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сТЕФКа БУРмОВа

	 В	 последната	 седмица	
в	социалната	мрежа	Фейс-
бук	 се	 разгоряха	 дебати,	
свързани	 с	 факта,	 че	 от-
критата	 при	 изпълнение	
на	 изкопни	 работи	 през	
миналата	година	недвижи-
ма	културна	ценност	в	кв.	
Радецки	 предстои	 отново	
да	бъде	зарината.	
	 По	 този	 повод	 исто-
рикът	и	бивш	директор	на	
Регионалния	 исторически	
музей	в	Габрово	Петър	То-
цев	заяви:
	 „В	 днешния	 свят	 няма	
методика	 за	 съхраняване	
на	 старини	 по	 по-сигурен	
начин	 от	 връщането	 им	
в	 земята.	 Ярък	 пример	
за	 това	 е	 състоянието	 на	
Партенона.

	 Укрепване	 и	 рестав-
рация	 не	 го	 спасяват	 от	
химическата	 атака	 на	 съ-
временния	свят.
	 Същото	 е	 и	 с	 Колизе-
ума,	 както	и	с	още	много	
недвижими	 културни	 цен-
ности	 по	 света.	 Земята	
ги	е	пазила	векове,	тя	ще	
го	 направи	 отново.	 Има	
съвременни	 начини	 да	 се	
запази	 виртуално	 намере-
ното,	което	да	е	достъпно	
и	за	изследователите,	и	за	
любознателни“.		
	 Всъщност,	 откритото	 е	
съвсем	 малка	 част	 от	 са-
мия	обект	 и	 представлява	
част	 от	 дъга	 на	 широка	
абсида	 от	 късноантична	
църква.	Счита	се,	 че	 това	
е	една	съвсем	малка	част	
от	 разкритото	 строител-
ство	от	V-VI	век					стр. 3

Пåòър Тîцåв: „Зåмяòа å пазила вåкîвå църкваòа 
в кварòал Радåцки, òя щå ãî íаправи îòíîвî"

	 Валерия	 Гърневска	
(ТК	 „Българов“,	 Габрово,	
треньор	 Нешо	 Симеонов)	
триумфира	 с	 четвърто	 по-
редно	 първо	 място	 при	
момичетата	 до	 11	 г.	 на	
петия	 турнир	 от	 веригата	
„Киндер+“,	 провел	 се	 във	
Варна.	Остава	само	един,	
VI	 турнир	 -	 в	 София,	 но	
Валерия	е	недостижима	по	
точки,	 така	 че	 ще	 получи	
възможността	 да	 участва	
на	финалния	световен	тур-
нир	между	17	и	20	октом-
ври	на	кортовете	на	„Мон-
те	Карло	Кънтри	Клуб“.	

Нешо	Симеонов,	треньор

Валåрия Гърíåвñка îòива íа 
кîрòîвåòå в Мîíòå Карлî

Валерия Гърневска

В åдиí пîдрåдåí живîò ñå пîявява åдíî 
малкî ñъщåñòвî и îáръща вñичкî
	 Това	се	случва	в	спек-
такъла	„Изгубеното	време“,	
който	е	еднакво	подходящ	
и	за	деца,	и	за	родители.
	 Оригиналната	 идея	 и	
драматургия	 са	 на	 Олга	
Чурчич.	 Постановката	 е	
на	 Александър	 Чурчич.	
Сценографията	 е	 на	 Олга	
Чурчич	 и	 Йосуне	 Каняс,	
а	 куклите	 –	 на	 Олга	 Чур-
чич.	Участват	талантливите	
Олга	 Чурчич,	Алек	 Чурчич	
и	Александър	Чурчич.
	 „Изгубеното	 време“		
е	 постановка	 на	 театър	
„Плюс“	от	град	Хихон,	Ис-
пания,	 и	 може	 да	 бъде	
видяна	на	3	август	от	17:00	

часа	 на	 откритата	 сцена	
на	ул.	„Радецка“	в	Габрово.
	 Постановката	 е	 по-
редното,	 седмо	 предста-
вление	 от	 програмата	 на	
Международния	 куклен	
фестивал	 „Рачо	 и	 Дешка“,	
които	се	провеждат	всяка	
събота.
	 След	 представлението	
всички	почитатели	на	кук-
леното	театрално	изкуство	
ще	 могат	 да	 се	 включат	
в	 „Арт	 работилничката	 на	
Рачо	и	Дешка“	с	ръководи-
тел	Радост	Андреева.
	 В	 рамките	 на	 фести-
вала	предстоят	спектакли-
те:	 „Куклен	 цирк“	 (театър	

„Нойзи	 Ойстър“,	 Англия),	
„Котаракът	в	чизми“	 (Дър-
жавен	куклен	театър	–	Ям-
бол),	 „Червената	шапчица“	
(ДКТ	 -	 Варна)	 и	 „Принце-
сата	 и	 граховото	 зърно“	
(Театър	 „Весел“,	 Велико	
Търново).	 При	 дъждовно	
време	постановките	ще	се	
играят	в	„Глинени	гърнета“.
	 Единайсетте	 спектакъ-
ла	 се	 реализират	 по	 про-
ект,	финансиран	от	програ-
ма	 „Култура“	 на	 Община	
Габрово,	 по	 идея	 на	 ре-
кламна	 агенция	 „Елмазо-
ви“,	 с	 партньорството	 на	
театър	 „Весел“	 –	 Велико	
Търново.

	 В	 рамките	 на	 изпъл-
нението	 на	 ремонта	 на	
публичната	 инфраструкту-
ра	 в	 квартал	 Трендафил	
1	–	основна	рехабилитация	
на	 улици	 и	 междублокови	
пространства,	 се	 изграж-
да	 изцяло	 нов	 дъждовен	
канализационен	клон,	кой-
то	е	предвиден	да	събира	
дъждовните	 води	 от	 ул.	
„Светло	 бъдеще“	 и	 приле-
жащите	 й	 пространства,	
съобщават	 от	 Община	
Габрово.
	 Конкретните	 улици	 и	
междублокови	 простран-
ства,	 попадащи	 в	 обхвата	
на	 строително-ремонтните	
работи,	са	ул.	„Светло	бъ-
деще“,	 ул.	 „Хризантема“	 и	

ул.	„Венец“.	На	изброените	
места	 се	 изгражда	 нова	
кабелна	 мрежа	 за	 улично	
осветление	и	поставяне	на	
стълбове	с	ЛЕД	лампи.
	 Основните	 дейности,	
предмет	на	строителството	
на	 обекта,	 са	 подмяна	 на	
бордюри	в	различни	учас-
тъци,	 отводняване	 на	 път-
ни	платна	–	ревизия	на	съ-
ществуващи	 отводнителни	
решетки	 и	 дъждоприемни	
шахти,	улични	и	тротоарни	
настилки,	 полагане	 на	 ас-
фалт,	 изграждане	 на	 нова	
детска	 площадка.	 В	 ши-
роките	 участъци	ще	 бъдат	
обособени	нови	паркомес-
та.

продължава на стр. 2

Блаãîуñòрîяваò òри улици в Трåíдафил 1
	 Третият	 национален	
рок	 фест	 „Хоталич“	 –	 Се-
влиево‘	 2019	 е	 на	 30	 и	 31	
август.
	 За	 всички,	 желаещи	
да	 посетят	 рок	 фест	 „Хо-
талич“	 –	 Севлиево‘2019,	
Община	 Севлиево	 оси-
гурява	 безплатен	 транс-
порт,	 паркинг	 и	 зона	 за	
къмпингуване.	 Своите	
автомобили	 посетители-
те	 могат	 да	 паркират	 на	
Панаирната	 площадка	 в	
Севлиево	 (GPS	 координа-
ти:	 43.022872,	 25.106244).	
Безплатният	транспорт	ще	
бъде	и	в	двата	фестивални	
дни	–	30	август	(петък)	и	31	
август	 (събота).	 Автобуси-
те	 ще	 тръгват	 от	 паркинг	

(GPS	координати	43.022872,	
25.106244)	до	Средновеков-
ния	 град	и	крепост	 „Хота-
лич“	 и	 обратно.	Те	 ще	 се	
движат	 от	 16:00	 до	 22:00	
часа	 и	 в	 двата	 дни	 по	
маршрут	Севлиево	–	Сред-
новековен	 град	 и	 крепост	
„Хоталич“,	 а	 от	 22:00	 часа	
започва	 превозването	 на	
всички	 желаещи	 от	 кре-
постта	обратно	към	града.	
	 Възможността	 за	 пар-
киране	 в	 близост	 до	 кре-
постта	е	за	приблизително	
200	автомобила.	Ще	има	и	
къмпинг	зона	в	близост	до	
крепостта,	 където	 ще	 мо-
гат	да	къмпингуват	прибли-
зително	 30	 палатки	 (GPS:	
43.057431,	25.061392).

Траíñпîрò, паркиíã и къмпиíã за 
вñåки, дîшъл íа рîк фåñòа в Õîòалич

			Окръжен	съд	-	Габрово	
наложи	най-тежката	мярка	
за	 неотклонение	 „задър-
жане	под	стража”	по	отно-
шение	на	В.	Г.	от	Габрово,	
обвинен	 в	 извършване	 на	
опит	за	убийство.	
	 Деянието	е	извършено	
на	26	юли	в	апартамент	на	
бул.	„Могильов“	в	Габрово,	
а	 пострадалият	 е	 брат	 на	
В.	Г.
					На	26	юли	около	04:30	
часа	в	дежурната	част	на	
ОДМВР	-	Габрово	чрез	те-
лефон	112	е	постъпил	сиг-
нал	от	48-годишна	жена	от	
Габрово.	Тя	е	съобщила,	че	
е	намерила	в	една	от	ста-

ите	на	семейното	жилище	
18-годишния	си	син	в	без-
помощно	състояние.	
	 Той	 е	 настанен	 в	 хи-
рургично	отделение	на	 га-
бровската	 болница	 с	 про-
резна	рана	в	областта	на	
шията,	 без	 опасност	 за	
живота.
				Определението	на	Ок-
ръжен	 съд	 -	 Габрово	 под-
лежи	 на	 обжалване	 пред	
Апелативен	 съд	 -	 Вели-
ко	 Търново	 в	 3-дневен	
срок.		

"Задържаíå пîд ñòража" за 22- 
ãîдишåí, îпиòал да уáиå áраò ñи 
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• АВАРИИ - 066/816-130;
• ИНфОРМАцИОНЕН ОфИС 
           - 066/816-113;
• ИНфОРМАцИОНЕН ОфИС 
  ИНКАСО - 066816117.

www.vik-gabrovo.com
„Вик” ооД - габрово, бул. „Трети март” № 6

31 юли 2019 г.

• съобщения за 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

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Учредителите и партньорите

на Априловските награди за литература

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА КНИГИ,
издадени в периода от 1 септември 2018 г. до 31 август 2019 г., или ръко-
писи в следните жанрове: поезия, проза, литература за деца, хумор и сати-
ра, етнография, краезнание.
 В конкурса могат да участват всички автори, родени или дълго пребива-
вали на територията на община Габрово, както и всички редовни членове 
на Дружеството на писателите – Габрово.
 Книгите или ръкописите (в два екземпляра), придружени от кратка 
творческа биография, трябва да бъдат предадени до 31 август 2019 г. 
в Отдел „Краезнание” на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – гр. 
Габрово.

 ВоДораВно: Арабаконак. Тасева (Леда). Арана. Арола. Иран. 
„Атака”. Араби. Амина. „Ималин”. „Сатирикон”. Оса. Омар. Ракел. 
Агатон. Кокарал. Каин. Мадан. НАТО. Влак. Завеса. Осор. Каолин. 
НАМИ. „Ирина”. Нирод (Фьодор). Ронин. Чан. „Спа”. „Имола” Арад. 
„Алена”. Оператор. Брак. Росен. Нити (Франческо). „Анис”. Работа. 
Ирис. Платан. Лори. Авери. Еталон. „Ленор”. Лин. Юли. „Арома”. 
Олар (Алфонс). Амини. Алигатор. Опан Натал. Вова. Инана. Осака. 
Илот. Ипане. Евени. Анина. Емитер. Литератор. Адамо (Салваторе). 
Абано (Пиетро). „Атари”. оТВЕсно: Братислава. Паралелепипед. 
Арама. Илона. Анати. Анама. Абака. Анали. Акита. Ананим. Аналог. 
Кирил. Салам. Нето. Ока. Имам. Номер. Норина. Анатаз. Донор. 
Нона. Ера. Инар (Максимен). Родан. Ласал (Фердинанд). Митов (Ан-
тон). Арас Навара. Ебола. Асела. Скобар. Немо (”Капитан Немо”). 
О`норе (Ирина). Аланнин. Литак. Синап. Тинол. Кито. Юта. Икона. 
„Ирена”. Олива. Арека. Инари. Араго (Доминик). Ара. Асимилатор. 
Датив. Равинат. Ерик. Росич (Джоко). „Тирел”. Талита. Иванова 
(Лили). Онано. Ирино (Йоширо). Онор. Анан (Кофи). Лоран (Пиер 
Алфонс). Расин (Жан). Ротари (Пиетро).

