	 на	 капацитета	 от	 25	
на	 50	 места,	 считано	 от	
01.09.2019	г.
	 11.	 Изразяване	 на	
предварително	 съгласие	
за	 извършване	 на	 разпо-
редителна	 сделка	 -	 про-
дажба	на	имот	по	реда	на	
Закона	за	насърчаване	на	
инвестициите.
	 12.	 Продажба	 на	 не-
движим	имот	 -	 частна	об-
щинска	 собственост,	 по	
реда	на	чл.	45,	ал.	2	от	НУ-
РУЖННОЖ	(Апартамент	№	
7,	ет.	2,	ул.	„Христо	Ботев“	
№	14,	гр.	Габрово).
	 13.	 Продажба	 на	 не-
движим	имот	 -	 частна	об-
щинска	 собственост,	 по	
реда	 на	 чл.	 45,	 ал.	 2	 от	
НУРУЖННОЖ	(Апартамент	
№	 4,	 ет.	 2,	 ул.	 „Д-р	 Тота	
Венкова“	 №	 19,	 вх.	А,	 гр.	
Габрово).
	 14.	 Продажба	 на	 не-
движим	имот	 -	 частна	об-
щинска	 собственост	 -	 зе-
меделска	 земя	 -	 имот	 №	

512.19,	 местност	 Брусове-
те,	 землище	 Донино,	 об-
щина	Габрово.
	 15.	 Продажба	 на	 не-
движим	имот	 -	 частна	об-
щинска	 собственост,	 по	
реда	на	чл.	45,	ал.	2	от	НУ-
РУЖННОЖ	(Апартамент	№	
13,	 ет.	 7,	 ул.	 „Мирни	 дни“	
№	10,	гр.	Габрово).
	 16.	 Откриване	 на	 про-
цедура	 за	 провеждане	
на	 публичен	 търг	 с	 тай-
но	 наддаване	 за	 отдава-
не	 под	 наем	 на	 част	 от	
имот	 -	 публична	 общин-
ска	собственост,	находяща	
се	 в	 ОУ	 „Св.	 Св.	 Кирил	
и	 Методий“,	 гр.	 Габрово,	
представляваща	 Кабинет	
за	дентална	медицина.
	 17.	 Откриване	 на	 про-
цедура	 за	 отдаване	 под	
наем	 на	 офис	 за	 админи-
стративна	 дейност	 в	 Ад-
министративната	 сграда	
на	 кметство	 Враниловци	
-	 публична	 общинска	 соб-
ственост.
	 18.	 Изменение	 на	 Ре-
шение	 №	 19	 от	 31.01.2008	
г.	на	ОбС	-	Габрово	и	пре-
доставяне	под	наем	на	об-
щински	жилища	от	групата	
„Ведомствени	жилища“,	на	
основание	чл.	27,	ал.	2	от	

НУРУЖННОЖ.
	 19.	Промяна	начина	на	
трайно	 ползване	 на	ПИ	 с	
идентификатор	 87120.38.50	
по	КК	на	с.	Яворец,	общи-
на	Габрово,	от	др.	изоста-
вена	нива	в	селскостопан-
ски,	 горски,	 ведомствен	
път.
	 20.	Промяна	начина	на	
трайно	 ползване	 на	 об-
щински	 поземлен	 имот	
17991.17.507	 по	 кадастрал-
ната	 карта	 на	 с.	 Гръбле-
вци,	община	Габрово.
	 21.	Одобряване	на	под-
робен	 устройствен	 план	
-	 Парцеларен	 план	 (ПУП-
ПП)	за	обект:	„Газоснабдя-
ване	на	Община	Габрово“;	
Подобект	 „Разпределите-
лен	газопровод	извън	гра-
ниците	на	 урбанизираната	
територия	на	с.	Драганов-
ци,	община	Габрово“.
	 22.	 Разрешение	 за	 из-
работване	 на	 Подробен	
устройствен	 план	 (ПУП)	 -	
План	за	 застрояване	 (ПЗ)	
за	 промяна	 предназначе-
ние	 на	 земеделска	 земя	
за	 неземеделски	 нужди	
за	 ПИ	 с	 идентификатор	
14218.333.791	 по	КК	 на	 гр.	
Габрово,	местност	Етъра.

Електроразпределение север ад, разпределителен 
обслужващ център габрово и г. оряховица 

УВЕДОМЯВА	СВОИТЕ	КЛИЕНТИ,	ЧЕ: 
 на 12.06.2019 г. от 08:30 до 17:00 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	са	въз-
можни	 смущения	 на	 електрозахранването	 в	 района	
на	община	Габрово:	с.	Новаковци	(част	от	абонатите,	
захранени	от	ТП	1	Драгановци).
 на12.06.2019г.от09:00до10:00ч.поради	 из-
вършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	
смущения	на	електрозахранването	в	района	на	общи-
на	Габрово:	с.	Яворец,	с.	Драгановци,	с.	Драгиевци,	
с.	 Новаковци,	 с.	 Гъбене,	 с.	 Камещица,	 с.	 Музга,	 с.	
Смиловци,	с.	Борското,	с.	Дебел	дял.	Община	Севли-
ево:	с.	Батошево	(махала	Дип),	с.	Кастел,	гр.	Севли-
ево	–	м-ст	„Шарбана“,	местност	Севлиевски	лозя,	ул.	
„Габровско	шосе“.
 на11.06.2019г.от08:30до17:00ч.поради	 из-
вършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	
смущения	на	електрозахранването	в	района	на	общи-
на	Габрово:	с.	Яворец	(част	от	абонатите,	захранени	
от	ТП	1).	
	 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.

 

 На	 29	 май	 2019	 г.	 от	 16,30	 часа	 в	 ХГ	 „Христо	
Цокев”	 ще	 се	 проведе	 тържествена	 церемония	 по	
връчване	 на	 удостоверения	 и	 грамоти	 на	 ученици	 и	
техните	учители,	ръководители	и	треньори,	вписани	
в	Почетната	книга	на	Габрово	

„Дарования и постижения” 

за	постигнати	успехи	през	учебната	2018/2019	година

	 Ще	се	радваме	да	споделим	с	Вас	постиженията	
на	габровските	ученици	и	учители!

Община	Габрово

БлагодарносТ
 
 Напоследък	пресата	ни	отблъсква	със	съобщения	за	измами,	убийства,	краж-
би	и	всевъзможни	насилия.	Винаги	ги	е	имало.	Нищо	ново	под	слънцето.
	 Но	има	и	добри	хора.	И	ще	ги	има	и	след	нас.	За	тях	искаме	да	четем	и	слу-
шаме.	С	преизпълнено	от	радост	и	щастие	сърце	ви	разказвам	за	едни	от	тях.
	 Аз	съм	пенсионерка.	Една	от	многото	–	ранима	и	чувствителна.	Наскоро	след	
пазаруване	приседнах	на	пейка,	пооправяйки	покупките	си	в	сака.	Бавно	станах	
и	се	прибрах	вкъщи.	Скоро	звънецът	на	вратата	иззвъня	и	какво	беше	голямото	
ми	учудване,	когато	отсреща	съседка	от	другия	вход	ми	каза,	че	нейни	познати	
току-що	й	се	обадили,	че	са	намерили	портмонето	ми	на	пейката	в	парка,	където	
бях	седнала.	От	документа	вътре	разбрали	коя	съм	и	къде	живея.	
	 Обадили	се	на	съседката	Галина	Банковска	да	ме	предупреди	да	не	се	тре-
вожа.	Толкова	се	зарадвах!	Многократно	й	благодаря!	Зачаках	истинските	герои	
да	дойдат.	Привечер	в	дома	ми	позвъни	възрастен	мъж	и	след	като	ме	поразпита	
малко,	ми	върна	портмонето	и	личната	карта.	Всичко	беше	непокътнато.	
	 Човекът	се	оказа	баща	на	Валентина	Колева,	която	седнала	на	същата	пейка	
след	мен.	Била	там	със	своя	гостенка	и	приятелка	от	София	–	Даниела	Шемелие-
ва.
	 Какво	да	кажа?	Всички	думи	са	малко	и	слаби,	за	да	изразят	моята	благодар-
ност.	Това	са	прекрасни	хора,	богати	душевно,	добри	и	скромни.	Благодаря	ви,	
мили	хора!	От	цялото	си	сърце	ви	благодаря!	Извършихте	едно	добро	и	благород-
но	дело!	И	не	толкова	за	парите	–	парите	на	пенсионера	в	България	са	смешно	
малко	винаги!	Самият	ви	жест	заслужава	голяма	похвала.
	 Няма	да	се	свършат	добрите	и	благородни	хора	у	нас.	Само	благодарение	на	
тях	България	я	има	толкова	много	години!	И	ще	я	има!	Благодаря	ви	още	веднъж,	
мили	хора!

тинка ставрева

продължава от стр. 1
Това	е	една	от	най-модер-
ните,	убедена	съм	не	само	
в	Габрово,	училищна	сгра-
да.	 Пожелавам	 ви	 много	
да	обичате	родителите	си,	
учителите	 си,	 училището,	
да	пазите	това,	което	има-
те“.
	 	 	 „За	 нас,	 хората,	 които	
се	 занимаваме	 с	 финан-
сирането	 и	 изпълнение-
то	 на	 тези	 проекти,	 няма	
нищо	 по-хубаво	 да	 видим	
децата	 да	 се	 усмихват	 и	
да	 се	 чувстват	 щастливи,	
че	 учат	 в	 едно	 обновено	
училище,	с	невероятни	ус-
ловия.	Тук	те	могат	да	по-
казват	 своите	 знания,	 за	
да	 се	 гордеят	 родителите	
им.	 Много	 се	 радвам,	 че	
днес	съм	в	Габрово,	защо-
то	това	е	моят	роден	град,	
учила	 съм	 в	 едно	 от	 тези	
училища.	 Навремето	 да-
леч	нямахме	тези	условия	
като	 сега.	 Оттук	 нататък,	
скъпи	деца,	ще	можете	да	
показвате	своя	потенциал,	
като	 се	 възползвате	 от	
възможностите,	 които	сме	
осигурили.	 Всичко	 това	 е	
постигнато	 с	 европейски	
средства.	 Пожелавам	 ви	
успешно	 завършване	 на	
учебната	 година,	 красиво	
лято	 и	 мечтайте.	 Защото	
вие	 сте	 толкова	 големи,	
колкото	са	големи	мечтите	
ви“,	 каза	 в	 приветствено-
то	си	слово	зам.-министър	
Николова.
	 Сградите	на	двете	учи-

лища	 са	 топлоизолирани,	
изградено	 е	 видеонаблю-
дение	и	са	подменени	ин-
сталациите.	 Умна	 система	
за	 енергиен	 мениджмънт	
следи	 потреблението	 на	
енергия.	 Мерките	 в	 ОУ	
„Св.	 св.	 Кирил	 и	 Мето-
дий“	 са	 в	 концепцията	 на	
сградите	 с	 почти	 нулево	
енергийно	потребление.

