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Свеòовнияò шампион Зоран Каòанич приñòиãа за 
Звезден феñòивал, ще ñãлоáява ракеòи на Градище
В събота и неделя в Планетариума и на Градище ще се проведе "Звезден фестивал Габрово 2019" с международно участие

Бояна Пенчева

	 Световният	 шампи-
он	 по	 ракетомоделизъм	 и	
носител	 на	 десетки	 инди-
видуални	 и	 отборни	 на-
гради	 Зоран	 Катанич	 от	
Сърбия	 пристига	 в	 Габро-
во	 за	 участие	 в	 Звезд-
ния	фестивал,	който	ще	се	
проведе	 в	 събота	 и	 неде-
ля.	Новината	 съобщиха	 от	
„Обсерватория	 за	 идеи	
2Д“,	 които	са	основни	ор-
ганизатори	на	фестивала.
	 Любопитното	 е,	 че	 ос-
вен	 да	 демонстрира	 уме-
нията	 в	 управлението	 на	
ракети,	 Катанич	 ще	 сгло-
бява	модели	заедно	с	мла-
дежите,	 които	 се	 включат	
във	фестивала.
	 В	 „Звезден	 фестивал“	
ще	 участват	 още	 много-
кратният	европейски	шам-

пион	 по	 ракетомоделизъм	
Стефан	 Василев	 и	 свето-
вен	шампион	при	юношите	

Калоян	 Димитров.	 И	 два-
мата	 са	представители	на	
Спортен	 клуб	 по	 модели-

зъм	 „ИКАР-2010“	 в	 Севли-
ево
	 Началото	 ще	 бъде	 да-

дено	в	събота	в	10	часа	в	
Планетариума	от	екипа	на	
Space	Academy	-	София.

	 Същия	 ден	 от	 13.30	
часа	доброволците	от	„Об-
серватория	за	идеи	2Д“	ще	

изграждат	 мини	 биосфери	
заедно	 с	 участниците.	 На	
17	 ноември	 от	 10	 часа	 в	
парк	 Градище	 участниците	
заедно	с	гостуващите	клу-
бове	 по	 ракетомоделизъм	
ще	 започнат	 изграждане	
на	 хоби	 ракетни	 модели.	
В	 13.30	 часа	 ще	 започне	
тяхното	изстрелване.	
	 Според	Ивайло	Раднев	
от	 „2Д“	 основната	 цел	 на	
фестивала	 е	 „Учене	 чрез	
правене“,	 не	 показване	 и	
демонстрации,	 а	 всеки	 да	
има	 възможност	 сам,	 с	
ръцете	 си	 да	 се	опита	 да	
направи	нещо,	да	експери-
ментира,	 да	 изживее	 пре-
дизвикателството.	
	 Проектът	 „Звезден	
фестивал	Габрово	2019“	се	
финансира	от	бюджета	на	
Община	Габрово	за	2019	г.,	
Програма	 „Младежки	 дей-
ности“.

	 Главният	 секретар	 на	
Министерството	на	младе-
жта	и	спорта	Асен	Марков	
присъства	 на	 откриване-
то	 на	 турнира	 по	 ръгби	
„Овална	 топка“	 2019	 за	
купа	„Брама“	в	Габрово.	
	 Състезанието	 се	 орга-
низира	 за	 втора	 поредна	
година,	като	тазгодишното	
издание	е	част	от	инициа-
тивата	 Европейска	 седми-
ца	на	спорта	#BeActive.	

за събитието на стр. 2

организира	 Областното	
представителство	 на	 Ка-
марата	 на	 строителите	 -	
Габрово	 за	 представители	
на	 строителните	 фирми	
от	 областта	 на	 14	 ноем-
ври	 (четвъртък).	 „Темата	
е	 изключително	 актуална	
и	 интересна	 -	 ще	 бъдат	
коментирани	 основни-
те	 средства,	 използвани	
за	 извършване	 на	 бизнес	
атаки,	 практически	 съве-
ти	 за	 защита	 на	 лични	
и	 бизнес	 данни,	 хакване	
и	 подслушване	 на	 моби-
лен	 телефон	 -	 четене	 на	
контакти;	 подслушване	
на	 телефонни	 разговори;	
идентификация	 на	 место-
положението”	 –	 съобщава	
председателят	 на	Камара-
та	на	строителите	в	Габро-
во	Мария	Башева.
	 Лектор	 на	 обучението	
ще	 бъде	 Ясен	Танев,	 екс-
перт	 по	 информационна	
и	 киберсигурност,	 пред-
седател	 на	 Българската	
асоциация	за	развитие	на	
бизнес	 софтуер	 (БАРБС),	
водещ	експерт	на	БСК,	ди-
ректор	за	Източна	Европа	
на	 италианската	 софтуер-
на	група	Zuccheeti.

продължава на стр. 2

Женина денчева

	 Ден	 на	 здравословно-
то	хранене	и	спорта	се	ор-
ганизира	 вчера	 в	 спортна	
зала	„Орловец“.	Участваха	
третокласници	 и	 четвър-
токласници	 от	 15	 учили-
ща	 в	 областта.	 Детският	
празник	се	провежда	вече	
десета	 година.	 Инициати-
вата	се	организира	от	Ев-
ропейски	 информационен	
център	 „Европа	 директно“	
при	 Габровската	 търгов-
ско-промишлена	 палата,	
Регионално	 управление	

на	 образованието	 Габро-
во,	Регионално	сдружение	
на	 общините	 „Централна	
Стара	 планина“,	 Областна	
администрация	 със	 съдей-
ствието	на	Община	Габро-
во.
	 Галина	 Михнева,	 ди-
ректор	 на	 Габровската	
търговско-промишлена	 па-
лата,	 обясни,	 че	 са	 орга-
низирани	два	вида	отбори	
от	 всяко	 училище,	 с	 по	 4	
деца,	които	участват	в	об-
разователните	игри,	и	по	6	
деца	в	спортните	игри.	
	 „Има	жури,	 което	оце-

нява	 постиженията	 на	 де-
цата,	отделно	се	класират	
двата	 вида	 игри.	 Всички	
деца	 в	 крайна	 сметка	 по-
лучават	 награди	 -	 една	
торбичка	 с	 плодове,	 сок-
чета,	книги,	химикали.	Все-
ки	отбор	получава	по	една	
топка,	спортни	пособия,	за	
да	 се	 ползват	 от	 всички.	
Наградите	са	осигурени	от	
Европейски	 информацио-
нен	 център	 „Европа	 ди-
ректно“,	допълни	тя.
	 Задачата	на	участници-
те	в	образователните	игри	
бе	 с	 определен	 размер	

бюджет	и	списък	с	проду-
кти	и	подправки	да	напра-
вят	 здравословна	 салата.	
След	 като	 уточниха	 какви	
продукти	им	трябват,	деца-
та	 отиваха	 на	 пазар	 и	 си	
ги	купуваха.
	 Да	 правят	 вкусни	 са-
лати,	 много	 се	 хареса	 на	
децата.	 Те	 спореха,	 уточ-
няваха	 кое	 колко	 струва,	
ще	 им	 стигнат	 ли	 парите,	
кои	 плодове	 са	 най-вкус-
ни,	 като	 истински	 малки	
готвачи.	Тичаха	на	пазар	и	
бързаха	първи	да	приклю-
чат	със	салатата.

	 Отборът	 на	 училище	
„Неофит	 Рилски“	 реши	 да	
направи	 плодова	 салата.	
„За	 нея	 избрахме	 ягоди,	
диня,	 боровинки,	 банан,		
малини,	 сметана,	шоколад	
и	 за	 украса“,	 казва	 Весе-
ла.	 Ясмина	 обяснява,	 че	
се	 изчислява	 всеки	 грам	
продукти,	 за	 да	 стигнат	
парите.	Посочена	е	цената	
на	всеки	плод	и	почват	да	
смятат.	Без	математика	не	
става	и	в	готвенето.
	 	 	 При	 втората	 задача	
децата	 трябваше	 да	 на-
редят	 пъзел	 с	 плодове	 и	

зеленчуци,	 като	 всеки	 от	
тях	отговаря	на	определен	
цвят	на	дъгата.	
					Децата	показаха	и	за-
видни	умения	в	спортните	
игри.	 Показаха	 и	 спортен	
дух,	и	желание	за	победа.
	 	 	 	Аплодираха	 ги	 гости-
те	 на	 състезанието	 -	 об-
ластният	 управител	 Неве-
на	 Петкова,	 Асен	 Марков	
-	 гл.	 секретар	 на	 Минис-
терството	 на	 младежта	 и	
спорта,	 кметът	 Таня	 Хри-
стова,	 представители	 на	
институции.	

още за празника на стр. 8

Чуден ден на здравеòо, ñпорòа и надпревараòа преживяха 
деца оò 15 училища на оáлаñòòа в зала "Орловец"

Аñен Марков оòкри òурнир по ръãáи в Гаáрово
Турнирът е част от 
Европейска седмица 
на спорта #BeActive
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• АВАРИИ - 066/816-130;
• ИНфОРМАцИОНЕН ОфИС 
   - 066/816-113;
• ИНфОРМАцИОНЕН ОфИС 
 ИНКАСО - 066816117.

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

13 ноември 2019 г.

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, 

ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ 
ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 

(МЗ ОХ-953/21.10.2019 Г.)

117 бр. вакантни длъжности за войници 
за военни формирования от състава 

на Съвместното  командване на силите:
48940-Бургас, 42610-Козарско, 52480-София,

28860-Горна Малина, 52210-Банкя и 22980-София.
Длъжностите, за които може да се кандидатства, са:

 „Мл. шофьор”, „Мл. електротехник”, „Мл. специалист по ко-
мунално-битово осигуряване”, „Автоматчик”, „Мл. готвач”, 
„Работник в кухня”, „Мл. специалист по отчета на финансови 
и материални ресурси”, „Работник в склад”, „Мотокарист”, 
„Мл. специалист по пожарна безопасност”, „Мл. администра-
тор на мрежи и операционни системи”, „Химик-разузнавач” 
и др. 

В заявлението си кандидатите могат да посочват до 5 
(пет) позиции (длъжности) от обявата. 

ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 23.12.2019 г. ВЪВ ВоЕнно окрЪ-
ЖиЕ – 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 свидетел-
ство за управление на МПС, категория „С” или „С+Е”.

Подробна информация на тел. 0888210283; 
066/805531; 066/800257.  

Справка: www.comd.bg

Зов за помощ
45-годишната галя МаргариТоВа илиЕВа, треньор 
по баскетбол, е с диагноза прогресивна първична 
множествена склероза. Тя се нуждае от финансова 
подкрепа за закупуване на скъпоструващото лекарство 
окрелизумаб (ocrelizumab). за първите, животоспася-
ващи вливания, са необходими спешно 23 200 лева. 
окрелизумаб, което се прилага чрез интравенозна 
инфузия на всеки шест месеца, е първото лекарство, 
което някога е одобрявано за лечение на прогресив-
на първична множествена склероза. за съжаление, 
държавата отказва да поеме разходите за лечение с 
окрелизумаб.

