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	 „Чинията“	 на	 Бузлуджа	
ще	 получи	 от	 американ-
ската	фондация	„Гети”	без-
възмездно	 финансиране	
от	185	000	долара,	съобща-
ва	http://blogs.getty.edu.
	 Със	 средствата,	 пре-
доставени	 от	 фондацията,	
основана	 от	 американ-
ския	 милиардер	Жан	 Пол	
Гети	 (1892-1976),	 ще	 бъдат	
извършени	 предпроектни	
проучвания,	 технически	
обследвания	 и	 лаборатор-
ни	анализи	за	състоянието	
на	 рушащия	 се	 монумент	
на	връх	Бузлуджа.
	 От	 2014	 година,	 когато	
е	 стартирана	 програмата	
„Keeping	it	modern“	(Запаз-
ване	 на	 съвременността),	

фондацията	 е	 подкрепила	
общо	64	проекта.
	 За	пръв	път	се	финан-
сира	предложение	на	бъл-
гари	 в	 лицето	 на	 фонда-
ция	 „Бузлуджа“,	 основана	
от	 младия	 архитект	 Дора	
Иванова,	 която	 е	 канди-
датствала	 в	 началото	 на	
тази	пролет.
	 Ще	 припомним,	 че	 га-
бровският	 фотограф	 Ра-
дослав	 Първанов	 беше	
един	 от	 тримата	 фотогра-
фи	от	 екипа	 на	 проект	
„Бузлуджа“	 на	 арх.	 Ива-
нова.	 Първанов,	 Никола	
Милър	 и	 Лес	 Джолстън	
направиха	 фотографии,	 в	
които	 паметникът	 Бузлу-
джа	е	център.	Със	снимки-

те	 беше	 открита	 изложба	
в		галерия	„Христо	Цокев“	
в	 Габрово.	 Копие	 от	 фо-
тосите	 се	 продаваше	 за	
20	 лв.,	 като	 идеята	 беше	
постъпилите	 средства	 да	
се	 вложат	 за	 набиране-
то	 на	 необходимата	 сума,	
с	 която	 да	 се	 реализира	
инициативата.
	 Идеята	 на	 арх.	 Дора	
Иванова	 беше	 паметникът	
да	 разказва	 цялата	 исто-
рия	на	България.
	 Според	 проекта	 на	
арх.	 Иванова	 във	 вътреш-
ната	зала	трябваше	да	бъ-
дат	 монтирани	 400	 меки	
седалки	 и	 да	 се	 провеж-
дат	събития.	

 продължава на стр. 8

Getty îтпуñкà $185 000 зà мîíумеíтà íà Бузлуäжà
Front	view	of	

Buzludzha	Monument.	
©	Dora	Ivanova

Американската фондация за пръв път финансира предложение на българи в лицето на фондация „Бузлу-
джа“, основана от младия архитект Дора Иванова, която е кандидатствала в началото на тази пролет

	 В	 рамките	 на	 про-
велата	 се	 церемония	 по	
награждаване	 на	 образ-
цовите	 общини	 от	 Севе-
рен	 централен	 район,	 по	
инициатива	 на	 вестник	
„24	 часа“,	 министърът	 на	
регионалното	 развитие	 и	
благоустройството	 Петя	
Аврамова	 говори	 за	 стра-
тегически	важните	проекти	
и	обекти,	които	държавата	
реализира	 на	 територията	
на	Северна	България.
	 „Убедена	 съм,	 че	 ус-
пешните	 практики	 трябва	
да	 бъдат	 популяризирани,	
а	районът	на	Северна	цен-

трална	 България	 има	 как-
во	да	покаже.	Велико	Тър-
ново	 е	 сред	 генераторите	
на	 икономическия	 растеж	
на	 България,	 а	 Габрово	 е	
сред	 отличниците	 по	 из-
пълнение	 на	 европейски	
проекти.	
	 Областта	отчита	бурно	
развитие	 на	 индустрията,	
което	 се	 дължи	 в	 голя-
ма	 степен	 на	 Севлиево.	
Тези	градове	са	пример	за	
това,	че	когато	държавата,	
бизнесът	и	местната	власт	
работят	 в	 синхрон,	 има	 и	
резултати.
	 Нашата	 задача	 като	

държава	 е	 да	 осигурим	
стабилна	 икономическа	
среда	 и	 адекватна	 транс-
портна	 инфраструктура,	
защото	 бизнесът	 се	 раз-
раства	 и	 има	 нужда	 от	
бързи	и	удобни	пътища.
	 За	 развитието	 на	 Се-
верна	 България	 за	 нас,	
като	 министерство,	 са	
ключови	 няколко	 инфра-
структурни	проекта.	
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Петя Авðàмîвà: "Пðîектът зà туíел пîä Шипкà 
е чàñт îт íîвàтà икîíîмичеñкà îñ íà Бълãàðия"

	 „24	часа“	отличи	Габро-
во	 като	 образцова	 общи-
на.
	 През	2019	година	вест-
ник	„24	часа“	започна	своя	
мащабен	проект	„Образцо-
ва	 община”.	 Целта	 бе	 да	
се	 откроят	 добрите	 прак-
тики	в	българските	общини	
и	да	се	направи	обективно	
сравнение	за	тяхното	раз-
витие.	 Класацията	 е	 на	
база	 сбор	 от	 обективно	
измерими	 показатели	 за	
икономическо	 развитие,	
инфраструктура	 и	 качест-
вото	на	живот.
	 На	18	юли	във	Велико	
Търново	 се	 проведе	 тре-
тата	 от	 шестте	 срещи	 по	
проекта.		 стр. 2

Гàáðîвî ñ пðиз зà äîáðî 
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иван Господинов

	 Националният	отбор	на	Република	Се-
верна	Македония	за	кадети	спечели	Купа-
та	 на	 Община	 Габрово	 „Христо	 Донков“.	
Деветото	издание	на	турнира	се	проведе	
от	 15	 до	 18	 юли	 в	 зала	 „Орловец“	 и	 бе	
гвоздея	на	първата	смяна	на	Международ-
ния	баскетболен	 камп	 (IBC	 2019),	 органи-
затори	на	който	са	Владимир	Искров	чрез	
неговия	 спортен	 клуб	 „Усмивка“,	 Община	
Габрово	 и	 ОБК	 „Чардафон“.	 За	 добива-
щото	 все	 по-голям	 авторитет	 отличие	 за	
трети	пореден	път	в	надпреварата	участва	
националният	 отбор	 на	 Украйна	 в	 конку-
ренция	със	Северна	Македония,	Румъния,	
Северноатлантическата	 баскетболна	 ака-
демия	-	от	името	на	Северна	Ирландия,	и	
сборен	отбор	на	кампа,	воден	от	бившия	
състезател	и	треньор	на	„Чардафон“,	сега	
наставник	в	ЦСКА,	Теди	Буков.			 стр. 8

Севеðíà Мàкеäîíия ñпечели "Õðиñтî Дîíкîв"
Кметът на Община Габрово Таня Христова със златна значка на Българската федерация по баскетбол

Снимка: Петър Проданов, възпитаник на Христо Донков

Гàáðîвî пîñтàви цветя 
íà мяñтîтî, къäетî е 
миíàл Вàñил Левñки
	 	 Под	 тържествените	 звуци	 на	
Представителния	духов	оркестър	сно-
щи	габровци	положиха	цветя	пред	мо-
рената	 на	Апостола	 в	 градинката	 до	
театъра.	182	 години	след	рождението	
на	Левски	само	старата	чешма	срещу	
морената	напомня,	че	тук	е	бил	Деви-
ческият	 манастир,	 в	 който	 33-годиш-
ният	Васил	Иванов	Кунчев	влиза	пре-
облечен	като	свещеник.	Вероятно	тук,	
където	е	днешната	градинка,	Левски	е	
бил	през	1870	г.	При	всичките	си	оби-
колки	в	България	по	комитетски	дела	
Левски	 идва	 5	 пъти	 в	 Габрово	 -	 от	
зимата	на	1869	до	март	1872	година.
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
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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

�    

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 
разпределителен обслужващ цен-
тър Габрово и Горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:
 На 29.07.2019 г. от 09:00 до 12:00 ч. по-
ради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	ще	 бъде	 прекъснато	 електро-
захранването	 в	 района	 на	 община	 Дряново	
-	ЖК	„Априлци”	бл.	7,	бл.	8,	бл.	9,	бл.	10,	вилна	
зона	„Вехтите	лозя”,	бензиностанция	„Петрол”.

 На 29.07.2019 г. от 13:00 до 16:00 ч. по-
ради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	ще	 бъде	 прекъснато	 електро-
захранването	 в	 района	 на	 община	 Дряново	
-	ЖК	„Априлци”	от	бл.	1	до	бл.	6.  
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център - Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. Допълнителна информация можете да получите 
на тел. 0700 161 61.

вела лазарова

 - Г-жо Койчева, как 
пристъпихте към осъ-
ществяване на идеята за 
благотворителния кон-
церт?
	 -	 Сдружение	 „Русаля”,	
с	 подкрепата	 на	 Северно-
централно	 държавно	 пред-
приятие	 (СЦДП)	 -	 Габрово,	
организира	 благотворител-
ния	 концерт	 с	 изложба	 -	
детски	 творби,	 в	 подкре-
па	 на	 училище	 „Димитър	
Екимов”	 в	 село	 Русаля.	 В	
същото	 време	 да	 обърнем	
внимание	 на	 благотвори-
телността	 и	 взаимопомощ-
та,	които	не	са	били	чужди	
на	 големите	 габровски	 да-
рители.		 	 	
Търсейки	 в	 Интернет,	 бях	
впечатлена,	 останах	 без	
дъх	 от	 многото	 граждани	
от	 старото	 индустриално	

Габрово,	които	са	дарявали	
„на	 ползу	 роду”.	 И	 свър-
зах	дарителството	с	името	
на	 училището	 в	 село	 Ру-
саля.	 Фактически	Анимари	
Димитрова	 -	 мениджърът	
инициатор	за	училището,	е	
внучка	на	Димитър	Екимов.
	 Посетих	 отдел	 „Култу-
ра”	и	„Социални	дейности”	
на	Община	Габрово	да	по-
питам	за	някои	музикални	
формации,	които	да	участ-
ват	в	концерта.
	 Свързах	се	с	музикан-
ти,	 със	 семейство	 Талеви	
за	 участие	 на	 млади	 та-
ланти.	 Картините	 от	 из-
ложбата	базар	на	ученици	
от	училището	в	село	Руса-
ля,	 уредена	 на	 Узана,	 ще	
могат	да	се	откупуват.
 - Обърнали сте внима-
ние на патрона на учебно-
то заведение? 
	 -	Димитър	Екимов	е	от	

потомствена	габровска	фа-
милия,	 родолюбци,	 свър-
зани	 с	 вълненотекстилна	
фабрика	 „Троица”.	 По	 дух	
е	 типичен	 балканджия.	 В	
младежките	 си	 години	 е	
сред	 най-будните	 млади	
хора,	 любознателен,	 пъ-
лен	 с	 идеи.	 В	 по-горни-
те	 класове	 се	 отличава	
с	 ораторските	 и	 лидер-
ски	 качества.	 Радетел	 е	
по-богатите	 семейства	 да	
помагат	на	по-бедните.	По-
напредналите	 да	 оказват	
помощ	 на	 изоставащите.	
Когато	 е	 директор	 на	 фа-
бриката,	 се	 строят	 работ-
нически	 общежития,	 едни	
от	 първите	 в	 България.	
Бил	 е	 отговорен	 секретар	
на	 индустриалните	 друже-
ства.	 Поддържал	 контакти	
с	 творческата	 интелиген-
ция	 -	 Елин	 Пелин,	 Сава	
Огнянов,	 Владимир	 Трен-
дафилов,	 Петя	 Герганова	