	 Ремонтирани	 са	 ка-
бинетите,	 физкултурните	
салони	 и	 дворните	 пло-
щи,	 изградени	 са	 мулти-
функционални	 площадки	
за	 спортуване.	 Учениците	
разполагат	 с	 кътове	 за	
отдих,	интерактивни	дъски,	
модерни	чинове	и	столове.
					В	училище	„Васил	Лев-
ски“	 гостите	 присъстваха	

на	 открит	 урок	 на	 децата	
от	 четвърти	 клас,	 в	 който	
те	умело	използваха	инте-
рактивна	дъска.
	 Кметът	и	зам.-министъ-
рът	посадиха	японска	виш-
на	 в	 двора	 на	 началното	
училище.
						И	в	двете	училища	де-
цата	 пяха,	 танцуваха,	 за-
бавляваха	 се.	 И	 на	 двете	

училища	Общината	подари	
огромни	 торти	 с	 лика	 на	
учебното	 заведение	 върху	
тях.	Децата	с	удоволствие	
похапнаха	от	лакомствата.
 На снимките: Открит 
урок в училище „Васил Лев-
ски“, вдясно - кметът на Об-
щина Габрово Таня Христова 
поздравява децата преди да 
им подари огромни торти.

Оòкрèха двå рåмîíòèраíè учèлèща ñ 4 мèлèîíа 
åврîпåйñкè ñрåдñòва è 700 хèл. îò Оáщèíа Гаáрîвî

Дíåвåí рåд за заñåдаíèåòî íа Оáщèíñкè ñъвåò – Гаáрîвî
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ЖеНиНа деНЧева
 
	 Какво	 става	 с	 проек-
та	за	превръщане	на	кре-
постта	Градище	в	атракти-
вен	 туристически	 обект?	
В	 бюджета	 не	 бяха	 пред-
видени	 средства	 поне	 за	
частичен	 ремонт	 на	 пътя	
от	 изхода	 на	 Габрово,	 кв.	
Лъката,	 от	 ул.	 „Градище“	
горе	до	местността	Гради-
ще.	 След	 зимата	 се	 поя-
виха	 доста	 големи	 дупки,	
неравности,	 не	 е	 много	
приятно	 да	 се	 пътува	 с	
автомобил	 там.	 Мисли	 ли	
се	 нещо	 за	 подобряване	
на	 тази	 инфраструктура?,	
пита	 общинският	 съветник	
от	БСП	Николай	Григоров.
	 В	 отговора	 на	 кмета	
Таня	 Христова	 се	 казва:	
„В	съответствие	с	намере-
нията	 на	 Община	 Габрово	
и	Областна	администрация	
-	Габрово	за	социализира-
не	на	недвижима	културна	
ценност	в	м.	Градище	като	
ранновизантийска	 крепост	
през	 2015	 г.	 бяха	 пред-

приети	 първите	 стъпки.	 В	
изпълнение	на	заповед	на	
министъра	на	културата	за	
определяне	 на	 режими	 и	
промяна	на	категорията	на	
недвижима	 културна	 цен-
ност	 Късноантична	 и	 ран-
новизантийска	крепост,	на	
основание	 на	 постъпило	
искане	от	Областния	упра-
вител,	 междуведомствена	
комисия,	 след	 посещение	
на	 място,	 изготви	 прото-
кол	 за	 регистрацията	 на	
същата	 с	 категория	 „на-
ционално	 значение“	 по	
Закона	 за	 културното	 на-
следство.	 РИМ	 -	 Габрово	
извърши	 геодезично	 зас-
немане	 и	 осигури	 сред-
ства	 за	 междуведомстве-
ната	 комисия.	 Впослед-
ствие,	обаче,	се	оказа,	че	
на	 Специализирания	 меж-
дуведомствен	 съвет	 към	
министъра	 на	 културата	
от	представителите	на	На-
ционалния	институт	за	не-
движимо	културно	наслед-
ство	 не	 е	 представен	 из-
цяло	 попълнен	 последния	

изискуем	 документ	 -	 фиш	
№	 4.	 Вследствие	 на	 това	
за	 пръв	 път	 бяха	 опреде-
лени	 граници	 на	 недви-
жимата	 културна	 ценност	
и	 режими	 на	 опазване,	
като	 защитената	 терито-
рия	нарасна	двойно	-	62,3	
дка,	но	остана	с	категория	
„Местно	значение“.	
	 С	цел	промяна	на	това	
положение	 през	 2017	 г.	 и	
2018	 г.	 Община	 Габрово	
финансира	 теренни	 архе-
ологически	 проучвания	 на	
обекта,	 които	 бяха	 ръко-
водени	 от	 проф.	 Казимир	
Попконстантинов	 и	 доц.	
Росина	 Костова	 от	 ВТУ.	
През	 декември	 2017	 г.	
Областна	 администрация	
изпрати	 писмо	 до	 Минис-
терството	 на	 културата	
за	 промяна	 на	 статута	 на	
НКЦ	„Градище“.
	 През	 април	 2019	 г.	
РИМ	-	Габрово	подаде	за-
явление	 за	 предоставяне	
на	целева	финансова	под-
крепа	 за	 теренни	 архе-
ологически	 проучвания	 и	

теренна	 консервация	 на	
обект	 „Късноантична	 и	
ранновизантийска	 крепост	
в	 местността	 Градище“.	То	
вече	е	включено	в	списъка	
на	институциите	от	страна-
та,	 кандидатствали	 в	 тази	
сесия,	и	до	края	на	май	се	
очаква	 публикуването	 на	
одобрените	 кандидати	 и	
отпуснатото	финансиране.
	 Община	 Габрово,	 съв-
местно	 с	 Областна	 адми-
нистрация,	 ще	 продължи	
своите	усилия	за	развитие	
на	 Градище	 като	 недви-
жима	 културна	 ценност,	
включваща	 терени	 дър-
жавна,	частна	и	общинска	
собственост,	 включително	
обект	със	стопанско	пред-
назначение,	 което	 прави	
казуса	 сложен	 от	 юриди-
ческа	и	фактическа	гледна	
точка.	 В	 рамките	 на	 теку-
щия	 ремонт	 на	 уличната	
мрежа	на	Габрово	за	2019	
г.	 ще	 бъдат	 ремонтирани	
най-проблемните	 участъци	
на	 пътя	 към	 парк	 Гради-
ще“.

тихомир Църов

	 По	 покана	 на	 Минис-
терство	на	културата	и	ту-
ризма,	Комисията	за	ЮНЕ-
СКО	на	Китай	и	кмета	на	
Уейфанг	 Габрово	 предста-
ви	страната	ни	в	мащабни	
форуми,	посветени	на	кул-
турата,	 творчески	 пости-
жения,	 дизайна,	 занаяти-
те	 и	 народните	 изкуства,	
проведени	 в	 средата	 на	
април	в	градовете	Уейфанг	
(провинция	Шандонг)	и	Су-
джоу	 (провинция	 Дзянсу). 
	 В	 световния	 форум	 в	
Суджоу	 се	 включиха	 Ве-
лимира	Христова	от	Турис-
тическия	 информационен	
център	 и	 проф.	 д-р	 Свет-
ла	 Димитрова,	 директор	

на	 музей	 „Етър“.	 Габрово	
е	 единственото	 населено	
място	в	България,	към	кое-
то	 е	отправена	покана	 за	
участие.	
	 По	 този	 начин	 се	 от-
чита	 ролята	 му	 за	 опаз-
ване	 на	 занаятите	 и	
създаване	 на	 среда	 за	
тяхното	 развитие.	 Вели-
мира	 Христова	 акцентира	
в	 презентацията	 си	 вър-
ху	 връзката	 между	 за-
наятите	 и	 младите	 хора. 
	 „Опитах	 се	 да	 предам	
пулса	 на	 града,	 как	 мла-
дите	 хора	 биват	 прово-
кирани	 да	 станат	 част	 от	
процесите	 по	 опазване	
на	 културното	 ни	 наслед-
ство.	 Голяма	 част	 от	 на-
шия	 разказ	 беше	 свър-

зана	 с	 музей	 „Етър“,	 кое-
то	 е	 съвсем	 естествено.	
Това	 е	 мястото,	 в	 което	
активно	 се	работи	 с	мла-
да	 публика,	 но	 не	 само“,	
каза	 Велимира	 Христова. 
	 По	 време	 на	 конфе-
ренцията	 в	Суджоу	 тя	 ак-
центира	 и	 върху	 прочу-
тия	Карнавал	в	Габрово	и	
другите	 институции,	 които	
имат	 значителен	 принос	
в	 запазването	 и	 утвър-
ждаването	 на	 култура-
та	 –	 Музей	 на	 хумора	 и	
сатирата,	 Боженци	 и	 др. 
	 Велимира	 Христова	
споделя,	 че	 е	 излъчен	 и	
филм	 за	 Габрово	 –	 „При-
ключение	с	усмивка“,	кой-
то	представя	столицата	на	
хумора	и	сатирата	в	един	

много	 широк	 спектър.	 
	 „Изборът	 дали	 да	 го-
вориш	 на	 конференция-
та	 или	 да	 си	 слушател	
беше	 свободен.	 Ние	 ня-
маше	как	да	допуснем	да	
не	 споделим	 колко	 инте-
ресно	 място	 е	 Габрово	
пред	 аудитория	 на	 толко-
ва	 високо	 ниво“,	 комен-
тира	 Велимира	 Христова. 
	 „Нямаше	 китаец,	 на	
когото	 да	 кажа,	 че	 съм	
от	 България	 и	 той	 да	 се	
чуди:	 „Къде	е	 това?“	Пре-
зентацията	 на	 Велимира	
Христова	 предизвика	 ин-
терес	 сред	 участниците,	
те	 си	 водеха	 записки	 от	
казаното	и	видяното“,	това	
е	 направило	 впечатле-
ние	 на	 другия	 участник	

в	 конференцията	 -	 проф.	
д-р	 Светла	 Димитрова. 
	 Проф.	Димитрова	смя-
та,	 че	 участието	 на	 га-
бровската	 делегация	 в	
конференцията	е	изключи-
телно	важно.	
	 Опитът	 от	 Китай	 дава	
възможности	 за	 нови	 по-
соки	 на	 развитие	 на	 му-
зейното	 дело	 в	 България,	
а	 Габрово	 може	 да	 има	
водеща	 роля.	 Културата	
е	 източник	 на	 приходи,	 а	
при	 посещението	 в	Китай	
видяхме	 добри	 практики,	
запознахме	се	с	майстори	
в	 различни	 занаяти,	 със	
специалисти	 по	 дизайн,	
които	да	предадат	на	иде-
ите	на	занаятчиите	съвре-
менно	звучене.