отговори на сканди от бр. 144, вторник

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 Общинският	 съветник	
от	 „Будно	 Габрово“	 Пепа	
Сомлева	зададе	въпрос	на	
заседание	 на	 Общински	
съвет	 -	 Габрово,	 свързан	
със	състоянието	на	общин-
ските	жилища.
	 Колко	 са	 общинските	
жилища,	 колко	 от	 тях	 са	
заети,	колко	човека	са	ре-
гистрирани	 в	 тях?	 Колко	
от	жилищата	са	едностай-
ни,	 съответно	 двустайни,	
тристайни,	 четиристайни,	
еднофамилни	 и	 двуфамил-
ни	къщи,	 колко	семейства	

има	в	тези	жилища?
	 И	 по	 какви	 причини	
са	останали	незаетите	жи-
лища?	Ако	 се	 нуждаят	 от	
ремонт,	 извършва	 ли	 се	
такъв	 в	 момента,	 или	 е	
планиран,	или	има	пък	ня-
какви	други	причини	те	да	
не	бъдат	заети?,	пита	тя.
	 От	Общината	информи-
рат,	 че	 към	 1	 юли	 2019	 г.	
Община	 Габрово	 притежа-
ва	517	броя	жилища,	част-
на	 общинска	 собственост.	
Тези	жилища	са	разделени	
в	групи,	както	следва:	жи-
лища	 за	 настаняване	 под	
наем	на	 граждани	 с	 уста-

новени	 жилищни	 нужди	 -	
473;	жилища	за	продажба,	
замяна	и	обезщетяване	на	
бивши	 собственици,	 чии-
то	имоти	са	отчуждени	за	
общински	 нужди	 -	 8;	 ве-
домствени	 жилища	 -	 26,	
и	 резервни	 жилища	 -	 10	
броя.
	 До	 тази	 дата	 са	 за-
ети	447	общински	жилища.	
В	 общинските	 жилища	 по	
данни	 от	 ГРАО	 са	 реги-
стрирани	1015	човека.
	 Видът	 на	 общинските	
жилища	 е	 следният:	 са-
мостоятелни	стаи	-	73;	бок-
сониери	 -	 39;	 едностайни	

жилища	 -	 128;	 двустайни	
жилища	 -	 169;	 тристайни	
жилища	 -	 41;	 четиристай-
ни	 жилища	 (в	 къщи)	 -	 3;	
еднофамилни	 къщи	 -	 58;	
двуфамилни	къщи	-	5.
	 В	 общинските	 жилища	
са	 настанени	 447	 семей-
ства	и	домакинства,	които	
включват	общо	1	035	чове-
ка.
	 Към	 1	юли	 незаети	 от	
наематели	са	69	общински	
жилища,	 а	 именно:	 жили-
ща	 за	 настаняване	 под	
наем	 на	 граждани	 с	 ус-
тановени	 нужди	 -	 62;	 ве-
домствени	 жилища	 -	 4,	 и	

резервни	жилища	-	3.
	 От	наемния	фонд	7	жи-
лища	са	негодни	за	обита-
ване	 и	 са	 предвидени	 за	
премахване,	в	9	от	тях	се	
извършват	 ремонтни	 дей-
ности	 с	 ресурси	 на	 ОП	
„Благоустрояване“.	 По-го-
лямата	част	от	останалите	
се	нуждаят	от	ремонт,	пре-
ди	в	тях	да	бъдат	настане-
ни	нови	наематели.
	 В	 по-голямата	 част	 от	
случаите	след	дългогодиш-
но	 обитаване	 жилищата,	
които	 Общината	 получава	
или	изземва,	изискват	ре-
монтни	работи.

лЕкари
Д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поста-
вяне на меки и твърди 
контактни лещи - понедел-
ник 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 УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

Д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 11, 
понеделник, вторник, сря-
да и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140.
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, дерма-
толог.

козМЕТика, 
Масаж
профЕсионални Маса-
жисТки - 0876/735-596. 
[22, 19]
проМоЦия! рЕлакси-
ращи, лечебни  и други 
масажи. Може и по до-
мовете. Мартин, 0882/38-
15-52. [22, 6]
проМоЦия! рЕлаксира-
щи, лечебни и други ма-
сажи. Може и по домове-
те. Анета, 0876/731-419. 
[11, 1]
проМоЦия! кола маска 
- 0876/731-419. [11, 1]

	 На	 редовно	 заседа-
ние	 на	 Общинския	 съвет	
в	Севлиево	бяха	обсъдени	
точките	 от	 дневния	 ред	 и	
взети	 решения,	 касаещи	
всички	жители.	
	 По	 време	 на	 заседа-
нието	 бяха	 представени	
подготвените	 промени	
по	 част	 от	 маршрутите	 в	
транспортната	 схема	 на	
Общината.	 Те	 засягат	 ав-
тобусите	 по	 линиите,	 пъ-
туващи	 до	 селата	 Дамя-
ново,	 Енев	 рът,	 Ловнидол,	
Богатово,	 Буря,	 Кръвеник,	
Млечево,	 Столът,	 Душев-
ски	 колиби,	 Чолпана,	 Бе-
риево,	 Функата,	 Крушево,	
Младен	 и	 Добромирка.		

Автобусите	 по	 тези	 линии	
вече	 ще	 спират	 на	 двете	
възлови	спирки	–	„Център“	
и	„МБАЛ“,	като	по	този	на-
чин	ще	се	улесни	достъпът	
на	жителите	 на	Общината	
до	 центъра	 на	 град	 Се-
влиево	 и	 МБАЛ	 „Стойчо	
Христов“.	
	 Съгласно	 промените,	
които	 Общината	 предвиж-
да	в	капиталовите	си	раз-
ходи,	 пък	 ще	 бъдат	 ин-
вестирани	още	средства	в	
ремонта	на	пътната	инфра-
структура,	 която	 свързва	
общинския	 център	 и	 оста-
налите	населени	места.
	 Обсъдено	 беше	 и	 от-
правянето	 на	 предложе-

ние	до	Министерството	на	
образованието	 и	 науката	
за	 включване	 на	 училища	
и	 детски	 градини	 от	 об-
щината	в	списъка	на	сре-
дищните	детски	 градини	и	
училища	през	2020	година.	
С	отделно	решение	Общи-
на	 Севлиево	 предлага	 на	
МОН	 и	 подготвения	 спи-
сък	със	защитените	детски	
градини	 и	 училища	 през	
2020	година.
	 Сред	 решенията,	 кои-
то	 общинските	 съветници	
взеха,	са	още:	промяна	на	
Общия	 устройствен	 план	
на	Общината	във	връзка	с	
укрепване	на	свлачище	на	
главния	 път	 София	 –	 Ва-

рна	и	започване	на	проце-
дури	за	отдаване	под	наем	
на	имоти	за	поставяне	на	
павилион,	 както	 за	 избор	
на	 концесионер	 за	 десет	
години	 за	 язовир	 „Кюн	
дере“	в	землището	на	село	
Кормянско.		
	 Прието	 беше	 и	 пред-
ложението	 за	 удължава-
не	 срока	 за	 подаване	 на	
документи	 по	 откритата	
процедура	 за	 определяне	
на	 съдебни	 заседатели	 за	
Окръжен	 съд	 –	 Габрово	 и	
Районен	 съд	 –	 Севлиево	
с	мандат	 2020-2023	 г.	 до	 9	
август	включително.
	 Следващото	заседание	
е	на	11	септември.

Блаãîуñòрîяваò òри улици 
в кварòал Трåíдафил 1

продължава от стр. 1
Предвид	 мащаба	 на	 из-
вършвания	ремонт,	друже-
ството,	 осигуряващо	 при-
съединяване	 на	 абонати	
към	 газопреносната	 мре-
жа	 на	 Габрово,	 извършва	
прокопавания	 за	 своята	

инфраструктура,	 която	 ще	
бъде	 изведена	 в	 зелени-
те	площи	пред	жилищните	
блокове,	 за	 да	бъдат	 съв-
местени	 инвестиционните	
намерения	 както	 на	 Об-
щина	 Габрово,	 така	 и	 на	
бъдещите	частни	абонати.

сЪобщЕния
учрЕДиТЕлиТЕ и партньорите на Априловски-
те награди за литература ОБЯВЯВАТ КОНКУРС 
ЗА КНИГИ, издадени в периода от 1 септември 
2018 г. до 31 август 2019 г., или ръкописи в 
следните жанрове: поезия, проза, литература 
за деца, хумор и сатира, етнография, краез-
нание. В конкурса могат да участват всички 
автори, родени или дълго пребивавали на те-
риторията на община Габрово, както и всички 
редовни членове на Дружеството на писатели-
те – Габрово. Книгите или ръкописите (в два 
екземпляра), придружени от кратка творческа 
биография, трябва да бъдат предадени до 31 
август 2019 г. в Отдел „Краезнание” на РБ „Ап-
рилов-Палаузов” – гр. Габрово.

	 В	 понеделник	 кметът	
на	 община	 Трявна	 Дончо	
Захариев	 посрещна	 За-
местник	 –	 министъра	 на	
културата	Румен	Димитров	
и	 почетния	 консул	 на	 Ре-
публика	 Италия	 Антонио	
Таркуинио.
	 Тема	 на	 разговорите	
беше	двустранното	сътруд-
ничество	 в	 областта	 на	
културата	 и	 бизнеса.	 Об-
съдени	 бяха	 и	 въпроси	 с	
побратимяване	 на	 община	

Трявна	 със	 сроден	 град	
от	 Италия.	 След	 срещата	
гостите	 бяха	 запознати	 с	
културното	 богатство	 на	
нашия	възрожденски	град.	
Те	 посетиха	 и	 ДСБПЛРББ	
“Царица	 Йоанна“	 -	Трявна	
създаден	 през	 1938	 г.,	 ко-
гато	 царица	 Йоанна	 Бъл-
гарска	дарява	своята	зес-
тра	и	поръчва	на	царския	
архитект	 Йордан	 Севов	
да	проектира	и	построи	в	
съвременен	 български	 на-

ционален	 стил	 Преванто-
риум	 за	 гръдоболни	 деца	
в	 Трявна.	 Официално	 е	
открит	 от	 царицата	 през	
март	1944	г.			
	 В	края	на	визитата	си,	
въодушевени	 от	 прекрас-
ната	сграда	на	болничното	
заведение	 и	 очаровател-
ната	гледка,	гостите	поеха	
ангажимент	 за	 предоста-
вяне	на	финансова	помощ	
за	 благоустрояването	 на	
комплекса.

Аíòîíиî Таркуиíиî пîñåòи 
Трявíа, аíãажира ñå да пîмîãíå 
за áîлíица “Öарица Йîаííа”

Пîвåчå ñрåдñòва за пъòíаòа иíфраñòрукòура 
и пî-лåñåí дîñòъп дî възлîви мåñòа в 
Сåвлиåвî ãлаñуваха îáщиíñкиòå ñъвåòíици

447 ñåмåйñòва îáиòаваò îáщиíñки жилища в Гаáрîвî
слЕд дългОгОдишНО ОБиТаВаНЕ ЖилищаТа, КОиТО ОБщиНаТа пОлУЧаВа или иззЕмВа, изисКВаТ РЕмОНТНи РаБОТи

 БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА На 27 юли, около 10:05 часа авто-
патрулен екип на РУ-Габрово е спрял за проверка лек автомобил, 
управляван от  45-годишна жена от Габрово. При направен тест за 
употреба на алкохол е отчетена концентрация на алкохол надви-
шаваща значително допустимата. Съставен акт за установяване на 
административно нарушение и е започнато бързо производство.
 Около 03:00 часа на 27 юли в Габрово е възникнало пътно-
транспортно произшествие между лек автомобил, управляван от 
27-годишен жител на града и друг автомобил, паркиран на улица-
та. Водачът е проверен за употреба на алкохол, отчетена  е значи-
телна концентрация на алкохол. Съставен акт за установяване на 
административно нарушение и е започнато бързо производство.
 НАРКОТИЦИ На 26 юли, в хода на проведени процесуално-
следствени и оперативно-издирвателни действия, криминалисти на 
ОДМВР - Габрово са установили, че 18-годишен жител на града 
е засял в саксии и отглежда в жилището си няколко растения от 
рода на конопа. Листната маса от тях е реагирала на наркотичното 
вещество „канабис“ при извършен на място наркотест. 
 ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ На 29 юли в Габрово служи-
тели на ИАГ са спрели товарен автомобил, управляван от 64-годи-
шен габровец. Водачът превозвал дървесина, която не е маркирана 
и няма валиден превозен билет. На местопроизшествието е извър-
шен оглед от дежурна оперативна група на РУ- Габрово и е обра-
зувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

криМинална Хроника
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продължава от стр. 1
и	че	обектът	се	разпрости-
ра	 надолу	 по	 целия	 баир,	
който	е	застроен.	Предпо-
лага	 се,	 че	 откритото	 при	
работата	 по	 изграждане	
на	 тунелното	 съоръжение	
край	 Габрово	 е	 било	 Пат-
риаршия	 –	 с	 църква,	 с	
параклиси.	 Било	 цяло	 се-
лище,	 свързано	 с	 българ-
ската	 вяра.	 А	 същинската	
резиденция	 на	 патриар-
ха	 е	 била	 по-надолу	 по	
склона,	 като	 по	 високите	
места,	 които	 не	 са	 били	
разкопани,	 е	 имало	 воен-
ни	укрепления.	
	 Историци	 твърдят,	 че	
откритата	 при	 изгражда-
нето	 на	 тунелните	 съоръ-
жения	 древна	 културна	
ценност	 е	 позиционирана	
в	 местност	 край	 стария	
Римски	път,	който	същест-
вува	от	началото	на	IV	век.	
„Той	 е	 свързвал	 големия	
път	 Никополис	 ад	 Иструм	
–	 Августа	 Траяна	 –	 Кон-
стантинопол	 с	 местността	
Градище	 над	 Габрово,	 къ-
дето	през	ІV-VІІ	век	е	има-
ло	 крепост,	 счита	 проф.	
Вичев.	 Пътят	 започва	 над	
с.	Боженци	и	е	дълъг	око-
ло	 8	 км.	 От	 създаването	
на	 село	 Боженци	 досега	
той	 се	 ползва	 като	 пряк	
път	до	Габрово.	
	 В	последните	дни	в	со-
циалната	 мрежа	 Фейсбук	
се	разгоря	дискусия,	свър-
зана	 със	 заравянето	 на	
откритата	 през	 миналата	
година	 недвижима	 култур-
на	 ценност.	 Мненията	 са	
разнопосочни,	 но	 всяко	

