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	 „В	 името	 на	 хората,	
които	 подкрепиха	 полити-
ките,	предложени	от	ГЕРБ	
-	 Трявна,	 ние	 ще	 бъдем	
градивна	 опозиция	 на	 уп-
равляващите.	Ще	 участва-
ме	 активно	 в	 процеса	 на	
предлагане	 и	 вземане	 на	
решения	 за	 бъдещето	 на	
нашата	община.	
	 Ще	отстояваме	интере-
са	на	гражданите	и	ще	се	
ръководим	от	техните	нуж-
ди.	Убедени	сме,	 че	заед-
но	с	колегите	ще	успяваме	
да	 стигнем	 до	 консенсус	
по	 важните	 въпроси,	 но	
сме	 наясно,	 че	 ще	 има	 и	
моменти,	 когато	 мненията	
ни	ще	бъдат	напълно	про-
тивоположни.	 Ще	 дадем	
шанс	 на	 новото	 управле-

ние	на	Трявна	да	осъщест-
ви	 всяка	 добра	 политика	
за	хората,	но	няма	да	до-
пуснем	 Общински	 съвет	
отново	да	залитне	в	посо-
ка	 на	 безпринципни	 дого-
ворки	и	решения,	взети	на	
тъмно.	
	 Всички	 наши	 коле-
ги	 дадоха	 заявка	 в	 пре-
дизборната	 кампания	 за	
открито	 и	 честно	 упра-
вление,	 и	 отговорно	 от-
ношение	 към	 Трявна	 и	
Плачковци.	 Надяваме	 се	
сега	да	го	демонстрират	с	
първата	стъпка	-	избор	на	
председател	 на	Общински	
съвет,	ясни	ангажименти	и	
прозрачност	по	отношение	
на	управляващото	мнозин-
ство.“															на стр. 2

Оáщинñките ñъветници от ГЕРБ - Трявнà: „Ще отñтоявàме 
интереñà нà ãрàжäàните и ще ñе ръковоäим от техните нужäи"

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 Двустранен	 договор	
за	 сътрудничество	 подпи-
саха	 вчера	 Техническият	
университет	 в	 Габрово	 и	
японският	 университет	
„Сейджо“	 в	 град	 Тойоаке.		
Церемонията	 се	 състоя	 в	
библиотеката	 на	 Техниче-
ския	 университет.	 Жела-
нието	 си	 за	 приятелство,	
сътрудничество	 и	 обмен	
на	 знания,	 опит	 и	 сту-
дентски	 групи	 скрепиха	 с	
подписите	 си	 ректорът	 на	
Техническия	 университет	
проф.	 Райчо	 Иларионов	 и	
зам.-ректорът	 на	 универ-
ситет	„Сейджо“	проф.	Така-
ке	Ишида.
	 Преди	 месец	 проф.	

Иларионов	 бе	 в	 Япония,	
благодарение	 на	 усилията	
на	 габровката	 Светла	 Ки-
рова	 посети	 университета	
„Сейджо“.	
	 „Там	 с	 ръководството	
се	 уговорихме	 да	 постиг-
нем	 много	 неща.	 Угово-
рихме	 се	 да	 осъществим	
общи	дейности	между	два-
та	университета	в	сферата	
на	образованието,	науката	
и	 международен	 обмен.	
Решихме	 да	 направим	
една	 обща	 магистърска	
програма	 на	 Стопанския	
факултет,	 тя	 да	 бъде	 он-
лайн	базирана.	
	 Наш	 ангажимент	 е	 да	
създадем	 платформата,	 а	
съдържанието	ще	се	изгот-
ви	 от	 двата	 университета.	

Обучението	 ще	 завърши	
с	 двойни	 дипломи.	 Пред-
вижда	се	в	рамките	на	две	
седмици	наши	студенти	да	
гостуват	 в	 Япония	 и	 об-
ратно.	 Там	 ще	 посещават	
предприятия	 в	 областта	
Нагоя,	ще	 се	 запознаят	 с	
бита	и	традициите	на	тази	
страна.
	 Абсолютно	 същото	 ще	
бъде	 и	 за	 японските	 сту-
денти.	 Ние	 ще	 осигурим	
тяхното	 пребиваване,	 за-
познаване	с	фирми	от	об-
ластта,	с	нашето	обучение,	
а	също	така	и	със	забеле-
жителностите	 на	 региона.	
Идеята	 е	 те	 да	 се	 запоз-
наят	 с	 нашата	 култура,	 а	
ние	-	с	тяхната.	

продължава на стр. 2

Вчера двамата ректори - проф. Райчо Иларионов и проф. Такаке Ишида, подписаха договор за сътрудничество

Универñитетите в Гàáрово и Нàãоя ñ оáщà 
мàãиñтърñкà проãрàмà и äвойни äипломи

Съзäàвàнето нà 
Инвàзивнàтà кàрäиолоãия 
в Гàáрово нямà поäоáен 
àнàлоã в зäрàвеопàзвàнето 
нà Бълãàрия
 „Това	 е	 едно	 изключително	 смело	
начинание“,	 каза	 вчера	 д-р	 Нели	 Са-
вчева	 -	 директор	 на	 МБАЛ	 „Д-р	 Тота	
Венкова“	в	Габрово,	при	отпразнуване-
то	на	10	години	от	създаването	на	Ин-
вазивната	 кардиология	 в	 габровската	
болница.
 За празника в Габровската болница   
 -  на страница 3

Туристическо	 друже-
ство	 „Бачо	 Киро“	 в	 Дря-
ново	беше	домакин	на	две	
значими	 национални	 съ-
бития.

На	 9	 ноември	 в	 хижа	
„Бачо	 Киро“	 по	 случай	 90	
години	 организирано	 пе-
щерно	 движение	 в	 Бълга-
рия	 и	 40-годишнината	 на	
ПК	 „Искър“	 Българската	
федерация	по	спелеология	
и	 ПК	 „Искър“	 организира-

ха	 Фестивал	 на	 българ-
ското	 пещерно	 кино	 със	
селекция	 от	 най-добрите	
пещерни	филми.

На	 10	 ноември	 2019	 г.	
близо	 20	 човека	 с	 увреж-
дания	успяха	за	първи	път	
да	посетят	приказната	пе-
щера	 „Бачо	 Киро“.	 Това	
стана	 възможно	 с	 под-
крепата	на	25	доброволци	
от	 Планинско	 спасяване	
–	 Пазарджик	 и	 НПО	 Пе-

щерно	 спасяване,	 както	 и	
22-ма	 доброволци	 от	 фон-
дация	 „Ела	и	Ти“,	 и	 не	 на	
последно	 място	 -	 спелео	
клуб	„Стринава“.

Пещера	 „Бачо	 Киро“	
успя	да	разкрие	красотата	
си	 за	 хората	 в	 неравно-
стойно	 положение,	 сред	
които	 хора	 с	 двигателни	
проблеми,	 частична	 или	
цялостна	 парализа	 и	 не-
зрящи.	