и	др.	Уважаван	меценат	е	
сред	хората	на	изкуството.
	 Димитър	 Екимов	 е	 ро-
ден	на	23	юли	1903	г.	А	ние	
провеждаме	 благотвори-
телния	 концерт	 в	 навече-
рието	на	тази	дата.	Месец	
и	 половина	откакто	 бяхме	
започнали	 да	 работим	 по	
програмата	за	благотвори-
телния	 концерт,	 когато	 по	
телевизията	в	предаването	
„За	да	я	има	България”	из-
лезе	документалният	филм		
на	 Мартин	 Карбовски	 за	
училището	в	село	Русаля.	
 - Отправили сте по-
кана за съпричастност и 
участие в богатата бла-
готворителна концертна и 
развлекателна програма?  
	 -	Да,	разбира	се.	Сце-
ната	 е	 отворена.	 Ще	 се	
организират	 малки	 рабо-
тилници,	децата	ще	научат	
за	живота	в	планината,	как	
да	пазят	гората,	за	дивите	
животни,	билките,	лечебни-
те	 отвари.	 За	 професиите	
художник	 и	 скулптор.	 Ще	
има	стрелба	с	лък,	вечерно	
огнено	шоу	и	др.	
	 Покана	 е	 отправена	
освен	към	заявилите	учас-
тие	рок-формации,	индиви-
дуални	изпълнители	и	към	
цялата	 общественост	 на	
Габрово	 и	 областта,	 към	
цяла	България	да	присъст-
ват	 на	 събитието,	 да	 се	
включат	 в	 дарителската	
кампания.	
 - Хостел „Горски дом” 
очаква ли много гости?
	 -	Той	е	изцяло	ренови-

ран,	 обновен.	 В	 него	 мо-
гат	 да	 отседнат	 40	 души.
Местността	Узана	е	добра	
дестинация,	 особено	 при-
влекателна	 със	 ски	 пис-
тата	 през	 зимата,	 която	
е	 в	 близост	 до	 хостела,	
и	 самото	 благотворително	
събитие	ще	бъде	на	сама-
та	ски	писта.
 - Откъде е обичта Ви 
към Габрово и Балкана?
	 -	 В	 Габрово	 завърших	
висшето	си	образование		-	
Техническият	 университет,	
специалност	 „Електриче-
ски	 машини	 и	 апарати“.	
Работих	все	като	електро-
инженер	 в	 Стара	 Загора,	
15	 години	 в	 Обединени	
арабски	емирства	-	проек-
тиране	 в	 петролни	 компа-
нии,	 в	 Саудитска	 Арабия.	
Горда	 съм,	 че	 съм	 била	
в	 Габрово,	 със	 слава	 на	
Българският	 Манчестър.	
Идването	 ми	 в	 Габрово	 е	
благодарност	 към	 моите	
преподаватели	 и	 специал-
но	 към	 проф.	 Пенчо	 Вла-
димиров
 - Кое Ви водеше в 
идеята, че освен да взе-
ма, човек трябва и да 
дава?
	 -	То	си	е	природен	за-
кон.	Ако	не	дариш,	как	ще	
вземеш?
	 Стореното	добро	 тряб-
ва	да	се	предава	от	поко-
ление	на	поколение.
 На благотворител-
ния концерт съм пока-
нила цялата габровска 
общественост с децата.

Иíж. Сíежàíà Кîйчевà: „Акî íе äàðиш, кàк ще вземеш?”
 Една благородна идея - да се дари на иновативно-
то Училище по изкуства и занаяти за социално слаби 
деца „Димитър Екимов” в село Русаля, Великотър-
новско,  подтиква инж. Снежана Койчева да потърси 
съмишленици: сдружение „Русаля” и с подкрепата на 
СЦДП - Габрово, за организиране на благотворителен 
концерт на 20 юли (събота) на ски пистата до хостел 
„Горски дом” в местността Узана. 
 Училище по изкуства и занаяти „Димитър Екимов” 
в село Русаля, на 20 км от Велико Търново, за талант-
ливи социално слаби деца, е първото безплатно част-
но училище у нас и единствено на Балканите, което 
отваря врати през 2014 г. Мениджър е Анимари Дими-
трова, чийто дядо Димитър Екимов (1903-1972) - ин-
дустриалец и благодетел от Габрово, е патрон на учи-
лището. Мисията на училището е да даде възможност 
за интеграция в обществото на деца с тежък социален 
статус. Учебното заведение е финансирано от частни 
дарения и по спечелен проект от театрална фондация 
„Бис Бард” пред датската фондация „Велукс”. 
 „Единственият начин да продължим нацията си - 
убедена е Анимари Димитрова - е да възродим и да й 
вдъхнем живот, да работим с децата и да инвестираме 
в тях.”
 Училището е по образец на английски колеж. В 
него има занимания по танци, музика, театър, изобра-
зително и приложно изкуство, дори 
кино. Децата учат и живеят на пан-
сион в елитното училище. Специал-
но за изграждането му е създадено 
сдружение „Русаля”, което като об-
ществен съвет ръководи работата на 
колежа.
 Училището, с уникален социал-
но-образователен модел, разчита на 
дарители. Държавата и бизнесът не 
го припознават.
 Инж. Снежана Койчева - дейният 
инициатор на благотворителния по-
вик за концерт на Узана, е староза-
горка, електроинженер. Завършила е 
Технически университет - Габрово. В 
навечерието на концерта в местност-
та Узана разговаряме с нея за благо-
родното начинание.

Продължава от стр. 1
	 На	 специална	 цере-
мония	 бяха	 оповестени	
резултатите	 от	 проучва-
нето	 за	 Северен	 центра-
лен	район.	В	дискусията	и	
връчването	 на	 отличията	
участваха	 министърът	 на	

регионалното	 развитие	 и	
благоустройството	 Петя	
Аврамова,	 кметове	 на	 об-
щини	от	региона,	областни	
управители,	представители	
на	местния	бизнес.
	 Измежду	 36-те	 общи-
ни	 от	 Северен	 централен	

район,	 в	 категорията	 „Ка-
чество	 на	 живот”	 Габрово	
получи	 награда	 за	 добри	
възможности	 за	 качестве-
но	 образование	 и	 здра-
веопазване,	чист	въздух	и	
зелени	площи,	сигурност	и	
културен	живот.

Гàáðîвî ñ пðиз зà äîáðî кàчеñтвî íà живîт

стефка Бурмова

	 От	 офиса	 на	 НАП	 -	
Габрово	 напомнят	 на	 всич-
ки	 ученици,	 които	 са	 за-
вършили	средното	си	обра-
зование	 тази	 година	 и	 са	
се	 дипломирали,	 но	 не	 са	
започнали	 работа	 веднага,	
че	 трябва	 сами	 да	 внасят	
здравните	 си	 осигуровки.	
Същото	важи	и	за	зрелост-
ниците,	които	ще	бъдат	сту-
денти	редовно	обучение.	За	
месеците	от	завършване	на	
средното	 си	 образование	
до	 започване	 на	 висшето	
си	 образование	 те	 тряб-
ва	 да	 внесат	 здравните	 си	
осигуровки	за	своя	сметка.	
Причината	 за	 това	 е,	 че	
не	 попадат	 в	 нито	 една	 от	
двете	 категории	 -	 учени-
ци	 или	 студенти,	 които	 се	
осигуряват	 за	 сметка	 на	
държавния	 бюджет.	 В	 тези	
случаи	завършилите	своето	
средно	 образование	 тряб-
ва	 да	 подадат	 декларация	
образец	7	–	за	възникване	
на	 задължение	 за	 внасяне	
на	 здравноосигурителните	

вноски.	 Документът	 се	 по-
дава	 до	 25-о	 число	 на	 ме-
сеца,	следващ	месеца,	през	
който	 е	 възникнало	 задъл-
жението	за	осигуряване.	
	 В	 рубриката	 „Здравно	
осигуряване”	 на	 интернет	
страницата	 на	 НАП	 е	 по-
местена	и	информацията	за	
попълване	 и	 подаване	 на	
декларация	образец	7,	как-
то	и	образец	на	формуляра,	
който	 може	 да	 бъде	 изтег-
лен.	 Подаването	 на	 декла-
рацията	 може	 да	 стане	 в	
офиса	на	НАП	-	Габрово	на	
ул.	„Радецка“	№	11,		по	по-
щата	и	пощенските	клонове	
в	 областта	 с	 обратна	 раз-
писка	 или	 по	 електронен	
път	 чрез	 персонален	 иден-
тификационен	 код	 (ПИК),	
който	се	получава	безплат-
но	от	офис		на	приходната	
агенция.
	 При	 допуснати	 пропус-
ки	 във	 вноските	 за	 здраве	
зрелостникът	 може	 да	 се	
окаже	с	прекъснати	 здрав-
ни	права	и	да	няма	достъп	
до	безплатни	здравни	услу-
ги,	 осигурени	от	Национал-

ната	 здравноосигурителна	
каса.	 Повече	 от	 три	 не-
платени	 вноски	 за	 послед-
ните	 три	 години	 водят	 до	
прекъсване	 на	 здравните	
права,	 напомнят	 още	 от	
НАП.	Проверка	дали	здрав-
ноосигурителните	 права	 са	
прекъснати	може	да	се	на-
прави	 на	 място	 в	 салона	
за	 обслужване	 на	 клиенти	
в	 центъра	 на	 Габрово	 или	
чрез	 електронната	 услуга	
на	НАП	 -	 „Здравноосигури-
телен	статус“	на	страницата	
на	Агенцията:	www.nap.bg.	
 Сумата за здравни 
осигуровки през 2019 
г. е 22,40 лв. на месец 
и се внася до 25-о чис-
ло на следващия месец. 
За вноски, които не са 
направени в срок, се на-
числява законова лихва. 
Справка за размера на 
дължимите здравнооси-
гурителни вноски и лих-
вите към тях може да се 
направи на страницата 
на НАП чрез електронна-
та услуга „Здравнооси-
гурителен калкулатор“.