 - какво представля-
васъветътнадецатакъм
Държавната агенция за
закриланадететоикакво
е усещането да предста-
вляваш цялата габровска
област на едно високо
място?
	 -	 Преди	 16	 години	 в	
България	се	създава	Съвет	
на	децата.	Той	е	консулта-
тивен	 орган	 към	 Държав-
ната	 агенция	 за	 закрила	
на	детето	и	има	за	цел	да	
представя	детската	гледна	
точка	 по	 въпроси,	 засяга-
щи	 правото	 на	 децата	 на	
защита,	 развитие	 и	 учас-
тие	в	живота	на	общество-
то.	
	 Съветът	 включва	 по	
един	 представител	 на	
децата	 от	 всяка	 област	
в	 страната	 и	 дава	 въз-
можност	за	пряк	диалог	с	
всички	 деца	 на	 България.	
Откакто	съм	в	него,	винаги	
съм	 осъзнавала	 отговор-
ността	 на	 това	 да	 пред-
ставлявам	 толкова	 много	

деца,	 техните	 интереси,	
идеи	 и	 позиции,	 но	 ще	
призная,	че	за	мен	това	е	
голяма	чест	и	аз	благода-
ря	за	доверието.
 - какво най-важно се
случипрезтезидвегоди-
нивсъветанадецата?
	 -	 Съветът	 на	 децата	
постоянно	 участва	 в	меж-
дународни	 и	 национални	
конференции	 по	 въпроси	
на	 децата	 и	 не	 спираме	
да	си	партнираме	с	мест-
ните	 детски	 и	 младежки	
съвети,	с	училищата,	с	ре-
гионалните	 управления	 по	
образование,	 с	 отделите	
за	 закрила	 на	 детето,	 с	
младежки	домове,	центро-
ве	 за	 работа	 с	 децата	 и	
с	 други	 неправителстве-
ни	 организации.	 Съветът	
на	децата	е	инициатор	за	
създаване	 в	 общините	 на	
младежки	 съвети,	 освен	
това	 организира	 концерти	
за	 Деня	 на	 детето,	 про-
жекции	 на	 образователни	
филми	 за	 дигитална	 гра-

мотност,	по	здравно	обра-
зование,	за	насилието	над	
деца	 и	 от	 деца,	 за	 функ-
ционирането	на	Национал-
ната	 телефонна	 линия	 116	
111	и	др.
 - какво искат децата
на България по отноше-
ние защитата на техните
права?
	 -	 Искаме	 по-голяма	
гласност	и	сериозно	отно-
шение	към	предложенията	
и	 идеите	 ни	 по	 проблеми	
на	сигурността	в	училище,	
вкъщи,	навън	и	в	интернет	

пространството.
 - как расте една тий-
нейджъркавмалко град-
чекатоДряново?каквоя
радваикаквонейдости-
га?
	 -	 Въпреки	 че	 живея	
в	 малкото	 Дряново,	 съм	
човек	 с	 много	 забързано	
и	емоционално	ежедневие.	
И	 си	 имам	 своя	 среда,	
мечти,	 свои	 победи…	 и	
разочарования,	 разбира	
се.	Мисля,	че	не	населено-
то	място	поставя	граници-
те	на	нашите	възможности	

и	стремежи,	а	самите	ние.
	 Тук	 ме	 радват	 мно-
го	 неща	 -	 подкрепата	 на	
семейството	 ми,	 добрите	
хора,	 красивата	 природа.	
Онова,	 което	 ми	 се	 иска	
и	 полагам	 усилия	 да	 се	
случи,	 е	 младите	 хора	 да	
получават	 по-силна	 под-
крепа	за	добрите	си	идеи.	
Мисля,	 че	 създаването	 на	
Младежки	 съвет	 в	 Дряно-
во,	като	консултативен	ор-
ган	към	Общината,	е	крач-
ка	към	това.	Ние,	децата	и	
тийнейджърите,	също	има-
ме	 какво	 да	 кажем,	 стига	
да	има	кой	да	ни	пита.	
 -къмкаквосестреми
едно 17-годишно моми-
че?накъдегледа?
	 -	 Все	 още	 погледът	
ми	 няма	 определена	 про-
фесионална	 насока,	 но	 е	
устремен	 към	 постоянно	
развитие,	 трупане	 на	 зна-
ния,	 умения	 и	 опит	 -	 с	
надеждата	 след	 време	 да	
сбъдна	мечтите	си.	
 -Презтазиучебнаго-
дина сте носител на сти-
пендията „архимандрит
Максимрайкович“наоб-
щина Дряново за постиг-
нати учебни успехи и за
активност в социалната
среда.
	 -	Щастлива	съм,	че	ми	
бе	 присъдена	 стипендия-
та	 „Архимандрит	 Максим	
Райкович“,	 защото	 тя	 ме	
стимулира	да	се	развивам,	
да	надграждам	знанията	и	
уменията	си.	
	 Благодарна	 съм,	 че	

Община	 Дряново	 ми	 я	
връчи,	 защото	 така	 имам	
възможност	 да	 осъществя	
една	моя	голяма	мечта.	
 - отдавна свирите на
класическа китара – как
ви променя музиката?
какво бихте казали на
другите тийнейджъри за
изкуството?
	 -	 През	 годините	 съм	
посещавала	 класове	 по	
танци,	 пеене,	 приложни	
изкуства.	 И	 до	 днес	 съм	
в	класа	по	класическа	ки-
тара	 към	 Народно	 чита-
лище	 „Развитие“	 в	 Дряно-
во,	 защото	за	мен	 това	е	
инструментът	 на	 любовта,	
който	 истински	 докосва	
сърцето	 ми.	 И	 благода-
рение	 на	 невероятния	 ми	
преподавател	 Радослав	
Талев	 усетих	 вълшебната	
му	сила.	От	изкуството	се	
уча	и	преоткривам	себе	си	
и	бих	насърчила	и	другите	
да	го	правят.	
 - как се расте в се-
мействосредкнигииза-
кони?
	 -	 И	 двамата	 ми	 ро-
дители	 са	 с	 юридическо	
образование	 –	 и	 това	 ме	
амбицира	и	аз	да	се	раз-
вивам.	 Те	 ме	 разбират	 и	
подкрепят,	 но	 и	 изискват	
от	 мен	 -	 отговорност,	 по-
стоянство,	 трудолюбие.	
Раста	 в	 среда,	 заредена	
с	 любов	 и	 положителни	
чувства,	 и	 затова	 искам	
да	благодаря	от	страници-
те	 на	 вестника	 на	 моето	
семейство	 за	 любовта	 и	

подкрепата.	
	 А	вълшебството	на	кни-
гите	винаги	е	присъствало	
и	ще	присъства	в	моя	жи-
вот.	 Там	 помъдрявам,	 там	
си	почивам,	там	мечтая.	В	
момента	чета	една	книга	-	
„Проницателят“	 на	 Андрю	
Матюс,	и	тя	ме	окуражава	
да	вярвам	в	себе	си	и	ме	
учи	 как	 да	 преодолявам	
трудностите.	
 -на24майбяхте за-
кичена с лентата „отлич-
ник“.каквоедасиученик
днес?
	 -	 За	 мен	 е	 важно	 да	
знам	 и	 да	 мога,	 затова	
полагам	 сериозни	 усилия	
в	 училище	 и	 всеки	 успех	
ме	 радва.	 Училището	 за	
мен	 винаги	 ще	 има	 кра-
сиво	 лице,	 защото	 в	 него	
всички	 отваряме	 очи	 за	
света.	 Благодаря	 на	 моя	
класен	 ръководител	 Иван-
ка	Рашкова	и	на	всичките	
ми	преподаватели	 за	 зна-
нията	и	топлината.	
 - какво е посланието
на аврора славова към
тези, от които зависи
съдбата на българските
деца?
	 -	Искам	да	им	кажа,	че	
талантливите	 деца	 трябва	
бъдат	 откривани,	 забеляз-
вани,	 подкрепяни	 и	 поощ-
рявани	 още	 от	 най-ранна	
възраст.	 Те	 са	 истинско	
национално	 богатство	 и	
затова	е	нужна	съпричаст-
ност	 към	 желанието	 им	
да	се	развиват	и	да	бъдат	
полезни.	

Аврîра Славîва: “Младèòå òряáва да пîлучавамå 
пî-ñèлíа пîдкрåпа, кîãаòî èмамå дîáрè èдåè”

румяНа стаНЧева

 Аврора Вячеслав Славова е родена през 2001 г. в Габрово. 
Живее и учи в Дряново - в СУ „Максим Райкови“, единадесети 
клас, профил Природоматематически, специалност „Инфор-
мационни технологии“. От четири години е председател на 
класа и член на Ученическия съвет в училище.
 За учебната 2018-2019 година е удостоена със стипен-
дията „Архимандрит Максим Райкович” на Община Дряново, 
която се присъжда за постигнати успехи в учението и ак-
тивна дейност в социалната среда. 
 От 2017 година е представител за Габровска област в 
Съвета на децата, който е консултативен орган към Дър-
жавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Нèкîлай Грèãîрîв: “Щå ñå прåвърíå лè Градèщå в аòракòèвåí òурèñòèчåñкè îáåкò?”

 Двама млади - Деси и Румен, са качили снимка от Градище в блог, който показва красиви-
те места в България чрез снимки

Вåлèмèра Õрèñòîва è прîф. Дèмèòрîва пîказаха връзкаòа 
мåжду младèòå хîра è òрадèцèîííèòå заíаяòè íа фîрум в Кèòай



4 29 май 2019 г.