20 човекà ñ уврежäàния уñпяхà зà първи 
път äà поñетят пещерàтà „Бàчо Киро"

Роäеният в 
Дряново 
Стоян Влàäков 
изкàчи първи 
нàй-виñокàтà 
ñãрàäà в 
София
за състезанието в OББ 
Милениум център -  стр. 8
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

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 - 28.11., от 156 лв.; ФЕСТИВАЛ                                                                                                                                         
НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ 2020 Г. - от 157 лв.
НГ В ИСТАНБУЛ - 28.12., от 340 лв.
БУКУРЕЩ ТЕРМЕ - 07.12./08.12., 43 лв.                                                                  
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 20.12, 149 лв. 
ДЕЛЧЕВО - 23.11./30.11, 1 нощ.,зак. и вечеря,140лв.
КОЛЕДА И НГ В БЕРОВО - 2 нощ., 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, ИСПАНИЯ, 
ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРОКО,                                                                
ТУНИС, ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, 
ЗАВЪРШИЛО ГРАЖДАНСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ 

(МЗ ОХ-999/05.11.2019 Г.)
ЦЕНтРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ОБЯВЯВА ВАКАНтНА ДЛЪЖНОСт ЗА ОфИЦЕР:
АдминистрАтор І степен 

в отделение „логистично осигурявАне” 
в ЩАбА нА ЦентрАлно военно окръжие

 ДокуМенТи се приеМаТ До 13.12.2019 Г. вЪв военно ок-
рЪЖие – ГаБрово, ул. „софроний врачански” 1а
 Изисквания: 
 - ОКС „магистър” по специалност от професио-
нално направление „Икономика” от област на ви-
сшето образование „Социални, стопански и правни 
науки”;
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба;
 - да не са осъждани;
 - да нямат друго гражданство.

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

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 комунално-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. администратор 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 свиде-
телство за управление на МПС, категория „С” или 
„С+Е”.

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

Вчера	 кметът	 на	 Община	 Трявна	 Силвия	
Кръстева	и	заместник-кметът	Марин	Маринов	
се	срещнаха	с	кметове	на	Тревненска	община	
от	предходни	мандати.

На	срещата	присъстваха	инж.	Стефан	Па-
шев	 (1987-1989),	 Людмил	 Иванов	 (1991-1995),	
Тодор	 Шарланджиев	 (1995-1999),	 инж.	 Стефан	
Данаилов	 (1999-2003	 и	 2003-2007),	 инж.	 Дра-
гомир	 Николов	 (2007-2011,	 2011-2015)	 и	 Дончо	
Захариев	(2015-2019).

Инициативата	 за	 събитието	 е	 на	 новия	
кмет	 на	 Община	 Трявна	 Силвия	 Кръстева.	
Водещата	 идея	 на	 срещата	 бе	 да	 се	 обсъдят	
добри	практики	в	местното	управление.	Всеки	
от	бившите	кметове	допринесе	с	ценни	съвети	
за	развитието	на	община	Трявна	и	благото	на	
нейните	жители.

Гостите	споделиха,	че	такава	среща	се	ор-
ганизира	за	първи	път	и	изразиха	надежда,	че	
няма	да	е	за	последен.

Това	 беше	 едно	 ползотворно	 събитие	 със	
заявка	да	е	само	началото	за	доброто	взаимо-
действие	между	хората	с	опит	в	управлението.

Да	припомним,	че	в	Трявна	имаше	най-мно-
го	кандидати	за	кметското	място.	Кандидатите	
за	кмет	на	Община	Трявна	са	10	на	брой	-	Та-
тяна	Рачева	от	МИР	 (Коалиция	 „БСП	за	Бъл-
гария“,	Политическа	партия	МИР,	Политическа	
партия	 АБВ),	 Драгомир	 Николов	 от	 Алтерна-
тивата	 на	 гражданите	 (Движение	 21),	 Гергана	

Ганчева	от	„Български	социалдемократи“,	Асен	
Борисов	 от	 ПП	 „Атака“,	 Георги	 Николов	 от	
НФСБ,	Янко	Денев	 от	ПП	Движение	 Гергьов-
ден,	 Силвия	 Кръстева	 от	 ПП	 ВМРО	 –	 БНД,	
Людмил	Бучев	от	БАСТА,	Мария	Пенева	от	ПП	
ГЕРБ	и	Антон	Згрипаров	от	ПП	СДС.

Силвия	 Кръстева	 спечели	 изборите	 на	
балотаж	 срещу	 Мария	 Пенева	 като	 събра	
подкрепата	на	2	707	избиратели,	или	63,81%	от	
всички	гласове.

Кметът нà Трявнà Силвия Кръñтевà покàни вñички 
äоñеãàшни кметове, вñеки от тях äàäе ценни ñъвети

	 Вчера	 заместник	 ми-
нистър-председателят	 То-
мислав	 Дончев	 и	 посла-
никът	 на	 Конфедерация	
Швейцария	 у	 нас	 Н.	 Пр.	
г-жа	 Мюриел	 Берсе	 Коен	
участваха	 в	 заключител-
ното	събитие	„Хора	за	хо-
рата“	по	Българо-швейцар-
ската	програма	за	сътруд-
ничество.	
	 Бяха	 представени	 об-
общени	 резултати	 и	 оцен-
ка	на	програмата.	
	 Опита	 си	 споделиха	
организации	 и	 институции	
от	 всички	 нива	 на	 изпъл-
нението,	 с	 фокус	 върху	
създадените	 партньор-
ства.			
	 Събитието	 се	 проведе		
вчера	от	9.00	часа	в	хотел	
„Хилтън“.
	 За	 период	 от	 10	 годи-

продължава от стр. 1
Искаме	 да	 утвърдим	 този	
нов	 модел	 на	 сътрудни-
чество	 със	 създаване	 на	
общи	магистърски	 програ-
ми.
					Връзките	на	Габрово	с	
град	Тойоаке	 се	 затвърж-
дават	 и	 от	 взаимния	 об-
мен	 на	 ученици	 от	 двата	
града“,	каза	Иларионов.
			„Радвам	се,	че	има	тол-
кова	 много	 хора,	 събрани	
на	това	събитие,	за	моето	
посещение.	 Миналия	 ме-
сец	 се	 срещнахме	 с	 г-н	
Иларионов	 в	 Япония,	 аз	
с	 нетърпение	 очаквах	 да	
дойда	в	Габрово.

			Много	съм	радостен,	че	
подписахме	 това	 споразу-
мение	точно	сега.	
	 Сътрудничеството	 ни	
ще	 се	 изгради	 стъпка	 по	
стъпка.	
	 Вярвам	 в	 развитието	
на	 двата	 университета“,	
заяви	Такаке	Ишида.
	 	 	Той	 поздрави	Техниче-
ския	 университет	 с	 него-
вата	 55-годишнината	 и	 му	
връчи	 поздравителен	 ад-
рес,	изписан	на	български	
-	„Пожелавам	да	изградим	
светло	 бъдеще	 за	 двете	
страни,	 двата	 универси-
тета	 с	 подписания	 днес	
приятелски	договор“.	