анахроника
 аВТопаТрулЕн Екип на районно упраВлЕниЕ – сЕ-
ВлиЕВо е спрял на 17 юли около 14:10 часа за проверка лек 
автомобил, управляван от 35-годишен жител на село душево. 
от направените справки полицаите са установили, че водачът е 
с временно отнета шофьорска книжка и към момента управлява 
моторното превозно средство в срока на изтърпяване на нака-
зание, наложено по административен ред. Започнато е бързо 
производство, под надзора на Районна прокуратура.
 В дЕжурнаТа часТ на ру - ГаброВо е получен сигнал за 
кражба на газов пистолет и CD плейър на 17 юли. По първона-
чални данни престъплението е извършено от около 19:40 часа 
на 16 юли до ранната сутрин на 17 юли, когато неизвестен се 
е промъкнал през незаключена врата на лек автомобил, парки-
ран пред жилищен блок в Габрово. на местопроизшествието е 
извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производ-
ство.
 В полицияТа Е подадЕн сиГнал на 17 юли около 10:45 
часа чрез телефон 112, за незаконно разпространение на акциз-
ни стоки без български акцизен бандерол. незабавно е предпри-
ета съвместна проверка в павилион за продажба на вестници от 
служители на „икономическа полиция“ при областната дирекция 
и на агенция „митници“ към областния град. При инспекцията са 
открити 78 къса насипни, ръчно пълнени цигари без български 
акцизен бандерол. на собственика на търговския обект е нало-
жено административно наказание и е заведена преписка.
 спЕциализирани полицЕйски опЕрации по безо-
пасност на движението и противодействие на престъпността са 
проведени от екипи на пътна и охранителна  полиция в периода 
от 9 до 16 юли на територията на Габрово и трявна. в хода на 
полицейските действия по метода за „широкообхватен контрол“ 
са проверени 365 моторни превозни средства и 401 души. ус-
тановени са 221 нарушения, за които са наложени 168 глоби с 
фиш и са съставени 53 акта.

Продължава от стр. 1
	 На	 първо	 място	 е	
магистрала	 „Хемус“,	 със	
строителството	 на	 която	
ще	се	намалят	различията	
между	 Северна	 и	 Южна	
България,	 а	 общият	 брой	
на	 населението,	 което	ще	
се	 възползва	 от	 подобре-
ната	 инфраструктура,	 е	
около	 2,9	 милиона	 души	
върху	 площ	от	 44%	от	 те-
риторията	на	страната.
	 На	територията	на	Ве-
лико	 Търново	 се	 изпъл-
нява	 и	 друг	 много	 важен	
проект,	 това	 е	 една	 от	
двете	 вертикални	 връзки	

–	магистралата	Русе	–	Ве-
лико	 Търново,	 с	 която	 е	
свързан	и	проектът	за	 ту-
нел	под	връх	Шипка.	Това	
е	новата	икономическа	ос	
на	България,	новият	кори-
дор	 по	 линията	 Свилен-
град	 –	 Хасково	 –	 Стара	
Загора	 –	 Габрово	 –	 Русе	
–	Букурещ.	Знаете,	че	Вър-
ховният	 административен	
съд	 отхвърли	 постъпилата	
касационна	 жалба	 срещу	
доклада	 за	 ОВОС,	 след	
което	 подробният	 устрой-
ствен	 и	 парцеларен	 план	
в	 района	 на	 Русе	 –	 Бяла	
вече	 може	 да	 бъде	 про-

цедиран.	 В	 плановете	 на	
АПИ	 за	 2019	 година	 са	
заложени	 да	 стартират	
процедурите	 за	 избор	 на	
изпълнител	 на	 строител-
но-монтажните	 работи	 на	
първите	 два	 участъка	 –	
Русе	 –	 Бяла	 от	 км	+0	 до	
40	и	изграждане	на	обхода	
на	 град	Бяла	от	 км	40	до	
75.		Допълнителен	 тласък	
за	 икономическото	 разви-
тие	 на	 Северна	 България	
е	изграждането	на	другата	
вертикална	 връзка	 -	 ло-
товете	 от	 Ботевград	 до	
Мездра	и	от	Видин	до	Ру-
жинци.

Петя Авðàмîвà: "Пðîектът зà туíел пîä Шипкà  
е чàñт îт íîвàтà икîíîмичеñкà îñ íà Бълãàðия"

НАП: „Зàвъðшили ñðеäíîтî îáðàзîвàíие, íî íе зàпîчíàли 
ðàáîтà, тðяáвà äà вíàñят зäðàвíите ñи îñиãуðîвки“
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тодорка мирчева

	 Минавайки	 по	 Хад-
жицоневия	 мост,	 първото	
село,	което	се	отделя	вля-
во	 от	 пътя	 за	 местността	
Узана,	 се	 казваше	 Чер-
вен	бряг,	а	днес	е	квартал	
на	 Габрово	 и	 носи	 името	
Радецки,	 което	 идва	 от	
преминаването	 на	 руския	
генерал	 Радецки	 по	 вре-
ме	 на	 Руско-турската	 ос-
вободителна	 война.	Оттам	
също	 е	 минавал	 по	 бал-
канските	 ридове	 пътят	 за	
връх	 Столетов	 (Св.	 Нико-
ла).	
	 Днес	 се	 гради	 новият	
обходен	път	за	Южна	Бъл-
гария.	 Край	 река	Козещи-
ца	е	имало	много	ханчета,	
в	които	нощували	пътници-
те,	тръгнали	за	пазарите	в	
Казанлък	 и	Стара	Загора.	
Затова	 и	 хората	 го	 нари-
чали	Ханищата.	
	 В	 някогашното	 село	
Червен	бряг	е	открита	ле-
ковита	вода.	
	 Разказите	 и	 предания-
та	за	нея	са,	че	от	далеч-
на	 Тракия	 някой	 си	 отец	
Серафим	 имал	 дъщеря,	
която	била	много	красива,	
но	с	болни	очи.	Какво	ли	
не	правил	отецът,	къде	ли	
не	 ходил,	 за	 да	 възвърне	

зрението	 на	 едничката	 си	
рожба.	Все	не	успявал	да	
открие	 лек.	 Последно	 ми-
нал	 и	 през	 търновското	
село	 Кованлъка,	 днешно-
то	Пчелище.	Но	народният	
лечител	 там	 му	 казал,	 че	
не	 може	 да	 се	 справи	 с	
този	проблем.	
	 Тогава	 отец	 Серафим	
отчаян	 поел	 пътя	 си	 към	
дома.	 Минавайки	 през	
Хаджицонев	 мост	 за	 Тра-
кия,	 поседнали	 на	 една	
поляна	 да	 си	 отдъхнат	 от	
дългия	 път.	 Докато	 отма-
ряли	 конете,	 дъщеря	 му	
започнала	 да	 бере	 цветя	
и	неусетно	стигнала	до	из-
ворче,	чиято	вода	мирише-
ла	на	барут.	Тя	си	наплис-
кала	 очите	 и	 смъдежа,	
който	 имала,	 и	 течащата	
гной	спрели	изведнъж.	
	 Опитала	 пак	 да	 се	
наплиска	 и	 почувствала	
истинско	 облекчение.	 Из-
викала	от	радост	на	баща	
си,	 че	 е	 открила	 „жива-
та	 вода“.	 Отец	 Серафим	
решил	 да	 се	 върнат	 до	
Габрово	 и	 да	 дадат	 на	
архиерейския	 наместник	
Стефан	 Станимиров	 пет	
жълтици,	 за	 да	 построи	
на	 мястото	 на	 изворчето	
кладенец.	
	 Поп	 Стефан	 също	 за-

вел	 там	 неговата	 дъщеря	
Донка,	 която	 имала	 неиз-
лечими	 пъпки.	 Умивайки	
си	 лицето	 няколко	 пъти	
-	дни	наред	с	тази	вода	 -	
пъпките	изчезнали.
	 Местните	хора	и	с	во-
лята	на	двамата	църковни	
служители	 построили	 кла-
денец.	 В	 Деня	 на	 Света	

Марина	 през	 1890	 година,	
на	 17	 (29)	юли	 чешмата	 с	
кладенеца	били	официално	
открити.	
	 На	този	ден	във	Воне-
щата	 вода,	 както	 я	 нари-
чали	 местните,	 се	 правил	
всяка	година	сбор.	Хората	
се	 събирали	 и	 ритуално	
си	 измивали	 болните	 очи,	

пиели	от	водата,	за	да	ле-
куват	 болните	 си	 стомаси	
и	 бъбреци.	 През	 годините	
дъщерята	на	поп	Стефан	–	
Донка	 Станимирова,	 а	 по	
мъж	 Йосиф	 Стомонякова,	
се	 грижила	 за	 чистотата	
на	този	кладенец.	
	 През	 месец	 март	 за-
почна	 инициативата	 от	

четиримата	 доброволци	 -	
Христо	Лалев,	Иван	Попов,	
Христо	 Тодоров	 и	 Иванка	
Паричева,	за	опазване	на	
завещаното	 от	 дедите	 ни.	
Последваха	 ги	 с	 труда	 си	
Евгений	Спасов	–	Даскала,	
Борислав	Драгиев,	Пламен	
Николов,	Панайот	Минков,	
Александър	 Пешев,	 Пепи	
Петров,	Иван	 и	Жана	Ко-
вачеви.	 За	 доброто	 дело	
и	 облагороденото	 място	
със	средства	и	материали	
допринесоха	 Александър	
Янев,	 Ангел	 Колев,	 Гани	
Петкова,	Таня	Попминкова,	
Тихомир	 Атанасов,	 Цоньо	
Гатев,	 Христо	 Лолев,	 Вла-
димир	Мляков,	 Елена	Ме-
тев	 -	Metev,	Румен	Ганчев,	
Тихомир	Петков,	Нели	Не-
девска,	 Пламен	 и	 Иванка	
Иванови,	Петър	Андреев.
	 В	 навечерието	 на	
празника	 Света	 Марина,	
благодатното	 място	 от	
природата	 беше	 посетено	
от	нашите	верни	приятели	
и	 пазители	 на	 околната	
среда	туристическо	друже-
ство	 „Узана“,	 от	 ветерани-
те,	 участвали	 във	 войните	
на	 България,	 от	 читалищ-
ните	 родолюбци	 на	 квар-
талите	 Лютаците,	 Недевци	
и	Хаджицонев	мост	и	мно-
го	граждани,	дошли,	за	да	

почетат	 лековития	 извор.	
Свещеник	 Цветан	 Спиров	
отслужи	водосвет	за	праз-
ника,	а	както	някогашната	
традиция,	 Габровското	 ар-
хиерейско	наместничество	
раздаде	курбан	за	здраве.
	 Спирането,	 успокоява-
нето	и	оставането	в	покой	
са	 необходимите	 условия	
за	изцелението	ни.	Ако	не	
умеем	да	спрем	и	да	осъз-
наем	 богатствата	 на	 при-
родата,	 разрушителното	
ни	 поведение	 ще	 продъл-
жава	своя	препускащ	ход.	
А	ние	имаме	потребност	от	
изцеление.	
	 През	 последните	 годи-
ни	 много	 хора	 забравиха	
за	щедростта	на	предците	
ни	и	си	служат	и	чакат	на	
средства	 от	 друго	 място	
или	някой	нещо	да	напра-
ви,	 а	 друг	 да	 му	 намери	
единствено	 кусурите,	 как-
то	 казват	 старите	 хора.	
Хубаво	е,	че	има	и	такива	
българи	 -	 с	активна	 граж-
данска	 позиция	 и	 продъл-
жават	почина	на	дедите	ни	
„На	ползу	роду“.	
	 Остава	ползващите	во-
дата	и	мястото	за	отдих	да	
зачитат	 труда	 на	 всички	
нас,	които	сме	мотивирани	
да	работим	за	това	начало	
с	продължение.