едно	от	тях	крие	загриже-
ността	на	съвременниците	
за	опазването	на	родното	
историческо	наследство.	
	 Виктор	Р.	пише:	„Ники,	
не	 знам	 дали	 скоро	 си	
виждал	 незаровеното	 ни	
историческо	 наследство.	
Преди	седмица	гледах	но-
вите	 разкопки	 на	 Калиак-
ра.	След	като	е	стояло	две	
години	 на	 открито,	 разко-
паното	вече	е	почти	зами-
нало	от	 дъждовете	 и	 еро-
зията.	Повсеместно	е	така	
-	 пари	 за	 консервация	 и	
поддръжка	няма.	Разкопа-

ят	ли	го,	се	унищожава	за	
нула	 време.	 В	 Никополис	
ад	 Иструм	 ходил	 ли	 си?	
Пълна	разруха,	стои	50	го-
дини	на	открито	-	без	кон-
сервация	 и	 с	 ежедневно	
разграбване.	 Най-добрият	
начин	да	се	съхрани	нещо	
в	България	е	да	се	зарови	
обратно“.
	 Александър	Д.:	 „Вижте	
бе,	 хора!	 Аз	 лично	 ценя	
антиките	и	историите,	кои-
то	 ги	 съпровождат!	 Ама	
старата	църква	да	я	запа-
зим	 какво	 трябва	 да	 на-
правим?	Да	извикаме	още	

150	учени	глави	да	мислят	
3	 години	 как	 да	 запазим	
30	 кв.	 м	 погребана	 зида-
рия,	да	преместим	проекта	
по-встрани,	да	го	оскъпим	
с	 още	 няколко	 милиарда,	
да	си	направят	вили	в	Га-
бровско	Тез	Онез	и	да	си	
ги	вадим	от	джоба!	Защо-
то	след	година-две	данъци-
те	ще	скочат!	Вардим	ста-
ра	 зидария,	 пък	 никой	 не	
роптае,	 че	 избиват	 здрав	
добитък!	Само	майтапи	се	
пишат!	 Тоя	 път	 се	 казва	
„100-годишната	 Габровска	
мечта“.	За	онези,	които	не	

знаят!	И	ДА!	Тъпо	е	да	по-
гребем	 историята	 си,	 ама	
преди	да	мрънкате,	измис-
лете	 стратегия	 за	 опазва-
нето	 на	 старината,	 която	
да	 е	 адекватна	 с	 проекта	
и	 същия	 да	 направи	 ком-
промис,	без	да	Ви	бърка	в	
джоба“.	
	 Николай	П.:	 „В	 Гърция	
отиваш	 до	 един	 камък	 и	
на	 него	 пише,	 че	 се	 е	
подпирал	 Ахил.	 За	 да	 се	
снимаш,	 плащаш	 10	 евро.	
Но	 това	 е	 политика	 на	
държавата	с	историко-кул-
турна	насоченост,	за	която	
нашите	 управници	 не	 са	

дорасли“.
	 Още	 десетки	 мнения	
има	 в	 социалната	 мре-
жа,	 свързани	 именно	 с	
недвижимото	 културно-
историческо	 наследство.	
Но	истината	е,	че	за	кон-
сервация	на	разкритото	и	
поддържане	на	разкритото	
са	нужни	средства.	
	 И	 ако	 днес	 Севлиево	
се	гордее	с	крепостта	„Хо-
талич“,	която	привлича	не-
малко	туристи	от	страната	
и	 чужбина,	 е	 важно	 да	
се	 знае,	 че	 в	 началния	
етап,	след	откриването	на	
селището,	 част	 от	 финан-

сирането	 на	 разкопките	
пое	 севлиевският	 бизнес.	
По-късно	 международни	
организации,	 свързани	 с	
опазването	 на	 световното	
културно-историческо	 на-
следство,	 проявиха	 инте-
рес	 към	 тях.	 Но	 днешно-
то	си	състояние	 „Хоталич“	
дължи	 на	 финансиране,	
получено	чрез	разработва-
не	 на	 европейски	 проект.	
А	разкопките	в	района	на	
крепостта	 продължават	 и	
непрекъснато	 се	 откриват	
нови	 и	 нови	 свидетелства	
за	живота	на	нашите	пред-
ци.

Пåòър Тîцåв: „Зåмяòа å пазила вåкîвå църкваòа 
в кварòал Радåцки, òя щå ãî íаправи îòíîвî"

уВЕДоМлЕниЕ
Електроразпределение север аД, 

разпределителен обслужващ център габрово и горна оряховица 
УВЕДОМЯВА	СВОИТЕ	КЛИЕНТИ,	ЧЕ:

 На 19.08.2019 г. от 08:30 до 09:00 ч. и от 13:00 до 13:30 ч. поради	извършване	на	оператив-
ни	превключвания	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	смущения	на	
електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	ул.	„Градище”	5÷17	и	18÷24,	ул.	„Гурко”	13÷21,	
ул.	„Любен	Каравелов”	28÷40	и	11÷57,	ул.	„Мир”	5÷13	и	2÷4,	ул.	„Петър	Берон”	9÷19	и	8÷18,	ул.	
„Цар	Крум”	27,	36	и	42,	ул.	„Александър	Керков”	38	и	40,	ул.	„Мадара”	8,	8А	и	9,	ул.	„Орловска”	
53÷79,	60÷106,	130,	132,154,	пл.	 „Първи	май”	1,	3,	ул.	 „Балван”	5,	бл.	 „Детмаг”,	ул.	 „Козлодуй”,	
ул.	„Опълченска”	5,	6,	7,	ул.	„Радецка”,	ул.	„Бедек”,	ул.	„Веселец”,	ул.	„Даскал	Цвятко”,	ул.	„Еким	
Цанков”,	ул.	„Калоян”,	ул.	„Отец	Паисий”	2А,	11÷15,	ул.	„Алекси	Димов”,	ул.	„Свети	Йоан	Предте-
ча”,	ул.	„Кръгозор”	16,	ул.	„Марин	Дринов”,	ул.	„Къкрина”,	ул.	„Мусала”,	ул.	„Николай	Палаузов”,	
ул.	„Отец	Паисий”,	ул.	„Топлик”,	ул.	„Турист”,	ул.	„Филип	Тотю”,	ул.	„Червена	звезда”,	ул.	„Черков-
на”.	Фирма	ПГПУ	на	ул.	„Любен	Каравелов“,	11-то	основно	училище	„Райчо	Каролев”,	фирмите,	
захранвани	от	ТП	„Лъв	4“	на	ул.	„Орловска”	154,	Здравната	каса	на	ул.	„Отец	Паисий”,	ул.	„Ра-
децка“,	НАП	–	Габрово,	Банка	ДСК,	РУСО,	Математическа	гимназия,	ул.	„Иван	Тончев”,	ул.	„Св.	
Климент	Охридски”,	ул.	„Гимназиална”,	ул.	„Йосиф	Соколски”,	ул.	„Панчо	Владигеров”,	ул.	„Ради-
чевец”,	ул.	„Тунджа”,	ул.	„Лиляна”,	пл.	„Бесарабия”,	ул.	„Марица”	4-10,	ул.	„Николаевска”	84-180,	
5-15,	81-221,	ул.	„Опълченска”	14-44,	13-15,	37-49,	ул.	„Пенчо	Постомпиров”	3,	11-15,	ул.	„Радион	
Умников”	1,	6,	7,	9,	17,	19,	ул.	„Георги	Бочаров”	3,	ул.	„Калоян”	9-19,	6	и	22,	38-46,	ул.	„Марин	Дри-
нов”	1,	2,	3,	7,	13,	ул.	„Пеев	Геран”	1,	ул.	„Николай	Палаузов”	9-23,	14-24,	ул.	„Пенчо	Славейков”	
6-16,	5,	7,	ул.	„Балван“,	ул.	„Бачо	Киро“,	ул.	„Неофит	Рилски“,	ул.	„Св.	Троица“,	пицария	„Темпо“,	
пицария	„Ла	скала“,	ресторант	„Глинени	гърнета“,	комплекс	„Боила“.			
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център - Габрово и Горна Оряховица се из-
винява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. Допълнителна информация 
можете да получите на тел. 0700 161 61.

уВЕДоМлЕниЕ
Електроразпределение север аД, 

разпределителен обслужващ център габрово и горна оряховица 
УВЕДОМЯВА	СВОИТЕ	КЛИЕНТИ,	ЧЕ:

 На 20.08.2019 г. от 10:00 до 11:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	
на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	Габрово,	селата:	Водици,	Червена	локва,	Бойчета,	завод	„Сокол”,	Соколски	манастир	
и	почивните	бази	над	Соколски	манастир.

 На 20.08.2019 г. от 11:00 до 12:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	
на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	Габрово,	селата	Чарково,	Потока,	Езерото,	фирма	„Етър”	ООД,	фирма	„Максам	Бъл-
гария”.

 На 20.08.2019 г. от 13:00 до 14:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	
на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	ра-
йона	на	Габрово,	кв.	Априлово,	кв.	Нова	махала,	кв.	Шумели,	кв.	Ябълка,	улица	„Нова	махала”,	
„Бяла	река”,	„Въстаническа”,	„Ножарска”,	„Казашка”,	„Слънчев	дол”,	„Роден	кът”,	„Петко	Андре-
ев”,	площад	„Добри	Пенчев”,	бул.	„Генерал	Дерожински“	№	91	-	125	/	№	118	-	124;	ул.	„Дъб“	№	
1	–	5,	ул.	„Минковото“	№	4	–	14,	ул.	„Светлина“	№	12	-	20	/	№	43	–	49,	ул.	„Етнографска”	№	1	-	9	
/	№	2	–	26,	хижа	„Финтекс”	и	хижа	„МАК”,	фирма	„БУЛСОРС”,	„Росимир	Матеев“,	квартал	Етъра.

 На 16.08.2019 г. от 10:00 до 11:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	
на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	Габрово,	ул.	„Никола	Балканеца“,	ул.	„Крайречна“	№	3,	бул.	„Столетов“	№	39	-135	/	
20	–	52	,143	–	149,	бул.	„Хемус“	15	–	23,	ул.	„Пионерска”,	ул.	„Селище“,	ул.	„Сърна“,	ул.	„Коста	
Евтимов“	№	1-23;	2,	4,	ул.	„Кокиче“,	ул.	„Пролет“,	ул.	„Седянкова	ливада“,	ул.	„Синчец“,	ул.	„Ба-
ланска“,	ул.	„Липите”,	ул.	„Равнера”,	ул.	„Сълза”,	ул.	„Райко	Даскалов”,	ул.	„Професор	Николай	
Цанков”,	ул.	„Марин	Дамянов”	№	23,	кв.	Илевци,	ул.	„Илевска”,	„Лом”,	„Калиакра”,	„Баланска”	№	
78,	80	и	92,	„Водолей”,	„Чепино”,	както	и	фирмите:	„НИЕМ”,	„ДИС”	ООД	,	„Пресметал”,	ЕТ	„Марин	
Лесиков”,	 „Трикел”,	 „Христов	 –	 фина	 механика”,	 „Сие	 инженеринг”,	 „Габинвест”,	 „Дзалли”,	 кв.	
Бичкиня,	„Профпет	корпорейшън”,	ЕТ	„ЖУ”,	ЕТ	„Електроникс”,	Български	пощи	Габрово	1	с	мес-
тонахождение	бул.	„Столетов“	20,	Пречиствателна	станция	„Питейни	води“	и	фирма	„Цератицит”,	
захранване	от	ЕП	„Орел	2”.

 На 16.08.2019 г. от 11:00 до 15:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	
на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	ра-
йона	на	Габрово,	бул.	„Столетов“	№	104	-	164	/	№	175	–	221,	с.	Тодоровци,	ул.	„Негенска	пътека”,	
ул.	„Бузлуджа”,	ул.	„Стомана”,	ул.	„Даме	Груев”,	ул.	„Слава”,	ул.	„Теменуга”,	фирмите	„Технолес”,	
бензиностанция	„Лукоил”,	кв.	Бичкиня	и	фирма	„РИГ”.