Универñитетите в Гàáрово и 
Нàãоя ñ оáщà мàãиñтърñкà 
проãрàмà и äвойни äипломипродължава от стр. 1

	 Така	 Константин	 Бръ-
неков	 представи	 позици-
ята	 на	 общинските	 съвет-
ници	от	ГЕРБ.
	 Той	беше	категоричен,	
че	 съветниците	 от	 ГЕРБ	
ще	се	съобразят	с	волята	
на	 избирателите	 и	 няма	
да	 предлагат	 свой	 пред-
ставител	 за	 председател	
на	Общински	съвет	-	Тряв-

на,	 въпреки	 че	 ГЕРБ	 има	
най-голямата	 подкрепа	 в	
изборите	за	общински	съ-
ветници.	
	 „Ние	 считаме,	 че	 за	
да	 се	 реализират	 прио-
ритетите,	 предложени	 от	
избрания	кмет,	които	бяха	
предпочетени	от	жителите	
на	 Трявна	 и	 Плачковци,	
мнозинството	 в	 Общин-
ски	съвет	 трябва	да	бъде	

сформирано	 от	 партии	
и	 коалиции,	 които	 също	
подкрепят	 тези	 политики	
и	 техен	 ангажимент	 е	 да	
излъчат	 председател	 на	
Общински	 съвет”,	 каза	
Константин	Брънеков.	
	 „От говорност	 на	
ВМРО	 е	 да	 сформират	
работещо	 мнозинство	 за	
реализиране	на	политики-
те	на	избрания	кмет,	а	из-

борът	 на	 председател	 на	
Общинския	съвет	-	Трявна	
е	 отговорност	 на	 сфор-
мираното	 управляващо	
мнозинство.	Надяваме	се,	
че	те	няма	да	прехвърлят	
тази	 отговорност	 на	 друг	
и	 ще	 дадат	 ясна	 заявка	
пред	 гражданите	на	Тряв-
на	 и	 Плачковци	 кои	 пар-
тии	и	коалиции	в	местния	
парламент	са	част	от	това	

мнозинство	 и	 какви	 кон-
кретни	 ангажименти	 ще	
поемат	 към	 жителите	 за	
мандат	 2019-2023	 г.	 Дове-
рието	 и	 очакванията	 на	
гражданите	по	отношение	
на	 бъдещето	 развитие	 на	
нашата	 община	 са	 насо-
чени	 към	 ВМРО	 и	 избра-
ния	кмет”,	е	позицията	на	
общинските	 съветници	 от	
ГЕРБ	-	Трявна.	

Оáщинñките ñъветници от ГЕРБ - Трявнà: „Ще отñтоявàме 
интереñà нà ãрàжäàните и ще ñе ръковоäим от техните нужäи"

Томиñлàв Дончев 
учàñтвà в “Õорà зà хорàтà”

ни	 швейцарската	 страна	
предостави	 на	 България	
76	 милиона	 швейцарски	
франка,	с	които	бяха	под-
крепени	над	120	инициати-
ви	 в	 области	 като	 околна	
среда,	социална	сигурност,	
гражданско	общество,	нау-

чен	обмен	и	др.	
	 Събитието	„Хора	за	хо-
рата“	 е	 и	 финална	 стъпка	
на	едноименната	изложба,	
която	 беше	 открита	 през	
май	в	Народното	събрание	
и	след	това	обиколи	6	бъл-
гарски	града.
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елекТроразпреДеление север аД, 
разпреДелиТелен оБслуЖващ 

ценТЪр ГаБрово и Горна оряховица 
увеДоМява своиТе клиенТи, че:

На 05.12.2019 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради	извършване	на	 не-
отложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	елек-
троенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	
град	Габрово,	ул.	„Илия	Габровски”,	ул.	„Пройновска”,	ул.	„Искър”,	ул.	
„Роза”,	 бул.	 „Столетов”	 15,	фирма	 „Детайл	Маш”,	 ул.	 „Иван	Андрей-
чин”,	ул.	„Боровете”.	Временни	смущения	в	електрозахранването	са	
възможни от 08:30 до 09:00 ч. и от 16:00 до 16:30 ч. в	районите	на	с.	
Стойковци,	кв.	Кряковци,	кв.	Беленци,	„Мехатроника”	АД	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”,	ЕТ	ЖУ,	ЕТ	„Електроникс”,	Български	пощи	-	Габрово	1	с	мес-
тонахождение	бул.	„Столетов”	20.

В периода 03.12.2019 - 04.12.2019 г. от 09:00 до 17:00 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съоръженията	 за	
доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранва-
нето	в	района	на	област	Габрово,	кв.	Илевци,	ул.	„Илевска”,	„Лом”,	
„Калиакра”,	„Баланска”	№	78,	80	и	92,	„Водолей”,	„Чепино”.

В периода 27.11.2019 - 28.11.2019 г. от 09:00 до 17:00 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съоръженията	 за	
доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранва-
нето	в	района	на	област	Габрово,	кв.	Илевци,	ул.	„Илевска”,	„Лом”,	
„Калиакра”,	„Баланска”	№	78,	80	и	92,	„Водолей”,	„Чепино”.

На 21.11.2019 г. от 09:00 до 13:00 ч.	поради	извършване	на	неот-
ложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електро-
енергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	град	
Габрово,	с.	Лесичарка,	Драгомани,	с.	Стойчевци,	с.	Раховци.	Времен-
ни	смущения	в	електрозахранването	са	възможни	от	09:00	до	09:30	ч.	
и	от	12:30	до	13:00	ч.	в	районите	на	с.	Кметчета,	с.	Костенковци,	с.	
Карали,	с.	Велковци,	с.	Лесичарка,	с.	Мичковци,	с.	Узуни,	с.	Старил-
ковци,	с.	Междене	и	Аероклуба	в	с.	Междене,	с.	Иглика.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габро-
во и Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудоб-
ство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

елекТроразпреДеление север аД, 
разпреДелиТелен оБслуЖващ 

ценТЪр ГаБрово и Горна оряховица 
увеДоМява своиТе клиенТи, че:

На 09.12.2019 г. от 08:00 до 17:00 ч. поради	извършване	на	не-
отложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	елек-
троенергия	 ,	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	
на	Габрово,	квартали	Негенци	и	Йовчевци.	Временни	смущения	в	
електрозахранването	са	възможни	от	08:00	до	09:00	ч.	и	от	16:00	до	
17:00	ч.	в	районите	на	бул.	„Хемус“	№	15	–	51,	бул.	„Столетов“	№	10	
–	236,	№	39	-	295,	бул.	„Генерал	Дерожински“	№	1	-	125	/	№	2	–	124	
и	144,	ул.	„Дъб“	№	1	–	5,	ул.	„Минковото“	№	4	–	14,	ул.	„Светлина“	
№	12	-	20	/	43	–	49,	ул.	„Етнографска“	№	1	-	9	/	2	–	26,	горната	част	
на	село	Чарково,	завод	„Ножаров”,	фирма	„Сокол“,	РЕМО	„Етър”,	
„Максам	България”,	„Експал	България”,	цех	„Стомана”	и	фирма	„Це-
ратицит“,	захранване	от	ЕП	„Киселчова	могила	1“	и	ЕП	„Орел	2“,	ул.	
„Никола	Балканеца“,	ул.	„Крайречна“	№	3,	ул.	„Пионерска”,	ул.	„Се-
лище“,	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.	„Про-
фесор	Николай	Цанков”,	ул.	„Марин	Дамянов”	№	23,	кв.	Илевци,	ул.	
„Илевска”,	„Лом”,	„Калиакра”,	„Баланска”	№	78,	80	и	92,	„Водолей”,	
„Чепино”,	ул.	 „Негенска	пътека”,	 ул.	 „Бузлуджа”,	ул.	 „Стомана”,	ул.	
„Даме	Груев”,	ул.	„Слава”,	ул.	„Теменуга”,	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	местонахождение	бул.	„Столетов”	20,	Пречиствателна	
станция	 „Питейни	 води”	 и	 фирма	 „Цератицит”,	 захранване	 от	 ЕП	
„Орел	2”,	фирмите	„Технолес”,	бензиностанция	„Лукоил”,	кв.	Бички-
ня	и	фирма	РИГ	и	село	Тодоровци;	ул.	„Дъб”	№	1	–	5,	ул.	„Минково-
то”	№	4	–	14,	ул.	„Светлина”	№	12	-	20	/	№	43	–	49,	ул.	„Етнографска”	
№	1	-	9	/	№	2	–	26,	ул.	„Места”,	ул.	„Ропотамо”,	ул.	„Бяла	вода”,	ул.	
„Крайбрежна”,	ул.	„Черни	връх”,	ул.	„Черни	лом”,	кв.	Варчовци,	кв.	
Етъра,	кв.	Априлово,	кв.	Нова	махала,	кв.	Шумели,	кв.	Ябълка,	кв.	
Водици,	 ул.	 „Нова	 махала”,	 „Бяла	 река”,	 „Въстаническа”,	 „Ножар-
ска”,	 „Казашка”,	 „Слънчев	 дол”,	 площад	 „Добри	 Пенчев”,	 „Роден	
кът”,	 „Петко	Андреев”,	 хижа	 „Финтекс”,	 селата:	 Чарково,	 Потока,	
Езерото,	Червена	локва,	Бойчета,	Балани,	Фърговци,	Генчевци,	Бо-
гданчовци	и	Костадини,	Соколски	манастир	и	почивните	бази	над	
Соколски	манастир.