Някîãàшíîтî ñелî Чеðвеí áðяã íе пðîпуñкàлî ñъáîð íà Св. 
Мàðиíà, ñеãà пðàзíикът îтíîвî ñъáðà хîðàтà íà Вîíещà вîäà

стефка Бурмова

	 На	 21	юли	се	навърш-
ват	 85	 години	 от	 рожде-
нието	 на	 ненадминатия	
български	 резбар	 проф.	
Кънчо	 Цанев.	 Той	 е	 ро-
ден	 в	 с.	 Бахреци,	 община	
Трявна,	и	е	възпитаник	на	
Техникума	 по	 дърворезба	
и	 вътрешна	 архитектура	
в	 града	 (днес	 Национал-
на	 гимназия	 по	 прилож-
ни	 изкуства	 „Тревненска	
школа“).	Негов	учител	там	
е	 опитният	 дърворезбар	
Цанко	 Антонов.	 Завършва	
Художествената	 академия	
в	 София	 при	 проф.	 Асен	
Василев.	Първото	му	учас-
тие	 в	 художествена	 изло-
жа	 на	 приложното	 изку-
ство	 е	 с	 изработените	 от	
него	 зооморфни	 съдове,	
издълбани	на	ръка.
	 Проф.	Цанев	е	бил	гла-
вен	 художник	 на	 Габрово	
и	 директор	 на	 ХГ	 „Христо	
Цокев“.	 От	 1983	 г.	 е	 про-
фесор	 в	 Художествената	
академия	 в	 София,	 бил	 е	

ръководител	катедра	„Рез-
бра“,	 зам.-декан	 и	 декан	
на	 Приложния	 факултет,	
зам.-ректор	на	Висшия	ин-
ститут	 за	 изобразителни	
изкуства	 „Николай	 Павло-
вич“	 в	 София.	 Сред	 мно-
гобройните	 му	 отличия	 са	
Голямата	 награда	 за	 при-
ложни	изкуства	и	награда	
за	 принос	 в	 българското	

изкуство	 на	 СБХ,	 орден	
„Св.	Св.	Кирил	и	Методий”,	
втора	 степен,	 орден	 „1300	
години	 България”,	 звания-
та	„Заслужил”	и	„Народен”	
художник.	 На	 1	 ноември	
2009	 година	 проф.	 Кънчо	
Цанев	 беше	 удостоен	 със	
званието	„Почетен	гражда-
нин	на	Трявна“.
	 Проф.	Кънчо	Цанев	ос-

тави	 след	 себе	 си	
в	 Трявна,	 в	 Габро-
во	 и	 в	 страната	
множество	 ценни	
творби.	 Сред	 тях	
са	 изработеният	
от	 него	 през	 1970	
г.	 резбован	 шкаф	
за	 Държавния	 съ-
вет	 в	 София,	 през	
1972	 година	 висок	
резбован	 шкаф	 за	
Националната	 га-
лерия	 за	 декора-
т ивно - приложни	
изкуства,	 резбован	
шкаф,	 притежание	
на	 проф.	 Светлин	
Русев,	 декоратив-
ното	пано	 „Слънце“	
за	 Художествената	

галерия	в	Ямбол	през	1978	
г.,	 резбована	 ракла	 за	
частна	колекция	в	Италия,	
прекрасната	 „Самодива“,	
стенното	пано	„Пролет“	за	
НДК	 в	 София,	 „Възроде-
на	 Родопа“	 за	 Историче-
ския	 музей	 в	 Кърджали,	
двата	 резбовани	 тавана	
в	 „Слънчевата	 зала“	 на	

НИМ	 в	 София,	 иконоста-
си	 за	 множество	 църкви	
в	 България.	 Негови	 пана	
са	 частни	 притежания	 в	
Италия,	 Германия	 и	 други	
държави,	 както	 и	 на	 мно-
жество	институции	в	стра-
ната	и	чужбина.
	 Проф.	Цанев	остави	за	
поколенията	своите	малки,	
големи	 и	 още	 по-големи	
богато	оформени	и	стилис-
тично	 издържани	 резбо-
вани	 композиции.	 Негови-
те	 реалистични	 трактовки	
излъчват	 своите	 послания	
чрез	 самостоятелното	 си	
звучене		и	въздушната	из-
работка.
	 Последната	 творба	
на	 проф.	 Кънчо	 Цанев	 е	
„Царска	 двера“	 (дърво)	 с	
размери	 2,80	 м	 на	 1,20	 м	
и	 е	 изработена	 през	 2010	
година.	 Нейна	 снимка	 съ-
пругата	на	големия	творец	
Илонка	 Цанева	 изпрати	
специално	 за	 „100	 вести“	
по	повод	85-ия	рожден	ден	
на	 именития	 дърворезбар	
проф.	Кънчо	Цанев.

Пðîф. Къíчî Öàíев îñтàви зà пîкîлеíиятà 
мíîжеñтвî ðезáîвàíи кîмпîзиции

	 По	случай	230-годишни-
ната	от	рождението	на	Ва-
сил	Априлов	Националният	
музей	 на	 образованието	
представя	 редки	 и	 ценни	
книги	от	личната	библиоте-
ка	на	 големия	възрожден-
ски	благодетел.	
	 Личната	библиотека	на	
Априлов	 се	 състои	 от	 265	
книги	в	406	тома	и	показва	
разнообразните	 интереси	
на	 габровския	 просвети-
тел.	Включени	са	книги	на	
български,	 руски,	 гръцки,	
латински,	френски,	немски	
и	други	езици	от	областта	
на	историята,	географията,	
етнографията,	 нумизмати-
ката,	 търговията,	 медици-
ната,	 изследвания	 върху	
развитието	на	славянските	
езици	и	т.	н.
	 Най-старото	 издание	
в	 колекцията	 е	 „От	 най-
добрия	 от	 всички	 поети	
на	всички	времена	ОМИР,	
всички	работи,	които	изоб-
що	са	запазени	на	гръцки”	
от	1551	г.	с	паралелно	за-
главие	и	текст	на	латински	
и	 гръцки	 език.	 Съдържа	
„Илиада”	 и	 „Одисея”	 от	

легендарния	 гръцки	 поет,	
както	 и	 „De	 Homeri	 vita”	
(„Живота	 на	 Омир”)	 от	
Плутарх.
	 Забележителна	 е	 и	
книгата	 на	 Дионисий	 Пе-
тавий	 „Opus	 De	 doctrina	
temporum…”	от	1703	г.	Авто-
рът	е	френски	католически	
теолог	 и	 историк,	 писа-
тел	и	поет,	йезуитски	учен,	
кардинал,	 един	 от	 създа-
телите	 на	 съвременната	
хронология.	 Превеждайки	
и	 подобрявайки	 хроноло-
гичните	 трудове	на	Йозеф	
Юстус	 Скалигер,	 той	 пуб-
ликува	своята	книга.	В	нея	
Петавий	активно	използва	
при	 пресмятане	 на	 годи-
ните	метода	на	обратното	
броене,	 т.	 е.	 преди	 раж-
дането	 на	 Христос,	 сега	
известен	като	години	пре-
ди	 новата	 ера	 или	 преди	
Христа.
	 През	 1824	 г.	 в	Москва	
излиза	 книгата	 на	 Кон-
стантин	 Калайдович	 „Йо-
анн	 Ексарх	 Болгарский…”.	
Калайдович	 е	 един	 от	 ос-
новоположниците	 на	 сла-
вянската	 палеография	 и	 е	

сред	 първите	 българисти	
в	 Русия.	 Откритията	 му	 в	
областта	 на	 българистика-
та	са	свързани	с	началния	
период	 от	 развитието	 на	
старобългарската	 литера-
тура.	През	 1813	 г.	 той	 на-
мира	 в	 Синодалната	 (би-
вшата	Патриаршеска)	биб-
лиотека	в	Москва	преписи	
от	 съчиненията	 на	 Йоан	
Екзарх,	 един	 от	 най-та-
лантливите	 представители	
на	 Преславската	 книжов-

на	школа.	В	 218	 страници	
са	 поместени	 текстове	 за	
дейността,	ролята	и	значе-
нието	 на	 средновековния	
български	 автор	 и	 прево-
дач.	 Огромна	 стойност	 за	
науката	 има	 и	 приложе-
нието	към	труда	на	Калай-
дович,	 в	 което	 се	 съдър-
жат	 15	 текста,	 като	 част	
от	 тях	 се	 обнародват	 за	
първи	път.	Книгата	е	опре-
делена	 като	 „великолепен	
паметник	 на	 българската	
литература	от	началото	на	
X	век”.					
	 Национален	 музей	 на	
образованието	 отбелязва	
230-та	 годишнина	 от	 рож-
дението	на	Васил	Априлов	
с	 Ден	 на	 отворени	 вра-
ти.	 В	 „Денят	 на	 Априлов”	
(22	 юли	 2019	 г.)	 музеят	
предлага	 на	 габровци	 и	
гости	 на	 града	 екскурзо-
водна	разходка	в	Алея	на	
знанието.	Външната	експо-
зиция,	 озаглавена	 „Благо-
детелят”,	разказва	за	при-
носа	на	Васил	Априлов	за	
създаване	 на	 Габровското	
училище	 и	 развитието	 на	
новобългарската	просвета.	

В	 дванадесетте	 табла	 Ап-
рилов	 е	 представен	 като	
дарител,	 щедър	 меценат,	
книжовник	и	учен.	Таблата	
проследяват	 и	 събитията	
след	 смъртта	 на	 Благо-
детеля	 –	 тържественото	
посрещане	 костите	 на	Ап-
рилов	 в	 родния	 му	 град	
Габрово,	всенародната	по-
чит	 и	 признателност	 на	
поколенията.	
	 Друг	акцент	в	Деня	на	
Априлов	е	прожекцията	на	
двадесетинаминутен	 филм	
за	 Васил	 Априлов	 -	 „Ние	
живеем	 за	 нашите	 пото-
мци”.
	 С	 официално	 открива-
не	 от	 16:00	 часа	 ще	 бъде	
представена	изложба,	пос-
ветена	 на	 230-та	 годиш-
нина	 от	 рождението	 на	
Васил	 Априлов.	 „Реплики”	
на	 габровката	 Надежда	
Лазарова	включва	плетени	
картини,	гоблени	и	поезия.	
Водеща	 творба	 е	 гоб	лен	
–	 диамантена	 мозайка	 по	
картината	 „Габрово	 –	 1847	
г.	 –	 първото	 просветно	
събрание	 в	 България”	 на	
Цанко	Лавренов.

Из кíижîвíîтî íàñлеäñтвî íà Вàñил Апðилîв

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 27.07./24.08./21.09., 40 лв.
ОДРИН С 1 НОЩУВКА - 27.07., 100 лв.
ИСТАНБУЛ - 29.08./05.09., от 156 лв.  
БУКУРЕЩ THERME - 1 ден, 28.09/26.10, 43 лв.
БУКУРЕЩ THERME - 19.10., с 1 нощувка, 125 лв.
БУКУРЕЩ - 14.09., 40 лв.                                                                               
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 2 нощувки, 26.07./                                                                                                                                    
23.08/06.09./21.09./11.10., от 159 лв.     
МАКЕДОНИЯ-БЕРОВО - 03.08., 1 нощувка, 145 лв.                                                         
БИГОРСКИ МАНАСТИР-ОХРИД - 26.08., 3 нощ., 175 лв.
АЛБАНИЯ-МАКЕДОНИЯ - 11.09., 3 нощувки, 275 лв.
ПИРОТ-НИШ - 31.08., 1 нощувка, 145 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 10.10., 2 нощувки, 215 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-БАНСКО-КАВАЛА -13.09.,2 нощ.,165 лв
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 23.08./13.09, 2 нощувки, 160 лв.
ПИРИНСКИ ЕЗЕРА - 19.07., 2 нощ., зак., 160 лв.
БАЛКАН ФЕСТ В БАНСКО С ЦЕЦА ВЕЛИЧКОВИЧ - 
06.08., 2 нощувки, закуски и вечери, 150 лв.