ДАРИтЕЛСКА СМЕтКА:
Банка: Пощенска банка 
IBAN: BG80 BPBI 7929 40 530208 02
BIG: BPBIBGSF
Титуляр: Галя Маргаритова Илиева

КУтИИ ЗА ДАРЕНИЕ ИМА В:

• КНИЖАРНИЦА „тОМ ПЪРВИ“ 
• ЕВРОфУтБОЛ	в	центъра,	ул.	„Петко	Каравелов“

• ЕВРОфУтБОЛ	на	Гарата
• МАГАЗИН „ЮНОНА“
• МАГАЗИН  „ГАСтРОНОМ”	-	Колелото
• ВЕСтНИК "100 ВЕСтИ"

светозар Гатев

 Точно	 40	 години	 след	
първото	 му	 издание,	 през	
1979	 година,	 на	 терена	 с	
изкуствена	 трева	 в	 СК	
„Христо	 Ботев“	 се	 прове-
де	 детският	 ръгби	 турнир	
„Овална	 топка“.	 Проява-
та,	 организирана	 от	 РК	
„Янтра“	 с	 финансовата	
подкрепа	 на	 фирма	 „Бра-
ма“,	 привлече	 отбори	 от	
пет	 габровски	 училища,	
съставени	 от	 ученици	 от	
пети	до	седми	клас.
	 Специален	 гост	 на	 съ-
битието	 беше	 секретарят	
на	 Министерството	 на	
младежта	 и	 спорта	 Асен	
Марков,	 който	 прочете	
обръщение	 към	 организа-
торите,	 състезателите	 и	
водачите	 на	 отборите	 от	
името	 на	 министър	 Кра-
сен	Кралев.
	 „Поздравявам	 органи-
заторите,	че	за	втора	по-
редна	 година	 събират	 на	
едно	място	толкова	много	
деца,	пленени	от	спорта.	
	 Благодаря	 за	 усилия-
та,	които	полагате	за	раз-
витието	 и	 разпростране-
нието	 на	 спорта	 в	 града.	
Стимулирането	 на	 физи-
ческата	 активност	 след	
младите	хора	е	и	основна	
цел	 на	 Министерството	

на	 младежта	 и	 спорта	 и	
на	инициативата	Европей-
ска	 седмица	 на	 спорта	
#BeActive.	
	 Вярвам,	че	в	резултат	
на	съвместните	ни	усилия	
в	България	ще	расте	едно	
здраво,	 младо	 поколение	
и	 ще	 се	 радваме	 на	 все	
повече	 спортни	 успехи“,	
се	казваше	в	него.
	 Към	 децата	 се	 обър-
на	 и	 кметът	 на	 община	

Габрово	Таня	 Христова,	 а	
след	това	двамата	с	Асен	
Марков	дадоха	официален	
старт	на	надпреварата.
	 Три	 от	 петте	 училища	
участваха	с	по	два	съста-
ва	в	турнира	и	това	даде	
възможност	 на	 организа-
торите	 да	 оформят	 две	
предварителни	групи	с	по	
4	отбора.
	 В	 група	 „А“	 с	 две	 по-
беди	 и	 едно	 равенство	

първенец	 стана	 тимът	 на	
училище	 „Иван	 Вазов“.	
Воденият	 от	 Радослав	
Димов	 състав	 надигра	 с	
35:0	 втория	 отбор	 на	 ОУ	
„Христо	Ботев“	и	с	25:5	СУ	
„Отец	Паисий“-I,	а	в	мача	
с	ОУ	 „Ран	 Босилек“-II	 за-
върши	наравно	-	20:20.	
	 В	 група	 „Б“	 три	 побе-
ди	 записа	 първият	 отбо-
рът	 на	ОУ	 „Ран	 Босилек“.	
Селекцията	 на	 Първо	 се	

наложи	 с	 20:15	 над	 ПМГ	
„Академик	 Иван	 Гюзе-
лев“,	 с	 20:5	над	СУ	 „Отец	
Паисий“-II	 и	 с	 25:10	 над	
ОУ	„Христо	Ботев“-I.		
	 Спорът	 за	 Купа	 „Бра-
ма“	 между	 първенците	 от	
двете	 предварителни	 гру-
пи	 беше	 доста	 оспорван.	
В	 крайна	 сметка	 победи-
тели	 излязоха	 представи-
телите	 на	 ОУ	 „Ран	 Боси-
лек“,	 които	 реализираха	

две	есета,	срещу	едно	на	
ОУ	„Иван	Вазов“,	за	край-
ното	10:5.	
	 За	 третото	 място	 в	
турнира	 съставът	 на	 Ма-
тематическа	 гимназия	
„Академик	Иван	Гюзелев“,	
воден	 от	 преподавателя	
Румен	 Янчев,	 победи	 СУ	
„Отец	Паисий“-II	с	25:5.
	 Срещите	 от	 турнира	
бяха	 ръководени	 от	 Три-
фон	 Костадинов	 и	 Вене-

лин	Иванов	от	РК	„Янтра“.	
Двубоите	 на	 децата	 бяха	
изгледани	 от	 благодетеля	
на	турнира	Любен	Ялъмов	
-	 собственик	 на	 фирма	
„Брама“,	и	други	предста-
вители	 на	 ръководството	
на	ръгби	клуб	„Янтра“.
	 И	 за	 осемте	 отбора	
бяха	 предвидени	 купи,	 а	
първите	 три	 тима	в	край-
ното	 подреждане	 се	 оки-
чиха	с	медали.

РЕЗУЛТАТИ:
Група „а“

ОУ	„Иван	Вазов“	-	ОУ	„Христо	Ботев“-II	 35:0
ОУ	„Ран	Босилек“-II	-	СУ	„Отец	Паисий“-I	 15:20
ОУ	„Христо	Ботев“-II	-	СУ	„Отец	Паисий“-I	 5:30
ОУ	„Иван	Вазов“	-	ОУ	„Ран	Босилек“-II	 20:20
ОУ	„Ран	Босилек“-II	-	ОУ	„Христо	Ботев“-II	 10:15
СУ	„Отец	Паисий“-I	-	ОУ	„Иван	Вазов“	 5:25

Група „Б“

ПМГ	-	ОУ	„Ран	Босилек“-I	 15:20
ОУ	„Христо	Ботев“-I	-	СУ	„Отец	Паисий“-II	 20:5
ОУ	„Ран	Босилек“-I	-	СУ	„Отец	Паисий“-II	 20:5
ПМГ	-	ОУ	„Христо	Ботев“-I	 25:0
СУ	„Отец	Паисий“-II	-	ПМГ	 5:35
ОУ	„Христо	Ботев“-I	-	ОУ	„Ран	Босилек“-I	 10:25  

За 3-4 място

СУ	„Отец	Паисий“-I	-	ПМГ	 5:25
За 1-2 място

ОУ	„Иван	Вазов“	-	ОУ	„Ран	Босилек“-I	 5:10

Кмеòъò Таня Õриñòова и ñекреòаряò на ММС Аñен 
Марков оòкриха деòñкия ръãáи òурнир „Овална òопка”

продължава от стр. 1
	 Ясен	 Танев	 е	 основа-
тел	 на	 първото	 в	 страна-
та	 дигитално	 читалище	 за	
онлайн	сигурност	Safer.bg,	
чиято	 роля	 е	 провежда-
не	 	 на	 технологични	 обу-
чения,	 поднесени	 на	 раз-
бираем	 и	 достъпен	 език.	
Той	 е	 познат	 като	 осно-
вен	 медиен	 коментатор	
по	 темата	 за	 „Дигиталния	
Чернобил“,	предизвикан	от	
изтичането	 на	 данни	 от	
НАП.	 Така	 че	 темата	 за	
НАП	няма	да	бъде	пропус-
ната	на	обучението,	 както	
и	 кражбата	 на	 пароли	 и	
потребителски	 имена,	 ха-

кване	с	достъп	до	компю-
тър,	 микрофони,	 камери,	
системи	 за	 видеонаблю-
дение,	системи	за	контрол	
на	достъп	и	умни	сгради.

Безплаòно оáучение 
по „Киáерñиãурноñò”

	 45	 строители	 от	 об-
ласт	 Габрово	 празнуваха	
заедно	 Деня	 на	 строите-
ля,	 или	 Димитровден	 по	
стар	стил.	На	тържеството	
присъстваха	 и	 строители-
ветерани,	 които	 са	 участ-
вали	 в	 строителството	 на	
много	 от	 емблематичните	
обществени	 сгради	 в	 на-
шата	област.	
	 Председателят	 на	

Областното	 представи-
телство	 на	 Камарата	 на	
строителите	 инж.	 Мария	
Башева	поздрави	присъст-
ващите	и	обяви,	че	„с	рес-
пект	 към	 всички	 фирми,	
членове	 на	 Камарата	 на	
строителите	 в	 Габрово,	
тази	 година	 символични	
строителни	 Оскари	 полу-
чават	 всички	 фирми	 от	
областта.	 Защото	 всички	

фирми	 заслужават	 	 при-
знателност,	 уважение	 и	
благодарност	 за	 усърдие-
то	 и	 амбицията,	 че	 успя-
ват	да	съществуват,	да	се	
борят	 с	 ежедневни	 труд-
ности	 и	 предизвикател-
ства,	да	изпълняват	тежки	
и	 отговорни	 проекти,	 че	
осигуряват	 работни	 места	
за	 много	 хора	 и	 помагат	
на	 много	 семейства,	 пое-

мат	риска	на	предприема-
ча	във	всичките	му	цветни	
окраски,	позитиви	и	нега-
тиви”.
	 Мария	Башева	пожела	
на	 строителите	 „животът	
им	 да	 е	 като	 здрава	 ту-
хлена	стена,	изградена	от	
тухли	 на	 щастие,	 здраве,	
любов,	радост,	успех,	къс-
мет	и	просперитет.	И	нека	
тази	 стена	 да	 бъде	 непо-

бедима	 и	 непревземаема	
за	неприятности	и	беди!”.
	 Единствената	 фирма	
от	 областта,	 която	 бе	 от-
личена	 на	 проведения	 в	
София	 Ден	 на	 строителя,	
бе	 „Делта	 стар”	АД	 -	 Се-
влиево.	 Тя	 получи	 брон-
зова	 награда	 в	 категория	
„Строежи	 от	 енергийната	
инфраструктура”,	 раздел	
„Малки	строители”.

Вñички ñòроиòелни фирми в Гаáровñка оáлаñò 
получиха ñимволични ñòроиòелни Оñкари

„Български пощи“ ЕАД обявява конкурса „Най-красиво писмо 
до Дядо Коледа“. Крайният срок за изпращане на писмата е 
12 декември. Всички малчугани, които са изписали правилно 
своя адрес и са залепили върху плика пощенска марка с но-
минал 0.65 лв., ще получат много желаното писмо лично от 
Дядо Коледа. За адрес на получателя е нужно да пише само 
„За Дядо Коледа“. За това как ще изглежда всяко писмо, няма 
ограничения. Дали ще са ръкописни, печатни или придружени 
от изработени от децата изненади, решават единствено 
те. Най-оригиналните и красиви писма ще получат награди.
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ДоБромир проДанов, 
преДсеДател на 
Групата оБщински 
съветници от ГерБ:
	 „От	 новия	 Общински	

съвет	 очаквам	 решения-
та	 за	 Габрово	 да	 вземат	
връх	над	популизма.	Иска	
ми	 се	 всички	 да	 работим	
така,	 че	 да	 си	 заслужим	
доверието,	 което	 габро-
вци	 са	 ни	 гласували	 на	
изборите.	 Чувал	 съм	 за	
обвиненията	 срещу	 ГЕРБ,	
че	 гласуваме	 единодушно	
предложенията	 на	 кмета	
и	 те	 се	 приемат,	 защото	
имаме	 пълно	 мнозинство.	
Според	мен	винаги	сме	се	
отнасяли	 отговорно	 към	
всяко	 направено	 пред-
ложение.	 Тези,	 които	 се	
оприличават	 на	 опозиция,	
наистина	 трябва	 да	 бъдат	
диалогична	 опозиция,	 да	
предлагат	 смислени	неща.	
Бихме	 подкрепили	 всяко	
разумно	 решение,	 което	
в	 интерес	 на	 габровци	 и	
на	града.	А	това,	че	имаме	
мнозинство,	 така	 са	 пре-
ценили	 избирателите,	 ние	
ще	работим,	 за	да	оправ-
даем	това	доверие.
	 Нашата	 листа	 е	 от	 19	

човека,	 припомням,	 че	
Габрово	 е	 единствени-
ят	 областен	 град,	 където	
ГЕРБ	 има	 мнозинство	 в	
Общинския	 съвет.	 Всеки	
един	от	тях	е	професиона-
лист	в	своята	дейност,	 го-
ляма	част	от	колегите	са	с	
опит,	имаме	и	млади	хора,	
за	пръв	път	общински	съ-
ветници.	 Имаме	 предста-
вители	 на	 гражданската	
квота	 като	 д-р	 Мирослав	
Стоянов,	 Минка	 Минчева,	
Светла	 Григорова.	 Изпъл-
няваме	това,	което	обеща-
хме	-	да	се	отвори	парти-
ята	 към	 хората,	 да	 не	 са	
само	партийни	членове”.