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, 11]

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, 29]
рЕсТоранТ Търси готвач 
или салатиер. Телефон за 
връзка: 0878/30-97-79. 
[22, 20]
„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, 15]

„диМас“ ад Търси 
да назначи шофьо-
ри на ТоВарЕн аВТо-
МоБил. Възнагражде-
ние - 1200 лв. За по-
вече информация: тел. 
0885/803-330. [11, 7]

БЕнзиносТанция и 
газстанция „Йоана“ тър-
си да назначи служител, 
обслужващ бензиностан-
ция. Телефон за контакти: 
0886/010-003,0884/976-
952. [20, 17]
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, 11]
Млад чоВЕк с желание 
за работа в кухня, може 
и без опит, за събота и 
неделя, денем, търси тел. 
0877/22-53-22. [11, 11]
заВЕдЕниЕ Търси готвач. 
Справки на тел. 0899/962-
124. [13, 10]
МЕхана „гаБъра“ търси 
сервитьори. Справки на 
тел. 0897/974-704. [22, 16]
сТроиТЕлни раБоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [11, 10]
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, 
10]

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, 10]
Магазин за хранител-
ни стоки търси да назна-
чи продавач-консултант 
със стаж по професията. 
Справки на тел. 0897/954-
247. [23, 10]
фирМа Търси завар-
чик дългосрочно. 900 лв. 
стартово. Справки на тел. 
0888/366-270. [5, 5]
„сТоМано и металоо-
бработване Габрово“ ООД 
- Габрово, ул. „Индустри-
ална“ 36, търси: 1. ЗАВАР-
ЧИЦИ на метални изделия, 
които работят с СО, може-
щи да разчитат технически 
чертежи. 2. мОТОКАРИСТ 
- основно, и допълнител-
но съвместяващ работа с 
лентонарезна машина и ъг-
лошлайф. Фирмата предла-
га отлично заплащане, съ-
временни условия на труд, 
възможност за постоянна 
работа и професионално 
развитие. За контакт: smg.
berova@yahoo.com, тел. 
0892/470-928 - Пепа Бе-
рова. [12, 6]

фирМа Търси счЕТо-
ВодиТЕл на посТо-
янЕн ТрудоВ дого-
Вор. Справки на тел. 
0888/73-15-21. [10, 1]

шиВачки с опит се наби-
рат на тел. 0895/442-887, 
0899/540-972. [22, 11]
„озЕкс” Търси да назна-
чи шивачки. Справки на 
тел. 066/804-421. [8, 6]
„МЕБЕли пЕТроВ“ търси 
да назначи складов работ-
ник. Справки: в магазина 
на гарата. [6, 5]фирМа 
Търси работници за ле-
ярна. Осигурен транспорт. 
Справки на тел. 0676/7-
22-00. [13, 7]
раБоТник за производ-
ство на пластмасови де-
тайли, може пенсионер, се 
търси на тел. 0888/14-03-
06. [11, 7]
каМЕриЕрка за почив-
на станция в Свети Влас. 
Телефон за контакт: 
0878/484-984. [3, 3]
БасЕйн ТрЕндафила 
търси да назначи спасител 
и чистачка. Справки на 
тел. 0883/27-77-70. [11, 
6]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
работник за скара. Справ-
ки на тел. 0887/90-70-32. 
[13, 6]
фирМа за производство 
на пластмаси търси за 
работа на смени: машин-
ни оператори (позицията 
е подходяща за жени), 
общи работници, машинен 
оператор (гранулатор). За 
информация: тел. 0884/22-
99-20. [11, 4]

сТолъТ под Общи-
на Габрово търси готвач. 
Справки на тел. 0894/63-
23-67. [6, 6]
рЕсТоранТ В центъра тър-
си сервитьори и миячка. 
Справки на тел. 0883/50-
19-86. [6, 6]
шофьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [11, 6]
продаВач с компютърна 
грамотност се търси на 
тел. 0896/640-415. [3, 3]
заВЕдЕниЕ Търси сер-
витьорка. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [22, 6]
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вач, помощник-готвач за 
работа на смени, може 
само за събота и неделя. 
Справки на тел. 0876/46-
36-27. [22, 6]
спЕшно раБоТа в Гер-
мания - 00491630059397. 
[5, 5]
„БожЕнско ханчЕ“ - с. 
Боженци търси жена за 
работа - може и пенси-
онерка - справки на тел. 
0894/764-706 [8, 5]
Малка краВЕфЕрМа тър-
си работник - справки на 
тел. 0876/415-480. [5, 5]
Магазин „Happy bug“ 
търси продавач-консултант 
на 8-часов работен ден. 
За контакт тел. 0876/262-
585. [7, 5]
МЕхана „фЕнЕриТЕ“ тър-
си да назначи ГОТВАЧ - то-
пла кухня, и СЕРВИТЬОРКА.  
Справки на тел. 0896/606-
870. [13, 5]
БагЕрисТ на комбиниран 
багер с опит се търси на 
тел. 0894/353-586 [6, 4]
раБоТници с ТЕЛК до 
60-62 г. - 0898/801-009 
[4, 4]

пЕнсионЕрка за нощно 
обслужване на болна жена 
се търси на тел. 0887/361-
876 [11, 4]
Млада, оТгоВорна и 
инициативна жена до чети-
ридесет години за работа 
се търси на тел. 0897/850-
905. [5, 3]
хоТЕл „приМа S“ - мест-
ност Узана, търси за лет-
ния сезон камериерка и 
работник кухня (може и 
пенсионери или студенти). 
Справки на тел. 0888/009-
001. [11, 3]
шиВачки, МожЕ и пен-
сионерки, се набират на 
тел. 0888/998-001. [16, 3]
кафЕ „Ванила“ търси по-
мощник-готвач (помощник-
кухня) с опит, може и на 
втори трудов договор, и 
барман-сервитьор. Справ-
ки на тел. 0882/151-516. 
[3, 2]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [28, 3]
ТЕспоМ ад търси да на-
значи: СТРУГАРИ, ШЛО-
СЕР-мОНТЬОРИ, ОПЕРА-
ТОРИ и НАСТРОЙЧИЦИ на 
ЦПУ; РАЗКРОЙЧИК (газов 
разкрой); РАЗКРОЙЧИК 
лазерно рязане; ФРЕЗИ-
СТИ, БОЯДЖИИ, ТЕРмИСТ, 
ТЕХНОЛОГ - справки:  гр. 
Габрово, ул. „Бодра смяна“ 
1 (до КАТ), тел. 066/801-
673. [11, 2]
ТЕспоМ ад предлага  ра-
бота на ишлеме за СТРУГА-
РИ - справки:  гр. Габрово, 
ул. „Бодра смяна“ 1 (до 
КАТ), тел. 066/801-673. 
[11, 2]

апарТаМЕнТ - 57 кв. м, 
център, се продава на тел. 
0876/68-96-96. [2, 1]
хоТЕл Търси камериерка. 
Справки на тел. 0888/383-
125. [6, 2]
фирМа Търси шофьор-
дистрибутор на минерал-
на вода. Справки на тел. 
0887/875-652, от 09.00-
10.00 часа. [11, 1]
фирМа Търси работник 
за шприцавтомати. Справ-
ка от 14 до 18 часа на тел. 
0888/378-036. [4, 2]
продаВач-консулТанТ 
за лавка в близост до 
болницата се търси на тел. 
0879/19-10-66. [5, 2]
сЕрВиТьор/ка оТ 8.30 до 
17.30 часа за битово заве-
дение, може и на 4-часов 
работен ден, се търси на 
тел. 0887/002-030. [11, 2]
шофьор на товарен ав-
томобил, кат. „С+Е“, търси 
да назначи тел. 0896/70-
28-72. [5, 2]
рЕсТоранТ В Китен търси 
да назначи сервитьори и 
помощник-готвачи. Осигу-
рени квартира и храна. 
Добро заплащане. За кон-
такт: тел. 0886/736-968. 
[28, 2]дВаМа оБщи стро-
ителни работници се тър-
сят на тел. 0899/922-476. 
[5, 1]

раБоТа Търси
Търся раБоТа като общ 
работник - тел. 0877/722-
669. [3, 1]

грижа за Болни
и ВъзрасТни
глЕданЕ на болни хора - 
справки на тел. 0988/739-
938. [3, 2]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

работа предлага, търси; продава-купува разни; превози; лекари

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

рЕгисТрация на фирМи и счЕТоВодно оБ-
служВанЕ - справки на тел. 0898/480-821

счЕТоВодни услуги - тел. 0877/633-064. [12, 10]

даВа заЕМ
Бързи крЕдиТи - тел. 
0893/037-316. [13, 7]

лЕкари
д-р гЕорги ТаБакоВ - 
очЕн каБинЕТ - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поставя-
не на меки и твърди кон-
тактни лещи - понеделник 
до петък - от 9 до 18 
ч.; събота и неделя - след 
уговорка на тел. 066/80-
32-37.

психиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, ул. 
„Емануил манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-655. 
ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОС-
ТОВЕРЕНИЯ.
д-р нЕнкоВ - акушЕр-ги-
нЕколог В оБласТна Бол-
ница - гаБроВо. Прегледи 
в Бм Център - Консултативна 
поликлиника: вторник и чет-
въртък - 14.30 - 18.30 ч.; 
петък - 14.30 - 16.30 часа, 
включително ехографска ди-
агностика на гърда и забо-
лявания, свързани с неволно 
изпускане на урина при же-
ната. Тел. 0894/565-056. 

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 със са-
мосвал до 2 тона - тел. 
0886/604-711.

ТранспорТни ус-
луги с Бус до 3.5 
Т - 0.70 лВ./кМ - 
0885/958-700. [30, 
20]

ТранспорТ - 0.45 лв. - 
справки на тел. 0894/00-
40-45. [22, 11]
ТранспорТни услуги 
до 2 тона каросерия - 
тел. 0896/82-81-47. [22, 
8]
ТранспорТ с бус 
- спръвки на тел. 
0879/080-862. [11, 8]
ТранспорТ до един тон 
- тел. 0899/64-54-43. 
[11, 2]

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

доМашни люБиМци
кучЕнца йоркширски 
териери (йорки) се прода-
ват на тел. 0898/366-255. 
[13, 13]
подаряВаМ коТЕТа - 
тел. 0899/815-026. [8, 6]
коТЕнца с хигиенни на-
вици, на 3 месеца, пода-
рява тел. 0896/630-387. 
красиВи коТЕнца пода-
рява - тел. 066/870-468. 

Търси
изгуБЕн чЕрЕн персий-
ски котарак със зелени 
очи, Джако, в района на 
Соколски манастир. ГО-
ЛЯмО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ! 
0895/066-449, 0898/316-
806 [11, 2]
Търся учиТЕл (дресьор) 
на куче за елементарни 
навици. 0888/587-816 [3, 3]

продаВа Машини
пръскачка - лозова, 
медна се продава на тел. 
0887/714-016 [5, 5]

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, 4]

продаВа оБзаВЕжданЕ
БаТуТ до 150 кг, диа-
метър - 3 метра, нов, се 
продава на тел. 0885/292-
488. [11, 5]
гоТВарски пЕчки - дър-
ва, ток, хладилници, ме-
бели, уреди, казан - 145 
л, се продават на тел. 
0895/720-254. [2, 1]

продаВа разни
пласТМасоВи цис-
ТЕрни - 1 тон - тел. 
0888/942-095. [11, 8]

чугунЕн коТЕл - упо-
требяван, 30 kW, за 200 
лева се продава на тел. 
0878/80-54-60. [11, 8]
ноВи ролкоВи кънки 
„Ну феар“ - бели, за 70 
лева се продават на тел. 
0884/407-903. [3, 3]
фризЕр „зануси“ - 
употребяван, 190 литра, 
вертикален, запазен, ра-
ботещ, изгодно, и пишеща 
руска машина на кирилица 
и латиница „Ромашка“ - 
електрическа, се продават 
на тел. 0888/819-851. [6, 
2]
паВилион  (Будка) - 9 
кв. м, за охрана и дру-
ги, се продава на тел. 
0895/710-934. [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, 12]

жиВоТни продаВа
БрЕМЕнна краВа, поро-
да Жарсе, продава тел. 
0885/883-641. [11, 11]
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0877/739-481. [6, 6]
оВЕн и две шиле-
та се продават на тел. 
0877/983-204. [12, 2]

продаВа Тор
БиоТор оТ калифорний-

ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249. [22, 17]
оБорска Тор - говеж-
да, в чували - 3.30 лв./
бр., с транспорт - тел. 
0878/650-456. [23, 15]

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

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, 
16]
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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.