ДРАГАЛЕВСКИ МАНАСТИР-БОРОВЕЦ-ВР. МУСАЛА-
САПАРЕВА БАНЯ  - 16.08., 2 нощувки, 160 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-БАНСКО-РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-
МЕЛНИК-РУПИТЕ - 09.08., 2 нощ., зак., вечери, 150 лв.
ПЕРПЕРИКОН-ЗЛАТОГРАД - 11.10., 2 нощ., 130 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О. КОРФУ - 3 нощ., 05.09. - 315 лв., 19.09. - 290 лв.
О. КОРФУ - 7 нощ., зак. и веч., 06.09./ 13.09./20.09,                                                                                    
от 470 лв., 5 нощ., зак. и вечери, 27.09. - 380 лв.
О. ЛЕФКАДА - 03.09., 3 нощ., зак. и вечери, 310 
лв., 26.09., 4 нощувки, закуски и вечери, 355 лв.
КАВАЛА-ТАСОС - 05.09., 3 нощ.+закуски, 285 лв.
МЕТЕОРА-СОЛУН-КАВАЛА - 04.09., 3 нощ., 265 лв.
ДУБРОВНИК-БУДВА-КОТОР - 04.09., 3 нощувки, 370 лв.
ПЛ.ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-Ч.ГОРА - 16.10., 4 нощ., 480 лв.
ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА-11.12.,345 лв
БАНСКО-ЛЕЩЕН-ДОБЪРСКО - 23.08., 2 нощ., 165 лв.
ПЕРПЕРИКОН-ТАТУЛ-АЛЕКСАНДРУПОЛИС - 13.09.,172 лв
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

На 20 юли събота ще се проведе автошествие  
Национален Протест За Децата И Семейството

организирано от НГИ 
„Граждани в защита на семейството и детето“

Каузата е ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ
Събитието е в подкрепа на Русе, Габрово, 

Пловдив, Враца и др.  
Сборен пункт в Габрово - 9.30, Спортна зала
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519 юли 2019 г. работа предлага; работа търси; отопление

рабоТа прЕдлаГа
МаГазин за хранителни 
стоки в кв. дядо дянко 
търси да назначи прода-
вач-консултант. справки 
на тел. 0882/290-345.
ТаксиМЕТроВи шофьо-
ри се набират на тел. 
0887/238-552. [22, 19]
сТроиТЕлни рабоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [16, 13]
поМощник ГоТВач - 
денна смяна, се търси на 
тел. 0887/825-534. [11, 
11]
жЕни за бране на ма-
лини се търсят на тел. 
0898/801-542. [11, 10]
шофьор с категория 
„с+е“ се търси на тел. 
0888/564-431. [11, 8]
пЕнсионЕрка за нощно 
обгрижване на възрастна 
жена - тел. 0887/361-876. 
[11, 11]

„подЕМкран“ ад, 
Гр. ГаброВо Търси 
да назначи хиГиЕ-
нисТ/ка за адМи-
нисТраТиВна сГрада 
на 4 часа. За инфор-
мация: тел. 066/816-
229 или на място. [6, 
6]

фирМа „коМ“ набиРа 
общи Работници. Запла-
та 1000 лв. справки на 
тел. 0899/137-896. [22, 
15]
шиВашко аТЕлиЕ „катя 
колева“ търси да назначи 
шивачка. спокойни усло-
вия на труд, отлично за-
плащане. справки на тел. 
0894/504-843 - колев. 
[22, 11]
ГоТВачка за обедно 
меню за столова се търси 
на тел. 0897/584-788. [11, 
10]
пицария „ТЕМпо“ тър-
си работник/чка студена 
кухня. справки на тел. 
0879/988-010. [11, 9]

ббс - българия оод търси 
механици и ел. техници 
за постоянна работа - 
todorof@gmail.com. справ-
ки на тел. 0898/247-826. 
[23, 9]
склад за метали търси 
работник - предимство шо-
фьорска книжка, може и 
почасово. справки на тел. 
0879/653-659. [11, 9]
Грил-паВилион прЕд 
магазин „кауфланд“ търси 
да назначи продавач/ка и 
чистачка. справки на тел. 
0887/907-032. [11, 9]
фирМа Търси работници. 
справки на тел. 0888/255-
318. [11, 9]
ТранспорТна фирМа 
търси спедитор за между-
народен транспорт. Задъл-
жително е владеене на ан-
глийски или немски език. 
справки на тел. 0884/374-
484. [11, 5]

ГоТВач/ка до 30 години 
за заведение - 800 лв. 
справки на тел. 0898/571-
080. [5, 5]
рабоТа В австрия за со-
циални асистенти с нем-
ски език - справки на тел. 
0887/118-813. [11, 3]
биТоВо заВЕдЕниЕ в 
село боженци търси да 
назначи помощник-кухня - 
денна смяна. справки на 
тел. 0888/310-981. [12, 7]
биТоВо заВЕдЕниЕ тър-
си да назначи помощник-
готвач. стартова заплата 
1000 лв. справки на тел. 
0888/310-981. [12, 7]
МЕхана В село боженци 
търси сервитьор/ка - денна 
смяна. справки на тел. 
0887/002-030. [12, 7]
общ рабоТник се наби-
ра на тел. 0899/45-66-84. 
[11, 7]

чоВЕк за работа с 
храсторез и моторен трион 
се търси на тел. 0895/290-
905. [11, 4]
рабоТа за ученици и сту-
денти се предлага на тел. 
0895/290-905. [11, 4]
„ЕВрохиМ Груп“ оод на-
бира работници за перал-
ното си стопанство, техник 
с опит за поддръжка на 
машините. справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 1]
рЕсТоранТ Търси сер-
витьорка. справки на тел. 
0899/88-98-97. [11, 4]
чоВЕк за гледане на 
болен се търси на тел. 
0897/66-09-78. [5, 5]
фирМа Търси градинар-
общ работник, постоянна 
работа, добро заплащане. 
справки на тел. 0888/70-
28-98. [2, 2]
фирМа „сокол“ ад тър-
си да назначи операто-
ри на шприцов автомат 
(шприцьори) на постоянен 
трудов договор и пълен ра-
ботен ден с възможност за 
работа на сменен режим. 
За контакти: 0884/593-
770. [5, 4]

ТранспорТна фирМа 
търси международен шо-
фьор с опит. справки на 
тел. 0896/499-039. [11, 4]
заВЕдЕниЕ за обедно 
хранене търси да назначи 
готвач (не пенсионер). За 
информация: след 14.00 
часа на тел. 0897/930-
192. [5, 4]
МаГазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
справки на тел. 0899/099-
226. [11, 2]
бЕнзиносТанция Търси 
служители. справки на тел. 
0885/292-801. [11, 4]
склад Търси шофьор-
пласьор. справки на тел. 
0883/222-290. [11, 4]
фирМа прЕдлаГа рабо-
та в отрасъл строителство, 
предимство за хората с 
опит. справки на тел. 
0877/44-51-99. [11, 3]
поМощник-ГоТВач оТ 
18 до 22 часа. Заплащане 
по споразумение. справки 
на тел. 0882/151-516. [5, 
2]
МЕбЕлна фабрика търси 
общ работник и мебелист - 
справки на тел. 0888/419-
838. [22, 2]

произВодсТВЕна 
фирМа набира пЕр-
сонал за слЕдни-
ТЕ позиции: опа-
коВчик и рабоТник 
ТоВаро-разТоВарна 
дЕйносТ. сменен ре-
жим на работа. справ-
ки на тел. 0885/627-
510. [5, 1]

МасажисТка сЕ търси на 
тел. 0876/731-419. [3, 3]
сЕрВиТьорка за събота 
и неделя се търси на тел. 
0899/147-447. [5, 2]
сТроиТЕлЕн ТЕхник се 
търси на тел. 0899/147-
447. [5, 2]
заВЕдЕниЕ Търси сЕр-
ВиТьорки, поМощник-
ГоТВачи и ГоТВачи. 
справки на тел. 0876/46-
36-27. [22, 1]
пицария „Мания“ тър-
си пицар. справки на тел. 
0877/44-55-82. [11, 1]

Грижа за болни 
и ВъзрасТни
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

ЦЕНИ за 2019 г. с ДДС.Пелетна камина	 GF12	 суха	 -	 промо	 цена: 
1550 лв..Пелетна камина	GFN12	 -	промо	цена: 1650 
лв..Пелетна камина	 GF18промо	 цена:	 1750 
лева. GFN18 - 1850 лв..Пелетна камина GF24	промо	
цена:	1850 лева, GFN24 - 1950 
лв..Пелетна камина	 GFN30	 -	
промо	цена: 2250 лв..ПРОМО! GF 858 VIP пелетна 
горелка с	мощност	от	8	kw	до	
58	kw, керамична запалка,	два	

подаващи	 шнека	 и	 автоматич-
но	 механично	 самопочистване	 с	

нова	цена 1590 лева..Пакет „25 киловата“ 
Включва:	Пелетна	горелка	Gf	45	+	Во-
догреен	 котел	Gf	 25	 	+	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	+		подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - 2980 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf52	+	Водогреен	котел	Gf48	
+		подаващ	шнек	+	бункер	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!

Отîплеíие íà пелети ñ цеíà и кàчеñтвî áез àлтеðíàтивà
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 транспортът - цените са по-
сочени по-долу. Пелетните камини 
са без помпа и разширителен съд. 
Монтажът може да се извърши от 
собственика при спазване изис-
кванията на „Голдън файър“. .Предлагаме проектиране 
и изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети. .Транспорт - 60-80 лв. 

Сàмî клиеíтите, зàкупили пðîäукт 
íà “Гîлäъí фàйъð” îт ИК „Кîлîíел”,  
пîлучàвàт ДИрЕКТНА ГАрАНÖИОННА 
ПОДДрЪжКА. Оñтàíàлите пðи íужäà îт 
ãàðàíциîíеí ñеðвиз тðяáвà äà íàпðàвят 
зàявкà íà телефîíите íà äîñтàвчикà. БЕЗПЛАТЕН ПУСК

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брикети, 
дърва. ниски цени, безпла-
тен транспорт - 066/805-
642, 0897/892-903.

нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. безплатен транспорт. 
незабавна доставка. тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
дъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
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.

дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.

пЕлЕТи - 0897/97-44-
77, www.alexfloor.com.