Даница янакиева от 
ГерБ, най-млаДият 
оБщински съветник: 
„Аз	съм	на	22	години.	В	

нашата	област	и	в	габров-
ския	 местен	 парламент	
наистина	 съм	 най-мла-
дият	 общински	 съветник.	
В	 момента	 съм	 студент,	
уча	 национална	 сигурност	
във	 Военния	 университет	
във	Велико	Търново.	Също	
така	съм	зам.-председател	
на	 фондация	 „Габрово	 -	

преди	 и	 сега”.	 Иска	 ми	
се	 всяка	 една	 минута,	 с	
всяко	 едно	 мое	 действие,	
да	 превъзпитавам	 хората	
около	себе	си	да	уважават	
всичко,	което	е	направено	
в	града,	да	пазят	чистота,	
да	се	чувстват	отговорни.
Станах	 общински	 съ-

ветник,	 защото	не	обичам	
да	 чакам	 някой	 друг	 да	
направи	 нещо.	 Искам	 да	
съм	 вътре	 в	 нещата	 и	 да	
виждам	 какво	 се	 случва,	
да	 видя	 с	 очите	 си	 какво	
става.	 Искам	 да	 променя	
Габрово,	 тук	 да	 има	 една	
по-приветлива	 за	 млади-
те	 хора	 среда.	 Знам	 про-
блемите	на	младите,	знам	
защо	 моите	 съученици	 не	
искат	 да	 се	 върнат	 тук.	
Аз	 ще	 бъда	 техният	 глас.	
А	 има	 много	 млади	 хора,	
които	 искат	 да	 се	 върнат,	
но	има	неща,	които	ги	спи-
рат.	А	 именно,	 няма	 голе-
ми	 паркове,	 където	 могат	
да	 разхождат	 децата	 си,	
няма	 подходяща	 среда	 за	
млади	 хора,	 където	 да	 се	
събират,	да	си	общуват	по	
интересен	 начин.	 Затова	
искам	 да	 променя	 това.	
Знам,	че	няма	да	е	лесно.	
Аз	 не	 обичам	 лесното,	 то	
е	скучно”.

ивелин николов, 
коалиция „Бсп За 
БълГария“ (Бсп За 
БълГария - аБв): 
	 „Трудно	 ми	 е	 да	 отго-

воря	 на	 въпроса	 ви	 как	

се	 чувствам	 в	 габровския	
парламент.	 Още	 не	 мога	
да	преценя.	Но	имам	спо-
мени,	когато	бях	общински	
съветник	тук	преди	повече	
от	 20	 години.	 Надявам	 се	
сега	да	има	повече	разум	
и	 когато	 се	 налага,	 да	 се	
подкрепят	 алтернативни	
предложения	 за	 доброто	
на	Габрово	и	габровци.	Ко-
гато	 се	 разглеждат	 пред-
ложения,	 първо	 трябва	да	
се	 прецени	 доколко	 са	 в	
интерес	на	 габровци.	Раз-
читам,	 че	 предложенията	
няма	 да	 са	 само	 от	 една	
група,	 както	 е	 било	 до-
сега.	 Вината	 не	 е	 само	 в	
управляващите,	 опозиция-
та	 също	 трябва	 да	 внася	
свои	предложения	и	да	ги	
отстоява.	И	ако	има	разум	
и	полза	от	предложенията,	
те	да	бъдат	подкрепяни	от	
всички”.

николай ГриГоров, 
коалиция „Бсп За 
БълГария“ (Бсп За 
БълГария - аБв):
„В	 новия	 Общински	 съ-

вет	очаквам	малко	повече	
разум	 от	 управляващите,	
да	 се	 вслушат	 и	 в	 гласа	
на	 опозицията.	 Особено,	
когато	 има	 добри	 предло-
жения	в	името	на	Габрово.	
В	предишния	мандат	няма-
ше	 чуваемост,	 пропуснати	
бяха	 доста	 възможности.	
Надявам	 се	 след	 избори-
те	 управляващите	 да	 са	
узрели	 и	 за	 мнението	 на	
инакомислещите.

През	 последните	 4	 го-
дини	на	думи	бяха	подкре-
пени	 добри	 предложения	
на	 опозицията	 в	 комисии-
те,	а	при	дебатите	гласува-
нията	в	зала	бяха	отхвър-
лени.	Не	вярвам	много	да	
са	 поумнели,	 но	 ние	 като	
опозиция	винаги	се	борим	
до	 последно.	 Можем	 да	
влизаме	 в	 коалиции	 и	 с	
други	 партийни	 групи	 в	
местния	парламент,	когато	
предложенията	 си	 заслу-
жават.	 В	 този	 Общински	
съвет	сме	7	общински	съ-
ветници,	 но	 можем	 и	 8	
да	 станем.	 В	 жалбата	 си	
до	 Административен	 съд	
искаме	 ръчно	 преброява-
не	 на	 бюлетините	 за	 об-
щински	 съветници.	 Откри-
ти	 са	 драстични	 наруше-
ния,	 много	 грешки,	 много	
разминавания,	 сгрешени	
протоколи	 и	 се	 надяваме	
съдът	 да	 постанови	 бю-
летините	 да	 бъдат	 броени	
наново.	Ако	съдът	присъди	
в	 наша	 полза,	 ще	 имаме	
8	общински	съветници.	За	
нас	това	е	важно”.	

цветомир цанков, 
коалиция „ние, 
ГражДаните“: 
„За	 пръв	 път	 съм	 об-

щински	 съветник.	 Очак-
вам	конструктивна	работа,	
пълноценен	 диалог	 между	
всички	 33	 общински	 съ-
ветници,	 а	 също	 така	 и	 с		
администрацията	 и	 упра-
вляващите.	Аз	 определено	
се	вълнувам	от	проблеми-
те	 на	 културата.	 Според	

мен	 културният	 живот	 в	
Габрово	 се	 развива	 доста	
добре,	 но	 има	 още	 неща,	
които	да	обсъждаме	заед-
но	 и	 да	 променяме.	 Смя-
там,	 че	 ще	 успеем	 да	 го	
постигнем	за	по-кратък	пе-
риод	от	4	години.	Нужно	е	
по-голямо	 субсидиране	 на	
културата,	общинският	бю-
джет	 за	 култура	 да	 стане	
повече.	Добре	е	да	се	за-
пази	 програма	 „Култура”,	
която	е	добър	коректив	за	
това,	 което	 трябва	 да	 се	
случва	в	 културния	живот.	
А	също	така	запазване	на	
традицията,	особено	по	от-
ношение	 на	 провеждани	
сега	 фестивали,	 на	 раз-
лични	 културни	 събития,	
но	 същевременно	 да	 се	
създават	 нови	 културни	
изяви”.

веселин Данчев,  
коалиция вмро-БнД 
(вмро-БнД,сДс):
„Мисля,	 че	 се	 справи-

хме	добре	на	изборите,	оч-
аквах	 четирима	 общински	
съветници	 от	 нашата	 коа-
лиция,	но	влязохме	трима.	
Очаквам	да	продължим	да	
работим	 за	 Габрово.	 Има	
още	 какво	 да	 се	 направи	
за	 този	 град,	 не	 са	 само	
кръгови,	 само	 алейки.	 Не	
че	е	лошо,	че	се	направи-
ха,	 но	 има	 още	 какво	 да	
се	прави	в	града,	особено	
в	кварталите.	Всичко	зави-
си	 от	 следващия	 бюджет,	
от	разпределението	му.
	 	 В	 Общинския	 съвет	

трябва	да	има	разбирател-
ство,	 изслушване	 на	 дру-
гия,	чуваемост	между	раз-
личните	 партийни	 групи.	
Надявам	се	да	не	се	пов-
тори	от	миналия	Общински	
съвет	маниера	на	мнозин-
ството	да	не	се	вслушва	в	
мнението	 на	 опозицията,	
нужно	 е	 съобразяване	 с	
аргументите	 на	 опоненти-
те.	 Макар	 че	 СДС	 не	 се	
коалира	с	БСП,	ако	тяхно	
предложение	 е	 добро	 за	
Габрово,	ще	го	подкрепим.	
Същото	важи	и	за	предло-
жения	на	ГЕРБ.	Така	беше	
и	 в	 предишния	 Общински	
съвет”.

ивелин стоянов, 
„Демократична 
БълГария – 
оБеДинение“: 
„Нашето	 желание	 бе	

да	 имаме	 поне	 двама	 об-
щински	 съветници,	 резул-
татът	 не	 ни	 удовлетворя-
ва.	 За	 съжаление,	 само	
аз	 съм	 представител	 на	
партията	в	местния	парла-
мент.	В	него	аз	защитавам	
визията	 на	 Демократич-
на	България,	 така	 както	 я	
представихме	 в	 предиз-
борната	кампания.
	Очаквам	новият	Общин-

ски	 съвет	 да	 стане	 най-
сетне	орган	за	местно	са-
моуправление,	 а	 не	 орган	
на	 кметско	 управление.	
Така	 беше	 в	 предишния	
мандат”.

Новиòе оáщинñки ñъвеòници: "Важноòо 
е да раáоòим в имеòо на Гаáрово"

Групата общински съветници на коалиция „Ние, Гражданите“ Групата общински съветници на МК ВМРО - БНД (ВМРО-БНД,СДС) „ДБ–ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Групата общински съветници на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ) Групата общински съветници на ПП ГЕРБ

Женина денчева

 Какво очакват да се случи в новия Общински съвет, нужни 
ли са промени в начина му на работа, какви ще са акцентите 
в тяхната дейност, ще бъде ли опозицията конструктивен 
коректив, доволни ли са от своите изборни резултати, ко-
ментират новите общински съветници от петте политиче-
ски формации, които съставляват местния парламент.
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раБоТа прЕДлага
фаянсаДЖии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
сТроиТЕлна БригаДа 
набира персонал. Справ-
ки на тел. 0895/424-308. 
[22, 18]
сТругари и шлосери се 
набират на тел. 0888/88-
22-73. [22, 21]
Магазин за хранител-
ни стоки търси да назна-
чи продавач-консултант. 
Справки на тел. 0897/954-
247, 0879/482-551. [22, 
14]
БисТро „карТал“ търси 
да назначи миячка/кух-
ненски работник. Дневна 
смяна до 16 часа от поне-
делник до петък. Справки 
на тел. 0889/319-654 [13, 
13]

„сТоМано и МЕ-
Т а лоо Б р а Бо Т В а -
нЕ гаБроВо“ ооД 
- гаБроВо, ул. „ин-
ДусТриална“ 36, 
ТЪрси заВарчиЦи 
на МЕТални изДЕ-
лия, коиТо раБоТяТ 
с со, МоЖЕщи Да 
разчиТаТ ТЕхничЕ-
ски чЕрТЕЖи. Фир-
мата предлага отлично 
заплащане, осигурява-
не на 100 процента, 
съвременни условия 
на труд, възможност 
за постоянна работа и 
професионално разви-
тие. За контакт: smg.
berova@yahoo.com,  
тел. 0892/470-928 - 
Пепа Берова. [6, 6]

Малка краВЕфЕрМа 
търси работник. Справ-
ки на тел. 0876/415-480. 
[12, 12]
лиМк ооД търси да на-
значи монтажник метални 
конструкции. Справки на 
тел. 06717/2333. [11, 11]

фирМа „БрайТ“ търси 
работници за щампа, може 
и пенсионери. Справки на 
тел. 0878/222-194. [12, 
10]
фирМа В Севлиево тър-
си майстор на закуски и 
баничар - справки на тел. 
0893/648-113. [10, 4]
сЕрВиТьорка - добро за-
плащане, се търси на тел. 
0899/651-549, 0895/672-
652. [12, 4]
фирМа ТЪрси монтажник 
на гаражни врати. Справ-
ки на тел. 0888/255-318. 
[11, 4]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 4]
фирМа ТЪрси майстор 
хлебар. Дневна смяна. 
Справки на тел. 0885/069-
027. [8, 6]