 ВодораВно: Пролет. моряк. Асуан. Грифова костенурка. 
Татарка. Езуит. Ебен. Нане. Ранд. Небце. Бик. маон. Елини. Тус. 
Богнар (Режо). Айова. Отрова. Пеев (Светослав). Лавина. Кел. 
Ираклий (Флавий). Килим. маскани (Пиетро). Тасос. Лика. Нас. 
Крос. Таван. Яга. Кошер, Роко (Нерео). „АИК“. Седан. Кавала. 
Ра. Хараре. Джоб. Ролка. мил (Пиер). Офенбах (Жак). Следа. 
Таверна. Изток. Асен. Тапа. Гана. Фрахт. Син. Пеон. Риман 
(Бернхард). Нар. Ковънтри. майонеза. Валери. Илиан. Дирек. 
 оТВЕсно: Органистка. Граматика. Ортак. Ресна. Риванол. 
Юлиан. Болка. Салеп. Ве. Ефремов (Кирил). Аскер. Рапър. Оток. 
Агаин (минчо). „Одеон“. Ени. Варон (марк). Рикша. Фагот. Яма. 
Анапа. Ренде. Анри. „Окен“. Ректор. Жнин. „Ил“. Грозде. ЕЛАС. 
Кобзар. Ясу. Лавис. Рабат. Има. Актиний. Йотов (Велко). Хофман 
(Дъстин). Етенол. Сакар. Край. Хан. Бивак. Волос. Анод. Суец. 
Авила. Аллах. Ни. Гурбет. Илина. Кестнер (Ерих). Аке (Юхан Ак-
сел Густав). Умник. Ираде. Азе. Ананас. Аманка. Анорак. 

отговори на сканди от бр. 99, вторник

Верни отговори на 
теста от бр. 96

1 11.05.1859г., Тодор Бурмов
2 Неофит Рилски
3 Анастасия Тошева
4 Тодор Бурмов
5 Иван Гюзелев
6 Райчо Каролев
7 Даскал Цвятко Самарджиев
8 Даскал Никола Стефанов
9 Косьо Рачев
10 Илия Габровски
11 Учителите Стоян михай-
ловски и Панайот Пипков

ясноВидсТВо
изВЕсТнияТ ходжа 
предсказва бъдещето, 
разваля магии, събира 
разделени, лекува боле-
сти. Тел. 0899/38-12-12. 



529 май 2019 г. имоти - продава, купува, под наем, земи, гори; нощувки; уроци; курсове

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

НОВИ ОФЕРТИ ЗА КЪЩИ НА
WWW.GABROVO.HOUSEПАРТАМЕНТИ
2-ст., Брянска, 80 м2,ет. 2/3,за ремонт 51 000 лв
2-ст., Г. бърдо, 62 м2, ет. 8/11, южен, тухлен, за 
ремонт; 43 280 лв
2-ст., Лъката, 6 м2, ет. 2, НС, обз. 42 500 eu
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2,ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 

ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu

3-ст., Варовник, за ремонт, 80м2, ет. 1, над гара-
жи, гараж 28 м2  60 000 лв
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 51 500 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 137 000 лв
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2,етаж от къща, след 
ремонт,газ+гараж+едностаен 39 м2,  157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, с обзавеждане, 
таванска стая, гараж и маза 68 600 лв
3-ст.,Трендафил1,панел, 76 м2, ет.5/5 27 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 66 500 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ 

Ид. център,137м2 ЗП, отст. пр. строеж, за основен 

ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етара, 73м2 ЗП, двор 286м2 11 800 eu
Етара, етаж от къщи, 120м2 ЗП, приземен етаж 48 
м2, 1/2 част от двор 324м2 35 900 eu
Колелото, 2-ет., 306м2 РЗП, 413м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Войново, 2-ет., 142 м2 РЗП, 1078м2 гараж, 
стопанска постройка 80 000 лв
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Драгановци,3 спални+бани,двор 920м2 91 000 лв
Козирог, с плочи, ст. постр., 1385 м2 16 000 eu
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 89 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Борово, 2-ет., РЗП 106 м2, за основен ремонт, 
или събаряне, двор 192 м2 21 200 лв.
Велчевци, 2-ет., РЗП 250 м2, за основен ремонт, 
панорама, двор 539 м2 33 200 лв
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Стойчовци, 130-годишна къща, за реставрация, 
обзаведена  двор 3320 м2 52 200 лв.
Стойчовци, 130-годишна къща, отлична реставра-
ция, обзаведена  двор 2739 м2 172 200 лв
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 139 500 eu
Къща на 3 км от Центъра ,240 м2 РЗП, 3 спални, 

НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 188 000 eu
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 100 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Борово, 192м2, стара сграда 10 600 eu 
Тончевци, 1052м2 8 500 eu
Шенини, 480 м2, с подобрения 20 000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Гачевци, УПИ, 1033 м2, до река 16 200 лв
Войново, УПИ, 949м2, изглед - язовира 16 900 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Борово, УПИ, 503 м2,  16 900 лв
Горни Бакойци, УПИ, 720 м2,  7 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Гайтани, 1176 м2, с проект 12 100 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново,до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг, бунгало, ток, 
вода 17 600 eu
Чехлевци, 1333 м2 + стара къща 11 000 лв
Чехлевци, 812 м2, трифазен ток 6 400 лв
Шести участък, УПИ, 286 м2 32 225 еu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Чехлевци, 500 м2 + бунгало 5 500 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Драгановци, УПИ, 2085 м2, ъглов 17 600 лв
Зелено дърво, 857 м2  договаряне
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu

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

Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок обезщетение

БИЗНЕС ИМОТИ
Производствена сграда 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 139 000 лв
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320 м2 дог.
Сграда, склад и рампа, 587 м2 234 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
Ид. център, нощен клуб 80 м2 39 000 eu
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu

ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Лъката, 2-ст., 1 ет., полуобзаведен, 200 лв
Младост, 2-ст., 3 ет., след ремонт, обз. 360 лв
НТС, офис -65 м2 300 лв
Адм. център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

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

https://paragon-bg.com • https://gabrovo.house

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 ��066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240

28/01/19

3-стаен, Трендафил-1, ул. “Хри-
зантема” 2, ет. 5/5, 76 м2, 
панел, за ремонт 14600 euНU
КУПУВА двустаен център ре-
монтиран на НИСЪК ЕТАЖ 
ПЛАЩА ВЕДНАГА

EДНОСТАЙНИ:
БОКСОНИЕРА В ЦЕНТЪРА ЗАМЕНЯ ЗА ГАРСОНИЕРА
Дядо Дянко, 28м2, монолит, отлична 15 500 лв
Трендафил-1, ет. 5, панел 20 000 лв
Голо бърдо, тухла, 77м2 35 000 лв
Севлиево, 55м2, ет. 1,подходящ за офис 35 000 лв
Ид. център, 47 м2, ново строителство  40 000 лв

ДВУСТАЙНИ:
Център, тухла, ет. 5 (последен) 50 000 лв
Маркотея, ет. 2, тухла, 72м2 35 000 лв
Трендафил-2, панел, уширен, 74м2 45 000 лв
Младост, ет. 4, монолит, 70м2 40 000 лв
Тлъчници, ет. 5, тухла 32 000 лв
Бул. „Априлов“, тухла, ет. 3  45 000 лв
Трявна, ет. 1, 66м2, тухла 25 000 €
Младост, ет. 5, 50 м2, монолит 30 000 лв

ТРИСТАЙНИ:
ул. „Градище“, ет. 1, тухла, 90м2 35 000 €
Колелото, тухла, ет. 6  50 000 лв
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
До ст. „Априлов“, тухла, 74м2, ет. 1 50 000 лв
Борово, тухла, ет. 5, 120м2 35 000 €
Младост, монолит, 83м2, ет. 8 51 000 лв
Трендафил 2, панел, 76 м2, ет. 7  31 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 45 000 €
ИЦ, ново строителство, 123 м2, тухла 65 000 €

КЪЩИ:
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 лв
Музга, ЗП 170м2, 1 дка двор, отлична 45 000 €

Ябълка, двуетажна, 1 дка двор 21 000 лв
Шиваров мост, двуетажна 32 000 лв
Стомонеци, стара къща, 600м2 двор 5 000 лв
Рачевци, 2-ет., ЗП 104м2, 2.5 дка двор 45 000 €
Шиваров мост, ЗП 50м2, двор 265м2 27 000 лв
Сенник, двуетажна, с дюкян, РЗП 130м2 45 000 лв
с. Съботковци, ЗП 80 м2, 2 дка двор 15 000 €
Жълтеш, 2 къщи, РЗП 140м2,830м2 двор 60 000 лв
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв
Музга, двуетажна, масивна РЗП 220м2  35 000 €
„Свищовска“,ет. 2,ЗП 100м2, двор 925м2 25 000 лв
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 6 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
Енев рът, двуетажна, 6 дка двор 12 000 лв
Костадините, ЗП 70м2, 1500м2 двор 14 000 лв
Широк център, двуетажна, с магазин, ЗП 60м2, 
230м2 двор 80 000 лв
Шив. мост, 2-ет., подобрения, РЗП 94м2 65 000 €
Агатово, двуетажна, полумасивна 16 500 лв
Търхово, 2-ет., РЗП 140 м2, 3 дка двор 20 000 лв
Трапесковци, ЗП 70 м2, двор 500 м2 25 000 лв
Банковци, РЗП 74м2, масивна,1.3 дка двор 6 000 €
Яворец, двуетажна, 640 м2 двор 8 500 лв

ДРУГИ:
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
Търговско пом. в Търговска база, 43м2 договаряне
„Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Инд. зона, 1606 м2, 18929 м2 двор 230 000 €
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 6 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, гарсониера, обзаведена 180 лв
Ид. център, тристаен, обзаведен 250 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  60 лв., 80 лв., 100 лв.