„МГ-лЕс“ продаВа дърва 
за огрев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
нацЕпЕни и метрови 
дърва. Реална кубатура. 
тел. 0883/55-33-04.
дърВа за огрев. Реална 
кубатура. тел. 0879/988-
047.
проМоция! дъбоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. тел. 
0899/137-896. [22, 15]

нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв. доставка 
веднага! тел. 0893/511-
154. [33, 24]
ГоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0885/950-
358. [23, 9]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[11, 7]
нарязани, нацЕпЕни 
дърВа - 85 лв./куб., мет-
рови - 75 лв. - справки на 
тел. 0893/511-154. [23, 4]

рЕжа дърВа - 5 лв. - тел. 
0878/432-558, 0889/134-
796. [11, 1]
„флинТ-ГайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски ВъГлища; брикЕ-
Ти, разпалки. осигурен 
транспорт. тел. 0898/690-
606, 066/80-80-53. [31, 2]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 1]
дърВа за огрев - наря-
зани и нацепени. неза-
бавна доставка. сухи. тел. 
0896/807-688. [19, 1]

БАЛКАН 
ПЕЛЕТС
„балкан пЕлЕТс“ оод 
продаВа иГлолисТни 
пЕлЕТи, клас а1, на 
конкурентни цени. тел. 
0878/921-488. [11, 8]

сладкарски цЕх 
обяВяВа сВобод-
ни позиции за ра-
боТа. МожЕ и бЕз 
опиТ. справки на тел. 
0889/989-755.

сладкарница обя-
ВяВа сВободно 
МясТо за продаВач-
консулТанТ. МожЕ и 
бЕз опиТ. справки на 
тел. 0889/989-755.
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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 
[0, 0]
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.
рЕМонТ на всякакви 
покриви, улуци и с пло-
чи се извършва на тел. 
0896/859-701 [30, 22]
кърТя бЕТон, камък - 
справки на тел. 0888/544-
438. [12, 8]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [14, 12]
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 10]
напраВа на покриви, 
ремонти, топлоизола-
ция и други услуги - тел. 
0888/020-187. [25, 7]
подпорни сТЕни, дрена-
жи, бетони, реставрации - 
тел. 0897/390-194. [25, 7]
рЕМонТ на покриви, 
хидроизолация, дренаж - 
тел. 0886/762-434. [25, 7]

„ВЕлЕВ-сТрой-рЕ-
МонТ“ оод прЕдла-
Га саМоразлиВни 
подоВи покриТия 
и бои. хидро- и 
Топлоизолации , 
покриВи, инЕрТни 
МаТЕриали. склад - 
0898/412-609, магазин 
- ул. „капитан дядо 
никола“ 65, 0884/319-
403. [9, 6]

сТроиТЕлни дЕйносТи, 
вътрешни и външни ре-
монти, ел., вик - справки 
на тел. 0879/377-566. [11, 
7]
рЕМонТ на покриви и 
строителство - справки на 
тел. 0889/506-272. [12, 4]
склад за дървен матери-
ал - бул. „столетов“ 168, 
0889/506-272. [12, 4]
Груб сТроЕж. Покриви. 
справки на тел. 0897/765-
110. [7, 5]
бЕТон, кофраж, арма-
тура, огради, подпорни - 
справки на тел. 0887/35-
70-39. [12, 4]
кърТи, пробиВа отвори 
от 32 мм до 170 мм - 
справки на тел. 0895/70-
70-50. [12, 4]
дрЕнажи, изкопни ра-
боти - тел. 0887/35-70-39. 
[12, 4]
кърТи, събаря, про-
бива - справки на тел. 
0878/432-558, 0889/134-
796. [11, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, беЗПРаХово циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- МонТаж на лаМини-
ран паркЕТ - справки на 
066/86-61-43, 0889/286-
025.

бЕзпрашно циклЕнЕ - 
справки на тел. 0887/040-
471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906
шпаклоВка, боядис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/386-650
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/508-333.
Мазилки, шпаклоВки, 
зидария се извършват 
на тел. 0896/22-88-06. [4, 
3]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
2]
ВъТрЕшни и външни ре-
монти - тел. 0895/70-70-
50. [12, 4]
МонТаж ГипсокарТон, 
шпакловки и боя - справ-
ки на тел. 0895/728-668. 
[12, 2]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - 0887/13-
13-81.
алпинисТи - справки на 
тел. 0887/131-381. [22, 
10]

хидроизолации
хидроизолации къщи 
от дърво - тел. 0877/166-
459. [22, 6]

израбоТВа
израбоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, пара-
пети - тел. 0885/943-808, 
066/870-546.

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

казани за ракия изра-
ботва и ремонтира тел. 
066/874-284, 0896/640-
749. [11, 5]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[24, 17]
Вик, Ел. инсталации - 
справки на тел. 0895/70-
70-50. [12, 4]
рЕМонТ и изГражданЕ 
на ел. инсталации - ка-
чествено, коректно и в 
срок. тел. 0878/116-850. 
[4, 1]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. По всяко 
вРеме. тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 лв. - 
справки на тел. 0894/525-
258 [33, 22]

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[24, 17]
оТпушВаМ канали от Ф 
50 до Ф 110 мм с про-
фЕсионална Машина 
в Габрово и региона - 
справки на тел. 0896/684-
793. [22, 9]

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, 13]

Al  и PVC дограма + бо-
нус - 0893/206-746. [22, 
4]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/42-53-13.
дрЕбни ЕлЕкТроуслуГи 
по домовете - справки на 
тел. 0899/145-802. [33, 
33]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 8]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 8]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - справки на тел. 
0988/815-645, 0884/155-
075. [3, 2]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър ЙоРда-
нов“ - пране на килими - 
справки на тел. 0896/741-
416, 0896/741-415. 
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
пранЕ на тапицерии на 
автомобили, мека мебел, 
матраци, столове - тел. 
0898/260-284. [5, 5]
пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 5]
почисТВанЕ на мази, 
къщи, дворове и апарта-
менти. миене на стъкла. 
справки на тел. 0893/924-
307. [11, 4]
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартамен-
ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 2]

косЕнЕ

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

Грижа за вашия двор: 
косене на трева, подряз-
ване на дървета, почист-
ване на дворове, поддръж-
ка на зелени площи. тел. 
0877/919-006.
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини - 
тел. 0886/308-017. [22, 
17]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [17, 10]
профЕсионално косЕ-
нЕ, жив плет, проектиране 
и изпълнение - справки на 
тел. 0879/683-165. [11, 
10]
косЕнЕ и почистване на 
места - тел. 0899/155-
386. [11, 7]

услуГи
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (алПи-
нист) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
коВач - водно точило и 
сапове  - 0892/775-774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [15, 10]
заВаръчни услуГи - 
тел. 0882/407-493. [12, 
11]
събарянЕ и почистване 
на имоти - тел. 0885/950-
358. [17, 9]
ТЕнЕкЕджийски услу-
Ги се предлагат на тел. 
0893/873-271. [12, 8]
събарянЕ и почистване 
на дворни места - тел. 
0878/162-914. [13, 2]

рЕсТоранТи

рЕсТоранТ „сарая“, 
по пъТя за ВЕли-
ко ТърноВо, рабо-
Ти ВсЕки дЕн. супи, 
барбЕкЮ. телефон за 
контакти: 0893/978-
298. [11, 8]

поддръжка коМпЮТри
поддръжка на харду-
Ер и софТуЕр, инсТа-
лиранЕ на проГраМи 
и отстраняване на про-
блеми - справки на тел. 
0889/171-447. [12, 4]

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.

бус - 0.45 лв. - тел. 
0894/004-045. [33, 23]
ТранспорТни услуГи - 
тел. 0882/407-493. [12, 
7]
ЕВТини ТоВарни прево-
зи - тел. 0898/537-268. 
[11, 9]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [11, 6]
ТранспорТ с бус - 1.5 
тона, 0.55 лв. - справки 
на тел. 0887/35-70-39. 
[12, 4]
услуГи с бус, багер и 
самосвал - справки на 
тел. 0893/511-154. [23, 
4]

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

лЕкари
д-р ГЕорГи ТабакоВ 
- очЕн кабинЕТ - ул. 
„тотю иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки 
и твърди контактни лещи 
- понеделник до петък - 
от 9 до 18 ч.; събота и 
неделя - след уговорка на 
тел. 066/80-32-37.
психиаТър и нЕВро-
лоГ. д-р ТрифоноВ, 
Габрово, ул. „емануил ма-

нолов“ № 12-а, 066/804-
549, 0885/251-655. иЗ-
дава ПсиХиатРични 
удостовеРения.
д-р Марина санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
Мц „униМЕд“ - севли-
ево набира пациенти за 
клинично проучване за 
лечение на хроничен ато-
пичен дерматит с Руксо-
литиниб крем. телефон 
за информация: 0889/43-
66-13, д-р санкева, дер-
матолог.

аВТоМобили продаВа
AUDI а3, на бензин, се 
продава на тел. 0893/839-
140. [22, 19]
субару форЕсТър - 
1999 г., 2000 кубика, се 
продава на тел. 0896/674-
793. [11, 5]
изГодно! VW Пасат, 1.8 
t, бензин, автоматик, 1997 
г., запазен, се продава на 
тел. 0884/99-12-49. [2, 2]
сузуки лиана, 1.6, бен-
зин, 4х4, регистрирана, за 
2000 лева се продава на 
тел. 0894/52-52-58. [3, 3]

ауди а4, 1.8, 1996 г., 
бензин-газ, инжекцион, + 
4 зимни гуми, климатро-
ник, лети джанти, за 2000 
лв. се продава на тел. 
0879/228-255. [3, 3]
Голф-2, рЕциклиран, се 
продава на тел. 0878/20-
21-33. [5, 2]
сиТроЕн с-3, дизел, 2005 
г., се продава на тел. 
0883/381-548. [11, 2]
FIAT PUNTO 1.1 MI, 1997 
г., Го, ГтП, за 950 лв. се 
продава на тел. 0888/672-
724. [5, 2]
МЕрцЕдЕс 200 д за 700 
лева се продава на тел. 
0888/374-793. [11, 1]

Ваз, МоскВич
Ваз 2107 се продава на 
тел. 0879/861-868. [5, 3]

Микробуси, каМиони
фирМа продаВа уаЗ 
452д - бордови, с аГу. 
справки на тел. 0887/646-
330. [7, 5]

джипоВЕ
джип „дайхацу“, бен-
зин, 1.6, 109 к. с., специа-
лизиран за лов, отлично 
състояние, се продава на 
тел. 0885/133-711. [20, 6]

ГуМи, джанТи

алуМиниЕВи джан-
Ти оТ „ауди“ а6. с 
ГуМи „TOyO PROxEs” 
225/45/zR16 98W; 
цЕна по доГоВаря-
нЕ - 0887/611-753 
[20, 7]

аВТочасТи/МаГазини
ауди а6, 2.5, на час-
ти се продават на тел. 
0894/437-775. [12, 7]

аВТоуслуГи
аВТоТЕнЕкЕджийски и 
автобояджийски услуги. 
качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.