ТранспорТна фирМа 
наБира шофьори 
на гонДоли с каТЕ-
гория „с+Е“. Справ-
ки на тел. 0887/818-
462, 0889/717-497. 
[16, 2]

фирМа ТЪрси да на-
значи работник с ТЕЛК. 
Справки на тел. 0879/09-
01-06. [11, 3]
ТЪрся МЪЖ за работа 
в селскостопански фер-
ми в Англия. Телефон за 
контакт: 0988/853-723. 
[5, 3]
лиМк ооД търси да на-
значи заварчик. Справки 
на тел. 06717/2333. [11, 
3]
ЖЕна за малък храните-
лен магазин се търси на 
тел. 0897/633-045. [3, 2]
„поДЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси общ работник. 
Справки на тел. 0884/854-
354. [5, 3]
рЕсТоранТ ТЪрси готвач 
и сервитьор/ка. Справки 
на тел. 0899/88-98-97. 
[11, 1]

агЕнЦия за охра-
на „супЕр-гарД“ 
наБира охраниТЕ-
ли. Справки на тел. 
0888/60-42-51. [11, 1]

раБоТник кухня - за-
готовки, се търси на тел. 
0885/06-90-27. [5, 2]
ТЪрся БизнЕс съдруж-
ник. Участва с труд. 
Справки на тел. 0888/97-
23-11. [5, 1]
МЕБЕлна фирМа търси 
шлайфисти. Справки на 
тел. 0878/571-455. [5, 1]

раБоТа ТЪрси
огняр - правоспособен, 
търси работа - справки на 
тел. 0894/016-229. [11, 
6]
хиМик с английски 
език търси работа - тел. 
0878/919-314. [11, 1]

гриЖа за Болни
и ВЪзрасТни
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

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до смети-
щето - 0898/780-448
ТранспорТ с бус - 3 
тона, фургон - 18 куби-
ка, падащ борд, колич-

ка. Фактури по ДДС. Тел. 
0887/31-61-84.
ТранспорТни услу-
ги до 2 тона, каросе-
рия - справки на тел. 
0896/828-147. [15, 15]
услуги сЪс самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154. [23, 
11]
ТранспорТ - 0.45 лв./
км - тел. 0894/00-40-45. 
[24, 7]
ТранспорТ сЪс са-
мосвал - 3.5 тона - тел. 
0876/522-774. [20, 4]
ТранспорТни услуги - 
тел. 0882/407-493. [15, 
1]
ТранспорТ с ГАЗ-53 - 
самосвал - 0899/072-
605. [11, 1]

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

аВТоМоБили проДаВа

Mazda 3, 1.6, HdI, 
2009 г., дизел, мощ-
ност 109 к. с., Ев-
ростандарт - Евро 
4, хечбек, цвят ме-
талик, се продава на 
тел. 0885/762-000. 
[33, 28]

RENaULT SCENIC, В 
оТлично сЪсТоя-
ниЕ, ЦЕна по Дого-
ВарянЕ, се продава 
на тел. 0889/981-103. 
[20, 13]

фолксВагЕн поло, 
1,4 TDI, 2005 г., за 4200 
лв. се продава на тел. 
0885/52-93-43. [3, 2]
опЕл ВЕкТра, 1.6, i, газ-
бензин, за 1000 лв. се 
продава на тел. 0878/83-
89-21. [3, 1]

МазДа 323, 1.6, бензин, 
комби, 1987 г., се прода-
ва на тел. 0897/417-843. 
[2, 1]

сяДаш и караш
аВТоМоБили До 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - 0999/009-008.

Ваз, МоскВич
лаДа 2105 се продава на 
тел. 066/82-00-75. [5, 2]

МикроБуси, каМиони
гранД ВиТара HDI - 2002 
г., дълга база, цена: 5000 
лв. - 0892/303-232. [9, 7]

гуМи
гуМи - 4 бр., 155/70-
13, се продава на тел. 
0884/139-268. [11, 2]

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

аВТочасТи/Магазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.

аВТоуслуги
аВТоТЕнЕкЕДЖийски и 
автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. Тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.
кЪрпЕЖ на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [15, 1]
аВТосЕрВиз - справки на 
тел. 0882/407-493. [15, 1]

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

аВТоМоБили поД наЕМ
аВТоМоБили поД наем - 
справки на тел. 0878/929-
080. [14, 2]

скрап, сТари
аВТоМоБили
фирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и 
микробуси - справки на 
тел. 0999/009-008.
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 8]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 17]
изкупуВа ВсякакВи 
бракувани МПС - справ-
ки на тел. 0899/937-991 
[14, 5]
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [22, 6]

МоТори/ВЕлосипЕДи

изкупуВаМ сТари и 
сЪВрЕМЕнни, запаД-
ни и соЦиалисТи-
чЕски МоТопЕДи и 
МоТоЦиклЕТи - здра-
ви и повредени, може 
и с липси - 0999/009-
008.

уроЦи, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.

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

проДаВа Машини
профЕсионална щанЦ 
преса за стелки за 1500 
лева се продава на тел. 
0888/974-845. [8, 7]
рЕзачка за дърва - цена: 
280 лв., се продава на 
тел. 0899/072-605. [5, 1]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
орЕх, оТсЕчЕн преди 
10 дни, труп с размери 
210/165, се продава на 
тел. 0896/80-70-44. [3, 2]

ЦиМЕнТоВи колоВЕ се 
продават на тел. 0888/39-
00-82. [11, 1]

проДаВа оБзаВЕЖДанЕ
пЕралня „канДи“ - 
1500 об./мин., отлично 
състояние, се продава на 
тел. 0886/56-39-78. [4, 3]
ВраТа, разТЕгаТЕлЕн ди-
ван, фотьойли - пружин-
ни, се продават на тел. 
0894/330-654. [4, 2]
изгоДно! раДиаТор се 
продава на тел. 0878/70-
24-85. [5, 3]
ДиВан-спалня, 2 бр. 
фотьойли, 2 табуретки, 
масичка и кожена спалня 
изгодно се продават на 
тел. 0876/77-13-37. [3, 1]
ДЕТско лЕгло - комби-
нирано, се продава на тел. 
0877/666-142. [3, 1]

проДаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 8]
капани оТ МИШКА до 
ЯЗОВЕЦ се предлагат на 
тел. 066/803-890. [11, 9]

изгоДно лиМоно-
Ви и ДАФИНОВИ расте-
ния се продават на тел. 
0885/337-531, 066/86-00-
32. [15, 11]
коМБиниран коТЕл - 
правен, високоефективен, 
на твърдо гориво, ток и 
масло, за 300 лв. се про-
дава на тел. 0878/715-
707. [5, 5]
оТраБоТЕно Масло - 
0.50 лв., се продава на 
тел. 0878/715-707. [5, 5]
парафин и циризин 
се продават на тел. 
0885/463-213. [3, 3]
каМина с водна риза 
изгодно се продава на тел. 
0887/57-90-36. [20, 6]
коТЕл - чугунен, чеш-
ки, VIADRUS U2, за 550 
лева се продава на тел. 
0876/90-87-67. [11, 4]
каМина с водна риза 
ELDOM, 23 кВт, на твърдо 
гориво, на два сезона, се 
продава на тел. 0894/050-
430 [20, 4]
чугунЕна каМина за 
една стая за 180 лв. се 
продава на тел. 0878/715-
707. [5, 2]

каМина с водна риза - 
17 киловата, се продава 
на тел. 06713/24-39. [3, 
3]
канТар - 200 кг, цис-
терна, нафта - 700 ли-
тра, хладилни витрини - 3 
бр., се продават на тел. 
0879/01-91-91. [3, 1]

проДаВа МЕсо
прясно оВчЕ месо - 7 
лв. за килограм, се прода-
ва на тел. 0896/544-474. 
[22, 19]

ЖиВоТни проДаВа
оВЦЕ за клане се прода-
ват на тел. 0896/544-474. 
[22, 19]
оВЦЕ за оТглЕЖДа-
нЕ се продават на тел. 
0896/544-474. [22, 19]
ДЪлгокосМЕсТи кало-
фЕрски кози и женски 
ярета за разплод се про-
дават на тел. 0896/544-
474. [22, 19]
краВи сЕ продават на 
тел. 0879/472-130 [11, 
10]

МлаД оВЕн на 10 ме-
сеца се продава на тел. 
0885/718-324. [5, 5]
краВи сЕ продават на 
тел. 0890/21-41-28. [3, 3]
краВа и теле спеш-
но се продават на тел. 
0879/699-540. [5, 1]

проДаВа Тор
угнила оВча тор се про-
дава на тел. 0896/544-
474. [21, 19]
угнил оБорски тор се 
продава. Собствен транс-
порт със самосвал. Тел. 
0899/414-153. [23, 10]
гоВЕЖДа Тор в чували - 
3.00 лв./бр., с транспорт 
- 0878/650-456. [22, 7]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
акорДЕони сЕ купуват 
на тел. 0877/407-450. 
[13, 7]

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

Реклами и оáяви в “100 веñòи”

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 23.11/7.12./14.12./21.12, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - 31.10./28.11., от 156 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ 2020 г. - от 157 лв.
НГ В ИСТАНБУЛ - 28.12., от 331 лв.
БУКУРЕЩ ТЕРМЕ - 23.11./14.12, 43 лв.                                                                  
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 13.12, 149 лв. 
ДЕЛЧЕВО - 23.11./30.11, 1 нощувка, закуска и 
вечеря, 140 лв.
КОЛЕДА И НГ В БЕРОВО - 2 нощувки, 210/360 лв.
НГ В АНТАЛИЯ - от 337 лв., КУШАДАСЪ - от 348 лв.
НОВА ГОДИНА В НИШ - 30.12, 2 нощувки, 399 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 11.12., 
345 лв.
НОВА ГОДИНА ВЪВ ВИЕНА-БУДАПЕЩА 

- 639 лв., БЕЛГРАД - 365 лв., ЗАГРЕБ - 498 
лв., САРАЕВО - 509 лв., КОРФУ - 340 лв.,                                             
ОХРИД - 385 лв., АТИНА - 365 лв.
НГ В ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ: ПАРИЖ - 1299 лв., 
ВИЕНА - 930 лв., ПРАГА - 1099 лв., ЛОНДОН - 1285 
лв., РИМ - 849 лв., МИЛАНО - 789 лв., СИЦИЛИЯ 
- 862 лв., БАРСЕЛОНА - 999 лв., МАДРИД - 999 
лв., КОСТА ДЕЛ СОЛ - 1049 лв., МАЛТА - 850 лв., 
ЛИСАБОН - 1399 лв., МОСКВА И САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
- 2452 лв.      
ПОЧИВКИ 2020 - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
КУШАДАСЪ, БОДРУМ, МАРМАРИС, АЙВА-
ЛЪК, АНТАЛИЯ, ЧЕШМЕ, ГЪРЦИЯ, ИСПА-
НИЯ, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРОКО,                                                                
ТУНИС, ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

ДаВа заЕМ
крЕДиТ - тел. 0897/219-
833. [22, 20]
БЪрз крЕДиТ - тел. 
0885/580-201. [11, 7]

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ - с две нощувки - 03.10 - 179 лв.
ИСТАНБУЛ - с три нощувки - 
05.09/20.09/17.10 - 240 лв.
ОДРИН, ЧАНАККАЛЕ, ТРОЯ - 27.09.2019 
- 195 лв.
БУКУРЕЩ-СПА РЕЛАКС ТЕРМИТЕ - 05.10.19 
- 99 лв.
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-ТЕРМИТЕ НА БУКУРЕЩ - 
19.10 - 125 лв.
БРАШОВ-СИГИШОАРА-АЛБА ЮЛИЯ - 11.10 
- 205 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 14.09/19.10 - 135 лв.
БУДАПЕЩА-ЕСТЕРГОМ-БРАШОВ - 16.10.19 
- 369 лв.
ДЪРВЕН ГРАД, КАМЕН ГРАД - 10.10 - 250 лв.