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

КУПУВА:
ГАРСОНИЕРА ДО 17 000 ЛВ., ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса до 23 000 лв
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН до 33 000 лв
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово до 5 000 лв
Малка къща, широк център
2-, 3-с та ен в цен тъ ра, гар со ни е ра - цен тъ р 
Гар со ни е ра или двус та ен на Еса
Бок со ни е ра Колелото-Дядо Дянко 
Гар со ни е ра с ТЕЦ; Тух ле на гар со ни е ра
Двус та ен, па не лен, Еса/Младост
3-с та ен, тух лен, в Лъ ка та; Трис та ен тух ла с га раж
2-с та ен, тух ла, Ав то га ра 
2-с та ен/Трис та ен-Ко ле ло то; Двус та ен тух ла 
Гар со ни е ра/двус та ен апар та мент в Лъ ка та
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Тлъчници, 60м2, ет. 3, ново стр. 50 000 лв
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 80м2, ет. 3, тухла 56 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща,130м2, до ключ обз.70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €

Идеален център, Младост - 2-стайни, 3-стайни 
ГАРСОНИЕРИ: 

Бичкиня, панел, ет. 3 28 000 лв
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Младост, 43м2, ПВЦ, панел 32 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Трендафил, PVC, ет. 4, 75м2 45 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140м2, двор 80 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220м2, гараж, двор, 
PVC 45 500 лв
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Хаджицонев мост, етаж, 90м2, двор 20 000 лв
Голо бърдо, къща, 75 м2, гараж 65 000 лв

Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ:

Лоза, 1.6 дка 10 000 лв
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Киевци, 660 м2, УПИ, 110 м2 ЗП 40 000 лв
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Източник, 150м2, 600 м2 двор 65 000 лв
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Трънито,2-ет. къща,60м2 ЗП,1100м2 двор 15 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Гергини, 1500 м2, къща, плевня 19 000 лв
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 400 лв
Голо бърдо, двустаен 200 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119
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моб. 0885/666 636

Вашата обява ще бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде подадена в редакцията 

на „100 вести“ до 16.30 часа. 
 

Цената на обявите е:
• 15	стотинки	на	дума,	
• 30	стотинки	на	дума	-	в	рамка,	
• 40	ст.	на	дума	-	в	рамка	със	сива	подложка
				без	предлози	и	съюзи,	за	едно	отпечатване.	
 Специални	отстъпки	 за	 годишни	обяви,	 ако	
вашата	обява	излиза	през	цялата	година.	При	теку-
щите	обяви	всяка	11-та	е	безплатна.	

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.
къща В село Гъбене, груб 
строеж, по договаряне, 
без посредник, се прода-
ва на тел. 0878/167-772. 
[22, 17]
парцЕл В кв. Велчевци 
и вилен имот в Злате-
вци се продават на тел. 
0899/943-105. [20, 15]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
50 кв. м, кв. младост, 
до СВА, от собстве-
ник, се продава на тел. 
0879/888-388. [19, 15]
апарТаМЕнТ сЕ продава 
или дава под наем на тел. 
0887/265-095. [11, 10]
апарТаМЕнТ на Колело-
то - 72 кв. м, се прода-
ва на тел. 0876/260-258. 
[22, 10]
гараж на Шива-
ра се продава на тел. 
0898/583-772. [11, 5]

ВТори ЕТаж от масивна 
къща - 108 кв. м, продава 
или заменя за гарсоние-
ра - тел. 0887/760-790. 
[12, 9]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по се-
бестойност и договаря-
не се продават на тел. 
0888/447-096. [22, 12]
парцЕл В регулация, 
около 2 дка, село Чавеи, 
почистен, се продава на 
тел. 0896/641-053. [11, 
6]
иМоТ оТ 2 къщи, два де-
кара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 6]
дВуЕТажна къща в 
село Стоевци се прода-
ва на тел. 0884/429-116 
[22, 6]
къща В село Драгие-
вци се продава на тел. 
0884/266-952, 06718/25-
95. [3, 3]
къща В село Кметовци с 
двор 800 кв. м, тухлена, 
стоманобетонна конструк-
ция, РЗП 90 кв. м, ток, 
вода, помощни стопански 
постройки, цена: 54 000 
лв., се продава на тел. 
0886/79-31-45. [4, 2]
гарсониЕра - тухлена, 
за 25 000 лева се прода-
ва на тел. 0894/21-66-30. 
[11, 5]

ЕТаж оТ къща на ул. 
„Свищовска“ за 20 000 
лева се продава на тел. 
0894/21-66-30. [11, 5]
МясТо В село Киевци 
- на южен склон, 2,800 
дка, се продава на тел. 
0876/322-119. [14, 3]
оБзаВЕдЕна къща за 
гости с механа в Боженци 
се продава или отдава 
под наем - справки на 
тел. 0885/333-148. [11, 
5]
гарсониЕра на Еса се 
продава на тел. 0888/20-
11-20. [5, 1]
къща В село Костен-
ковци се продава на тел. 
0895/860-963. [5, 1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- панелен, на Еса се про-
дава на тел. 0887/758-
150. [5, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.

даВа под наЕМ
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [18, 15]
Магазин - 32 кв. м, до 
Общината се дава под 
наем на тел. 0896/266-
311. [11, 8]

БоксониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0879/00-38-
12. [7, 4]
поМЕщЕниЕ сЕ дава 
под наем за офис в топ 
център на Севлиево - 20 
кв. м. Цена по спора-
зумение. Справки на 
тел. 0896/882-862 или 
0896/882-966. [3, 2]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0894/23-24-
25. [3, 3]
оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сгра-
дата на ОББ отдава под 
наем тел. 0888/907-666. 
[22, 2]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
напълно обзаведен, в 
блока над „Лидл“ в мла-
дост се дава под наем на 
тел. 0884/108-155. [3, 2]
жилищЕ под наем в 
идеален център - тел. 
0896/349-417, 066/85-
41-85. [8, 1]
офиси В супер център 
се дават под наем на тел. 
0888/548-089. [12, 2]
апарТаМЕнТи В Габрово 
и Трявна - обзаведени, се 
отдават под наем на тел. 
0897/556-676. [12, 2]
голяМо поМЕщЕниЕ с 
ток, вода и камера - 240 
кв. м, се дава под наем 
на тел. 0894/422-089. [4, 
1]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
до Куклен театър се 
дава под наем на тел. 
0878/809-571. [5, 1]

иМоТи заМЕня
ТухлЕн апарТаМЕнТ се 
заменя за къща на тел. 
0887/621-225. [11, 6]

Търси под наЕМ
фирМа Търси да наеме 
помещение за склад око-
ло 200 кв. м - справки на 
тел. 0887/499-592. [5, 5]
саМосТояТЕлна къща 
с двор за семейство с 
куче и две дворни котки 
в района на Габрово дъл-
госрочно търси под наем 
тел. 0899/753-088. [5, 3]

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, 9]
зЕМЕдЕлски зЕМи в 
цялата страна купува тел. 
0988/869-344, ул. „Ско-
белевска“ 30А. [13, 6]
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 5]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - справки на тел. 0878/515-080. 
[18, 15]

уроци, куроВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.
Мцспос „алфа-МЕТал“ организира курс за първо-
начално обучение на охранители, на база програма 
„минимум“ на мВР. Дати за провеждане 3-6 юни 
2019 г. - цена: 80 лв. За контакти: тел. 066/830-000. 
[6, 5]
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аВТоМоБили продаВа
фолксВагЕн голф Плюс, 
1.9 TDI, 105 к. с., 2007 г., 
цена: 6850 лв., се продава 

на тел. 0886/808-679. [11, 
11]
фиаТ пунТо за 1000 
лв. се продава на тел. 
0887/11-42-52. [6, 6]
рЕно 19 се продава на 
тел. 0898/583-772. [11, 5]
форд ЕскорТ - 1993 г., 
бензин, 600 лв., се прода-
ва на тел. 0887/95-00-88. 
[6, 6]

сиТроЕн 1.6 TDI, гара-
жен, се продава на тел. 
0896/640-415. [3, 3]
кола роВър се прода-
ва на тел. 0888/362-325. 
[11, 2]
рЕно сцЕник, 1.9 DTI, 98 
к. с., климатик, 1998 г., 
цена: 850 лв., се прода-
ва на тел. 0894/687-322. 
[2, 2]

хюндай МаТрикс, 1.5 
СРДИ, 2002 г., платени 
ГТП, Гражданска отговор-
ност, 990 лв., се продава 
на тел. 0898/731-447. [3, 
1]
жигули 2104, в движе-
ние, цена 600 лева, се 
продава на тел. 0884/060- 
090.

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, камиони, 
трактори, ремаркета (може 
и дефектирали) от място 
на най-високи цени се из-
купуват на тел. 0897/429-
374.

аВТоуслуги
аВТоТЕнЕкЕджийски и 
автобояджийски услуги. 

Качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. Тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.

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 от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 15]
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 2]

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, 17]

изМазВанЕ на капаци, 
комини, ремонт на покри-
ви - тел. 0897/390-194. 
[26, 17]
дрЕнажи, подпор-
ни стени, покриви - тел. 
0886/762-434. [26, 17]
напраВа на нови и ре-
монт на стари покриви, 
комини, улуци и др. - тел. 
0882/279-749. [12, 11]
Мазилка, Топлоизола-
ция - тел. 0878/928-538. 
[11, 11]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи и други услуги - 
тел. 0895/295-654. [22, 17]
фирМа изВършВа вся-
какви външни и вътрешни 
ремонти, покриви, бесед-
ки, изолации, бетониране 
и др. Тел. 0877/729-257. 
[6, 5]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийство, хидроизо-
лации - 0879/93-24-34. 
[20, 7]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [11, 6]

груБ сТроЕж, рЕ-
МонТ на покриВи - 
0889/129-755 [33, 4]

изВършВа рЕМонТ на 
покриви, направа на нови, 
улуци, хидроизолации, са-
ниране, дренаж и други – 
0895/810-504. [5, 3]
рЕМонТ на покриви, 
улуци,топлоизолация, дре-
наж и други - 0882/27-97-
49. [10, 3]

подоВи заМазки, бе-
тон, мазилки, шпакловки 
и др. - тел. 0898/672-883. 
[6, 2]
сТроиТЕлна фирМа из-
вършва хидроизолация, 
топлоизолация, направа на 
покриви, тенекеджийски 
услуги, дренажи, подпорни 
стени и вътрешни ремонти 
- 0886/92-69-71. [11, 1]
съБарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [2, 1]
съБарянЕ, почисТВанЕ 
и извозване на строителни 
отпадъци - тел. 0877/72-
92-57. [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.
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650
лЕпЕнЕ на плочки и по-
лагане на замазки - тел. 
0876/790-953. [33, 24]
Топлоизолация, шпак-
лоВка, боядисване - тел. 
0888/167-755. [22, 10]
фаянс, ТЕракоТа, гип-
сокартон, изолации - тел. 
0896/828-147. [22, 8]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боя, вътрешна из-
олация - справки на тел. 
0899/874-974. [24, 5]
карТон, шпаклоВка, бо-
ядисване - тел. 0889/671-
416. [3, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - 0887/13-
13-81.

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. 

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 6]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕмЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.