На 05.12.2019 г. от 08:00 до 09:00 ч. и от 16:00 до 17:00 ч. по-
ради	извършване	на	оперативни	превключвания	на	съоръженията	
за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	смущения	на	електро-
захранването	в	района	на	община	Габрово,	бул.	„Хемус“	№	15	–	51,	
бул.	„Столетов"	№	10	–	164,	№	39	-	221	,	бул.	„Генерал	Дерожински“	
№	91	-	125	/	№	118	–	124	и	144,	ул.	„Дъб“	№	1	–	5,	ул.	„Минковото“	
№	4	–	14,	ул.	„Светлина“	№	12	-	20	/	43	–	49,	ул.	„Етнографска“	№	
1	 -	 9	 /	 2	 –	 26,	 горната	 част	 на	 село	 Чарково,	 завод	 „Ножаров”,	
фирма	„Сокол“,	РЕМО	„Етър”,	цех	„Стомана”	и	фирма	„Цератицит“,	
захранване	от	ЕП	„Киселчова	могила	1“	и	ЕП	„Орел	2“,	ул.	„Никола	
Балканеца“,	ул.	„Крайречна“	№	3,	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”,	ул.	 „Негенска	пътека”,	 ул.	 „Бузлуджа”,	ул.	 „Стомана”,	ул.	
„Даме	Груев”,	ул.	„Слава”,	ул.	„Теменуга”,	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	местонахождение	бул.	„Столетов”	20,	Пречиствателна	
станция	 „Питейни	 води”	 и	 фирма	 „Цератицит”,	 захранване	 от	 ЕП	
„Орел	2”,	фирмите	„Технолес”,	бензиностанция	„Лукойл”,	кв.	Бички-
ня	и	фирма	РИГ	и	село	Тодоровци.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център 
Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за възникналото 
неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

елекТроразпреДеление север аД, 
разпреДелиТелен оБслуЖващ 

ценТЪр ГаБрово и Горна оряховица 
увеДоМява своиТе клиенТи, че:

На 02.12.2019 г. от 09:00 до 13:00 ч. поради	извършване	на	 не-
отложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	елек-
троенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	
град	Габрово,	ул.	„Доктор	Василиади”	№	1	и	3,	ул.	„Станционна”	№	
1-9,	4-14,	ул.	„Транспортна”	№	2,	4,	8,	9,	ул.	„Брянска”		7-9,	ул.	„Д-р	
Заменхов”	2,	СМК,	Гаражи	Община	Габрово,	ДВСК,	„Пътстрой”,	„Веда	
Консулт”,	„Тобо	Проект”,	магазин	„Лидл”	на	ул.	„Васил	Неделчев”	4.

На 28.11.2019 г. от 09:00 до 13:00 ч. поради	извършване	на	 не-
отложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	елек-
троенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	
град	Габрово,	ул.	„	Доктор	Василиади”	№	1	и	3,	ул.	„Станционна”	№	
1-9,	4-14,	ул.	„Транспортна”	№	2,	4,	8,	9,	ул.	„Брянска”		7-9,	ул.	„Д-р	
Заменхов”	2,	СМК,	Гаражи	Община	Габрово,	ДВСК,	„Пътстрой”,	„Веда	
Консулт”,	„Тобо	Проект”,	магазин	„Лидл”		на	ул.	„Васил	Неделчев”	4.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габро-
во и Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудоб-
ство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

елекТроразпреДеление север аД, 
разпреДелиТелен оБслуЖващ 

ценТЪр ГаБрово и Горна оряховица 
увеДоМява своиТе клиенТи, че:

На 21.11.2019 г. от 09:00 до 14:00 ч.	 поради	 из-
вършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово,	с.	Спасовци.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 1 61 61.

	 Община	 Севлиево	 за-
почна	процедурата	за	под-
бор	 на	 кандидат-потреби-
тели	за	ползване	на	поча-
сови	мобилни	интегрирани	
здравно-социални	 услуги.	
Дейностите	 се	 извършват	
по	проект	№BG05M9OP001-
2.040-0114-C01	 „Патронаж-
на	 грижа	 за	 възрастни	
хора	и	лица	с	увреждания	
в	Oбщина	Севлиево“.
	 Необходимите	 доку-
менти	 за	 кандидатстване	
по	процедурата	са	качени	
на	интернет	страницата	на	
Община	Севлиево.	На	мяс-
то	в	Общината	можете	да	
получите	 и	 допълнителни	
разяснения	 за	 услугата.	
Приемът	на	документи	ще	
продължи	 до	 29	 ноември	
тази	година.
	 Патронажната	 грижа	
ще	 се	 предоставя	 в	 дома	
на	потребителя	от	мобилен	
екип	специалисти	в	рамки-
те	на	до	 2	 часа	дневно	с	
продължителност	 и	 дей-
ности,	 определени	 съглас-
но	 индивидуалната	 оцен-
ка	 на	 потребителя.	 Пра-
во	 да	 кандидатстват	 за	
включване	в	услугата	имат	
гражданите,	 които	 отгова-
рят	 на	 няколко	 изисква-
ния.	 На	 първо	 място	 те	
трябва	 да	 са	 пълнолетни	
лица	с	различни	по	тежест	
увреждания,	 посочени	 в	
експертните	 решения	 на	
ТЕЛК,	които	пречат	на	са-
мостоятелния	им	начин	на	
живот.	 Тези	 лица	 трябва	
да	се	нуждаят	от	наблюде-
ние	 на	 физиологични	 по-

казатели,	 извършване	 на	
медицински	 манипулации,	
назначени	 от	 лекар	 в	 до-
машна	среда.
	 По	 проекта	 могат	 да	
кандидатстват	 и	 хора	 без	
експертно	 решение	 от	
ТЕЛК,	 които	 са	 на	 въз-
раст	 над	 65	 години	 и	 ня-
мат	 близки	 с	 постоянен	
или	 настоящ	 адрес	 на	
територията	 на	 община	
Севлиево.	 Предвидена	 е	
и	 подкрепа	 за	 самотно	
живеещите,	 които	 не	 мо-
гат	 да	 се	 справят	 сами	
в	 ежедневието	 си,	 а	 се	
нуждаят	от	медицинско	на-
блюдение	и	подпомагане	в	
ежедневните	им	дейности.	
	 По	 проекта	 могат	 да	
кандидатстват	 и	 хора	 с	
различни	 хронични	 забо-
лявания,	 изискващи	 кон-
трол	 на	 физиологичните	
показатели,	 медицински	
манипулации,	психологиче-
ска	 помощ	 и	 подкрепа	 в	
извършване	 на	 ежеднев-
ни	 дейности.	 От	 патро-
нажните	 грижи	 ще	 могат	
да	 се	 възползват	 и	 лица,	
претърпели	 оперативна	
интервенция	 или	 хоспита-
лизация,	 нуждаещи	 се	 от	
краткосрочно	 наблюдение	
и	здравни	грижи.
	 Предвидено	е	интегри-
раната	 мобилна	 здравнo-
социалнa	 услуга	 „Патро-
нажна	 грижа“	 да	 бъде	
предоставяна	 на	 137	 лица	
за	срок	от	 12	месеца.	Ус-
лугата	 е	 безплатна	 за	 по-
требителите	и	стартира	от	
1	януари	2020	г.