 На 15.08.2019 г. от 10:00 до 16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	
на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	ра-
йона	на	Габрово,	ул.	„Никола	Балканеца“,	ул.	„Крайречна“	№	3,	бул.	„Столетов“	№	39	-135	/	20	–	
52	,143	–	149,	бул.	„Хемус“	15	–	23,	ул.	„Пионерска”,	ул.	„Селище“,	ул.	„Сърна“,	ул.	„Коста	Евтимов“	
№	1-23;	2,	4,	ул.	„Кокиче“	,	ул.	„Пролет“,	ул.	„Седянкова	ливада“,	ул.	„Синчец“,	ул.	„Баланска“,	ул.	
„Липите”,	ул.	„Равнера”,	ул.	„Сълза”,	ул.	„Райко	Даскалов”,	ул.	„Професор	Николай	Цанков”,	ул.	
„Марин	Дамянов”	№	23,	кв.	Илевци,	ул.	„Илевска”,	„Лом”,	„Калиакра”,	„Баланска”	№	78,	80	и	92,	
„Водолей”,	„Чепино”,	както	и	фирмите:	„НИЕМ”,	„ДИС”	ООД,	„Пресметал”,	ЕТ	„Марин	Лесиков”,	
„Трикел”,	„Христов	–	фина	механика”,	„Сие	инжинеринг”,	„Габинвест”,	„Дзалли”	кв.	Бичкиня,	„Про-
фпет	корпорейшън”,	ЕТ	„ЖУ”,	ЕТ	„Електроникс”,	Български	пощи	Габрово	1	с	местонахождение	
бул.	„Столетов“	20,	Пречиствателна	станция	„Питейни	води“	и	фирма	„Цератицит”,	захранване	от	
ЕП	„Орел	2”.

 На 14.08.2019 г. от 10:00 до 14:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	
на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	Габрово,	фирма	„Цератицит“,	захранване	от	ЕП	„Киселчова	могила	1“.	

 На 13.08.2019 г. от 10:00 до 16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	
на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	Габрово,	бул.	„Хемус“	№	25	–	51,	бул.	„Столетов“	№	62	-	102,	цех	„Стомана”	и	фирма	
„Цератицит“,	захранване	от	ЕП	„Киселчова	могила	1“.		

 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център - Габрово и Горна Оряховица се изви-
нява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. 
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61.

уВЕДоМлЕниЕ
Електроразпределение север аД, 

разпределителен обслужващ център габрово и горна оряховица 
УВЕДОМЯВА	СВОИТЕ	КЛИЕНТИ,	ЧЕ:

 На 21.08.2019 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	
на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	Габрово,	улица	„Македония“	№	31	–	37,	№	26	–	40,	„Република“,	„Кукуш“,	„Лале“,	„Кънчо	
Райков“.
 На 20.08.2019 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	
на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	ра-
йона	на		Габрово,	улица	„Македония“	№	31	–	37,	№	26	–	40,	„Република“,	„Кукуш“,	„Лале“,	„Кънчо	
Райков“.
 На 19.08.2019 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	
на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	ра-
йона	на	Габрово,	улица	„Клокотница“	№	7	и	7	А,	„Боровска“	2	А	и	Б,	„Никола	Войновски“	№	124,	
„Македония“	№	31	–	37,	№	26	–	40,	„Република“,	„Кукуш“,	„Лале“,	„Кънчо	Райков“.
 На 16.08.2019 г., от 09:00 до 16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	
на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	Габрово,	улица	„Никола	Балканец“,	„Крайречна“,	„Клокотница“	№	7	и	7	А,	„Боровска“	2	
А	и	Б,	„Никола	Войновски“	№	124.
 На 15.08.2019 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	
на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	
в	района	на	Габрово,	улица	„Македония“	№	3	–	7,	„Иван	Вазов“,	„Драва“,	„Никола	Балканец“,	
„Крайречна“.
 На 14.08.2019 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	
на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	Габрово,	улица	„Македония“	№	3	–	7,	„Иван	Вазов“,	„Драва“.				

 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център - Габрово и Горна Оряховица се из-
винява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. Допълнителна информация 
можете да получите на тел. 0700 161 61.
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рабоТа прЕДлага
Магазин за храни-
телни стоки в кв. Дядо 
Дянко търси да назна-
чи продавач-консул-
тант. Справки на тел. 
0882/290-345.
ШиВаШко аТЕлиЕ 
„Катя Колева“ търси 
да назначи шивачка. 
Спокойни условия на 
труд, отлично запла-
щане. Справки на тел. 
0894/504-843 - Колев. 
[22, 19]
ббс - България ООД 
търси механици и ел. 
техници за постоянна 
работа - todorof@gmail.
com. Справки на теле-
фон 0898/247-826. [23, 
17]
ТранспорТна фирМа 
търси спедитор за меж-
дународен транспорт. 
Задължително е владе-

ене на английски или 
немски език. Справки 
на тел. 0884/374-484. 
[11, 10]
рабоТа В Австрия за 
социални асистенти с 
немски език - справки 
на тел. 0887/118-813. 
[11, 11]
чоВЕк за работа с 
храсторез и моторен 
трион се търси на теле-
фон 0895/290-905. [11, 
9]
рабоТа за ученици и 
студенти се предлага на 
тел. 0895/290-905. [11, 
9]
рЕсТоранТ ТЪрси сер-
витьорка. Справки на 
тел. 0899/88-98-97. 
[11, 9]
Магазин за хранител-
ни стоки търси прода-
вачка. Справки на теле-
фон0899/099-226. [11, 
7]
фирМа прЕДлага ра-
бота в отрасъл строи-
телство, предимство за 
хората с опит. Справки 
на тел. 0877/44-51-99. 
[11, 11]
заВЕДЕниЕ ТЪрси сер-
витьорки, помощник-гот-
вачи и готвачи. Справки 

на тел. 0876/46-36-27. 
[22, 6]
пиЦария „Мания“ 
търси пицар. Справки 
на тел. 0877/44-55-82. 
[11, 9]

„ДиМас“ аД ТЪрси 
Да назначи ЕкспЕ-
ДиТор, факТурисТ. 
За повече информа-
ция: тел. 0885/803-
330. [11, 8]

фирМа ТЪрси работ-
ник за производство на 
тестени изделия. Справ-
ки на тел. 0885/069-
027. [11, 8]
„пфлЕгЕ кЪнЕкТ“ 
ЕООД обявява свобод-
ни работни места За 3 
жени за обгрижване на 
възрастен господин и 
помощ в домакинство-
то в България. Брутна 
работна заплата 650 
лв., трудов договор. 
Започване на работа 
- 01.09.2019 г. Изиск-
вания: добри познания 
по немски и украински, 
средно образование, не 
се изисква квалифика-
ция и опит. За контакти: 
02/83-21-040. [9, 4]
фирМа ТЪрси работ-

ници. Справки на тел. 
0888/255-318. [11, 6]
ТаксиМЕТроВи Шо-
фьори се набират на 
тел. 0888/456-477. [11, 
7]
проДаВачка на закус-
ки за кв. Трендафил, 
първа смяна от 4 до 
12 ч., или 6.30 - 15 
часа, отлично запла-
щане. Справки на те-
лефон0899/310-747. [5, 
4]
сЕрВиТьорка за съ-
бота и неделя се търси 
на тел. 0899/147-447. 
[5, 3]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на 
топли закуски, кафе и 
безалкохолно - справки 
на тел. 0897/889-001. 
[22, 6]
ТаксиМЕТроВ Шо-
фьор се търси на тел. 
0896/644-577. [18, 6]
фирМа ТЪрси готвач. 
Дневна смяна. Справки 
на тел. 0885/069-027. 
[11, 6]
кулинарЕн Магазин 
търси продавач-консул-
тант. Справки на тел. 
0885/069-027. [11, 6]
пасТир за крави се 

търси на тел. 0894/78-
24-40. [11, 4]
рЕсТоранТ ТЪрси гот-
вач. Справки на теле-
фон0899/88-98-97. [11, 
3]
заВЕДЕниЕ за обед-
но хранене търси гот-
вачка. Добро запла-
щане. Справки на тел. 
0897/930-192, след 
14.00 часа. [7, 5]
рабоТник за автосер-
виз се търси на теле-
фон0883/354-280. [27, 
3]
ТЪрси ДЪрВоДЕлЕЦ 
с опит. Малка фирма, 
работа само с масив, 
дългосрочно, дого-
вор. Справки на тел. 
0899/155-378. [5, 4]
фирМа „ЕлиТ“ ООД 
търси да назначи шло-
сер със средно образо-
вание. Справки на тел. 
0886/80-22-23. [5, 4]
„лЕДЪр арТ“ ООД тър-
си да назначи операто-

ри на лешачни машини 
за склада си в село 
Яворец. Производствен 
опит се счита за пре-
димство. Високо запла-
щане. Справки на тел. 
0878/284-515. [5, 3]
пиЦария „глаДниЦи“ 
търси пицари, сервитьо-
ри и готвачи. Справки 
на тел. 0899/319-114. 
[9, 3]
бисТро „карТал“ тър-
си да назначи кухнен-
ски работник/миячка. За 
справки: тел. 0889/319-
654. [11, 3]
бисТро „карТал“ тър-
си помощник-готвачи 
за петък и събота ве-
чер. Справки на тел. 
0889/319-654. [11, 3]
фирМа „аеМес“ на-
бира шивачки с опит. 
Стартова заплата 1000 
лв. Телефон за връз-
ка: 0895/442-887, 
0899/540-972. [11, 2]
бисТро „карТал“ тър-

си да назначи серви-
тьор/ка. Справки на 
телефон 0889/319-654. 
[5, 2]
бисТро „карТал“ 
търси да назначи сер-
витьор/ка на 4-часов 
работен ден. Постоян-
на работа. Справки на 
телефон 0889/319-654. 
[5, 2]
фирМа „ялЪМоВ АЦ“ 
ООД търси работник за 
склад за строителни 
материали (мъж 20-40 
г.). За контакт: теле-
фон0889/436-940. [5, 
1]

грижа за болни
и ВЪзрасТни
глЕДаМ болни хора - 
тел. 0876/581-549. [5, 
5]
глЕДаМ болни . 
Може и почасово. Тел. 
0878/47-69-96. [3, 2]

бинго зала 
„габроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочниЦи

работа предлага, търси; продава-купува разни; автопазар; превози; заеми

ДаВа заЕМ
бЪрз заЕМ - тел. 
0897/219-833. [22, 19]
заЕМ ДнЕс - 0898/970-
820. [11, 9]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“  - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - 066/804-066

рЕгисТраЦия на 
фирМи и счЕТоВоД-
но обслужВанЕ - 
0898/480-821

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
прЕВоз с бус - 

0877/555-708.
ТранспорТ с камион 
до два тона, самосвал, 
докерски услуги - из-
насяне,  пренасяне, 
изхвърляне на мебе-
ли, пренасяне на стро-
ителни и други тежки 
товари, извозване на 
ненужна покъщнина, 
строителни отпадъци до 

сметището - 0898/780-
448
бус - 0.45 лв. - тел. 
0894/004-045. [33, 31]
ТранспорТни услу-
ги - тел. 0882/407-493. 
[12, 12]
ТранспорТ с бус - 1.5 
тона, 0.55 лв. - тел. 
0887/35-70-39. [12, 12]
услуги с бус, ба-

гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [23, 12]
изгоДно! ТранспорТ 
с бус - тел. 0879/080-
862. [11, 3]

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

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
Цигли - втора употре-
ба, се продават на тел. 
0895/74-19-78. [4, 2]

проДаВа 
обзаВЕжДанЕ
МалЪк ХлаДилник - 

немски, с камера, се про-
дава на тел. 0888/091-
925. [3, 2]
спалня с матрак, 2 бр. 
печки „Чудо“, готварска 
печка се продават на 
телефон 0877/441-110. 
[11, 2]
фризЕр-ракла - 500 l,  
в много добро състоя-
ние, се продава на тел. 
0885/611-312. [5, 2]
ДиВан-спалня с меха-
низъм - разтегателен, за 
70 лв. се продава на тел. 
0899/118-557. [2, 1]

проДаВа разни
биДони и цистер-
ни се продават на тел. 
0887/30-71-93. [22, 4]
коТлЕ - 24 kW, 4 ра-
диатора, лира, ел. бой-
лер се продават на тел. 
0877/222-095. [11, 4]

руски чугунЕни радиа-
тори и стъклена оранже-
рия се продават на тел. 
0887/919-047. [2, 2]
консЕрВи сВинско 
месо се продават на тел. 
0889/159-467. [10, 2]
покЪщнина - буркани, 
бидони, печки, резачка за 
дърва „Stihl“ и др., изгод-
но продава тел. 0893/83-
04-02. [11, 2]
пЕралня „Candy, ин-
вертор - 1400 об., ка-
мина „Прити“ - 13 kW, 
водна помпа, термостат, 
алуминиев разширител, 
кранове, тръби спеш-
но се продават на тел. 
0886/563-978. [2, 1]
ДВа ТЕлЕВизора - ста-
ри модели, се продават 
на тел. 0882/45-21-34. 
[3, 1]

проДаВа клиМаТиЦи
зарЕДЕн клиМаТик 
„Самсунг“ - 12-ца, за 120 
лева се продава на тел. 
0877/000-932. [4, 2]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
книги - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, исто-
рически и др.) купува тел. 
0889/885-944. [22, 16]
сТара нафТа се изкупу-
ва на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 10]

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, 10]

аВТоМобили
проДаВа
субару форЕсТЪр 
- 1999 г., 2000 куби-
ка, се продава на тел. 
0896/674-793. [11, 10]
сиТроЕн с-3, дизел, 
2005 г., се продава на 
тел. 0883/381-548. [11, 
10]
МЕрЦЕДЕс 200 Д за 
700 лева се продава на 
тел. 0888/374-793. [11, 
6]
спЕШно! лЕк автомо-
бил се продава на тел. 