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.
джип луаз купува тел. 
0888/672-724. [5, 2]

под наЕМ
аВТоМобили под наем - 
справки на тел. 0878/929-
080. [20, 12]
ТаксиМЕТроВ аВТоМо-
бил се дава под наем. 
телефон за връзка: 
0898/574-804. [2, 1]

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили под 
наЕМ, ул. „еману-
ил манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

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

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА
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КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

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

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

иМоТи продаВа
къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [25, 22]
Гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [24, 22]
апарТаМЕнТи В центъ-
ра, ново строителство, 
се продават на тел. 
0887/803-414. [24, 22]
парцЕл до „техномар-
кет“ се продава на тел. 
0892/484-602. [24, 20]
Вила с 2.5 дка място в  
село батошево се прода-
ва на тел. 0888/313-859. 
[11, 10]
апарТаМЕнТ на ул. „ва-
ровник“ се продава на 
тел. 0889/020-298. [28, 9]
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава на 
тел. 0899/134-889. [33, 8]
къща В село новаковци 
- обзаведена, с парно и 
пречиствателна станция за 
отходни води, се продава 
на тел. 02/955-96-22 от 
10-16 часа в работни дни, 
без посредник. [11, 10]
иМоТ оТ 2 къщи, два 
декара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 9]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава на 
тел.  0885/733-225. [11, 
5]
къща със стопански 
пристройки, двор 1 декар 
в квартал тончевци про-
дава тел. 02/92-99-290 и 
0889/705-755. [5, 5]

апарТаМЕнТ - 63 кв. м, 
ул. „младост“ 11, срещу 
горния „лидл“, хол, спал-
ня, кухня, 37 000 лева, 
след ремонт, се прода-
ва на тел. 0889/900-000. 
[11, 9]
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ в центъра се прода-
ва на тел. 0888/813-710. 
[11, 4]
Гараж на ул. „свищов-
ска“ 65 за 10 000 лв. се 
продава на тел. 0898/474-
951. [4, 4]
МонолиТЕн Гараж на 
улица „Зелена ливада“, до 
гробищния парк, се прода-
ва на тел. 0899/219-257. 
[11, 2]
иМоТ В регулация - 2000 
кв. м, с ток и вода, в 
кв. сарани (стефановци), 
цена: 24 500 лв., се про-
дава на тел. 0882/284-
064. [5, 4]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
70 кв. м, се продава или 
заменя за къща - справ-
ки на тел. 0887/621-225. 
[12, 4]

ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
70 кв. м, се продава на 
тел. 0887/621-225. [12, 4]
къща с дворно място и 
градина около къщата в 
село костенковци продава 
тел. 0878/863-875. [6, 2]
апарТаМЕнТ В Габрово, 
ул. „Градище“ 27, 150 кв. 
м, 3-стаен, се продава на 
тел. 0896/96-44 -13. [7, 
3]
къща В село Горна Ро-
сица, 5 дка двор, лози, 
асма, геран, гараж, се 
продава на тел. 0988/767-
690. [5, 3]
ЕТаж оТ къща в центъ-
ра, зад мол Габрово, с 
двор 150 кв. м, се прода-
ва на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [20, 2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
на колелото продава тел. 
0877/40-87-22. [11, 1]
ЕТаж оТ къща - 130 кв. 
м, тераса 40 кв. м, гараж, 
дворно място 200 кв. м, 
цена по договаряне, се 
продава на тел. 0888/411-
181. [3, 2]

парцЕл В село музга, 1.5 
декара, регулация, за 6500 
лева се продава на тел. 
0884/078-076. [7, 1]
парцЕл В село армените, 
1 декар, регулация, ток 
и вода, за 8500 лева се 
продава на тел. 0884/078-
076. [7, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуВаМ къща, апарта-
мент, гараж и др. на дъл-
госрочен лизинг. справки 
на тел. 0899/143-163 [22, 
7]
парцЕл с право на стро-
еж - 1 дка, от Шиваров 
мост до кв. любово търси 
да закупи тел. 0894/682-
826. [22, 12]
иМоТ с тежести (идеални 
части) се купува на тел.  
0898/985-828 [33, 2]

иМоТи даВа под наЕМ
ноВи и реновира-
ни офиси в сградата на 
обб отдава под наем тел. 
0888/907-666.
сТудио за красота дава 
фризьорски стол под 
наем и отделно помеще-
ние за козметик. изгодни 
финансови условия! тел. 
0879/988-020. [24, 17]
фирМа оТдаВа оборуд-
вано кухненско помеще-
ние, подходящо за цех за 
закуски. справки на тел. 
0887/646-330. [7, 5]
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0882/381-
478. [11, 8]
поМЕщЕния В блок 
„катюша“ 1 се дават под 
наем на тел. 0898/771-
309. [11, 1]

апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/38-14-
78. [11, 7]
жилищЕ В идеален цен-
тър дава тел. 0896/349-
417, 066/85-41-85. [6, 6]
дВусТаЕн апарТа-
МЕнТ в идеален център 
се дава под наем на тел. 
0892/002-642. [5, 5]
ТаВанска сТая за сту-
дент се дава под наем на 
тел. 0878/204-299. [5, 5]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/007-
478. [11, 1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в севлиево се дава под 
наем на тел. 0877/899-
032. [5, 1]

Търси под наЕМ
ГарсониЕра В района на 
Гарата и колелото търси 
под наем или да закупи 
тел. 0897/268-009. [2, 2]

Гори купуВа
„балкан пЕлЕТс“ оод 
изкупува гори на кон-
курентни цени. тел. 
0897/430-228. [11, 8]

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 2]

унаслЕдяВанЕ
дВаМа ВъзрасТни да-
ват къща срещу гледане. 
може и бездомно семей-
ство. тел. 066/99-22-44. 
[5, 3]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [22, 14]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 15 
лв. - 0876/731-419. [22, 
11]

продаВа Машини
изГодно! циркуляр, 
трифазен, почти нов, се 
продава на тел. 0884/99-
12-49. [2, 2]
Градински косачки - 
бензин, се продават на 
тел. 0886/606-969. [3, 
2]
циркуляр - голям, гал-
ванична вана, хидромотор 
- нов, се продават на тел. 
0887/214-591. [5, 1]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
1500 циГли за 200 
лева се продават на тел. 
0899/021-003. [6, 1]

продаВа обзаВЕжданЕ
изГодно! бойлЕр на 
дърва - 120-литров, почти 
нов, се продава на тел. 
0884/99-12-49. [2, 2]
разТЕГаТЕлЕн фоТьойл 
- нов, за 100 лева се 
продава на тел. 0884/094-
698. [4, 4]
диВан-спалня сЕ про-
дава на тел. 0887/493-
206. [4, 4]
хладилник за 80 
лева се продава на тел. 
0888/091-925. [3, 3]

продаВа разни
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, се продават 
на тел. 0888/942-095. 
[11, 8]
ноВи бЕбЕшки дрехи и 
употребявани от англия, 
стерилизатори и играч-
ки се продават на тел. 
0878/32-12-17. [4, 4]
доМашна ГроздоВа ра-
кия - 40 литра, 52 гра-
дуса, се продава на тел. 
0896/99-37-69. [3, 2]
ВарЕл за вино, неръжда-
вейка, 200 литра, за 200 
лева се продава на тел. 
0896/164-146. [4, 1]

жиВоТни продаВа
ярЕТа - до 25 кг х 5 лв., 
нагоре х 4 лв. живо те-
гло, се продават на тел. 
0892/989-718. [11, 8]

коза с две яРета про-
дава тел. 0895/615-700. 
[8, 8]
дВЕ дойни кози се про-
дават на тел. 066/88-58-
85. [5, 5]
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0898/44-54-09. [11, 4]
аГнЕТа сЕ продават на 
тел. 0897/80-60-38. [11, 
4]
кон сЕ продава на тел. 
0897/385-915. [11, 7]
оВцЕ сЕ продават на тел.  
0898/575-123 [33, 4]

пчЕли продаВа
пчЕлни сЕМЕйсТВа 
се продават на тел. 
0876/196-989. [4, 4]
дб кошЕри с пчелите, в 
добро състояние, се про-
дават на тел. 0887/02-00-
39. [3, 3]

купуВа разни
сТара нафТа се купува - 
справки на тел. 0895/752-
838. 
книГи - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, исто-
рически и др.) купува - 
справки на тел. 0889/885-
944. [22, 8]
сТара нафТа се изкупу-
ва на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 2]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
жЕлязо сЕ изкупува 
на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 2]

имоти; продава, купува разни; уроци; заеми; счетоводство; масажи
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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.

сТара къща във възрожденски стил, в отлично със-
тояние, с двор и стопански постройки, в местността 
качурите се продава на тел. 0896/324-564. цена 
по договаряне. Къщата пази спомените от дет-
ството на Христо Явашев - Кристо, и неговите 
братя Анани и Стефан. 

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 0894/277-849. [11, 10]

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за профЕсионално обучЕниЕ - 
ГаброВо, орГанизира лицЕнзирани курсо-
ВЕ за: огняр, кранист,  мотокарист, машинист на 
пътно-строителни машини, готвач, барман-серви-
тьор, козметик, фризьор, лечебен масаж, мани-
кюр, педикюр, ноктопластика. издава се държавен 
документ за правоспособност. обучение с ваучер 
за безработни и работещи. тел. 066/80-85-92, от 
10.30 до 12.30 ч., 0887/361-876.
спорТЕн клуб „алфа-метал“ провежда курсоВЕ 
за бЕзопасно бораВЕнЕ с оГнЕсТрЕлно оръ-
жиЕ. справки на тел. 066/80-69-62.
часТни уроци по английски език - тел. 
0895/419-429. [8, 8]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Маса-
жисТки - 0876/735-596. 
[22, 11]

даВа заЕМ
бърз заЕМ - тел. 0897/219-833. [22, 11]
заЕМ днЕс - 0898/970-820. [11, 1]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора „конто-ексПеРт“ - счетоводни 
услуги, годишно приключване, данъчни декларации - 
066/804-066

рЕГисТрация на фирМи и счЕТоВодно об-
служВанЕ - 0898/480-821

БЕЗПЛАТНИ 
ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ
при поръчки на 
диоптрични очила: 
вторник и четвъртък
от 16.30 до 18.30 ч.

Габрово, ул. “Козлодуй” 1
066/803-045, 0889/924-697

1 9 9 2

запознансТВа
Мъж на 66 години търси неангажирана жена за едно 
добро приятелство, от 65-68 г. телефон за връзка: 
0898/22-75-19. [5, 3]

О Б я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУжБА НА ЛИЦА, ЗАВъРшИЛИ 

ГРАжДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСшИ УЧИЛИЩА
(МЗ ОХ-582/24.06.2019 г.) 

77 броя вакантни длъжности за 
войници за военни формирования във Военновъздушните сили: 

София, Стара Загора, Крумово, Долна Митрополия, шабла, 
Божурище, Банкя, Костинброд, Черноморец, Батак и др.

 Длъжностите,	за	които	може	да	се	кандидатства	са:	„Младши	шофьор”,	
„Шофьор-агрегатчик”,	„Младши	охранител”,	„Оператор”,	„Номер	на	ракетно-
пускова	установка”,	„Завеждащ	хранилище”,	”Младши	радиомеханик”	и	др.	
ДОКУМЕНТИ	СЕ	ПРИЕМАТ	(в	зависимост	за	кое	военно	формирование)	ДО	
27.08.2019	 г.;	ДО	30.08.2019	 г.	и	ДО	05.09.2019	 г.	ВЪВ	ВОЕННО	ОКРЪЖИЕ	–	
ГАБРОВО,	ул.	„Софроний	Врачански”	1А.
	 Изисквания:	образование	–	средно	или	по-високо;
-	да	не	са	по-възрастни	от	28	години;
-	да	не	са	осъждани;
-	за	отделни	длъжности	да	притежават	свидетелство	за	управление	на	МПС	
категория	„С“	или	„C+E”.