Оáщинà Севлиево приемà 
зàявления зà моáилнà почàñовà 
пàтронàжнà ãрижà зà възрàñтни 
хорà и лицà ñ уврежäàния

 ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 	 „Създаването	 на	 ин-
вазивната	 кардиология	
в	 Габрово	 няма	 подобен	
аналог	 в	 здравеопазване-
то	на	България.	
	 То	 е	 типичен	 пример	
за	 сътрудничеството	 меж-
ду	 една	 болница,	 която	
е	 търговско	 дружество,	
между	 един	 партньорски	
град	 като	 Аалст	 и	 учас-
тие	 на	 неправителствени	
организации.	 Това	 е	 едно	
изключително	 смело	 на-
чинание”,	 каза	 вчера	 д-р	
Нели	 Савчева,	 директор	
на	 МБАЛ	 „Д-р	 Тота	 Вен-

кова”	 в	 Габрово,	 	 при	 от-
празнуването	 на	 	 10	 го-
дини	 от	 създаването	 на	
Инвазивната	 кардиология	
в	габровската	болница.
	 Обединени	 от	 общата	
кауза	 за	 спасяването	 на	
човешкия	 живот,	 усилия-
та	 на	 екипите	 на	 МБАЛ	
„Д-р	Тота	 Венкова”,	 O.L.V.	
Clynic,	 Националната	 кар-
диологична	болница	в	Со-
фия,	фондация	„Марсел	де	
Бископ”	 и	 клуб	 „Приятели	
на	Белгия”	доведоха	до	ре-
ализацията	 на	 проекта	 за	
създаване	 на	 инвазивна	
кардиология	в	Габрово.
	 	 	 „В	 този	 ден	 не	 бива	

да	 пропускаме	 заслугата	
на	 д-р	 Божидар	 Парал-
чев	 и	 г-н	 Бренд,	 които	 в	
изключително	 добро	 съ-
трудничество	 направиха	
нещо,	 което	 досега	 не	 бе	
правено.	 Да,	 вече	 много	
болници	 имат	 инвазивни	
кардиологии,	 но	 по	 този	
начин	 не	 се	 е	 случвало.	
Не	 толкова	 финансовата	
подкрепа	на	ОЛВ	клиника,	
колкото	 ноу-хауто,	 което	
те	 ни	 предадоха,	 обуче-
нието	 на	 габровски	 ле-
кари,	 което	 продължава	
вече	10	години,	е	важното.	
Шест	от	нашите	кардиоло-
зи,	 включително	 и	 двама	
от	 младите,	 са	 били	 на	
обучение	 в	 белгийската	
клиника.	
	 Затова	 продължаваме	
да	 поддържаме	 изклю-
чително	 високо	 ниво	 на	
инвазивната	 кардиология.	
Има	 колеги,	 които	 рабо-
тят	 тук	 от	 самото	 начало.	
С	 първите	 процедури	 тук	
започна	 проф.	 Хендрикс,	
който	 и	 сега	 е	 сред	 нас.	
Всяка	 година	 той	 ни	 учи	
на	 нови	 неща,	 някои	 за	
пръв	път	се	правят	в	бол-
ница,	различна	от	универ-
ситетските.
		 Голям	 принос	 за	 раз-
витието	 на	 инвазивната	
кардиология	 имат	 д-р	 До-
ганов,	 д-р	 Гергански,	 д-р	
Стоянов,	 който	 въпреки	
трудностите	 не	 се	 отказа	
нито	 за	 миг.	 Инвазивната	
кардиология	 е	 екипна	 ра-
бота.	

	 Много	 хора,	 включи-
телно	 и	 млади,	 са	 спасе-
ни	 през	 тези	 години,	 за	
някои	от	тях,	ако	не	беше	
инвазивната	 кардиология,	
щеше	да	е	край	на	живота	
им”,	 каза	 още	 д-р	 Нели	
Савчева.
	 На	 тържеството	 при-
състваха	 лекари	 и	 меди-
цински	сестри	от	ОЛВ	кли-
ника,	които	са	на	поредно	
работно	 посещение	 в	 га-
бровската	 болница,	 заед-
но	 с	 д-р	 Етиен	 Фонтейн	
-	голям	приятел	и	двигател	
на	 партньорството	 между	
двете	болници.	

	 Професор	Хендрикс	от	
клиниката	в	Аалст,	Белгия,	
допълни:	 „През	 2009	 годи-
на	 хората	 от	 габровската	
болница	 са	 осъзнали,	 че	
здравето	 и	 кардиологията	
са	жизненоважни	и	реша-
ват	 да	 променят	 ситуаци-
ята.	 Те	 предприемат	 една	
важна	 стъпка	 за	 създа-
ване	 на	 лаборатория	 за	
диагностициране	 и	 интер-
венция.	
	 Сега	виждаме,	че	това	
е	било	едно	успешно	начи-
нание”.
	 Началникът	 на	 отделе-
нието	 по	 кардиология	 д-р	

Мирослав	 Стоянов	 споде-
ли,	 че	 процедурите	 в	 ин-
вазивната	 кардиология	 са	
все	 по-често	 търсени	 и	
използвани.	 Тази	 година	
очакваният	 брой	 пациенти	
е	938.	
	 Около	 110	 миокардни	
инфаркта	преминават	през	
отделението	за	година.	На-
блюдава	 се	 увеличаване	
броя	 на	 терапевтичните	
процедури	 спрямо	 диаг-
ностичните.	 47	 процента	
от	 пациентите,	 които	 пре-
минават	през	инвазивната	
кардиология,	 са	 с	 напра-
вена	процедура.