ОХРИД - 17.10.19 - 190 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 10.10. - 215 лв.
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 11.12.19 - 389 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-ЧЕРНА ГОРА 
- 16.10 - 480 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО
КОРФУ - 05.09, 315 лв.; 19.09 - 290 лв. - 3 
нощувки
КОРФУ - 13.09/20.09 - 470 лв., 7 нощувки
КОРФУ - 27.09 - 380 лв., 5 нощувки
ЛЕФКАДА - 03.09, 3 нощувки - 310 лв.; 26.09 
- 4 нощувки - 355 лв.
ПОЧИВКА В КЕРАМОТИ - ТАСОС - 20.09 - 3  
нощувки - 339 лв.

ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И        
АВТОБУСНИ БИЛЕТИ 20/08

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.
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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., център, 65 м2, ет. 5/5, за ремонт дог.
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 лв
2-ст., Младост, 57 м2, етаж 4/8, панел, ТЕЦ, по 
БДС 34 500 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, 5/6, тухла, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Градище, 66 м2, ет. 3/5, ново строителство, 
обзаведен 62 000 лв
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., Младост, ет. 1, 76 м2, панел дог.
3-ст., ул. Акация, 75 м2, 4/8 65 000 лв
3-ст., център, 1/4, за ремонт 60 000 лв

3-ст., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 55 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, етаж 3/5, обзаведен, 
газово отопление 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. 3, таванска стая, гараж 
и маза 70 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 62 500 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Драгомани, 87м2 ЗП, стара, двор 1329м2 17 500 лв
Черневци, 2-етажна, 138 м2 РЗП, реновирана, 
двор 572 м2 146 900 лв.

Беленци, 270 м2 РЗП, механа, лятна кухня, два 
гаража, двор 787 м2 102 995 eu
Шиваров мост,118 м2 РЗП, гараж, двор 556 м2  

 33 900 лв
Шенини, 44м2 ЗП, двор 1/4 идеална частч от 911м2  
 26 500 лв
местност Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, 
автентична                              17 101 еu 
Баевци, 70 м2 ЗП, двор 883 м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, два навеса, плевня, 
4 спални, двор 1400 м2 41 500 eu
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 59 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 31 500 eu
Гайтани, 78 м2 ЗП, стара, с плочи, плевня, двор 
2513 м2 17 500 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 1140 м2 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, стопанска постройка, 956 м2  
     5 600 eu
Шенини, груб строеж, 229 м2 РЗП, два гаража 
570 м2   73 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 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 55 000 лв.
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 280 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 91 500 eu
Стойковци, локално парно, 102 м2 РЗП, юг 49 960 
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, 164 м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Младост, 1-ст., 3 ет., частично обзавеждане 150 
лв
Административен 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
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
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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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МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи проДаВа
ДВуЕТаЖна МасиВна 
къща с алуминиева догра-
ма в село Новаковци за 
38 500 евро се продава 
на тел. 0886/33-14-15. 
[22, 13]
ДВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент в кв. Тренда-
фил-2, ет. 5, не последен, 
среден, за 36 000 лева се 
продава на тел. 0886/33-
14-15. [22, 13]
парЦЕл В село Мрахори - 
800 кв. м, се продава на 
тел. 0878/370-640. [24, 
12]
кЪща ноВо строителство 
на три етажа, РЗП 165 кв. 
м за 99 999 лева се про-
дава на тел. 0888/450-
180 [11, 10]
МасиВна кЪща в село 
Стойчевци - 542 кв. м, с 
производствени помеще-
ния, се продава на тел. 
0888/974-845. [8, 7]
апарТаМЕнТ на призе-
мен етаж от кооперация в 
кв. Баждар - 30 кв. м, се 
продава на тел. 0897/922-
059. [11, 7]

парЦЕл В регулация над 
училище „Ран Босилек“, 
ул. „Кръгозор“, 800 кв. 
м, цена: 18 000 лева, се 
продава на тел. 0888/706-
442. [4, 4]
иМоТ - 200 кв. м, хале, 
за склад, автосервиз и 
др., се продава на тел. 
0893/511-154. [11, 11]
парЦЕли - 2 бр., УПИ, 
1820 кв. м, равно, се про-
дават на тел. 0898/362-
754. [11, 7]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[22, 9]
ТухлЕна кЪща в село 
Кметовци, стоманобетонна 
конструкция, РЗП 90 кв. 
м, двор 800 кв. м, ток, 
вода, се продава на тел. 
0886/793-145. [11, 6]
кЪща В кв. Златари, 
цена: 35 000 лв., се про-
дава на тел. 0876/956-
027. [11, 6]
парЦЕл - 1500 кв. м, с 
постройка - 240 кв. м, 
ток, вода, хл. камера, на 
3 км от центъра на Габро-
во се продава на тел. 
0894/42-20-89, 0896/85-
77-77. [5, 3]
ДВуЕТаЖна кЪща със 
земя в село Дебел дял се 
продава на тел. 0899/640-
327. [5, 5]

ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Кряковци - обзаве-
ден, се продава на тел. 
0898/424-926. [11, 4]
парЦЕл В кв. Стефановци 
- 1186 кв. м, в регула-
ция, се продава на тел. 
0887/130-346, 066/86-
53-40. [3, 3]
апарТаМЕнТ на ул. 
„Брянска“, удобен за 
офис, 2 етаж, цена: 55 
000 лв., се продава на 
тел. 0896/640-506. [3, 2]
кЪща с 1500 кв. м двор-
но място, асми, геран и 
сайван в село Костен-
ковци се продава на тел. 
0878/863-875. [11, 4]
парЦЕл До „Техномар-
кет“ - 3 дка, за 18 000 
лв. се продава на тел. 
0892/484-602. [17, 2]
апарТаМЕнТ - ново стро-
ителство, кв. Тлъчници, за 
50 000 лв. се продава на 
тел. 0886/457-295. [11, 
2]
кЪща Близо до Габро-
во, на 6 км от центъ-
ра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 2]
кЪща „кайлЪка“, навес 
продава тел. 0879/01-91-
91. [3, 1]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава на 
тел. 0885/733-225. [11, 
1]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ - 
тухлен, с таванска стая и 
маза - 112 кв. м - 65 000 
лв., обзаведен, в много 
добро състояние, гараж - 
24 кв. м - 10 000 лв., от-
личен, над Шиваров мост 
продава тел. 0893/83-04-
02. [1, 1]
ДВорно МясТо с масив-
на постройка, с ток, в кв. 
Недевци по споразумение 
продава тел. 0896/38-54-
15. [2, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
Топ ЦЕнТЪр, 50 кв. м, за 
магазин, офис под наем 
- тел. 0878/370-640. [24, 
12]
апарТаМЕнТ В кв. Па-
лаузово, „Болшевик“, се 
дава под наем на тел. 
0878/474-879. [22, 12]
иЦ, ДВа магазина, дого-
варяне, под наем - тел. 
0888/378-193. [11, 8]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в центъра се дава под 
наем на тел. 0876/935-
844. [7, 7]
проМишлЕно поМЕщЕ-
ниЕ, подходящо за склад, 
автосервиз и др., 420 лв., 
се дава под наем на тел. 
0893/511-154. [11, 11]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса се дава под наем 
на тел. 0899/07-03-04. 
[11, 6]

апарТаМЕнТ В центъра - 
необзаведен, се дава под 
наем или продава на тел. 
0887/621-998. [6, 5]
гараЖ - 24 кв. м, на бул. 
„Хемус“ се дава под наем 
на тел. 0885/463-213. [3, 
3]
гараЖ на ул. „Варовник“ 
се дава под наем на тел. 
0885/642-502. [8, 3]
апарТаМЕнТ - обзаве-
ден, в квартал Крушата 
се дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 4]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, необзаведен, се 
дава под наем на тел. 
0887/621-225. [13, 3]
поМЕщЕниЕ оТ 100 кв. 
м се дава под наем на 
тел. 0879/80-80-12. [11, 
3]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0899/947-133. [11, 3]
оБоруДВан офис в цен-
трална част - 20 кв. м, 
се дава под наем на тел. 
0888/538-074. [11, 3]
слаДкарниЦа  сЕ 
дава под наем на тел. 
0895/051-205. [4, 2]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0885/642-
467, 066/86-59-43. [2, 1]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 1]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636
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иМоТи купуВа
ЕВТина кЪща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи в 
Кметовци и около Габрово, 
може и идеални части, се 
купуват на тел. 0886/33-
14-15. [22, 12]
ниВи В цяла България се 
купуват на тел. 0894/47-
44-70. [11, 1]

нощуВки
нощуВки -  т е л . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
нощуВки В топ център - 
справки на тел. 0876/731-
419. [11, 1]
нощуВки, ЦЕнТЪр - 
справки на тел 0878/515-
080. [14, 2]
апарТаМЕнТ В центъра - 
нощувки/под наем - справ-
ки на тел 0878/515-080 
[14, 2]
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сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и проБиВа - 
справки на тел. 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.
услуги с мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.
рЕМонТ В строителството 
от А до Я - тел. 0877/53-
16-20. [22, 10]
рЕМонТ на покриви, са-
ниране, дренаж, изолации 
- тел. 0888/020-187. [23, 
18]
услуги с багер извършва 
тел. 0897/430-228. [22, 
17]

рЕМонТ на покриви, те-
некеджийство, топло- и 
хидроизолации извършва 
тел. 0888/863-001. [22, 
12]
поДМазВанЕ на капаци, 
топлоизолации - 0899/21-
77-46. [12, 12]
качЕсТВЕн рЕМонТ на 
стари покриви. ПОДМЯНА 
на улуци. Варови мазилки. 
Тел. 0876/416-716. [14, 
10]
кЪрТя БЕТон, камък - 
справки на тел. 0888/544-
438. [12, 4]
БригаДа изВЪршВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, шпаклов-
ки, бои и тенекеджийски 
услуги, дренаж и др. - тел. 
0899/63-88-75. [18, 6]
оБрЪщанЕ и подмазва-
не на прозорци - тел. 
0876/130-317. [11, 3]
хиДроизолаЦия, сани-
ранЕ, измазване на ко-
мини и капаци, покриви, 
бетони - 0886/76-24-34. 
[10, 1]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
шпаклоВка, БояДисВа-
нЕ - тел. 0895/38-66-50.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 16]

ВЪТрЕшни рЕМонТи, 
гипсокартон, боядисване 
и др. - тел. 0897/390-194. 
[23, 18]
ВЪТрЕшни рЕМонТи, 
гипсокартон, шпаклов-
ка, боя - справки на тел. 
0899/874-974. [22, 15]
профЕсионалЕн Мон-
ТаЖ на ламинат, бала-
тум, замазки, боядисване, 
тапети - 0897/978-762, 
0877/015-031. [27, 8]
МонТаЖ на гипсокартон, 
шпакловка и боя. Бързина 
от нас, изборът от вас. 
Тел. 0895/72-86-68. [14, 
3]
шпаклоВка, окачЕн та-
ван, гипсокартон, фаянс и 
теракота, изолация, лами-
нат, подмазване на догра-
ма - тел. 0876/130-317. 
[11, 3]
ВЪТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
1]
пЪлЕн рЕМонТ на апар-
таменти - тел. 0988/863-
607. [2, 1]

изолаЦии
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолаЦии, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
хиДро- и топлоизолации, 
ремонт на стари покриви, 
дренаж - тел. 0882/279-
749. [22, 12]

хиДроизолаЦии
хиДроизолаЦия, поД-
порни стени, покриви - 
тел. 0886/762-434. [23, 
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.