оТпушВаМ канали 
и тръби от Ф 32 до Ф 
110 включително с про-
фесионална машина за 
Габрово и региона - тел. 
0896/6840793. [11, 9]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
Вик и ел. инсталации. 
монтаж и поддръжка по 
домовете. Тел. 0876/000-
084. [11, 10]

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУмИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
фирМа „Тиди пласт“ 
предлага изработка на 
PVC и AL дограма. Тел. 
0878/676-161. [33, 23]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
дрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 29]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [24, 
15]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [22, 14]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 8]
рЕМонТ на телефони и 
таблети - тел. 0894/25-77-
18. [6, 4]
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.
пранЕ с Rainbow в дома 
и офиса - 0877/555-708. 
[28, 25]
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0894/921-663. [24, 
16]
пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 6]

косЕнЕ

профЕсионално ко-
сЕнЕ и поддръжка 
- 0899/140-254.

косЕнЕ и почистване - 
тел. 0893/20-49-09. [22, 
12]
косЕнЕ, касТрЕнЕ и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [22, 11]
косЕнЕ, почисТВанЕ 
на трева, храсти, къпи-
ни и поддръжка - тел. 
0886/308-017. [22, 2]
косЕнЕ на трева и хра-
сти. Почистване на тревни 
площи. Тел. 0895/193-
066. [22, 1]

фрЕзоВанЕ
фрЕзоВанЕ на градини 
- тел. 0899/140-254. [21, 
19]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 

опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
коВач - водно точило и 
сапове  - 0892/775-774.
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
2]
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, 17]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [22, 11]
жЕлЕзарски услуги, 
заварки, конструкции, 
навеси и огради - тел. 
0898/532-168. [11, 6]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 3]
оБръщаМ градини, 
цепя дърва - 0896/926-
407. [5, 5]
МайсТор каМЕнар. Ка-
менни облицовки. Тел. 
0894/211-968. [5, 2]
надписВанЕ на надгроб-
ни паметни плочи - тел. 
0895/879-620. [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.

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 3]
жиголо -  т е л . 
0884/992-066. [11, 6]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 6]
МоМичЕ прЕдлага 
секс - тел. 0876/249-
511. [6, 6]
саМо за мацки - 
0879/58-66-30.

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
дърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.

„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брикети, 
дърва. Ниски цени, безпла-
тен транспорт - 066/805-
642, 0897/892-903.
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
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 - 
справки на тел. 0877/471-
466.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
„Мг-лЕс“ продаВа дърва 
за огрев - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.
дъБоВи изрЕзки - 45 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0899/137-896.

дърВа за огрев - метро-
ви, нарязани, нацепени - 
тел. 0879/972-114.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [22, 
20]
„рая 08“ продава дърва 
за огрев. Тел. 0887/105-
729, 0898/450-946. [33, 26]
дърВа за огрев - нацепе-
ни и метрови, се продават 
на тел. 0887/310-097. [22, 
12]

дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, незабавна 
доставка, се продават на 
тел. 0898/519-077. [22, 21]
рязанЕ на дърва - тел. 
0893/20-49-09. [22, 12]
дърВа за огрев - метро-
ви и нарязани. Безплатен 
транспорт. Тел. 0896/735-
859. [11, 9]
„цВЕТи сТил“ ЕООД 
предлага дърва за огрев 
- метрови и нарязани. Ре-
ални кубици. Безплатен 
транспорт. Тел. 0896/741-
763. [11, 9]

нарязани и нацепени 
дърва за огрев - 80 лв., 
метрови - 70 лв., се про-
дават на тел. 0878/47-22-
37. [22, 8]
дърВа за огрев - 79 лв., 
нарязани и нацепени, с 
включен транспорт, вся-
какъв вид дървесина - 
справки на тел. 0879/562-
733. [11, 2]
дърВа за огрев - метро-
ви, нарязани и нацепени, 
сухи. Незабавна доставка. 
Справки на тел. 0896/807-
688. [22, 2]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

безплатен пуск в рамките на Габрово,
на територията на областта - 30 лева, 
извън Габровска област - 80 лева
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сНеЖаНа войЧева
в дГ ”раН Босилек”

	 За	 да	 направите	 де-
тето	 умно,	 направете	 го	
силно	 и	 здраво.	 Нека	 то	
да	работи,	 да	действа,	 да	
бяга,	 да	 вика.	Нека	 то	 се	
намира	 в	 постоянно	 дви-
жение,	 казва	 Жан-Жак	
Русо	 -	 една	от	 най-ярките	
и	 своеобразни	 фигури	 на	
просветителския	XVIII	век.	
	 Под	 това	 мото	 в	 ДГ	
„Ран	 Босилек”	 се	 реали-
зира	 проект	 „Спорт	 за	
малки	 и	 големи“,	 насочен	
към	 правилното	 развитие	
на	 детския	 организъм,	
подобряване	 на	 здраво-
словното	 състояние	 и	 на-
сърчаване	 на	 вродената	
потребност	 от	 физическа	
активност	 на	 децата.	 До-
казано	 е,	 че	 заниманията	

с	 различни	 видове	 спорт,	
при	 добра	 организация	 и	
използване	на	различните	
форми	в	детската	градина,	
осигуряват	 здраве,	 двига-
телен	опит,	формиране	на	
умения	 и	 изграждане	 на	
мотивация	за	самостоятел-
на	двигателна	дейност.
	 Практикуването	 на	
различни	 видове	 спорт	
при	 децата	 подобрява	 ця-
лостното	им	функционално	
състояние,	 укрепва	 опор-
но-двигателния	апарат,	по-
добрява	гъвкавостта,	сила-
та	и	бързината,	координа-
цията	 и	 пространствената	
ориентация.
	 За	изпълнение	на	дей-
ностите	по	проекта	и	опо-
знаване	на	различни	видо-
ве	спорт	на	22	май	децата	
от	 подготвителна	 група		
„Маргаритка”	 –	 6	 г.,	 при	

ДГ	„Ран	Босилек”	посетиха	
спортен	комплекс	 „Христо	
Ботев”	 и	 се	 включиха	 в	
инициативата	 за	 отворени	
врати.	 Учителите	 и	 децата	

посетиха	 залите	 по	 бокс,	
спортна	 стрелба,	 лека	 ат-
летика,	батут	и	джудо,	къ-
дето	се	запознаха	с	даден	
спорт	 и	 получиха	 първия	

си	 урок.	Бяха	посрещнати	
от	треньори	и	спортисти	и	
си	направиха	малко	състе-
зание	и	истински	се	заба-
вляваха.

светозар Гатев

	 Задава	 се	 нов	 футбо-
лен	 празник	 за	 децата	 от	
детските	градини	на	Габро-
во.	 Станалата	 вече	 тра-
диционна	 проява,	 органи-
зирана	 от	 Детско-юноше-
ски	 футболен	 клуб	 „Янтра	
2013“,	 ще	 се	 състои	 тази	
събота	и	неделя	на	терена	
с	 изкуствена	 трева	 в	 СК	
„Христо	 Ботев“.	 Седмото	
издание	 на	 т.	 нар.	 „Мини	
шампионска	 лига“	 ще	 се	
проведе	 с	 подкрепата	 на	
Община	Габрово	и	е	една	
от	проявите,	с	които	се	от-
белязва	100-годишния	юби-
лей	на	футбола	в	Габрово.
	 Над	 250	 малчугани	 ще	
демонстрират	 уменията	
си	 с	 футболната	 топка,	 а	
двойно	 повече	 се	 очак-
ва	 да	 бъдат	 родителите	
и	 близките,	 които	 ще	 ги	
подкрепят	 около	 терени-
те.	 Покани	 за	 участие	 са	
отправени	към	всички	дет-
ски	 градини	 в	 Габрово.	 В	
турнира	 със	 свои	 отбори	
ще	 се	 включат	 шест	 от	
тях	-	ДГ	„Младост“,	ДГ	„Пе-
руника“,	 ДГ	 „Радост“,	 ДГ	
„Явор“,	 ДГ	 „Мики	 Маус“	 и	
ДГ	 „Ран	 Босилек“,	 а	 фор-
мации	 на	 ДГ	 „Първи	юни“	

и	 ДГ	 „Дъга“	 ще	 изиграят	
един	мач	помежду	си.
	 Срещите	 ще	 се	 про-
веждат	 едновременно	 на	
два	 терена	 и	 ще	 бъдат	
с	 времетраене	 от	 30	 ми-
нути	 (2	 х	 15	 минути).	 От-
борите	 ще	 бъдат	 водени	

от	 треньорите	 на	 ДЮФК	
„Янтра	 2013“	 Георги	 Га-
тев,	 Емил	 Димитров,	 Ста-
нислав	 Станчев,	 Радомир	
Николов,	 Мартин	Ангелов,	
Светлин	 Иванов	 и	 Илиян	
Тосунов.	 Между	 двубоите	
iHELP	България	ще	 обуча-

ва	 малките	 участници	 как	
да	 оказват	 първа	 помощ	
при	нужда.
	 В	 събота,	 1	 юни,	 ще	
се	проведе	турнирът	меж-
ду	 предучилищните	 групи	
(6-7-годишни).	 Срещите	
ще	започнат	в	9	сутринта,	

а	 за	 10.00	 е	 насрочено	
официалното	 откриване,	
на	 което	 ще	 присъства	 и	
кметът	 на	 община	 Габро-
во	 Таня	 Христова.	 Фина-
лът	 е	 насрочен	 за	 12.30	
часа,	а	веднага	след	него	
ще	се	състои	изключител-

но	 атрактивен	 мач	 между	
най-малките	футболисти	от	
Първа	 и	 Втора	 група,	 на	
възраст	3-4	години.
	 В	неделя,	2	юни,	е	тур-
нирът	 при	 малчуганите	 от	
Пета	 група	 (5-6-годишни).	
Той	ще	започне	в	10.00,	а	

началният	час	на	финала	е	
фиксиран	за	11.30.
	 Независимо	 от	 резул-
татите,	разочаровани	деца	
няма	 да	 има.	 Организа-
торите	 са	 предвидили	 на-
гради	и	медали	за	всички	
участници	в	празника.