Инвàзивнàтà кàрäиолоãия ñпàñявà мноãо човешки животи
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515 ноември 2019 г. недвижими имоти - продава, купува, наема; автопазар; превози; билети

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
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
2-ст., Голо бърдо, етаж 8/11, 62 м2, южен, за ремонт          22 500 eu
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, PVC, ТЕЦ 62 000 лв
3-ст., Баждар, етаж 3/4, част. ремонт, PVC 79 950 лв
3-ст., Сирмани, 1/4, за освежителен ремонт, PVC, локално парно 62 000 лв
3-ст., Болница, етаж 3/5, 94 м2, тухлен, гараж, таванска          34 900 eu
3-ст., център, ново стр., 111м2, ет. 5, ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3-ст., Варовник, за ремонт, 80 м2, ет.1, над гаражи, гараж 28м2  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, газ+гараж+1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел, PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94м2, ет.1, PVC, за освеж. ремонт, кухня+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, възможност за газ 65 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 26 500 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр., двор 570 м2 79 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Мичковец, 200 м2 РЗП, двор 1000 5м2 45 000 eu
Беломъжи, 130 м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 54 5м2 44 900 eu
Богданчовци, 1-ет., 36 м2 ЗП, 452 м2 двор 17 200 лв
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 39 900 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чардак, 700м2 двор 18 000 лв
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, дворq 1400 м2 40 000 лв
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 62 995 eu
Иглика, 136 м2 РЗП, стопански постройки, двор 691 м2 27 425 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
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34 900 eu

Гостилица, 2-ет., 180 м2 РЗП, плевня изцяло от камък, двор 750м2 39500 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2           12 200 лв
Лесичарка, 2 ет. 100 м2 ЗП, двор 2432 м2                           50 000 eu
Малини, 2-ет., 50 м2 ЗП, плевня, къща 70 м2 ЗП двор 1450 м2 8 000 лв
Свинарски дол, стара с чардак - 104 м2, плевня, двор 12 000 лв
Сейковци, 250м2 ЗП, 2 къщи, стари, ч.реставрирани,двор 1500м2 43 000 лв
Стойчевци, монолитна с чардак, двор 2540 м2, ток, вода, бунгало 36 500 eu
Харачери, стара, с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 33 000 лв
Читаковци, 250 м2 ЗП, стара основно реставрирана, сондаж за вода, нов 
покрив и дограма, двор 2200 м2 45 000 лв
ПРОДАВА - ВИЛИ

Лесичарка, 2-етажна, 57 м2, гараж, двор 580 м2 36 000 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, произв. и складова 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

БИЗНЕС ИМОТИ
Произв. сграда 105 м2, отстъпено право на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Произв. база сгради 4229 м2, 18725 терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж-1056м2РЗП, УПИ4455м2, за хотел и басейн 399000 лв
Идеален център, нощен клуб 80 м2 33 000 eu
СИЗ, фабрика кожи РЗП 800м2, 2880 терен, канал, до трафопост 215000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 1500 м2 РЗП 193 800 eu
Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
� АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
� ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ УСЛУГАТА „ЕКСКЛУЗИВЕН 
АГЕНТ НА КУПУВАЧА“
� СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ДОВЕРИТЕЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ПАКЕТ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИ-
ЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ
� БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
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проДава разни
капани оТ МИШКА до 
ЯЗОВЕЦ се предлагат на 
тел. 066/803-890. [11, 10]
изГоДно лиМоно-
ви и ДАФИНОВИ расте-
ния се продават на тел. 
0885/337-531, 066/86-00-
32. [15, 13]
каМина с водна риза 
изгодно се продава на тел. 
0887/57-90-36. [20, 8]
коТел - чугунен, чеш-
ки, VIADRUS U2, за 550 
лева се продава на тел. 
0876/90-87-67. [11, 5]
каМина с водна риза 
ELDOM, 23 кВт, на твърдо 
гориво, на два сезона, се 
продава на тел. 0894/050-
430 [20, 6]
чуГунена каМина за 
една стая за 180 лв. се 
продава на тел. 0878/715-
707. [5, 3]
канТар - 200 кг, цис-
терна, нафта - 700 ли-
тра, хладилни витрини - 3 
бр., се продават на тел. 
0879/01-91-91. [3, 2]

купува разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
акорДеони се купуват 
на тел. 0877/407-450. 
[13, 8]

купува 
МаТериали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

иМоТи проДава
ДвуеТаЖна Масивна 
къща с алуминиева до-
грама в село Новаковци 
за 38 500 евро се прода-
ва на тел. 0886/33-14-15. 
[22, 14]
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, 14]
парцел в село Мрахори 
- 800 кв. м, се продава на 
тел. 0878/370-640. [24, 
13]
кЪща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
165 кв. м, за 99 999 
лева се продава на тел. 
0888/450-180 [11, 11]
апарТаМенТ на призе-
мен етаж от кооперация в 
кв. Баждар - 30 кв. м, се 
продава на тел. 0897/922-
059. [11, 8]
парцели - 2 бр., УПИ, 
1820 кв. м, равно, се про-
дават на тел. 0898/362-
754. [11, 8]
апарТаМенТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 11]
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, 7]
кЪща в кв. Златари, цена: 
35 000 лв., се продава на 
тел. 0876/956-027. [11, 7]
ДвусТаен апарТаМенТ 
в кв. Кряковци - обзаве-
ден, се продава на тел. 
0898/424-926. [11, 5]
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, 5]
кЪща с 1500 кв. м двор-
но място, асми, геран и 
сайван в село Костен-
ковци се продава на тел. 
0878/863-875. [11, 6]
парцел До „Техномар-
кет“ - 3 дка, за 18 000 
лв. се продава на тел. 
0892/484-602. [17, 3]
апарТаМенТ - ново стро-
ителство, кв. Тлъчници, за 
50 000 лв. се продава на 
тел. 0886/457-295. [11, 3]
кЪща Близо до Габрово, 
на 6 км от центъра, се 
продава на тел. 0897/569-
027. [11, 4]
кЪща „кайлЪка“, навес 
продава тел. 0879/01-91-
91. [3, 2]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава на 
тел. 0885/733-225. [11, 2]
Дворно МясТо с масив-
на постройка, с ток, в кв. 
Недевци по споразумение 
продава тел. 0896/38-54-
15. [2, 2]
апарТаМенТ - 100 кв. м, 
център, тристаен, обзаве-
ден, 78 000 лв. (възможен 
коментар), се продава на 
тел. 0894/097-285. [3, 2]
апарТаМенТи в Габрово 
и Трявна - обзаведени, 
център, се продават на 
тел. 0897/556-676. [11, 1]
апарТаМенТ се продава 
на тел. 0899/44-01-77. [2, 
1]
кЪща се продава на тел. 
0899/44-01-77. [2, 1]
МноГосТаен апарТа-
МенТ се продава на тел. 

0888/813-710. [7, 1]

иМоТи купува
евТина кЪща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуваМ кЪща, апарта-
мент, гараж и др. на дъл-
госрочен лизинг. Справки 
на тел. 0899/143-163 [18, 
5]

иМоТи Дава поД наеМ
Топ ценТЪр, 50 кв. м, за 
магазин, офис под наем 
- тел. 0878/370-640. [24, 
13]
апарТаМенТ в кв. Па-
лаузово, „Болшевик“, се 
дава под наем на тел. 
0878/474-879. [22, 13]
иц, Два магазина, дого-
варяне, под наем - тел. 
0888/378-193. [11, 9]
ДвусТаен апарТаМенТ 
на Еса се дава под наем 
на тел. 0899/07-03-04. 
[11, 7]
апарТаМенТ в центъра - 
необзаведен, се дава под 
наем или продава на тел. 
0887/621-998. [6, 6]
ГараЖ на ул. „Варовник“ 
се дава под наем на тел. 
0885/642-502. [8, 4]
апарТаМенТ - обзаве-
ден, в квартал Крушата 
се дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 5]
ТрисТаен апарТаМенТ 
- тухлен, необзаведен, 
се дава под наем на тел. 
0887/621-225. [13, 4]
поМещение оТ 100 кв. 
м се дава под наем на 
тел. 0879/80-80-12. [11, 
4]
апарТаМенТ в центъра 
се дава под наем на тел. 
0899/947-133. [11, 4]