ТочкоВи заВарки - 
066/803-890. [11, 9]

Ел. инсТалаЦии, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 20]
ДрЕБни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете извършва 
тел. 0899/145-802. [33, 
15]
Ел. услуги - тел. 
0877/85-17-88. [20, 1]
Ел. инсТалаЦии - тел. 
0877/36-78-52. [20, 1]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.

коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

коМиночисТач с 
опиТ - 30 лВ. - тел. 
0894/525-258.

Вик
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик и отопление - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0898/460-988, 0898/461-
774.
Вик и ел. услуги - справ-
ки на тел. 0876/130-317. 
[11, 3]

ДограМа
aL и PVC дограма, бонус 
комарници - справки на 
тел. 0893/206-746. [22, 
12]
aL и PVC дограма, из-
граждане на тераси, щори. 
Отстъпка - 10% до края на 
ноември. Тел. 0876/130-
317. [11, 3]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
справки на тел. 0897/425-
313.
рЕМонТ на печки, пе-
рални, миялни, бойлери, 
хладилници по домовете 
- тел. 0887/53-50-88. [22, 
21]

рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 7]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 2]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

рЕМонТ на
ТЕлЕфони, ТаБлЕТи
рЕМонТ на всички мар-
ки смартфони и таблети - 
справки на тел. 0894/25-
77-28. [6, 3]

почисТВанЕ
почисТВанЕ оТ А до Я - 
тел. 0876/62-26-17. [12, 
3]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [16, 7]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
коВач, кВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
сЪБарянЕ на дървета, 
рязане, кастрене - тел. 
0889/177-737.
МЕлЕнЕ и изцеждане на 
ябълки - справки на тел. 
0878/716-858. [11, 10]

попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/20-509. 
[25, 12]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - справ-
ки на тел. 0894/602-701. 
[16, 7]
заВарЪчни услуги - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
4]
рЕМонТ Вик и Ел. урЕ-
Ди - тел. 0887/66-38-41. 
[11, 4]
израБоТка на ЖЕлЕз-
ни консТрукЦии, Ел. 
инсТалаЦии, чисТЕнЕ 
на граДини, Мази и 
ДВороВЕ и Други услу-
ги. Цена по споразумение. 
Справки на тел. 0898/820-
845, 0899/03-72-84. [12, 
4]
ЦЕпя ДЪрВа, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [5, 4]

оТоплЕниЕ
ДЪрВа за огрев се прода-
ват 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 камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
БукоВи ДЪрВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
ДЪрВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
рязанЕ на дърва - 
0899/21-77-46. [12, 12]

„Мг-лЕс“ проДаВа дърва 
за огрев - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
ДЪрВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.

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

“ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
ооД продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - справки на тел. 
0897/922-481.
проМоЦия! ДЪБоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. Тел. 
0899/137-896. [27, 24]
салкЪМ - метров, 65 лв./
куб., нарязан и нацепен - 
73 лв./куб., се продава на 
тел. 0896/735-859. [24, 9]

„флинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [22, 22]
ДЪрВа за огрев, метрови 
- 75 лв./куб. м, нарязани 
- 85 лв./куб. м, се прода-
ват на тел. 0896/741-763. 
[24, 9]
ДЪрВа за огрев - наряза-
ни, 80 лв./куб. м, с вклю-
чен транспорт, се прода-
ват на тел. 0879/562-733. 
[24, 9]
нарязани и НАЦЕПЕНИ 
дърва за огрев - 80 лв./
куб. м, се продават на тел. 
0897/765-901. [24, 9]
ДЪрВа за огрев - 60 
лева, нарязани и нацепе-
ни, се продават на тел. 
0899/122-406 [11, 9]
ДЪрВа за огрев - наряза-

ни и нацепени, разпалки в 
чували - 5 лв./брой, сухи 
дърва в чували - 5 лв./
брой, се продават на тел. 
0896/807-688. [16, 13]
пЕлЕТи сЕ продават на 
тел. 0888/818-756. [11, 4]
рЕЖа МЕТроВи дърва - 
тел. 0894/363-580 - Ива-
нов. [11, 6]
рЕЖа ДЪрВа - тел. 
0899/278-396. [12, 4]
5 куБика сухи дърва - 80 
лв., се продават на тел. 
0899/943-105. [5, 3]
„Балкан пЕлЕТс“ про-
дава пелети. Гарантирано 
качество! Тел. 0877/27-
26-21. [22, 3]
рЕЖа ДЪрВа - тел. 
0884/84-82-41. [3, 1]
изгоДна проДаЖБа 
и доставка на троян-
ски букови пелети - тел. 
0886/320-155. [11, 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!

Оòопление на пелеòи ñ цена и качеñòво áез алòернаòива
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 попъл-
ване на заявка, която се изпълнява 
за срок от две седмици. В цената на 
базисните модели не влиза транс-
портът - цените са посочени по-долу. 
Пелетните камини са без помпа и 
разширителен съд. Монтажът може 
да се извърши от собственика при 
спазване изискванията на „Голдън 
файър“. .Предлагаме проектиране и 
изграждане на цялостна система 
за отопление на пелети. .транспорт - 60-80 лв. 
          Монтаж - 180 лв.

Само клиенòиòе, закупили продукò 
на “Голдън файър” оò ИК „Колонел”,  
получаваò ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñòаналиòе при нужда оò 
ãаранционен ñервиз òряáва да направяò 
заявка на òелефониòе на доñòавчика. БЕЗПЛАтЕН ПУСК

строителство, ремонти, изолации, услуги, косене; отопление; лекари

лЕкари
Д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37

психиаТЪр и нЕВро-
лог. Д-р ТрифоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-А, 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р Марина санкЕВа, 
спЕЦиалисТ коЖни и 
ВЕнЕричЕски БолЕсТи, 
ЕсТЕТична ДЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140.

КУХНЕНСКИ
ШКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

тИПОВИ 
И ПО ПРОЕКт 
НА КЛИЕНтА

066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

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

Вашата обява ще бъде 
отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена в редакция-
та на „100 вести“ до 
16.30 часа. 
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В книãаòа “Сòаро Гаáрово и пъòищаòа около неãо” Кирил 
Койчев - ñ нова хипоòеза за възникванеòо на Гаáрово

 

Продължава от брой 214
отделни	 постройки	 за	 обслужващия	
станциите	 персонал,	 медицински	 и	
ветеринарни	служби	и	др.	През	IV	век	
пътните	 станции	 се	 означават	 като	
манзия	 и	 мутация.	Те	 отразяват	 раз-
делянето	 на	 големите	 пътни	 станции	
(манзии),	 предназначени	 за	 по-дълга	
почивка	 с	 нощуване,	 от	 мутациите,	
които	 са	 станции	 за	 краткотраен	 от-
дих	и	смяна	на	конете.
	 Прегледът	 на	 поселищния	 живот	
край	пътя	показва,	че	пътните	станции	
са	били	изграждани	на	места	с	благо-
приятни	 физико-географски	 и	 клима-
тични	 условия	 за	 живот	 и	 то	 винаги	
край	обилен	водоизточник.	Станциите	
са	били	строени	на	такива	разстояния	
една	от	друга,	в	зависимост	от	 тере-
на,	които	съответстват	на	еднодневен	
военен	 поход	 (от	 12	 до	 22	 км.).	 За	
охрана	на	пътя	в	някои	от	тях	са	били	
дислоцирани	 военни	 подразделения.	
За	техните	нужди	са	били	изграждани	
укрепления	–	лагери,	казарми,	бурги	и	
стражеви	кули.
	 Първоначално	 изградените	 пътни	
станции	 впоследствие	 прераснали	 в	
различни	 по	 големина	 селища.	 Най-
интензивно	този	процес	се	наблюдава	
от	края	на	III	век	и	втората	половина	
на	IV	век.	През	този	период	възникват	
нови	укрепени	селища	на	стратегиче-
ски	пътища	и	проходи.	За	ареала	на	
Габровския	 и	 Тревненския	 балкан	 от	
стратегическа	важност	е	била	охрани-
телната	линия	в	южното	подножие	на	
планината	Хемус.
	 По	 време	 на	 големите	 готски	 на-
шествия	след	средата	на	III	век	почти	
всички	селища	и	пътни	станции	са	по-
страдали,	след	което	са	били	наново	
възстановени.	 Хунските	 нашествия	 в	
средата	на	V	век	нанасят	тежък	удар	
върху	 развитието	 на	 поселищния	жи-
вот	 край	 римските	 пътища	 в	 Мизия.	
Редица	по-малки	селища	и	пътни	стан-
ции	изчезват	завинаги.
	 По	времето	на	император	Юстини-
ан	(527	–	565	г.)	някои	от	селищата	по	
главните	римски	пътища	са	били	въз-
становени.	 С	 тази	 негова	 строителна	
дейност	се	характеризира	последният	
етап	от	римското	и	ранновизантийско	
пътно	строителство.

	 Писмените	 извори	 съобщават,	 че	
в	края	на	V	век	и	началото	на	VI	век	
римските	пътища	в	отсечката	на	ста-
ропланинските	проходи	престанали	да	
бъдат	поддържани.	Това	обаче	не	оз-
начава,	че	те	не	са	били	използвани.	
Напротив,	техните	добре	запазени	ос-
танки	в	отделни	сектори,	които	и	днес	
служат	 на	 местното	 население,	 са	
били	 използвани	 и	 от	 славяните	 при	
тяхното	 предвижване	 и	 настаняване	
на	 юг	 от	 Стара	 планина.	 С	 голяма	
вероятност	 следва	 да	 се	 приеме,	 че	
тази	 трайна	и	удобна	пътна	мрежа	е	
била	използвана	и	през	цялото	Сред-
новековие.
	 Главните	римски	пътища,	 изграде-
ни	по	времето	на	империята,	са:	Виа	

Аурелия,	 Виа	 Апия,	 Виа	 Фламиния,	
Виа	Тибуртина,	Виа	Салария,	Виа	Ка-
сия,	 Виа	 Казилина,	 Виа	 Емилия,	 Виа	
Галика,	Виа	Игнациа,	Виа	Милитарис,	
Виа	Траяна.
	 Виа	Траяна	 е	 древен	 римски	 път,	
който	пресича	Стара	планина	и	свърз-
ва	Мизия,		Тракия	и	Бяло	море	с	река	
Дунав.	Той	 е	 построен	 след	 завладя-
ването	на	Дакия	от	император	Траян	в	
109	година.
	 Виа	Милитарис	 е	 древен	 път,	 по-
строен	 от	 римляните,	 който	 минавал	
през	 Белград,	 Ниш,	 София,	 Одрин	 и	
стигал	 до	 Константинопол.	 По	 доли-
ната	 на	 река	 Вардар	 този	 път	 се	 е	
свързвал	с	Виа	Игнация.	
	 Виа	 Сингидунум	 (Виа	 Милитарис	
или	 Диагоналният	 път)	 е	 свързвал	
Азия	 с	 Европа.	 Той	 е	 бил	 една	 от	
най-древните	 артерии	 на	Югоизточна	
Европа,	използващ	се	още	от	V	в.	пр.	
Хр.	Той	е	идвал	от	Далечния	изток	и	
през	 Константинопол	 е	 навлизал	 в	
Европа.	Преминавал	е	през	България	
(Пловдив,	 София),	 Сърбия	 и	 Черна	
гора,	за	да	поеме	към	Босна	и	Херце-
говина,	Хърватска	и	Словения.	А	оттам	
е	продължавал	към	Западна	Европа.	
	 През	периода	на	римското	влади-
чество,	 той	 е	 трасиран	 със	 солидна	
каменна	настилка	и	по	протежението	
му	 са	 построени	 множество	 пътни	
станции,	разстоянията	между	които	са	
маркирани	с	милиарни	колони.
	 Виа	 Игнация	 е	 един	 от	 най-из-
вестните	военни	пътища,	построен	от	
древните	 римляни	 в	 145	 г.	 пр.	 н.	 е.,	
продължение	 на	 Виа	Апия	 (Via	Appia)	
отвъд	 Адриатическо	 море,	 в	 Гърция.	
Пътят	 е	 минавал	 през	 Македония	
и	 Тракия	 и	 е	 стигал	 до	 Мала	 Азия,	
където	 се	 съединявал	 с	 персийския	
Царски	път,	известен	още	от	времето	
на	Кир	Велики	и	Дарий	I.	Виа	Игнация	
е	минавал	по	самия	бряг	на	Егейско	и	
Мраморно	море,	 т.	е.	покрай	южните	
брегове	на	Тракия,	и	е	свързвал	Рим	с	
източните	провинции	на	империята.
	 Виа	Апиа	 е	 път,	 свързващ	 Рим	 с	
адриатическия	 бряг,	 отвъд	Адриатиче-
ско	море,	в	Гърция	и	Мала	Азия.	Той	
е	известен	още	от	 времето	на	импе-
раторите	Кир	Велики	и	Дарий	 I	през	
VI	–	V	в.	п.	н.	е.	
	 Първите	пътища	с	трайна	настилка	
по	нашите	земи	са	ни	завещани	още	
от	 времето	 на	 древния	 Рим,	 когато	
Балканите	 са	 били	 неделима	 част	 от	
империята.	 През	 днешната	 българска	
територия	са	минавали	няколко	важни	
административни	 и	 военни	 пътища.	
Части	от	тях	са	запазени	и	досега.	На	
два	пъти	в	този	период	са	изграждани	
мостове	 на	 река	 Дунав	 –	 при	 Улпиа	
Ескус	(с.	Гиген)	през	328	г.	и	при	Турну	
Северин,	построен	по	времето	на	им-
ператор	Траян.