0885/46-32-13. [3, 3]
форД фиЕсТа, 1.3, 
бензин/газ, 2005 г., за 
3500 лв. се продава на 
тел. 0888/555-298. [5, 
3]
опЕл зафира, 2.2, бен-
зин, газов инжекцион, 
всички екстри, се прода-
ва на тел. 0889/22-98-
60. [12, 2]
сиТроЕн с3 се продава 
на тел. 0897/64-77-11. 
[11, 1]

Микробуси,
 каМиони
МазДа 323 - цена: 850 
лв., се продава на тел. 
0888/049-378. [11, 3]

ДжипоВЕ
Джип „ДайХаЦу“, бен-

зин, 1.6, 109 к. с., спе-
циализиран за лов, от-
лично състояние, се про-
дава на тел. 0885/133-
711. [20, 14]

аВТочасТи/Магазини

изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.
ауДи а6, 2.5, на час-
ти се продава на тел. 
0894/437-775. [12, 12]

оригинални часТи за 
Жигули се продават на 
тел. 0882/755-681. [3, 
2]

аВТоМобили поД
наЕМ

„VaIKaR REnTaCaR“ 
аВТоМобили поД 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

аВТоМобили поД 
наем - 0878/929-080. 
[20, 20]

аВТоуслуги
аВТоТЕнЕкЕДжийски 
и автобояджийски услу-
ги. Качествено, експеди-
тивно, атрактивни цени. 
Тел. 066/821 566, 0888 

321 692.
кЪрпЕж на автомоби-
ли - тел. 0882/407-493. 
[11, 1]

гуМи, ДжанТи

а л у М и н и Е В и 
ДжанТи оТ „ауДи“ 
а6. с гуМи „Toyo 
pRoxEs” 225/45/
zR16 98W; ЦЕна 
по ДогоВарянЕ - 
0887/611-753 [20, 
15]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап на до-
бри цени се изкупуват 
на тел. 0899/810-766. 
[15, 13]

коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 16]

МоТори/ВЕлосипЕДи

изкупуВаМ сТари 
и сЪВрЕМЕнни, 
запаДни и со-
ЦиалисТичЕски 
МоТопЕДи и Мо-
ТоЦиклЕТи - здрави 
и повредени, може и 
с липси - 0999/009-
008.

скуТЕр яМаХа - 50 
куб. см, се продава на 
тел. 0889/28-44-56. [5, 
4]

уроЦи, курсоВЕ
спорТЕн клуб „Ал-
фа-Метал“ провежда 
курсове за безопасно 
боравене с огнестрелно 
оръжие. Тел. 066/80-
69-62.
испански Език - тел. 
0898/777-861. [6, 5]
английски за учени-
ци - тел. 0898/777-861. 
[6, 5]

ЦЕН ТЪР ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ОБУ ЧЕ НИЕ - ГАБ РО ВО
оР ГА НИ зИ РА лИ цеН зИ РА НИ куР со Ве зА: 

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

из Да Ва ДЪр жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соб носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ чЕ бЕн Ма саж
 Маникюр, пЕДикюр,  
 нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

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

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 Во-

енновъздушните сили: 
софия, стара загора, крумово, Долна Мит-

рополия, Шабла, Божурище, Банкя, кос-
тинброд, Черноморец, Батак и др.

 Длъжностите,	за	които	може	да	се	кандидатства	
са:	 „Младши	шофьор”,	 „Шофьор-агрегатчик”,	 „Млад-
ши	 охранител”,	 „Оператор”,	 „Номер	 на	 ракетно-пу-
скова	 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

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.

проДаВа Тор
биоТор оТ калифор-
нийски червеи за гра-
дини, овошки и оранже-
рии се продава на тел. 
0898/630-249. [28, 1]

жиВоТни проДаВа
оВЦЕ сЕ продават на тел. 
0898/44-54-09. [11, 9]
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0897/80-60-38. [11, 
9]
оВЦЕ сЕ продават на тел.  
0898/575-123 [33, 12]
кон - женски, се прода-
ва на тел. 0894/88-36-15. 
[9, 7]

Храна за жиВоТни
оВЕс - 0.35 лв., се про-
дава на тел. 06717/26-05. 
[8, 1]
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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
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 62 000 лв
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., Баждар, 3/4, част. ремонт, PVC 79 950 лв
3-ст., център, 1/4, за ремонт 60 000 лв
3-ст., Сирмани, 1/4, за освеж. ремонт, PVC, 
локално парно 62 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3-ст., Варовник, за ремонт, 80 м2, ет. 1, над 
гаражи, гараж 28 м2  60 000 лв
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 105 000 лв
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 75 000 eu

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 ре-
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел, PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 1, PVC, за освежителен 
ремонт, кухня с уреди 62 000 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж 
и маза 70 600 лв
3-ст.,Трендафил1, панел, 76 м2, ет.5/5 27 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 65 000 лв

ПРОДАВА КЪЩИ 
Шиваров мост, 118 м2 РЗП, гараж, двор 556 м2  

 33 900 лв
Шенини, 44 м2 ЗП, двор 1/4 идеална част от 911 
м2 26 500 лв

М. Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, автентич-
на                                      17 101 еu 
Баевци, 70м2 ЗП, двор 883м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, двор 1400 м2 4 0 
000 лв
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 39 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 35 000 eu
Гайтани, 78 м2 ЗП, стара, с плочи, плевня, двор 
2513 м2 17 500 лв
Иглика, 136 м2 РЗП, стопански постройки, двор 
691 м2 27 425 лв
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 46 900 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 60 000 лв
Ид. център,137 м2 ЗП, отст. пр. строеж, за осно-
вен ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2 11 800 eu
Етъра, етаж от къщи, 120 м2 ЗП, приземен етаж 
48 м2, 1/2 част от двор 324 м2 35 900 eu
Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв

Войново, 2-ет., 142 м2 РЗП, 1078 м2 гараж, 
стопанска постройка 66 000 лв
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 79 000 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.
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 60 000 лв.
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 260 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 95 500 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu

ПРОДАВА ЕТАЖИ
Плачковци, 88 м2, 1/2 етаж + гараж 45 600 лв
Велчевци, 80 м2, 2/2 етаж 30 900 лв
Баждар, 97 м2, 1-ви/3 етаж, PVC 64 000 лв

КЪЩА ЗА ГОСТИ
Сейковци, 372 м2 РЗП, 2 къщи, стопански по-
стройки, двор 9180 м2 147 000 лв

ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв

Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
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 119 000 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
Идеален център, нощен клуб 80 м2 33 000 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
Център, 68м2, ет. 4 350 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Младост, 2-ст., 3 ет., след ремонт, обз. 360 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 
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 
15733 �СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ 
НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ 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 
ОТДАВАНЕ НА ИМОТ 
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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

GSM 0878/227 225, www.gabrovski-imoti.com
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Трендафил, двустаен, ет. 3 28 500 лв
К-с „Хр. Ботев“, 61м2, ет. 2, н. стр. 72 000 лв
ИЦ, мезонет, ново стр., ет. 2/3 125 000 лв
Донино, вила, 70м2, 600 м2 двор 55 000 лв
ИЦ, тристаен, 100м2, ет. 3 78 000 лв
Смиловци, вила, 2 етажа, 1600 м2 28 000 лв
Бичкиня, 112м2, тухла 48 000 лв
Баждар, 115м2, ет. 2, двор 65 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 85м2, ет. 3, тухла 46 000 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: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Ид. център, двустаен, тухла, ет. 2 51 500 лв
Баждар, 99м2, таванска стая, ет. 2 65 000 лв
Трендафил, 76м2, ет. 3, PVC 52 000 лв
Падало, PVC, 96м2 55 000 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
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 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
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
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 380 лв
До OMV, двустаен, обзаведен 200 лв

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТ на ул. 
„Варовник“ се продава 
на тел. 0889/020-298. 
[28, 14]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава 
на тел. 0899/134-889. 
[33, 13]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава 
на тел. 0885/733-225. 
[11, 10]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ - 
70 кв. м, се продава или 
заменя за къща - тел. 
0887/621-225. [12, 9]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ - 
70 кв. м, се продава 
на тел. 0887/621-225. 
[12, 9]
МясТо В с. Киевци (но-
вият квартал) - южно 
изложение, 2.800 дка, 
се продава на тел. 
0876/322-119. [8, 7]
ЕТаж оТ къща в центъ-
ра, зад МОЛ Габрово, с 
двор 150 кв. м, се про-
дава на тел. 0897/446-

428, 0878/356-150 [20, 
10]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
на Колелото се продава 
на тел. 0877/40-87-22. 
[11, 6]
парЦЕл В село Музга, 
1.5 декара, регулация, 
за 6500 лева се продава 
на тел. 0884/078-076. 
[7, 6]
парЦЕл В село Арме-
ните, 1 декар, регула-
ция, ток и вода, за 8500 
лева се продава на тел. 
0884/078-076. [7, 6]
апарТаМЕнТ - 58 кв. 
м, в центъра се продава 
на тел. 0878/139-100. 
[4, 4]
парЦЕл До „Техномар-
кет“, 3 дка, за 20 000 
лева се продава на тел. 
0892/484-602. [22, 4]
урЕгулиран парЦЕл - 
1 декар, в село Попов-
ци се продава на тел. 
0888/67-68-60. [22, 4]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [22, 5]
кЪща В кв. Тончевци 
с 1 дка двор и прис-
тройки се продава на 
тел. 0877/360-507, 
0889/705-755. [5, 3]
МясТо - 1000 кв. м, с 
бунгало, в с. Драгиевци, 

18 000 лв., се продава 
на тел.  0889/26-11-26. 
[7, 4]
упи - 700 кв. м, в кв. 
Стефановци, 14 500 
лв., се продава на тел. 
0896/651-920. [11, 3]
проДаВа сЕ място - 
800 кв. м, в района на 
Габрово, преди разклона 
за Шипка и Етъра, на 
бул. „Столетов“ 224, с 
право на строеж. Инфор-
мация на тел. 0896/62-
84-98. [17, 3]
кЪща В кв. Недевци с 
дворно място и суши-
на се продава на тел. 
0886/434-006. [6, 2]
саниран апарТаМЕнТ 
- 60 кв. м, в блок „Кам-
чия“ се продава на тел. 
0894/69-96-70. [11, 3]
ТрисТаЕн апарТа-
МЕнТ в кв. Тренда-
фил-2 се продава на тел. 
0879/65-38-03. [6, 2]
апарТаМЕнТ В идеален 
център спешно се про-
дава на тел. 0887/954-
989. [3, 1]
апарТаМЕнТ В село 
Буря за 10 000 лева 
спешно се продава на 
тел. 0887/954-989. [3, 
1]
кЪща В село Горна Ро-
сица, 3 дка двор, гараж, 
геран, може замяна за 
жилище в Габрово, цена 

по договаряне, се про-
дава на тел. 0876/777-
839. [11, 2]
голяМа кЪща с двор в 
село Стоевци се продава 
на тел. 0884/429-116. 
[12, 2]
1/2 иДЕална част от 
къща в кв. Палаузово (с 
право на ползване на 
общи части) се продава 
на тел. 0896/207-572. 
[3, 1]
иМоТ оТ 2 къщи, два 
декара, на 5 км от цен-
търа - 0897/569-027 
[11, 1]
кЪща В кв. Шуме-
ли се продава на тел. 
0887/60-77-61. [11, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
парЦЕл с право на 
строеж - 1 дка, от Ши-
варов мост до кв. Любо-
во търси да закупи тел. 
0894/682-826. [22, 20]
иМоТ с тежести (иде-

ални части) - 0898/985-
828 [33, 7]
МалЪк апарТаМЕнТ - 
30-40 кв. м, търси да за-
купи тел. 0898/935-164, 
след 17.00 часа. [5, 4]
кЪща В Габрово или 
района се купува на тел. 
0885/20-00-58. [11, 4]

иМоТи ДаВа поД
наЕМ
ноВи и реновирани 
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, 22]
поМЕщЕния В блок 
„Катюша“ 1 се дават под 
наем на тел. 0898/771-
309. [11, 6]
апар Т аМЕн Т  с Е 
дава под наем на тел. 
0882/007-478. [11, 9]
иЦ, ДВа магазина/офи-
си, договаряне - тел. 

0888/328-193. [11, 5]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [8, 8]
гарсониЕра на ул. 
„Стефан Караджа“ 25, 
срещу автогарата, с ТЕЦ, 
се дава под наем на тел. 
0888/731-773. [20, 6]
Магазин поД наем - 
120 кв. м, на бул. „Сто-
летов“ № 69, кв. Бички-
ня - тел. 0888/903-591. 
[5, 3]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в идеален център - обза-
веден, се дава под наем 
на тел. 0886/116-991. 
[11, 1]
поМЕщЕниЕ - 240 кв. 
м, за складова база из-
годно се дава под наем 
на тел. 0894/422-089. 
[3, 1]
апар Т аМЕн Т  с Е 
дава под наем на тел. 
0882/381-478. [11, 1]
апар Т аМЕн Т  с Е 
дава под наем на тел. 
0889/353-138. [5, 1]

иМоТи заМЕня
кЪща заМЕня за дву-
стаен апартамент тел. 
0878/497-710. [5, 2]

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 7]
зЕМя В Габровска об-
ласт се купува на тел. 
0894/474-470. [11, 2]

унаслЕДяВанЕ
ДВаМа ВЪзрасТни да-
ват къща срещу гледа-
не, може и семейство. 
Тел. 066/99-22-44. [5, 
5]

нощуВки
нощуВки, ЦЕнТЪр - 
0878/515-080. [22, 22]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 19]
нощуВки - телефон 
0882/381-478. [11, 1]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

СТАРА КЪщА във възрожденски стил, в отлич-
но състояние, с двор и стопански постройки, 
в местността Качурите се продава на тел. 
0896/324-564. Цена по договаряне. Къщата 
пази спомените от детството на Христо 
Явашев - Кристо, и неговите братя Анани 
и Стефан. 