Сåдмè фуòáîлåí òурíèр íа дåòñкèòå ãрадèíè в Гаáрîвî

Програма
съБота,1юни

09.00	Терен	1	 „Перуника	1“	 -	„Явор	1“
09.00	Терен	2	 „Явор	2“	 -	„Перуника	2“
09.30	Терен	1	 „Радост	1“	 -	„Младост“
09.30	Терен	2	 „Радост	2“	 -	„Мики	Маус“
10.30	Терен	1	 „Младост“	 -	„Перуника	1“
10.30	Терен	2	 „Мики	Маус“	 -	„Явор	2“
11.00	Терен	1	 „Радост	1“	 -	„Явор	1“
11.00	Терен	2	 „Перуника	2“	 -	„Радост	2“
11.30	Терен	1	 „Явор	1“	 -	„Младост“
11.30	Терен	2	 „Радост	2“	 -	„Явор	2“
12.00	Терен	1	 „Перуника“	 -	„Радост	1“
12.00	Терен	2	 „Мики	Маус“	 -	„Перуника	2“
12.30	Терен	1	 Финал	I-ви	група	А/	I-ви	група	Б
12.30	Терен	2	 „Първи	юни“	 -	„Дъга“
13.30	 Награждаване

неДеля,2юни
10.00	Терен	1	 „Явор“	 -	„Радост	1“
10.00	Терен	2	 „Перуника“	 -	„Радост	2“
10.30	Терен	1	 „Младост“	 -	„Явор“
10.30	Терен	2	 „Ран	Босилек“	 -	„Перуника“
11.00	Терен	1	 „Радост	1“	 -	„Младост“
11.00	Терен	2	 „Радост	2“	 -	„Ран	Босилек“
11.30	Терен	1	 Финал	I-ви	група	А/I-ви	група	Б
12.00	 Награждаване

продължава от стр. 1
Михаил	 Башев	 е	 най-

младият	български	хандба-
лен	 специалист,	 сертифи-
циран	за	представител	на	
Европейската	 хандбална	
федерация.	
С	 него	 страната	 ни	

вече	 има	 четирима	 дейст-
ващи	 EHF-делегати,	 заед-
но	с	Андрей	Андреев,	доц.	
Росица	 Димкова	 и	 Дилян	
Генчев.	Любопитен	факт	е,	
че	Башев	стана	делегат	на	
Международната	 федера-
ция	по	хандбал	(IHF)	преди	
да	получи	европейския	си	
лиценз.	Той	издържа	теста	
на	IHF	през	2017-та	по	вре-
ме	на	IHF	Emerging	nations	
men`s	 championship,	 кой-
то	 се	 проведе	 в	 Габрово	
и	 Велико	 Търново,	 като	
впечатли	 всички	 с	 позна-
нията	 си	 върху	 правила-
та	 на	 хандбалната	 игра	 и	
тълкуването	 на	 комплици-
рани	 ситуации.	 Шефът	 на	
родната	 съдийска	 колегия	
по	 хандбал	 вече	 участва	
в	 две	 световни	 първен-
ства	 (Алжир`2017	 -	 М21,	
Полша`2018	-	W18)	и	беше	
представител	на	IHF	в	над	
30	официални	срещи.	Тази	
година	 му	 предстои	 Све-
товно	 за	 младежи	 до	 21	
години	 във	 Виго	 и	 Пон-
теведра	 (Испания).	 Освен	
него,	България	има	и	още	
един	делегат	на	IHF	-	доц.	
Росица	Димкова.
Тук	 е	 моментът	 да	 се	

припомни,	че	от	Габрово	е	
и	един	от	двамата	водещи	

български	 съдии	 по	 ханд-
бал	-	Георги	Дойчинов.	
Той	 и	 партньорът	 му	

Юлиян	 Горецов	 от	 София	
са	единствените	родни	ре-
фери,	 които	 имат	 едно-
временно	 правомощията	
да	ръководят	срещи,	орга-
низирани	 от	 Европейска-
та	 федерация	 по	 хандбал	
(EHF)	 и	 Международната	
федерация	 (IHF).	 Преди	
това	 такъв	 статут	 имаха	
само	 други	 двама	 габров-
ски	 рефери	 -	 Иван	 Ба-
шев	 и	 покойният	 Георги	
Добрев.	 България	 има	 и	
още	 една	 EHF	 двойка	 в	
момента	-	Светлин	Йовчев	
и	 Звезделин	 Йончев	 от	
Велико	Търново.
Дойчинов	 и	 Горецов	

вече	имат	над	70	срещи	на	
европейската	 сцена	 (ев-
ропейски	 клубни	 турнири,	
квалификационни	 срещи	
на	 мъжки	 и	 женски	 на-
ционални	отбори	и	др.),	 а	
през	 миналата	 година	 по-
лучиха	и	първия	си	наряд	
за	Световно	първенство.	
Двамата	 ръководиха	

шест	срещи	от	шампиона-
та	на	планетата	за	девой-
ки	до	18	години	в	Киелце,	
Полша.	
Тази	 година	 топ	 рефе-

рите	 на	 България	 отново	
ще	 бъдат	 на	 Световно.	Те	
са	 сред	 арбитрите,	 кои-
то	ще	свирят	 двубоите	на	
първенството	за	юноши	до	
19	 години	 в	 Македония.	
Шампионатът	е	от	6	до	19	
август	в	Скопие.

Мèхаèл Башåв - в Еврîпåйñкаòа 
хаíдáалíа фåдåрацèя

Дåòñка ãрадèíа “Радîñò” развèва ñпîрò  пîд мîòîòî íа Жаí-Жак 
Руñî “За да íаправèòå дåòåòî умíî, íаправåòå ãî ñèлíî è здравî”

	 През	 миналата	 седми-
ца	 „Идеал	Стандарт	 –	Ви-
дима“	 отново	 бе	 домакин	
на	 инициативата	 „Дойдох.	
Видях.	Избрах!“	 -	младеж-
ка	 програма,	 насочена	
към	 седмокласниците	 от	
община	 Севлиево,	 която	
подпомага	ранното	профе-
сионално	ориентиране.
	 Заводът	 за	 керамика	
отвори	 врати	 и	 показа	
производството	 на	 кера-
мични	 изделия	 на	 общо	
53	 ученици	 от	 основното	

училище	в	село	Добромир-
ка	 и	 СУ	 „Васил	 Левски“	
в	 Севлиево.	 Младежите	
бяха	впечатлени	от	новото	
съвременно	 оборудване	 –	
роботизираните	 клетки	 за	
глазиране	и	пресите	за	от-
ливане	под	високо	наляга-
не,	както	и	от	функционал-
ните	 тестове	 за	 проверка	
качеството	 на	 произведе-
ните	 изделия.	 Няколко	 от	
учениците	 с	 гордост	 спо-
делиха,	че	техни	родители	
и	близки	работят	в	завода.

	 I d e a l 	 S t a n d a r d	
International	 е	 един	 от	 во-
дещите	 производители	 на	
висококачествени	 цялост-
ни	решения	за	банята	как-
то	за	жилищни,	 така	и	за	
търговски	и	здравни	сгра-
ди.	Базираната	в	Брюксел,	
Белгия,	 частна	 компания	
е	 работодател	 на	 близо	
9	 500	 души,	 управлява	 18	
производствени	 обекта	 и	
продава	 в	 над	 60	 страни	
в	Европа,	Близкия	Изток	и	
Африка.

Сåдмîклаñíèцè ãîñòуваха 
в завîда за кåрамèка íа 
„Идåал Сòаíдарò-Вèдèма”
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продължава от стр. 1
	 Изработват	се	в	атели-
етата	на	марката	в	Герма-
ния	и	България,	а	роклите	
се	 предлагат	 и	 онлайн	 по	
целия	свят.
	 „Като	 художник-дизай-
нер	 държа	 на	 уникалност-
та.	Всеки	изработен	модел	
в	 нашето	 ателие	 е	 като	
рисуване	 на	 картина,	 с	

тази	разлика,	 че	при	рок-
лите	 винаги	 започвам	 от	
детайла.	 Именно	 той	 ми	
помага	 да	 развия	 цялата	
идея,	 да	 придам	 характер	
на	 дрехата	 и	 оставя	 кра-
сиво	послание.	Това	е	най-
голямото	 ми	 вдъхновение,	
което	всъщност	е	и	душата	
на	 ателието.	 Нашата	 кон-
цепция	се	базира	основно	

на	ръчна	изработка	–	бро-
диране	 на	 елементи	 и	 де-
тайли,	без	да	се	използват	
готови	елементи.	Материи-
те	 и	 материалите	 се	 под-
бират	много	индивидуално,	
цветовете	 са	 от	 тревисто	
зелено	до	телесно,	а	бро-
дериите	 се	 изработват	 от	
бродировачи	 от	 цял	 свят”	
-	споделя	Йоана	Дочева.

	 Те	 пазят	 в	 себе	 си	
огънчето,	 запалено	 преди	
50	 години	 в	 любимото	 им	
училище.	Били	са	първият	
му	 випуск	 –	 1966-1969	 г.,	
след	3	години	курс	на	обу-
чение.	 Помнят	 директора	
Ангел	 Милоев	 и	 курсовия	
си	 ръководител	 на	 техния	
I	„а“	курс	Никола	Божков,	
който	сега	е	на	83	години.	
	 Училището	 им	 се	 е	
намирало	 в	 кв.	 Лъката.	
Тяхната	 специалност	 на	
обучение	 е	 била	 за	 стру-

гаро-фрезисти,	 имали	 са	
специалности	за	шлосери,	
леяри,	 ковачи	 -	 все	 про-
фесии,	 които	 са	 търсени	
днес.	 Но	 училището	 е	 за-
крито	през	2000	година.
	 На	първата	си	следучи-
лищна	среща	курсът	се	съ-
бира	през	1974	г.,	а	втора-
та	е	след	10	години.	След-
ващите	 срещи	 са	 през	 5	
години	 (от	 1989	 до	 2009	
г.),	 а	след	 това	през	3	до	
2015	 г.	И	през	последните	
4	 години	 вече	 се	 събират	

всяка	година	на	24	май.
	 Към	настоящия	момент	
са	 починали	 11	 човека	 –	
10	 мъже	 и	 1	 жена.	 Зато-
ва	 вече	 на	 всяка	 среща	
се	 прави	 възпоменание	 в	
църквата	 „Света	 Троица“		
и	 палят	 свещи	 по	 брой,	
отговарящ	на	починалите.
	 Организатор	на	среща-
та	е	Радко	Радков,	който	с	
много	 ентусиазъм	 подгот-
ви	 срещата	 им,	 направи	
плаката,	 осигури	 знамен-
цата	за	манифестацията.	

50 ãîдèíè ñå ñъáèра è маíèфåñòèра íа 24 май 
III “а” курñ îò Срåдíî прîфåñèîíалíî òåхíèчåñкî 
учèлèщå пî машèíîñòрîåíå „Аíãåл Дåíчåв”

Гаáрîвñкèòå аáèòурèåíòè 
Камåлèя Вълчåва, Крèñòèяí Яíкîв 

Първият„а“курс

снимка	от	фейсбук	страница	„Габрово“,	2019	г.

Балíа рîкля ñ шåвèцè èзраáîòè  
Райíа Гаíчåва îò Трявíа за Маямè

	 Прекрасната	 и	 неотрази-
ма	 абитуриентка	 Вилислава,		
която	 живее	 в	 Маями,	 САЩ,	
изпълни	своето	желание	да	се	
облече	в	прекрасна	българска	
рокля.	 Подкрепена	 от	 своите	
родители,	 те	 се	 доверили	 на	
невероятния	 професионалист	
Райна	Ганчева	от	Трявна	 -	Ет-
норай.

Гаáрîвñка кîлåкцèя íа фèíала в кîíкурñа 
Miss Europe Continental BULGARIA