	 В	 Северна	 България	 (провинция	
Мизия)	 при	 древния	 град	 Никополис	
ад	 Иструм	 се	 кръстосвали	 като	 в	
главен	 възел	 най-важните	 пътища	 на	
Северна	 България,	 един	 от	 които	 е	
водил	за	Улпиа	Ескус	(с.	Гиген)	на	Ду-
нава,	а	вторият	-	за	Нове	при	Свищов.	
	 Друг	друм	водел	през	Твърдишкия	
проход	за	Кабиле	до	Ямбол,	а	там	се	
разклонявал	за	Анхиало	(Поморие),	за	
Улпиа	Аугуста	Траяна	 (Стара	 Загора),	
за	към	Плотинопол	(Димотика)	и	Тра-
янопол.	 Мизия	 и	Тракия	 се	 съединя-
вали	и	чрез	друг	римски	друм,	който	
водел	от	Ескус	(на	брега	на	река	Ду-
нав),	през	Мелта	(Ловеч)	и	Троянския	
проход	за	Филипополис.	Този	друм	се	
съединявал	с	главния	път,	който	идвал	

от	Белград	през	София	и	Пловдив	за	
Цариград	и	е	носил	името	на	импера-
тор	Траян,	макар	да	не	е	бил	построен	
от	него.	
	 В	Горна	Мизия	 (Сърбия)	е	вървял	
край	 река	Дунав	 път,	 който	 бил	 про-
дължен	 от	Траян	 на	 изток,	 след	 като	
били	 разбити	 скалите	 при	 Железни	
врата,	 за	 да	 стане	 пътят	 по-широк.	
След	покоряване	на	Дакия	крайдунав-
ският	път	бил	продължен	и	до	Черно	
море.	

	 Българските	 земи	 лежат	 на	 кръс-
топът.	 След	 западането	 на	 Римската	
империя	 започват	 да	 западат	 и	 рим-
ските	пътища	в	Европа,	а	възстановя-
ването	им	започва	едва	към	VII	–	VIII	
век.	На	Балканите	и	във	Византия	те	
се	 поддържат	 доста	 добре.	 Вековете	
от	 по-късната	 човешка	 история	 също	
са	 оставили	 редица	 реални	 белези	
от	 строителство	 на	 пътища,	 мостове,	
пристанища	 и	 други	 транспортни	 съ-
оръжения.	Пътната	мрежа,	свързваща	
древните	 столици	Плиска,	 Преслав	 и	
Търново	 с	 останалите	 части	 на	 стра-
ната	 и	 главно	 с	 отбранителната	 сис-
тема	 по	 Старопланинските	 проходи,	
е	 неделима	 част	 от	мащабното	 стро-
ителство,	което	е	извършвано	по	оно-
ва	 време.	 В	 запазените	 исторически	
документи	 се	 споменава	 например,	
че	 при	 царуването	 си	 българският	
владетел	 Омуртаг	 „построил	 изкусен	
мост	на	р.	Тича…”.	
	 Непосредствено	след	681	г.,	освен	
пътища,	са	изградени	и	няколко	прис-
танища,	две	от	които	са	били	при	Ка-
варна	и	Тутракан.	Известно	е,	че	това	
продължава	 и	 в	 следващите	 векове,	
като	 например	 при	 царуването	 на	
Иван	Асен	ІІ.	България	вече	разполага	
с	голяма	морска	флотилия.
	 Думата	„калдъръм”	може	да	звучи	
като	турска,	но	е	гръцка	и	е	навлязла	
в	 българския	 език	 още	 преди	 осман-
ската	инвазия,	което	показва,	че	кал-
дъръмени	пътища	(вероятно	предимно	
в	градовете	и	в	близост	до	тях)	е	има-
ло	 още	 тогава.	 След	 установяването	
на	османците	на	Балканите	те	задъл-
жават	местното	население	да	поддър-
жа	пътищата	 –	 нещо	 като	 трудов	 да-
нък.	Вече	се	спомена	за	Виа	Егнатия	
и	Виа	Милитарис,	двата	основни	пътя	
през	 Балканите.	 За	 втория,	 известен	
в	 Европа	 с	 името	Heerenstrasse,	 има	
изследване	още	на	Иречек.	В	периода	
ХІІ	 –	 ХІV	 в.	 те	 стават	 пресечна	 точка	
на	 военни	 противопоставяния.	Тогава	
Мизия,	 Тракия,	 Македония	 и	 Добру-
джа	биват	прекосявани	от	въоръжени	
отряди,	 съставени	 от	 българи	 и	 от	
ромеи,	 от	 кумани	 и	 от	 кръстоносци,	
от	унгарци,	италианци,	сърби,	 татари,	
османци	и	от	други	народи.	В	истори-
ческата	книжнина	много	е	писано	за	
войните,	водени	от	Второто	българско	
царство.	 По	 този	 въпрос	 е	 съхранен	
богат	изворов	материал.	Затова	глав-
ните	 пътища	 в	 българските	 предели	
през	 Средновековието	 най-добре	 мо-
гат	да	бъдат	очертани,	като	се	просле-
ди	военното	им	използване.
	 Основните	 трасета	 на	 Балканите	
са	изградени	първоначално	за	военни	
пътища.	 На	 второ	 място	 те	 са	 пред-
назначени	за	администрацията	и	едва	
на	трето	–	за	търговия	и	частни	пъту-
вания.	 Главните	 друмове,	 използвани	
през	 Средновековието	 на	 Балканите,	
остават	 важни	 до	 ден	 днешен.	 Гео-
графският	 фактор	 оказва	 постоянно	
и	 значимо	 въздействие	 върху	 разпо-
ложението	на	пътищата	в	българските	
предели.	Той	допринася	за	приемстве-

ност	и	устойчивост	на	комуникациите.	
На	 второ	 място	 трябва	 да	 се	 държи	
сметка	 и	 за	 непрекъснатостта	 на	 се-
лищната	мрежа.	
	 Ако	 трябва	 да	 се	 напише	 исто-
рията	 на	 някои	 градове,	 които	 са	
играли	 голяма	 военна,	 културна	 и	
политико-икономическа	роля	в	нашето	
минало,	 като	 например	 столиците	 на	
Първото	 българско	 царство	 –	Плиска	
и	 Преслав,	 и	 на	 Второто	 –	Търново,	
то	 естествената	 необходимост	 ги	 е	

издигнала	преди	векове	в	подножието	
на	 предпланините	 на	 Балкана,	 за	 да	
служат	като	станции	на	армиите,	кер-
ваните	и	пътуващите.	По-сетне,	вслед-
ствие	 на	 голямото	 им	 стратегическо	
положение,	 те	 са	 били	 издигнати	 в	
столици.	 Това	 обстоятелство	 налага	
да	се	изучава	най-подробно	историята	
на	всичките	проходи	и	пътища,	които	
отвсякъде,	 като	 широки	 улеи	 са	 се	
стичали	 към	 тях	 и	 са	 пренасяли	 или	
отнасяли	всичко,	което	е	било	необхо-
димо.	
	 Следователно	традицията	преобла-
дава	над	иновацията	по	отношение	на	
географските	очертания	на	основните	
друмове	на	Балканите.	Затова	те	мо-
гат	да	се	систематизират	по	следния	
начин:	
	 1.	Диагонален	(северозапад	–	юго-
изток)	 –	 Белград	 –	София	 –	Пловдив	
–	Цариград;	

	 2.	 Хоризонтални	 (изток	 –	 запад)	
–	Егнациевият	път	(Цариград	–	Солун	–	
Драч),	Крайдунавският	път	и	др.	
	 3.	 Вертикални	 (север	 –	 юг)	 –	 пъ-
тят,	 който	 минава	 по	 крайбрежието	
на	 Черно	 море,	 пътищата	 между	 Ца-
риград	 и	 Преслав	 през	 източните	
проходи	 на	 Стара	 планина,	 пътят	 от	
Егейско	море	през	Родопите	за	Вели-
ко	Търново,	пътищата	по	долините	на	
р.	Струма	и	р.	Вардар.	
	 За	 динамизма	 на	 събитията	 по	
това	 време	 красноречиво	 говори	 ис-
торическата	съдба	на	един	от	най-ва-
жните	 градове	 по	 неговото	 протеже-
ние	–	Пловдив.	Той	между	1204	и	1363	
г.	 е	 бил	 три	 пъти	 византийски,	 два	
пъти	 латински,	 пет	 пъти	 български	 и	
накрая	–	турски.
	 Този	 и	 всички	 подобни	 градове	
не	 са	 нищо	 друго,	 освен	 продукт	
на	 съобщителната	 енергия	 между	 тях	
чрез	проходите	и	пътищата,	които	са	
се	 стичали	 към	 тях.	 Ако	 по	 някаква	

причина	 се	 махнат	 тези	 сухопътни	
артерии	–	всички	градове,	лежащи	на	
тях,	 ще	 заглъхнат	 така,	 както	 заглъ-
хнаха	всички	наши	балкански	градове	
с	прокарването	на	железопътните	ли-
нии	през	полетата.	Пример	за	това	е	
и	издигането	на	София	за	столица	на	
Третото	българско	царство.	В	резултат	
на	развитата	шосейна	и	железопътна	
инфраструктура	 до	 Освобождението	
през	 1878	 г.	 през	 града,	 двете	 пре-
славни	 столици	 Преслав	 и	 Търново	
западат	като	важни	стопански,	адми-
нистративни	и	културни	центрове.
	 Точно	преди	малко	повече	от	 800	
години,	 на	 14	 април	 1205	 г.,	 по	 Диа-
гоналния	 път	 се	 решава	 съдбата	 на	
новосъздадената	 Латинска	 империя,	
на	 България	 и	 на	 Балканите	 като	
цяло.	 Тогава	 при	 Одрин	 българските	
и	 куманските	 отряди	 под	 предводи-
телството	на	цар	Калоян	(1197	–	1207)	
нанасят	 на	 латинците	 твърде	 болез-
нено	 поражение.	 Самият	 император	
Балдуин	 Фландърски	 (1204	 –	 1205)	 е	
пленен,	погива	цветът	на	рицарството,	
а	оцелелите	се	втурват	в	бързо	отстъ-
пление	по	друма	към	Цариград.	
	 На	9	март	1230	г.	българските	вой-
ски,	водени	от	Иван	Асен	II,	триумфи-
рат	 още	 веднъж	 по	 Диагоналния	 път	
със	своята	победа	при	Клокотница.
	 По	 времето,	 когато	 предприема	
своите	 пътувания	 из	 България	 (1879	
–	 1884),	 проф.	 Константин	 Иречек	 е	
по-наясно	 от	 всеки	 друг	 за	 военното	
значение	на	Диагоналния	път.	Негови-
ят	хабилитационен	труд	по	 тази	 тема	
бива	публикуван	още	през	1877	 годи-
на.	 В	 разглеждания	 пътепис	 ученият	
често	 напомня	 за	 битките	 в	 Антич-
ността	 и	 Средновековието,	 които	 са	
се	решавали	по	друма	между	Белград	
и	 Цариград.	 Иречек	 не	 подминава	 и	
следите,	 които	 Руско-турската	 война	
(1877	–	1878)	оставя	по	протежението	
на	Диагоналния	път.	Нито	веднъж	оба-
че	авторът	не	се	впуска	в	разсъжде-
ния	за	военното	значение	на	трасето	
в	своята	съвременност.	От	една	стра-
на,	 към	 началото	 на	 80-те	 години	 на	
ХІХ	век	пътят	е	разкъсан	в	пределите	
на	три	малки	държавици	(Сърбия,	Кня-
жество	 България	 и	Източна	 Румелия)	
и	 от	 огромната	 все	 още	 Османска	
империя,	между	които	няма	признаци	
на	 предстоящ	 военен	 сблъсък.	 Перс-
пективите	за	използване	на	огромния	
военен	 потенциал	 на	 стария	 друм	
обаче	едва	ли	са	останали	скрити	за	
гениалния	 историк.	 Отказът	 на	 Ире-
чек	 да	 изясни	 военното	 значение	 на	
пътищата	от	гледната	точка	на	своята	