нощуВки
нощуВки
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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.
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, 27]
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 18]
напраВа на покриви, 
ремонти, топлоизола-
ция и други услуги - тел. 
0888/020-187. [25, 15]
поДпорни сТЕни, дре-
нажи, бетони, реставрации 
- тел. 0897/390-194. [25, 
15]
рЕМонТ на покриви, хи-
дроизолация, дренаж - тел. 
0886/762-434. [25, 15]
рЕМонТ на покри-
ви и строителство - тел. 
0889/506-272. [12, 9]

склаД за дървен матери-
ал - бул. „Столетов“ 168, 
0889/506-272. [12, 9]
бЕТон, кофраж, армату-
ра, огради, подпорни - тел. 
0887/35-70-39. [12, 12]
кЪрТи, пробиВа отвори 
от 32 мм до 170 мм - тел. 
0895/70-70-50. [12, 12]
ДрЕнажи, изкопни ра-
боти - тел. 0887/35-70-39. 
кЪрТи, сЪбаря, проби-
ва - тел. 0878/432-558, 
0889/134-796. [11, 6]
рЕМонТ на стари къщи 
от основи до покрив - 
0882/279-749. [15, 7]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
и варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [11, 6]
бригаДа изВЪрШВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренажи, 
тенекеджийски и боя-
джийски услуги и др. Тел. 
0899/638-875. [11, 2]
рЕМонТ на покриви, 
тенекеджийство - тел. 
0893/873-271. [11, 2]

ВЪТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпраШно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
ШпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/508-333.
ВЪТрЕШни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. 
ВЪТрЕШни и външни ре-
монти - тел. 0895/70-70-
50. [12, 12]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 7]

МонТаж на подови на-
стилки и монтиране на ме-
бели - тел. 0886/347-796. 
[11, 5]
рЕМонТи, зиДарии, 
шпакловки, боядисване, 
изолация и мазилки се из-
вършват на тел. 0896/22-
88-06. [11, 5]
бояДисВанЕ, Шпак-
лоВка, плочки - тел. 
0889/930-948. [4, 4]

изолаЦии
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолаЦии, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - 0887/13-
13-81.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 18]

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. 

казани за ракия изра-
ботва и ремонтира тел. 
066/874-284, 0896/640-
749. [11, 10]
МЕТални консТрукЦии, 
парапети, огради, врати, 
навеси - тел. 0882/407-
493. [11, 1]

Ел. инсТалаЦии, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-

ции - тел. 0899/359-114. 
[24, 24]
Вик, Ел. инсталации - тел. 
0895/70-70-50. [12, 12]
Ел. услуги - тел. 
0888/049-378. [33, 2]
коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 лв. 
- 0894/525-258 [33, 27]

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, 24]
оТпуШВаМ канали от 
Ф 50 до Ф 110 мм с 
професионална машина в 
Габрово и региона - тел. 
0896/684-793. [22, 17]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДЪр ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
al  и PVC дограма + бо-
нус - 0893/206-746. [22, 
12]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/42-53-13.
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 16]
рЕМонТ на всички марки 

перални - тел. 0888/294-
214. [23, 16]
ДрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 8]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

поДДрЪжка коМпюТри
поДДрЪжка на хардуер 
и софтуер, инсталиране 
на програми и отстраня-
ване на проблеми - тел. 
0889/171-447. [12, 9]

граДини, басЕйни

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

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДЪр ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими - 
0896/741-416, 0896/741-
415. [0, 0]
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 10]
почисТВанЕ на мази, 
къщи, дворове и апарта-
менти. Миене на стъкла. 
Тел. 0893/924-307. [11, 9]
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартамен-
ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 10]
почисТВанЕ на входно 
стълбище - тел. 0876/66-
06-01. [11, 3]
профЕсионално изпи-

ранЕ на автомобилен ин-
териор, дивани, матраци, 
столове - тел. 0898/260-
284. [6, 2]

косЕнЕ

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

грижа за Вашия двор: 
косене на трева, подряз-
ване на дървета, почист-
ване на дворове, под-
дръжка на зелени площи. 
Тел. 0877/919-006.
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [17, 15]
косЕнЕ и почистване на 
места - тел. 0899/155-
386. [12, 4]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти и къпини - 
тел. 0886/30-80-17. [22, 
3]
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0876/479-910. [11, 3]

ХиДроизолаЦии
ХиДроизолаЦии кЪщи 
от дърво - тел. 0877/166-
459. [22, 11]
напраВа ХиДроизола-
Ция на покриви и улуци 

- тел. 0896/514-365. [24, 
2]

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, 15]
сЪбарянЕ и почистване 
на имоти - тел. 0885/950-
358. [17, 17]
сЪбарянЕ и почистване 
на дворни места - тел. 
0878/162-914. [13, 7]

заВарЪчни услуги - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
5]
рЕМонТ на стругове, 
фрези и други извършва 
тел. 0898/359-222. [25, 
4]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 7]
жиголо - тел. 0884/992-
066. [11, 4]
услуги за мъже - 
0885/885-279. [5, 3]

ясноВиДсТВо
ясноВиДсТВо - телефон 
0895/22-18-68. [24, 2]

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

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 ками-
ни - 80 лв., се продават 
на тел. 0876/583-472.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.

нарязани и нацепени 
букови и дъбови дърва 
се продават на тел. 
0876/839-779.
ДЪрВа за огрев - 
нарязани и нацепени, 
се продават на тел. 
0876/437-140.
букоВи ДЪрВа - 
нарязани и нацепени. 
Безплатен транспорт. 
Тел. 0877/191-102.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838.

ДЪрВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.

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

наЦЕпЕни и метрови 
дърва. Реална кубатура. 
Тел. 0883/55-33-04.
ДЪрВа за огрев. Реална 
кубатура. Тел. 0879/988-
047.
нарязани, наЦЕпЕни 
дърва - 85 лв. Доставка 
веднага! Тел. 0893/511-
154. [33, 32]
гоТоВи ДЪрВа за 
печки и камини - тел. 
0885/950-358. [23, 17]

нарязани, наЦЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. - тел. 
0893/511-154. [23, 12]
рЕжа ДЪрВа - 5 лв. 
- тел. 0878/432-558, 
0889/134-796. [11, 6]
„флин Т - г а йД а р о -
Ви“ („пЕТя Гайдаро-
ва“) - донбаски въгли-
ща; брикети, разпалки. 
Осигурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [31, 10]
рЕжа ДЪрВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. 
ДЪрВа за огрев - на-
рязани и нацепени. Не-
забавна доставка. Сухи. 

Тел. 0896/807-688. [19, 
9]
рЕжа ДЪрВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 4]
ДЪрВа за огрев - 80 
лв./куб. м, нарязани и 
нацепени, с включен 
транспорт, бук, габър, 
меше по избор на кли-
ента. Тел. 0879/562-733. 
[15, 2]
салкЪМ - нацепен, на-
рязан, 75 лв./куб. м - 
тел. 0897/741-763. [15, 
2]
МЕТроВи ДЪрВа - 75 
лв./куб. м, и нарязани 
- 85 лв./куб. м, се про-

дават на тел. 0896/735-
859. [15, 2]
ДЪрВа за огрев, наце-
пени и нарязани - 80 
лв./куб. м, с безплатен 
транспорт, салкъм - 75 
лв./куб. м, се продават 
на тел. 0897/765-901. 
[15, 2]
МЕТроВи ДЪрВа - 75 
лв./куб. м, нацепени и 
нарязани - 85 лв./куб. 
м - тел. 0896/741-763. 
[15, 2]
ДЪрВа за огрев прода-
ва тел. 0893/83-04-02. 
[11, 2]
ДЪб сЕ продава на тел. 
0878/159-361. [3, 1]

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!

Оòîплåíиå íа пåлåòи ñ цåíа и качåñòвî áåз алòåрíаòива
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. 

Самî клиåíòиòå, закупили прîдукò 
íа “Гîлдъí файър” îò ИК „Кîлîíåл”,  
пîлучаваò ДИРЕКТнА ГАРАнÖИОннА 
ПОДДРЪжКА. Оñòаíалиòå при íужда îò 
ãараíциîíåí ñåрвиз òряáва да íаправяò 
заявка íа òåлåфîíиòå íа дîñòавчика. БезПлАТеН Пуск

куХНеНскИ
ШкАфоВе 
офИс 
МеБелИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПоВИ 
И По ПРоекТ 
НА клИеНТА

строителство, ремонти, изолации, услуги, косене; отопление
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

ОБщиНа сЕВлиЕВО

	 Варвари	 от	 всички	
страни…	въоръжавайте	се!	
От	 13	 до	 15	 септември	
крепостта	 „Хоталич”	 край	
Севлиево	ще	даде	за	вто-
ри	път	подслон	на	свобод-
ните	 народи.	 Траки,	 даки,	
скити,	 готи,	 келти,	 хуни	 и	
монголи	 още	 веднъж	 ще	
се	 сберат,	 за	 да	 съживят	
култури,	потънали	в	забра-
вата	на	вековете.
	 Ще	 се	 демонстрират	
одежди	 и	 снаряжение,	
бойци	 ще	 мерят	 сили,	
дамите	 им	 ще	 блестят	 в	
красота	 и	 гордост,	 ще	 се	
воюва,	 ще	 се	 пирува	 и	
ще	 се	 празнува.	 И	 всеки,	
който	 се	 присъедини,	 ще	
си	 тръгне	 с	 дар!	 Горите	
и	 степите	 на	 Стария	 свят	
са	 непривично	 оживени	
това	 лято.	 Чукове	 блъскат	
стоманата,	 игли	 извезват	
приказни	везма,	страхови-
ти	 бойци	 премерват	 сили,	
стрели	летят	с	писък,	гроз-
дето,	 с	 мечта	 за	 лудост,	
налива	сладък	сок,	децата	
не	 намират	 покой	 в	 трес-
каво	нетърпение…	

	 Защото	 всички	 знаят:	
Време	е	за	Варварски	съ-
бор!
	 Посетителите	 на	 Вар-
варския	събор	до	момента	
винаги	 са	 оставали	 впе-
чатлени	 от	 представените	
умения	и	занаяти	на	древ-
ните	цивилизации.	На	пре-

дишния	 събор	 през	 2018	
година	 гостите	 успяха	 да	
се	потопят	в	атмосферата	
на	 древните	 обреди,	 за-
наяти	 и	 бойните	 умения,	
които	 са	 притежавали	 на-
родите.	 Умелото	 боравене	
с	 меч	 от	 монголите,	 кон-
ната	езда	на	хуните,	паза-

рите	 на	 роби	 и	 използва-
нето	 на	 бич	 в	 древността	
оставиха	почти	безмълвни	
от	 впечатление	 гостите	 от	
съвременния	 свят.	 Битът	
и	 воинските	 традиции	 на	
ранните	 българи	 пък	 бяха	
една	от	перлите	в	корона-
та	на	събора.	За	подкрепа	

на	 войните	 и	 свидетелите	
на	 тези	 епохални	 битки	
бяха	подготвени	и	уникал-
ни	 гозби,	 подбрани	 като	
за	римски	императори.
	 Гората	около	„Хоталич“	
тази	 година	 отново	 ще	
оживее,	 за	 да	 си	 спомни	
какви	 съдбовни	 решения	

са	 се	 вземали	 зад	 кре-
постните	 стени	 и	 колко	
пълководци	 са	 паднали	 в	
опитите	си	да	я	превземат.	
Защото	 именно	 гордите	 и	
смели	 народи,	 презрител-
но	 наричани	 варвари,	 са	
превзели	 Рим	 и	 промени-
ли	хода	на	историята.

	 Варварите	очакват	гос-
тите	на	събора	от	13	до	15	
септември	 край	 стените	
на	крепостта	„Хоталич“	до	
Севлиево.	 Там	 всички	 ще	
се	 върнат	 към	 отминали-
те	 времена	 на	 римските	
пиршества,	 ръкопашните	
боеве	и	красивите	богини.	

“Õîòалич” ñъáира ñвîáîдíиòå íарîди за вòîрия варварñки ñъáîр

сВЕТОзаР гаТЕВ

	 Поредна	 предсезон-
на	 проверка	 ще	 направят	
днес	юношите	на	обедине-
ния	габровски	клуб	„Янтра	
2019“.	 Съставът,	 който	 се	
готви	 за	 участие	 в	 Елит-
ната	 U19,	 ще	 гостува	 на	
новака	 в	 групата	 „Верея“.	
Мачът	 ще	 се	 играе	 на	
„Трейс	Арена“	в	Стара	За-
гора.
	 В	 понеделник	 към	 во-
дения	от	Веселин	Антонов	
и	 Пламен	 Кожухаров	 със-
тав	 се	 присъедини	 още	
едно	 попълнение	 -	 Георги	
Петракиев.	 Роденият	 2001	
година	 бранител	 идва	 от	
„Дунав“	 (Русе).	 След	 дву-
боя	 с	 „Верея“,	 в	 събота	
юношите	 на	 „Янтра	 2019“	
ще	премерят	сили	и	с	дуб-
лиращия	 отбор	 на	 „Етър“	
(Велико	Търново)	 на	 тере-
на	в	село	Леденик.
	 Новото	 първенство	 в	
Елитната	 юношеска	 група	

U19	 ще	 стартира	 в	 края	
на	 следващата	 седми-
ца.	 В	 първия	 кръг	 ОФК	
„Янтра	 2019“	 ще	 пътува	
до	 Монтана	 за	 двубой	 с	
едноименния	 тим.	 Първо-
то	 домакинство	 на	 тима	
на	 стадион	 „Христо	 Бо-
тев“	 пък	 ще	 бъде	 срещу	
вицешампиона	 за	 2019-та	
„Лудогорец	1945“	(Разград)	
на	14	август	(сряда).	През	
есенния	полусезон	юноши-
те	ще	 имат	 общо	 8	 госту-
вания.	 Останалите	 визити	
са	 на	 „Пирин“	 (Благоев-
град),	 „Дунав	 2010“	 (Русе),	
„Верея“	 (Стара	 Загора),	
„Ботев“	 (Пловдив),	 „Чер-
но	море“	(Варна),	„Царско	
село	 2015“	 (София)	 и	 „Бе-
рое“	(Стара	Загора).	Дома-
кинствата	са	на	столични-
те	ЦСКА	(IV	кръг),	„Славия	
1913“	 (VI	 кръг),	 „Левски“	
(VIII	 кръг)	 и	 „Септември“	
(XV	кръг),	 както	и	на	 „Ма-
рек	1915“	(Дупница)	и	„Ло-
комотив	1926“	(Пловдив).