оБоруДван офис в цен-
трална част - 20 кв. м, 
се дава под наем на тел. 
0888/538-074. [11, 4]
ДвусТаен апарТаМенТ 
се дава под наем на тел. 
0879/085-844. [3, 2]
слаДкарница  се 
дава под наем на тел. 
0895/051-205. [4, 4]
апарТаМенТ се дава под 
наем на тел. 0885/642-
467, 066/86-59-43. [2, 2]
кварТира се дава на тел. 
0889/363-365. [4, 3]
ТрисТаен апарТаМенТ, 
обзаведен, саниран, в 
центъра се дава под наем 
на тел. 0898/480-821. [5, 
1]
апарТаМенТ в идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0876/999-121. [5, 
1]
луксозно оБзавеДено 
студио в новопостроена 
сграда в широк център 
се дава под наем. Наем: 
250 лв. Справки на тел. 
0876/799-855. [5, 1]
поМещение - 80 кв. м, в 
района на Еса се дава под 
наем на тел. 0889/848-
474. [3, 1]

зеМи
зеМеДелски зеМи в 
Кметовци и около Габро-
во, може и идеални час-
ти, се купуват на тел. 
0886/33-14-15. [22, 13]
зеМеДелски зеМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 1]

Гори проДава
иГлолисТна Гора - 4 
дка, 171001 - с. Гръбле-
вци, се продава на тел. 
0889/84-84-74. [3, 1]

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

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

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

проДава авТоМоБили

Mazda 3, 1.6, HdI, 
2009 г., дизел, мощ-
ност 109 к. с., ев-
ростандарт - евро 4, 
хечбек, цвят мета-
лик, се продава на 
тел. 0885/762-000. 
[33, 30]

RENaULT SCENIC, в 
оТлично сЪсТоя-
ние, цена по ДоГо-
варяне, се продава 
на тел. 0889/981-103. 
[20, 15]

фолксваГен поло, 1,4 

TDI, 2005 г.,за 4200 лв. се 
продава на тел.0885/52-93-
43. [3, 3]
опел векТра, 1.6, i, газ-
бензин, за 1000 лв. се про-
дава на тел. 0878/83-89-
21. [3, 2]
МазДа 323, 1.6, бензин, 
комби, 1987 г., се прода-
ва на тел. 0897/417-843. 
[2, 2]
рено МеГан, с газова 
уредба, се продава на тел. 
0887/480-652. [2, 1]

ваз, Москвич
лаДа 2105 се продава на 
тел. 066/82-00-75. [5, 4]

МикроБуси, каМиони
ГранД виТара HDI - 2002 
г., дълга база, цена: 5000 
лв. - 0892/303-232. [9, 8]

авТоМоБили купува
коли, Бусове, камиони, 
трактори, ремаркета (може 

и дефектирали) от място на 
най-високи цени се изкупу-
ват на тел. 0897/429-374.

авТочасТи/МаГазини
изкупуваМ авТокаТали-
заТори - тел. 0999/009-
008.
нови акуМулаТори 
- най-ниски цени - тел. 
0999/009-008.
нови заДни барабани и 
комплект накладки за Рено, 
Дачия за 100 лв. се прода-
ват на тел. 0898/95-16-16. 
[2, 1]

авТоуслуГи
авТоТенекеДЖийски 
и автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитивно, 
атрактивни цени. тел. 821 
566, 0888 321 692.
кЪрпеЖ на автомобили - 
тел. 0882/407-493. [15, 2]
авТосервиз - тел. 
0882/407-493. [15, 2]

авТоМорГи
ника ауТо изкупува всяка-
къв вид МПС на най-добри 
цени. Предлага сервизна 
дейност и денонощна пътна 
помощ. Тел. 066/886-677, 
0899/886-424.

авТоМоБили
поД наеМ

„VaIKaR RENTaCaR“ 
авТоМоБили поД 
наеМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

авТоМоБили поД наем - 
0878/929-080. [14, 4]

скрап, сТари
авТоМоБили
фирМа „вайкар“ изкупу-
ва стари и нови, излезли 
от употреба и катастрофи-
рали автобуси и микробуси 
- 0999/009-008.
коли за скрап на добри 

цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 9]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 19]
изкупува всякакви бра-
кувани МПС - 0899/937-
991 [14, 6]
коли за скрап на изгодни 
цени се изкупуват на тел. 
0877/738-637. [22, 8]

ГуМи
ГуМи - 4 бр., 155/70-
13, се продава на тел. 
0884/139-268. [11, 3]

МоТори/велосипеДи

изкупуваМ сТари 
и сЪвреМенни, за-
паДни и социалис-
Тически МоТопеДи 
и МоТоциклеТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с липси - 
0999/009-008.

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.
услуГи сЪс самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154. [23, 
13]
ТранспорТ - 0.45 лв./
км - тел. 0894/00-40-45. 
[24, 9]
ТранспорТ сЪс са-
мосвал - 3.5 тона - тел. 
0876/522-774. [20, 5]
ТранспорТни услуГи - 
тел. 0882/407-493. [15, 
2]
ТранспорТ с ГАЗ-53 - 
самосвал - 0899/072-
605. [11, 3]

БилеТи, 
пЪТувания
авТоБусни, саМолеТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

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.

Дава заеМ
креДиТ - тел. 0897/219-833. [22, 22]
БЪрз креДиТ - тел. 0885/580-201. [11, 8]
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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, почист-
ва за сметка на матери-
алите - 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, 11]
реМонТ на покриви, са-
ниране, дренаж, изолации 
- тел. 0888/020-187. [23, 
20]
услуГи с багер се из-
вършват на тел. 0897/430-
228. [22, 19]
реМонТ на покриви, те-
некеджийство, топло- и 
хидроизолации извършва 
тел. 0888/863-001. [22, 
14]
качесТвен реМонТ на 
стари покриви. ПОДМЯНА 
на улуци. Варови мазилки. 
Тел. 0876/416-716. [14, 
12]
кЪрТя БеТон, камък - 

тел. 0888/544-438. [12, 5]
БриГаДа извЪршва ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, шпаклов-
ки, бои и тенекеджийски 
услуги, дренаж и др. - тел. 
0899/63-88-75. [18, 8]
оБрЪщане и подмазва-
не на прозорци - тел. 
0876/130-317. [11, 4]
хиДроизолация, сани-
ране, измазване на ко-
мини и капаци, покриви, 
бетони - 0886/76-24-34. 
[10, 3]

вЪТрешен реМонТ
паркеТ, ДЮшеМе - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
паркеТ, ДЮшеМе, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
шпакловка, БояДисва-
не - тел. 0895/38-66-50.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 18]
вЪТрешни реМонТи, 
гипсокартон, боядисване 
и др. - тел. 0897/390-194. 
[23, 20]
вЪТрешни реМонТи, 
гипсокартон, шпаклов-
ка, боя - справки на тел. 
0899/874-974. [22, 17]
професионален Мон-
ТаЖ на ламинат, бала-
тум, замазки, боядисване, 
тапети - 0897/978-762, 
0877/015-031. [27, 9]
МонТаЖ на гипсокартон, 
шпакловка и боя. Бързина 
от нас, изборът от вас. 
Тел. 0895/72-86-68. [14, 
4]
шпакловка, окачен та-
ван, гипсокартон, фаянс и 
теракота, изолация, лами-
нат, подмазване на догра-

ма - тел. 0876/130-317. 
[11, 4]
вЪТрешни реМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
2]
пЪлен реМонТ на апар-
таменти - тел. 0988/863-
607. [2, 2]
шпакловка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333. 
[31, 2]

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, 14]

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, 10]

ел. инсТалации,
реМонТи
ел. реМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 21]
ДреБни елекТроуслу-
Ги по домовете извършва 
тел. 0899/145-802. [33, 
17]
ел. услуГи - тел. 
0877/85-17-88. [20, 2]
ел. инсТалации - тел. 