съвременност	се	основава	на	обстоя-
телството,	 че	 той	 пише	 своя	 пътепис	
от	позицията	преди	всичко	на	учен.
	 Не	 може	 да	 не	 отбележим	 и	 об-
стоятелството,	 което	 е	 интересно	 за	
развитието	 на	 транспорта	 на	 фона	
на	 общата	 тогавашна	 изостаналост	
и	 обстоятелството,	 че	 независимо	 от	
турското	 владичество,	 железопътното	
строителство	 по	 българските	 земи	
не	 закъснява	 спрямо	 света	 –	 първи-
ят	 проект	 за	 вътрешна	 железопътна	
линия	е	от	1852	г.	 (предложен	от	Ами	
Буе),	 а	 първата	 построена	 железо-
пътна	връзка	между	градовете	Русе	и	
Варна	датира	от	1866	г.,	т.	е.	само	42	
години	след	пускането	в	експлоатация	
на	 най-ранната	 железница	 в	 Англия.	
Малко	 по-късно	 частна	 компания	 на-
чело	 с	 барон	 Хирш	 започва	 изграж-
дането	 на	 участъците	 Белово	 –	 Сви-
ленград	(1867)	и	Симеоновград	–	Нова	
Загора	–	Ямбол.	

Продължава в четвъртък

Древен римски път – Via Appia

Главни римски пътища на Балканския полуостров

Диагоналният римски път край с. Главанак, Хасковско
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	 „Ключът	 към	 успешната	 деинституционализация	 е,	 че	
всички	гледахме	в	една	посока	и	работехме	заедно	–	пра-
вителство,	 неправителствен	 сектор,	 академични	 среди“,	
това	заяви	заместник-министърът	на	 труда	и	социалната	
политика	Зорница	Русинова	по	време	на	откриването	на	
международната	конференция	„Деинституционализация	на	
грижата	за	деца:	Как	инвестираме	в	промяната?“.	Русино-
ва	припомни,	че	през	последните	10	години	94	процента	от	
специализираните	институции	за	деца	са	закрити.	Преди	
старта	на	реформата	около	7	600	деца	са	били	настанени	
в	137	домове	за	деца	с	увреждания,	домове	за	деца,	ли-
шени	от	родителски	грижи,	и	домове	за	медико-социални	
грижи.	Тя	припомни,	че	реформата	в	грижата	за	деца	се	
е	реализирала	със	средства	от	европейските	фондове.	За	
реализиране	на	деинституционализацията	от	националния	
бюджет	са	отделени	450	млн.	лв.	
	 Международният	форум	се	проведе	от	6	до	8	ноември	
в	София.	В	рамките	на	събитието	над	320	експерти	от	31	
страни	обсъдиха	реформата	в	грижата	за	децата.	Съорга-
низатори	са	Министерството	на	труда	и	социалната	поли-
тика,	Ноу-хау	центърът	за	алтернативни	грижи	за	деца	към	
Нов	български	университет,	УНИЦЕФ	България,	SOS	Дет-
ски	 селища,	 фондация	 „Лумос“,	 фондация	 „Сийдър“,	 „На-
дежда	и	домове	за	децата	–	клон	България“	и	Eurochild.	В	
рамките	на	конференцията	участниците	споделиха	научни	
данни	и	натрупан	опит,	както	и	добрите	практики	и	пре-
дизвикателства	в	областта	на	деинституционализацията.	
	 Вицепремиерът	 Томислав	 Дончев,	 който	 откри	 съби-
тието,	 определи	 деинституционализацията	 на	 грижите	 за	
деца	като	един	от	най-чистите	примери	за	провеждане	на	
реформа	в	България	-	според	високите	световни	стандар-
ти	с	оценка	на	нуждите	и	с	адекватно	планиране.	„Една	
реформа	 не	 означава	 да	 промениш	 законодателството,	
а	да	 убедиш	хората,	 че	 това	е	пътят	и	 той	няма	как	да	
бъде	променен“,	категоричен	е	вицепремиерът.	Той	изтъкна	
огромната	 роля	 на	 неправителствените	 организации	 при	
провеждане	на	реформата,	 които	освен	помощник,	 са	 и	
необходимият	коректив.	
	 Моделът,	 който	 ние	 създадохме,	 е	 най-успешният	 в	
Европа.	 Вярвам,	 че	 това	 променя	 съдбата	 на	 децата,	
подчерта	Русинова	 по	 време	 на	 участието	 си	 в	 панела	
„Прилагане	 на	 глобалните	 и	 европейските	 политики	 на	
национално	ниво“.	Тя	каза	още,	че	от	137	институции	за	
деца	остават	за	закриване	21,	в	които	се	отглеждат	495	

деца	и	младежи.
	 Ние	успяхме	да	изградим	качествени,	модерни	и	нови	
услуги,	 започвайки	 от	 нулата,	 без	 това	 да	 натоварва	 в	
голяма	степен	българските	данъкоплатци	и	нашия	бюджет.	
В	момента	в	страната	се	предоставят	627	социални	услуги	
за	деца	и	семейства	от	нов	тип	с	общ	капацитет	над	14	
000	места,	изтъкна	заместник-министърът.
	 Тя	 завърши	 с	 това,	 че	 успехът	 в	момента	 е	 плод	 на	
10-годишна	работа,	което	ни	дава	основание	да	говорим,	

че	в	България	моделът	е	успешен.	Всичко	това	е	направе-
но		в	интерес	и	полза	за	децата	на	България.
	 В	 панела	 участваха	 още	 проф.	 Роби	 Гилиган	 от	 ко-
леж	„Тринити“	в	Ирландия,	който	разказа	за	процеса	на	
деинституционализация	 в	 Ирландия,	 продължил	 почти	 30	
години,	и	Людовика	Пакалкайте,	национален	директор	на	
SOS	Детски	селища	Литва.	Тя	обясни	как	Литва	се	справя	
с	проблемите	в	сферата	и	презентира	кампанията	„Да	от-
ворим	врати	за	децата	на	Европа“.

Министерство на труда и социалната политика
Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”

Зорница Русинова: "За 10 години закрихме 94% 
от специализираните институции за деца"

Женина денчева

  - Г-жо Христова, днес, 
в първия ден на новия Ви 
кметски мандат, присъст-
вате на детско събитие, 
предполагам е по-инте-
ресно от скучни админи-
стративни задачи?
	 -	 Винаги,	 когато	 човек	
е	 сред	 деца,	 се	 чувства	

много	 по-удовлетворен.	
Така	 че	 нека	 по-често	 да	
се	 оглеждаме	 в	 очите	 на	
нашите	деца	и	да	създава-
ме	подобни	инициативи	за	
тях,	а	те	ще	ни	отвръщат	с	
добри	дела.
 - Харесва ли Ви идея-
та за организиране на ден 
за здравословно хранене 
за децата?

		-	Впечатлена	съм	от	тези	
деца,	 които	 се	 учат	 как	
да	приготвят	здравословна	
храна.	 Те	 вече	 знаят	 как	
чрез	 спорт	 и	 здравослов-
но	 хранене	 ще	 израснат	
качествени	 хора,	 които	
знаят	какво	искат	и	как	да	
го	направят.
	 Аз	 съм	 убедена,	 че	
тези	 деца,	 като	 се	 прибе-
рат	 довечера	 вкъщи,	 ще	
могат	да	научат	родители-
те	си	на	много	нови	неща.	
 - Какво пожелахте на 
децата?
	 -	Преди	 всичко	 да	 из-
искват	от	своите	родители	
да	 приготвят	 вкъщи	 здра-
вословна	 храна.	 Това	 е	
изключително	 важно,	 за	
да	 са	 здрави	 и	 щастливи	
децата.	Така	ще	имат	сили	
да	 се	 справят	 с	 многото	
задачи,	 които	 всеки	 ден	
трябва	да	изпълняват.	Раз-
бира	се,	пожелах	им	успех	
в	 игрите,	 които	 впрочем	
изглеждат	много	сложни.
   - Имаше и други детски 
спортни събития в Габро-
во днес, нали?
	 	 	 -	Да,	 днес	ми	 е	много	
радостен	 ден.	 Присъствах	
на	 откриването	 на	 един	
изключително	 интересен	
спортен	 детски	 турнир,	
наречен	 „Овална	 топка“.	
Той	 се	 проведе	 на	 стади-
он	 „Христо	 Ботев“.	 Беше	
много	интересно.	Сега	съм	
тук,	 отново	 с	 децата	 на	
Габрово.	Прекрасно	е.

	 Поводът,	 по	 който	 съм	 в	 Габрово,	 е	 откриване	 на	
турнира	 по	 ръгби.	 Тази	 година	 Община	 Габрово	 се	
включи	в	Европейската	седмица	на	спорта,	 провежда	
се	 в	 цяла	 Европа.	Организирането	 на	 детския	 турнир	
по	ръгби	е	част	от	тази	инициатива.	Той	се	провежда	за	
втора	 поредна	 година	 в	 Габрово,	 участват	 и	момчета,	
и	момичета.	Пожелавам	му	да	стане	и	международен.
Хубавото	е,	че	в	него	не	участват	само	деца,	които	тре-
нират	ръгби,	а	и		деца,	които	тепърва	ще	се	запознават	
с	 този	 спорт.	 Кметът	Таня	 Христова	 ме	 покани	 и	 на	
събитието	 за	 здравословно	 хранене	на	 децата.	Много	
е	интересно.	Особено	ми	хареса	идеята	за	направа	на	
салата,	като	децата	си	купят	сами	продукти	за	опреде-
лен	бюджет.	Поставяш	им	един	проблем	и	те	трябва	да	
го	решат.	Чудесно	хрумване.	Децата	по	този	начин	се	
научават	как	да	се	хранят	вкусно	и	здравословно.	Не	
само	че	трябва	да	се	учат	как,	но	и	да	им	е	интересно.	
      

Таня Õриñòова: "Коãаòо човек е ñред 
деца, ñе чувñòва мноãо по-удовлеòворен"

Таня Христова споделя настроението си от празника с част 
от организаторите - Галина Михнева и Георги Маринов

 Областният управител Невена Петкова откри празника и 
обеща на Аля следващия път да дойде в екип за игрите

Асен Марков, главен секретар на 
Министерството на младежта и спорта:

"Децаòа не ñамо òряáва да ñе 
учаò на здравоñловно хранене, 
но и да им е инòереñно"