Елиòíаòа íа „Яíòра 2019” щå 
íаправи прîвåрка ñ „Вåрåя” 

ХРисТО маНдЕВ

Идеята	 на	 председате-
ля	на	габровското	ТД	„Уза-
на”	 –	Атанас	 Сидеров,	 да	
организира	 на	 габровски-
те	 туристи	 ветерани	 една	
екскурзия	 до	 Бяла	 Черк-
ва	 и	Павликени,	 възникна	
през	 пролетта,	 по	 време	
на	 Националния	 туристи-
чески	 поход	 „По	 стъпките	
на	 четата	 на	поп	Харитон	
и	 Бачо	 Киро	 до	 Дрянов-
ския	манастир”.	 „Да	видят	
красотите	 на	 този	 дивен	
край,	беше	казал	той,	и	да	
се	 докоснат	 до	 подвига	 и	
саможертвата	 на	 героите	
от	Април	1876-а”.

Затова	 съобщението	
на	 председателя	 на	 КТВ	
–	Пеньо	Славов,	 за	 пред-
стоящата	 екскурзия,	 пре-
дизвика	 радостна	 възбуда	
в	 туристите	 ветерани.	 И	
организацията	 им	 беше	
„светкавична”	 –	 определя-
не	на	деня	и	записване	на	
желаещите.	 Дружеството	
щеше	 да	 осигури	 транс-
порта	 за	 своя	 сметка,	 а	
също	 така	 и	 ръководство-
то	 на	 проявата	 в	 лицето	
на	неговия	председател.

Така	на	28	юли	сутрин-
та	 водачът	 Сидеров	 по-
веде	 групата	 на	 туристи-
те	 ветерани,	 допълнена	 с	
няколко	 действащи	 турис-
ти,	 към	 прочутата	 от	 1876	
г.	 	Бяла	Черква.	 Горещото	

слънце	 палеше	 окосените	
ливади,	 но	 в	 автобуса	 ат-
мосферата	 беше	 свежа,	 а	
настроението	 на	 тридесе-
тината	 туристи	 –	 превъз-
ходно,	 поддържано	 и	 от	
акордеона	на	Крум.

В	Бяла	Черква	групата	
беше	 очаквана	 от	 дирек-
тора	 на	Историческия	му-
зей	–	Анастасия	Георгиева,	
предварително	 уговорена	

за	 това	 от	 водача	Атанас	
Сидеров.	 Като	 прекрасен	
екскурзовод,	 г-жа	 Георги-
ева	 компетентно	 показа	
цялостната	 експозиция	
на	 музея	 и	 съдейства	 за	
пълноценното	представяне	
на	 другите	 три	 музейни	
сбирки	 в	 Бяла	 Черква	 –	
на	 Етнографския	 и	 При-
родонаучния	 музей	 и	 на	
къщата-музей	 на	 Цанко	

Церковски.
Естествено,	 в	 Истори-

ческия	 музей	 най-голямо	
внимание	 беше	 отделено	
на	 живота	 и	 делото	 на	
Бачо	 Киро.	 Като	 истин-
ски	 родолюбец,	 учителят	
от	 Бяла	 Черква	 повежда	
със	себе	си	101	въстаници	
през	 бунтовния	 април	 на	
1876	 г.	 и	 с	 войводата	 поп	
Харитон	 доблестно	 защи-

тават	 девет	 дни	 няколко-
хилядната	 турска	 обсада	
на	 Дряновския	 манастир.	
А	когато	застава	пред	тур-
ския	съд,	отказва	защита-
та	 си	 и	 с	 гордо	 вдигната	
глава	 обявява	 действията	
си	като	революционер.

За	 етнографската	
сбирка,	 по-точно	 музей,	
може	 да	 се	 каже,	 че	 е	
създадена	 само	 за	 някол-
ко	месеца	с	ентусиазма	и	
благородството	 на	 самите	
белочерковци,	за	да	оста-
вят	 с	 даренията	 си	 следа	
от	 своя	 живот	 за	 идните	
поколения.

Подобен	 е	 мотивът	
и	 на	 местната	 учителка	
Светлина	 Трифонова,	 коя-
то	 пък	 е	 създала	 Приро-
донаучния	 музей.	 Точно	 в	
него,	 в	 залата	 за	 гората,	
г-н	 Сидеров	 връчи	 на	 лю-
безните	 екскурзоводи	 на-
бор	 рекламни	 материали	
за	Природен	парк	„Българ-
ка”,	на	чиято	територия	се	
намира	 и	 билната	 поляна	
Узана	 в	 Габровския	 Бал-
кан.	Жалко	е,	че	сградата	
на	 музея,	 която	 е	 била	
училище	 преди	 това,	 вече	
се	 руши	 и	 не	 се	 вижда	
никаква	тенденция	да	бъде	
ремонтирана	 в	 близкото	
бъдеще.

Много	 беше	 казано	 и	
за	 Цанко	 Церковски	 при	
посещението	 в	 неговата	
къща,	превърната	в	музей	
в	 днешно	 време.	 Церков-
ски	 е	 известен	 със	 съз-
даването	 на	 сдруженията	
на	 българските	 земеделци	
в	 страната.	 Оставил	 е	 в	
наследство	голямо	литера-
турно	творчество,	подобно	
на	 Бачо	 Киро.	 След	 дев-
етоюнския	 преврат	 през	
1923	 г.	 и	 убийството	 на	
водача	 на	 БЗНС	Алексан-
дър	 Стамболийски,	 Цанко	
Церковски	 три	 години	 ле-
жал	 в	 затвора	 без	 съд	 и	
присъда.	

От	 затвора	 излязъл	
през	 1926	 г.	 изтощен	 и	
след	 няколко	 месеца	 по-
чинал.	Бил	погребан	на	ви-
сочината	над	Бяла	Черква,	
изпратен	 от	 многобройни-
те	му	почитатели-земедел-
ци	от	цялата	страна.	

На	гроба	му	габровски-
те	 туристи	 се	 поклониха,	
след	 като	 се	 върнаха	 от	
посещението	 си	 на	 зоо-
парка	в	Павликени.

В	заключение	на	каза-
ното	 до	 тук	 за	 екскурзи-
ята,	 участниците	 с	 апло-
дисменти	изразиха	своята	
благодарност	на	председа-
теля	на	ТД	„Узана”	–	Сиде-
ров.	Защото	до	сега	тако-
ва	 ценно	 пътешествие	 не	
им	се	беше	случвало.

За åдíî цåííî пъòåшåñòвиå дî Бяла Чåрква
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БОяНа пЕНЧЕВа

	 Финалната	 работна	 среща	
по	международния	проект	„По-
вишаване	 на	 професионалните	
умения	 в	 зеленото	 строител-
ство	чрез	онлайн	обучение”	се	
състоя	в	Габрово	в	средата	на	
юли.
	 Домакин	на	събитието	беше	
Сдружение	„Европейски	център	
за	образование,	наука	и	инова-
ции”.
	 В	 срещата	 участваха	 пред-
ставители	 на	 Академията	 по	
технологии	-	град	Резекне,	Лат-
вия	-	координатор	на	проекта,	и	
партньорите	 от	 „Веда	Консулт”	
ООД	 -	 Габрово,	 „Шнелкрафт	
персоналмениджмънт”	 ООД	 -	
Германия,	 itstudy educational 
and	Research	Center		-	Унгария,	
и	 Европейски	 център	 за	 об-
разование,	 наука	 и	 иновации	
-	България.
	 Двегодишният	 проект	 „По-
вишаване	 на	 професионалните	
умения	 в	 зеленото	 строител-
ство	 чрез	 онлайн	 обучение”	 е	
по	 програма	 „Еразъм+”,	 Клю-
чова	 дейност	 2	 „Стратегиче-
ски	 партньорства”	 на	 сектор	
„Професионално	 образование	
и	обучение”.	
	 В	 рамките	 на	 проекта	 е	
разработен	 и	 тестван	 обучите-
лен	продукт	от	3	модула	за	по-
добряване	на	професионалните	
умения	в	областта	на	„Зелено-
то	строителство“	за	работещите	
в	строителния	сектор.	
	 Модулите	 са	 уеб	 базирани	
и	разработени	в	съответствие	с	
изискванията	 на	 екологичното	
строителство	 и	 борбата	 с	 кли-
матичните	промени.		 	
	 Те	 ще	 бъдат	 достъпни	 за	
обучаеми	лица,	 строителни	ра-
ботници	 и	 всички	 заинтересо-
вани.
	 Основната	идея,	която	обе-
динява	 разработените	 модули,	
е	 стремежът	 към	 оптимално	
използване	 на	 ресурсите	 на	
планетата,	опазване	на	околна-
та	среда,	редуциране	вредното	
въздействие	 както	 към	 приро-
дата,	 така	 и	 към	 здравето	 на	
човека.	Съдържанието	на	моду-
лите	е	свързано	с	компоненти-
те	 на	 „Зеленото	 строителство“,	
които	го	правят	устойчиво	-	ма-
териали	 за	 зеленото	 строител-
ство,	 енергийна	 ефективност	
на	 сградите	 и	 технологии	 за	
възобновяема	енергия,	 както	и	
концепцията	 за	 строителство	
на	„пасивната	къща“.	
	 На	 работната	 среща	 в	
Габрово	 партньорските	 инсти-
туции	 отчетоха	 постигнатите	
резултати	 от	 двегодишната	
проектна	 работа	 и	 набелязаха	
последните	 стъпки	 за	 оконча-
телното	окомплектоване	и	отчи-
тане	на	проектните	резултати.
	 За	актуалността	на	проекта	
и	неговата	полза	в	практиката	
потърсихме	 мнението	 на	 учас-
тници	в	проекта.	

ЕдмундС ТЕйрумниЕкС, 
рЕкТор на ТЕХноЛоГиЧнаТа 
акадЕмия в рЕЗЕкнЕ:

 
„Изменението	на	климата	е	

световен	проблем	и	избягване-
то	на	климатичната	катастрофа	
е	 свързано	 и	 със	 строител-
ството.	 С	 важните	 въпроси	 на	
бъдещето	 -	 къде	 ще	 живеем,	
как	 ще	 съхраним	 природата.	
Строителният	 сектор	 е	 много	
важен	 -	материали,	 отопление,	
охлаждане...	 Имат	 отношение	
към	 потреблението	 на	 енергия	
и	 вредните	 емисии.	 Този	 про-
ект	е	свързан	с	пасивното	или	
зелено	 строително.	 Важно	 е	
как	ще	строим	след	5-10,	30-35	

години,	важно	е	как	се	изменя	
климатът	и	как	се	приспособя-
ваме	към	това.	Как	е	внедрено	
Европейското	законодателство,	
Директива	 относно	 енергийни-
те	 характеристики	 на	 сгради-
те,	 законодателството	 в	 наши-
те	 страни,	 какви	 национални	
програми	 са	 направени	 и	 как	
се	 изпълняват.	 Самите	 страни	
в	каква	степен	на	развитие	се	
намират.	Разбира	се,	в	проекта	
може	 да	 се	 включат	 страни	
като	 Испания,	 Португалия,	 къ-
дето	строителството	радикално	
се	 променя.	Този	проект	може	
да	се	разшири	на	север	 -	към	
Швеция,	 Финландия.	 Но	 като	
основа,	 фундамент	 това,	 което	
постигнахме,	е	много	добро	за	
зеленото	 строителство.	 Всеки	
може	 свободно	 да	 получи	 ма-
териалите,	 разработени	 в	рам-
ките	 на	 проекта.	 Хора,	 които	
получават	 допълнително	 обра-
зование,	после	могат	да	вземат	
готовия	продукт	и	да	го	прене-
сат	 в	 училище.	 По	 проекта	 	 е	
предвидена	и	сертификация	за	
хора,	които	получават	допълни-
телно	образование“.