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257 
справка: www.comd.bg

e-mail: 100vesti@stovesti.info

Намери ключа за успеха -
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 продължава от стр. 1
	 В	 кръговете	 около	 за-
лата	 ще	 са	 представени	
различните	 исторически	
периоди.	 Социализмът	 ще	
бъде	показан	чрез	мозай-
ката,	 която	 е	 запазена	 в	
добър	 вид	 и	 заема	 площ	
от	500	кв.	мeтра.
	 Коридорът	 -	 едно	 дъл-
го	 и	 затъмнено	място,	ще	
символизира	 Османското	
робство.	 В	 кулоарите	 на	
сградата	 ще	 бъдат	 пред-
ставени	 българските	 вла-
детели.	Природната	гледка	
и	 нейното	 величие	 допъл-
ват	 картината.	 В	 призе-
мието	 на	 монумента	 ще	
се	 показва	 античната	
история	 по	 българските	
земи.	
	 Оттам	 с	 панорамен	
асансьор	 всеки	 посетител	
ще	може	да	се	изкачи	до	
най-високата	 част	 на	 пи-
лона.	 Изкачването	 отново	
ще	 бъде	 един	 символичен	
път	 през	 историята,	 тъй	
като	 човек	 ще	 вижда	 из-
писани	имената	на	българ-
ските	владетели.	Предвиж-

да	 се	 възможност	 да	 се	
влиза	между	двете	рубине-
ни	звезди,	най-големите	в	
света,	и	те	да	могат	да	се	
видят	отвътре.

	 Снимка	 на	 проекта	
долу	от	сайта	на	фондация	
„Проект	Бузлуджа“.
 * * *
	 Запознати	 с	 проекта	
коментират,	 че	през	 след-
ващата	 седмица	 екип	 от	
специалисти	 на	 фондаци-
ята	ще	бъде	допуснат	във	
вътрешността	 на	 строго	
охранявания	от	МВР	обект,	
за	да	огледа	обстановката	
и	 да	 набележи	 най-неот-
ложните	дейности	по	обез-
опасяването	на	маршрути-
те.
	 Същинската	работа	ще	
започне	през	септември,	в	
работата	си	специалистите	
ще	 използват	 и	 събрани-

те	 до	 момента	 данни	 от	
обследванията,	 извършени	
безплатно	 от	 студенти	 в	
УАСГ,	 уточни	 областният	
управител	 на	 Стара	 Заго-

ра	 Гергана	 Микова,	 която	
като	представител	на	дър-
жавата	стопанисва	обекта.
	 Паметникът	 на	 Буз-
луджа	 е	 построен	 през	
1981	 г.	 за	 отбелязване	 на	
90-годишнината	 на	 бъл-
гарското	 социалистическо	
движение.	 Проектиран	 е	
от	 архитект	 Георги	 Стои-
лов.	 Основното	 тяло	 има	
формата	 на	 диск,	 който	
мнозина	оприличават	като	
кацнала	извънземна	чиния	
на	 върха,	 която	 се	 вижда	
от	 километри.	 От	 1981	 до	
1989	 г.	 паметникът	 е	 един	
от	най-популярните	обекти	
в	България,	през	него	пре-
минават	 над	 3,5	 милиона	
души,	 но	 след	 1990-а	 е	
изоставен	 на	 произвола	
на	съдбата	и	в	момента	е	
в	 окаяно	 състояние,	 като	
всичко	по-ценно	е	окраде-
но	и	изпочупено.	Все	още	
не	 е	 приключила	 проце-
дурата,	 задвижена	 от	МК,	
за	 обявяването	 му	 за	 па-
метник	 на	 културата,	 без	
което	не	може	да	се	търси	
външно	финансиране.

	 Финансирането	 от	
фондация	 „Getty“	 за	 Буз-
луджа	ще	 се	 използва	 за	
изготвяне	на	предпроектно	
проучване	и	идеен	проект.	
За	 тази	 цел	 ще	 се	 съз-
даде	 дигитална	 база	 дан-
ни,	 включително	 актуални	
чертежи.	 Състоянието	 на	
носещата	 конструкция	 ще	
бъде	 обследвано	 и	 ще	 се	
изчисли	 доколко	 тя	 може	
да	 бъде	 запазена	 и	 как	
трябва	 да	 бъде	 укрепена.	
Въз	 основа	 на	 тази	 база	
ще	 бъде	 изготвен	 идеен	
проект	 за	 консервация.	 В	
рамките	 на	 бизнес	 план	
ще	се	проучи	как	паметни-
кът	ще	може	 да	 се	 само-
издържа	и	да	носи	прихо-
ди.	 Проектът	 ще	 завърши	
през	 септември	 2020	 г.	 с	
подробен	 доклад,	 който	
ще	 бъде	 обществено	 дос-
тъпен	 онлайн,уточняват	 от	
фондацията	.	Част	от	сред-
ствата	ще	бъдат	използва-
ни	за	създаване	на	онлайн	
платформа,	в	която	ще	бъ-
дат	 качени	 лазерни	 ска-
нирания	 на	 монумента	 и	

архивни	 материали.	 Зало-
жено	е	още	провеждането	
на	 информационна	 кампа-
ния,	 която	 да	 покаже,	 че	
паметникът	 на	 Бузлуджа	
е	 част	 от	 националното	
наследство	и	шедьовър	на	
архитектурното	 инженер-
ство,	 неразделна	 част	 от	
българската	история.
	 През	 2018	 г.	 паметни-
кът	бе	признат	от	европей-

ската	 организация	 „Евро-
па	Ностра“	за	един	от	7-те	
най-застрашени	 обекта	
на	 културното	 наследство		
в	 Европа.	 Десетки	 хиля-
ди	 посетители	 пътуват	 до	
паметника	 всяка	 година,	
а	 ново	 проучване	 показ-
ва,	че	94%	от	чуждите	по-
сетители	 биха	 искали	 да	
платят	 входна	 такса,	 ако	
паметникът	бъде	опазен.

Getty îтпуñкà $185 000 зà мîíумеíтà íà Бузлуäжà

Проектът за опазване на монумента, преустройство и пре-
връщането му във функциониращ паметник на културата. е 
част от дипломната работа на арх. Иванова, с която завър-
ши с отличен образованието си по архитектура в Техническия 
университет в Берлин в края на 2014 г.

 Монументът е сред 10-те сгради, избрани от Getty за 
2019 година по програмата „Keeping it modern“. От 2014 
година до днес финансова подкрепа са получили 64 проекта 
от цял свят, между които Операта в Сидни, сградата на Об-
щината в Бостън, Университетът Баухаус в Десау, Мелнико-
вата къща в Moсква, единственият небостъргач от Франк 
Лойд Райт и още много други значими и емблематични обек-
ти на архитектурата от XX век. Идеята на програмата е 
да подпомага изготвянето на планове за консервация, които 
да служат за пример, и да развива знанието за опазване-
то на сградите от модернизма. Паметникът е държавна 
собственост и се управлява от Областна администрация 
Стара Загора, която активно подкрепя партньорите по 
проекта: Българския и Немския комитет на ИКОМОС (Меж-
дународен съвет за паметниците на културата и забележи-
телните места), Университета по архитектура, строител-
ство и геодезия (УАСГ), Техническия университет в Мюнхен 
и фондация „Проект Бузлуджа“, която от 2015 година насам 
ръководи инициативата за опазването на монумента.

 продължава от стр. 1
В	последния	мач	бъдещите	
победители	 в	 турнира	 с	
лекота	 се	 наложиха	 над	
Северна	Ирландия	с	89:76.	
Решителен	за	първото	мяс-
то	 бе	 сблъсъкът	 им	 с	 Ук-
райна	 в	 сряда,	 завършил	
90:88.	 Десет	 минути	 преди	
последния	съдийски	сигнал	
украинците	 предчувстваха	
крайния	 успех,	 след	 като	
последователно	 спечелиха	
трите	 части	 -	 29:26,	 21:19,	
26:18.	 В	 последната	 оба-
че	 те	 бяха	 неузнаваеми	 и	
след	12:27	македонците	ус-
пяха	да	надделеят	над	най-
сериозния	си	съперник.
	 Сребърните	 медали	 в	
„Христо	 Донков“	 спечели	
отборът	 на	 Украйна,	 брон-

зовите	-	на	Румъния.	Тимът	
на	 IBC,	 в	 който	 играха	 и	
състезателите	 на	БК	 „Чар-
дафон“	 Димитър	 Тодоров,	
Росен	 Йорданов,	 Боримир	
Алексиев	 и	 преминалият	
в	 пловдивския	 „Академик“	
Теодор	 Неделчев,	 остана	
пети	 -	 след	 Северна	 Ир-
ландия.	
	 Турнирът	 „Христо	 Дон-
ков“	 е	 в	 памет	 на	 едни	
от	 най-големите	 имена	 в	
габровския	 баскетбол	 -	
Христо	Донков,	Христо	По-
пов,	 Иван	 Драганов,	 Иван	
Шумков,	 Иван	Тосунов,	 но	
основният	 му	 анонс	 е,	 че	
баскетболът	в	Габрово	има	
история,	 има	 и	 бъдеще	 -	
затова	 надпревара	 от	 уч-
редяването	 й	 е	 за	 подра-

стващи	 -	от	четири	 години	
за	кадети	-	момчета	до	16	
години.	Награждаването	бе	
уважено	 от	 съпругата	 на	
Христо	 Донков	 -	 д-р	 Сне-
жина	Ангелова,	 както	 и	 от	
президента	на	БФ	„Баскет-

бол“	Георги	Глушков.	Един-
ственият	 българин,	 играл	
в	 НБА,	 поздрави	 участни-
ците,	 пожела	 им	 усилени	
тренировки	и	успешно	лято	
и	 специално	 благодари	 на	
кмета	 Таня	 Христова	 за		

подкрепата	 й	 за	 органи-
зацията	 на	 най-мащабния	
баскетболен	камп	в	Бълга-
рия,	както	и	за	развитието	
на	 този	 спорт	 в	 Габрово.	
Кметът	 на	 Габрово	 е	 с	
личен	 принос	 за	 оборуд-

ването	 преди	 години	 на	
зала	 „Орловец“	в	съответ-
ствие	 със	 съвременните	
изисквания,	 благодарение	
на	логистичната	подкрепа,	
която	 Общината	 оказва,	
IBC	 e	 най-авторитетният,	
но	 и	 най-достъпният	 във	
финансово	 отношение	
тренировъчен	лагер	от	 та-
къв	 ранг	 в	 България.	 Той	
е	 единственият,	 в	 рамки-
те	 на	 който	 се	 провеж-
да	 турнир	 на	 ниво	 нацио-
нални	 отбори,	 и	 успява	
да	 привлече	 най-добрите	

наши	специалисти,	както	и	
треньори	от	САЩ,	Италия,	
Испания,	 Англия,	 Ирлан-
дия,	 Северна	 Македония,	
Румъния,	 Украйна,	 Норве-
гия,	Холандия	и	Литва.	За	
личния	 й	 принос,	 а	 и	 за	
подкрепата,	 която	 ръко-
водената	 от	 нея	 Община	
оказва	 за	 развитието	 на	
една	 от	 най-атрактивните	
игри	 с	 топка,	 Георги	 Глу-
шков	 награди	 Таня	 Хри-
стова	 със	 златна	 значка	
„100	 години	 баскетбол	 в	
България“.

Севеðíà Мàкеäîíия ñпечели "Õðиñтî Дîíкîв"
Кметът на Община Габрово Таня Христова със златна значка на Българската федерация по баскетбол

Две точки разделиха отбора на Украйна от Купата

Златните медали и Купата „Христо Донков“ 
на победителите връчи 
кметът на Габрово Таня Христова