мария ХарТяни,  ITSTudy, 
ICT, унГария:

	 „Нашата	 дейност	 е	 пряко	
свързана	 със	 строителство	 и	
строителни	 конструкции.	 Ние	
сме	 специалисти	 ICT	 -	 Инфор-
матика	 и	 комуникационни	 тех-
нологии,	 подготвяме	 платфор-
ми,	които	ще	помагат	на	строи-
телството.	В	цяла	Европа	много	
важна	 тема	 е	 устойчивостта	 и	
изобщо	 устойчивото	 развитие.	
Всяка	 държава-член	 на	 Евро-
пейския	 съюз	 трябва	 да	 бъде	
активен	 участник	 в	 „Стратегия	
2020“	за	интелигентен,	устойчив	
и	 приобщаващ	 растеж.	 Как-
то	 проф.	 Любомир	 Лазов	 каза	
във	 встъпителното	 си	 слово	
днес,	 „особено	 строителната	
промишленост,	 която	 е	 огро-
мен	 консуматор	 на	 енергия	 и	
материали,	може	да	допринесе	

изключително	много,	 прилагай-
ки	 резултатите	 от	 проекта	 за	
устойчивото	развитие.	
	 В	 Унгария	 има	 няколко	 ор-
ганизации,	 посветили	 усилията	
си	на	зеленото	строителство	и	
устойчивото	му	развитие.	
	 Но	 общите	 задължителни	
стандарти	 за	 цяла	 Европа	 все	
още	 не	 са	 разработени	 и	 по-
ставени	на	дневен	ред	в	Унга-
рия.	
	 Резултатите	 от	 проекта	 не	
са	 насочени	 единствено	 към	
обучение,	те	са	насочени	преди	
всичко	 към	 конкретния	 стро-
ител	 в	 новата	 среда	 на	 зе-
леното	 строителство.	 Работим	
по	 компютърни	 технологии,	 аз	
съм	„компютърджия“,	но	от	ма-
териалите,	 които	 бяха	 дадени	
да	 прочетем	 и	 разработим,	 аз	
също	 научих	 много	 и	 това	 ми	
донесе	голямо	удовлетворение.		
	 В	 края	 на	 месеца	 (б.	 а.	
юли)	 планираме	 да	 организи-
раме	 събитие,	 изцяло	 посве-
тено	 на	 срещата	 и	 обмяна	 на	
информация	 с	 директори	 на	
училища,	които	обучават	кадри	
за	строителния	бизнес,	и	да	ги	
запознаем	с	проекта.	
	 В	 съдържанието	 на	 стан-
дартните	учебни	програми	мно-
го	 малко	 е	 застъпена	 темата	
за	зелената	технология.	Мисля,	
че	 това	 ще	 има	 ефект	 -	 да	
разпространим	 резултатите	 от	
проекта	в	нашата	страна“.

ЛарС кЕмпТ, „ШнЕЛкрафТ  
пЕрСонаЛ мЕниджмънТ” :

	 „Нашата	 фирма	 Schnellkraft	
Personal-management	 GmbH	 се	
занимава	 с	 тези	 проблеми	 от	
2011	 г.	 Преди	 всичко,	 що	 се	
отнася	 до	 получаване	 на	 ква-
лификация		на	работниците	във	
фирма	 Schnellkraft	 и	 зелените	
технология.	Главната	цел	на	на-
шето	участие	в	проекта	е	оцен-
ка	на	качеството	на	отделните	
задачи	 на	 проекта.	 Статисти-
ката	 показва,	 че	 този	 пазар	 в	
строителния	 бранш	 непрекъс-

нато	се	развива,	привличат	се	
строителни	работници.	В	много	
европейски	 страни	 хората	 об-
новяват	 своите	 жилища,	 тъй	
като	 78%	 от	 сградния	 фонд	
в	 Европейския	 съюз	 е	 стар,	
отоплява	 се	 посредством	 ко-
лективни	 или	 централни	 отоп-
лителни	системи.	Трябва	да	се	
обнови,	 да	отговаря	на	новите	
тенденции	 за	 енергийна	 ефек-
тивност.	 Има	 нужда	 от	 кадри,	
които	 активно	 да	 работят,	 от	
качествени	проекти.	
	 Според	мен	проекти,	 които	
се	 занимават	 с	 образованието	
и	подготовката	на	такива	кадри	
за	строителния	бранш,	за	зеле-
но	строителство,	имат	изключи-
телно	голямо	бъдеще“.	

ГаЛина БанковСка, 
управиТЕЛ на „вЕда 
конСуЛТ“ Еоод, ЦЕнТър 
За профЕСионаЛно 
оБуЧЕниЕ:

	 „Преди	 всичко	 искам	 да	
изкажа	 своята	 и	 на	 екипа	 ми	
изключителна	 благодарност	 на	
проф.	Любомир	Лазов	и	на	Ре-
зекненската	 технологична	 ака-
демия	 за	 това,	 че	 ни	 избраха	
за	 партньор	 по	 този	 проект,	
което	 е	 признание	 за	 нашата	
професионална	работа.	
	 Ще	споделя	само	някои	ас-
пекти	на	проекта	и	да	отговоря	
на	въпроса	защо	този	проект	е	
предизвикателство	 и	 иновация	
за	нас.	
 •	Той	отговаря	на	Европей-
ските	 изисквания	 за	 развитие	
на	 „зелената”	 икономика	 през	
следващите	 години.	Това	 е	 ог-
ромно	предизвикателство	пред	
съвременното	 световно	 индус-

триално	 строителство.	 Това,	
разбира	се,	засяга	и	бъдещите	
учебни	програми	и	тяхната	про-
мяна.	
 •	 Проектът	 създаде	 въз-
можност	 за	 подобряване	 на	
условията	за	придобиване,	раз-
ширяване,	развитие	на	интере-
сите	и	личните	компетентности	
и	 професионалната	 квалифика-
ция	на	хората.	Създават	се	ус-
ловия	 за	 подобряване	 на	 кон-
курентоспособността	 при	 нае-
мане	на	работа,	за	кариерно	и	
личностно	развитие.
 •	 При	 разработването	 на	
модулите	за	обучение	се	прило-
жи	нова	методика	за	обучение	
–	 комбинирано	 обучение	 чрез	
използване	 на	 електронната	
платформа	 и	 възможност	 за	
помощ	 от	 преподавател.	Такъв	
вид	обучение	осигурява	степен	
на	 гъвкавост	 чрез	 специално	
създадената	платформа	и	чрез	
присъствена	 форма	 на	 обуче-
ние.	 Комбинираното	 обучение	
създава	 по-големи	 възможнос-
ти:	 за	 групова	 работа,	 достъп	
до	онлайн	ресурси,	инструмен-
ти	 за	 качване	 и	 сваляне,	 спо-
деляне	 на	 ресурси	 от	 учители	
и	 ученици,	 сътрудничество	 и		
подкрепа	от	външни	експерти	и	
други	възможности.
 •	 След	 многомесечен	 труд	
заедно	с	партньорите	разрабо-
тихме	 актуални	 модули,	 които	
могат	 да	 бъдат	 включени	 във	
всички	специалности	на	профе-
сия	„Строител”.

 •	 Известно	 е,	 че	 „Веда	
Консулт”	 има	 лицензирани	 90	
специалности	 по	 74	 професии.	
Лицензията	 ни	 дава	 възмож-
ност	 веднага	 след	 одобряване	
на	проекта	от	програмата	„Ера-
зъм+”	 да	 включим	 разработе-
ните	модули	в	раздела	за	раз-
ширена	 свободно	 избираема	
подготовка	 за	 всички	 специал-
ности	по	професия	„Строител”.
 •	 За	 успешните	 резултати	
на	проекта	от	голямо	значение	
бяха	характеристиките	на	парт-
ньорските	 екипи:	 добър	 коор-
динатор	на	проекта,	 творческа	
атмосфера	 по	 време	 на	 сре-
щите,	 конструктивни	 дискусии,	
иновативни	 практически	 пред-
ложения,	 толерантност,	 уваже-
ние	 към	 различните	 мнения	 и	
предложения.
	 Чрез	 „100	 вести“	 искам	 да	
изкажа	 нашата	 благодарност	
за	 съвместната	 и	 резултатна	
работа	към	всички	партньори	и	
координаторите	на	проекта“.

проф. ЛюБомир ЛаЗов, 
ТЕХноЛоГиЧна акадЕмия, 
рЕЗЕкнЕ - координаТор на 
проЕкТа:

 
„Защо	избрахме	Габрово	за	

тази	 среща?	 През	 последните	
години	 в	 Габрово	 има	 висока	
активност	 в	 областта	 на	 зеле-
ното	 строителство.	 По	 някол-
ко	 европейски	 проекта	 бяха	
направени	 градини,	 училища.	
Габрово	е	един	от	българските	
градове	 с	 доста	 голям	 при-
нос	в	областта	на	енергийната	
ефективност,	 доста	 неща	 се	
направиха,	има	какво	да	се	по-
каже.	Всяка	година	от	Резекне	

тук	 идват	 студенти,	 които	 аз	
ръководя.	Тази	година	са	трима	
студенти,	 третият	 ще	 дойде	 за	
5-6	месеца.	Латвия	приема	сту-
денти	-	от	Военния	университет	
във	 Велико	Търново,	 от	Техни-
чески	университет	-	Габрово.
	 Предложих	 „Веда	 консулт“	
за	 партньор,	 защото	 е	 профе-
сионален	център	и	защото	про-
дуктът	 като	 се	 създаде,	 резул-
татът	от	проекта,	 трябва	да	се	
внедрява	 в	 обучение	 в	 такива	
центрове.
	 Не	 е	 случаен	 и	 изборът	
на	партньор	от	 Германия.	Кон-
цепцията	 за	 пасивни	 сгради	
е	 разработена	 за	 първи	 път	
през	 1991	 година	 в	 Дармщат,	
Германия,	 където	 се	 намира	 и	
Институтът	 за	 пасивни	 къщи	
„Passivehause	Institut“.
	 Работата	 по	 проекта	 беше	
предшествана	от	сериозен	ана-
лиз.	 Правихме	 допитване	 до	
100	работника	от	всички	държа-
ви,	с	представители	на	25	стро-
ителни	 фирми	 да	 кажат	 каква	
потребност	 имат	 от	 обучение	
на	кадри.
	 Материалът	 вече	 е	 готов,	
разработен	е	в	модули	в	елек-
тронна	 система.	 Мина	 проба-
цията	и	септември	ще	започне	
обучението.	За	да	премине	към	
зелена	икономика,	 трябва	зна-
ние	и	умения.
			Бяхме	в	гимназии,	техникуми	
по	 строителство.	 Тези	 модули	
ще	 помогнат	 и	 на	 преподава-
тели	 в	 средните	 училища.	 В	

третия	 модул	 „пасивна	 сграда”	
има	10	урока.
	 Техникумите	внедряват	обу-
чение	 „зелено	 строителство”.	
Екологията	 е	 застъпена	 във	
всички	 степени	 на	 средното	
образование.	 Всеки	 учител	
може	 	 да	 избере	 от	 нашите	
модули.	Сега	те	са	на	сървъра	
на	Резекненската	технологична	
академия.	
	 Този	материал	може	да	се	
усъвършенства.	 Там	 могат	 да	
се	 добавят	 текстове,	 видеа,	
тоест	да	е	интерактивен.	В	на-
шия	проект	има	две	страни	-	от	
едната	 проблема	 за	 строител-
ния	бранш,	зелени	технологии,	
от	 друга	 страна	 –	разработва-
нето	 на	 темата	 и	 внедряване	
на	 резултатите	 със	 съвремен-
ни,	интерактивни	технологии”.
	 Според	 изказванията	 на	
участниците	 в	 срещата	 сро-
ковете	 за	 преустройване	 на	
строителния	 сектор	 накъсяват	
и	за	12	години	от	Директивата	
на	Европейския	съюз	не	е	на-
правено	много.	
	 Според	Директива	2010/31/
ЕС	до	2019	г.	заетите	или	при-
тежавани	 от	 публични	 орга-
ни	 нови	 сгради	 трябва	 да	 са	
пасивни,	 а	 до	 2021	 г.	 –	 всич-
ки	 нови	 сгради.	 Причината	 за	
това	 е,	 че	 почти	 две	 трети	
от	 замърсяването	 в	 световен	
план	е	от	строителството,	кое-
то	 консумира	 40%	 от	 светов-
ната	енергия	и	същия	процент	
сурови	 материали.	 Сградите	
са	 и	 с	 висок	 процент	 вредни	
емисии	(ЕС	допуска	до	3	kg/m2 
СО2	на	г.,	като	до	2050	г.	да	се	
достигне	0%	СО2).	
	 Замърсяването	 в	 строител-
ството	 също	 е	 много	 голямо.	
Над	70%	от	строителните	мате-
риали	не	могат	да	се	рецикли-
рат	 и	 се	 изхвърлят	 в	 края	 на	
полезния	им	живот.
	 Проектът	 за	 подобряване	
на	 професионалните	 умения	
на	 работещите	 в	 строителния	
сектор	 в	 областта	 на	 зелено-
то	 строителство	 чрез	 онлайн	
обучение	подкрепя	новата	про-
грама	на	Европейския	съюз	от	
2016	г.	за	развитие	на	уменията	
и	 по-специално	 програмата	 за	
Умения	в	областта	на	зелената	
икономика.	Прогнозите	са	бро-
ят	 на	 работещите	 в	 строител-
ния	сектор	да	достигне	700	000	
до	2020	година.		

Гаáрîвî áåшå дîмакиí íа фиíалíаòа ñрåща пî прîåкòа "Пîвишаваíå íа 
прîфåñиîíалíиòå умåíия в зåлåíîòî ñòрîиòåлñòвî чрåз îíлайí îáучåíиå"

  Партньорите по международния проект в заключителната среща в Габрово: „ВЕДА Консулт” ООД, 
България, Schnellkraft Personalmanagement GmbH - Германия, iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató és 
Kutatóközpont Kft - Унгария и Европейски център за образование, наука и иновации - България. Вдясно на 
снимката са студентите от Латвия.