0877/36-78-52. [20, 2]

коМини
професионално по-
чисТване на комини - от-
горе 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 - тел. 
0876/130-317. [11, 4]

ДоГраМа

н и ко консТрукции 
ооД произвеЖДа и 
МонТира прозоре-
чни сисТеМи REHaU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[18, 5]

aL и PVC дограма, бо-
нус комарници - тел. 
0893/206-746. [22, 14]
aL и PVC дограма, из-
граждане на тераси, щори. 
Отстъпка - 10% до края на 
ноември. Тел. 0876/130-
317. [11, 5]

реМонТ на
елекТроуреДи 
и елекТроника
реМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313.
реМонТ на печки, пе-

рални, миялни, бойлери, 
хладилници по домовете 
- тел. 0887/53-50-88. [22, 
22]
реМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 9]
реМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 4]
реМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]

реМонТ на
Телефони, ТаБлеТи
реМонТ на всички мар-
ки смартфони и таблети - 
тел. 0894/25-77-28. [6, 4]

ГраДини, Басейни

ланДшафТен Ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на двор-
ни места, озеленява-
не, водопадни и ез-
ерни форми, скални 
кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

почисТване
почисТване оТ А до Я - 
тел. 0876/62-26-17. [12, 
5]

косене
косене, касТрене, по-

чистване - тел. 0894/602-
701. [16, 8]

хиДроизолации на 
сТени 
и покриви
хиДроизолация, поД-
порни стени, покриви - 
тел. 0886/762-434. [23, 
20]

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 дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
Мелене и изцеждане на 
ябълки - справки на тел. 
0878/716-858. [11, 11]
поправяМ ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/20-509. 
[25, 14]
рязане, касТрене на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [16, 8]
заварЪчни услуГи - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
5]
реМонТ вик и ел. уре-
ди - тел. 0887/66-38-41. 
[11, 5]
израБоТка на железни 
конструкции, ел. инстала-
ции, чистене на градини, 
мази и дворове и други 
услуги. Цена по споразу-
мение. Тел. 0898/820-845, 
0899/03-72-84. [12, 5]

невалиДни 
ДокуМенТи
зк „лев Инс“ АД обя-
в я в а  1 4 - 0 3 30917 , 
9 8 0 1 1 3 0 1 0 1 5 , 
91041400702 за невалид-
ни. [1, 1]

раБоТа преДлаГа
фаянсаДЖии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
сТроиТелна БриГаДа 
набира персонал. Справки 
на 0895/424-308. [22, 19]
МаГазин за хранител-
ни стоки търси да назна-
чи продавач-консултант. 
Справки на 0897/954-247, 
0879/482-551. [22, 16]
фирМа „БрайТ“ търси 
работници за щампа, може 
и пенсионери. Справки на 
0878/222-194. [12, 12]
фирМа в Севлиево тър-
си майстор на закуски и 
баничар - 0893/648-113. 

[10, 5]
сервиТьорка - добро за-
плащане, се търси на тел. 
0899/651-549, 0895/672-
652. [12, 5]
фирМа ТЪрси монтажник 
на гаражни врати. Справ-
ки на тел. 0888/255-318. 
[11, 5]
ТаксиМеТрови шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 5]
фирМа ТЪрси майстор 
хлебар. Дневна смяна. 
Справки на тел. 0885/069-
027. [8, 8]
фирМа ТЪрси да назначи 
работник с ТЕЛК. Справ-
ки на тел. 0879/09-01-06. 
[11, 4]
ТЪрся МЪЖ за работа в 
селскостопански ферми в 
Англия. Телефон за кон-
такт: 0988/853-723. [5, 5]
лиМк ооД търси да на-
значи заварчик. Справки 
на тел. 06717/2333. [11, 
5]

Жена за малък храните-
лен магазин се търси на 
тел. 0897/633-045. [3, 3]
„поДеМ ГаБрово“ ЕООД 
търси общ работник - тел. 
0884/854-354. [5, 5]
раБоТник кухня - за-
готовки, се търси на тел. 
0885/06-90-27. [5, 4]

ТранспорТна фирМа 
наБира шофьори 
на ГонДоли с каТе-
Гория „с+е“. Справки 
на тел. 0887/818-462, 
0889/717-497. [16, 4]

ресТоранТ ТЪрси готвач 
и сервитьор/ка. Справки 
на 0899/88-98-97. [11, 2]

ТЪрся Бизнес съдруж-
ник. Участва с труд. Тел. 
0888/97-23-11. [5, 3]
МеБелна фирМа търси 
шлайфисти. Справки на 
тел. 0878/571-455. [5, 2] 

аГенция за охра-
на „супер-ГарД“ 
наБира охраниТе-
ли. Справки на тел. 
0888/60-42-51. [11, 2]

Жена за гледане на въз-
растен мъж (почасово) 
търси 0898/67-96-19. [2, 1]
ББс „БЪлГария“ ООД 
търси за постоянна ра-
бота работник с техни-
чески умения. Назначава-
не веднага. Справки на 
тел. 0898/247-826, e-mail: 
todorof@gmail.com. [5, 2]
сервиТьор/ка при до-
бро заплащане и подси-
гурено спане се търси на 
тел. 0887/671-848. [17, 1]
ТаксиМеТров шофьор  
търси 0888/413-197. [4, 1]

„Мв янТра“ АД - Габро-
во търси да назначи: зъ-
бофрезист, фрезист на 
универсална фреза, завар-
чик, оператор на лентоот-
резна машина, оператор 
на плазмено разкроеч-
на машина, шофьор/до-
кер. Информация на тел. 
066/801-306, 0885/006-
010. [6, 1]

раБоТа ТЪрси
оГняр - правоспосо-
бен, търси работа - тел. 
0894/016-229. [11, 7]
хиМик с английски 
език търси работа - тел. 
0878/919-314. [11, 2]

ГриЖа за Болни
и вЪзрасТни
ГлеДаМ Болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 3]
ГлеДаМ почасово деца 
от 2 до 7 години - тел. 
0899/118-557. [3, 2]

строителство, ремонти, изолации, услуги, косене; работа предлага/търси; лекари

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

лекари
Д-р ГеорГи ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поставя-
не на меки и твърди кон-
тактни лещи - понеделник 
до петък - от 9 до 18 ч.; 
събота и неделя - след уго-
ворка 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 ПСИХИАТРИЧ-
НИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р Марина Санкева, спе-
циалист кожни и венери-
чески болести, естетична 
дерматология, гр. Габрово, 
ул. „Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и петък 
от 10.00 до 17.00 часа. 
Записване на тел. 066/800-
140
МеДицински
МаТериали
апараТ за сънна апнея се 
продава на тел. 0893/244-
226. [4, 1]

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

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

1 9 9 2

уроци, курсове
ценТЪр за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
- ГАБРОВО, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист, мотока-
рист, машинист на път-
но-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 
Обучение с ваучер за без-
работни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 ч., 0887/361-
876.
спорТен клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с 
огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.
уроци по математика 
5-7 клас - 0888/616-856. 
[8, 7]

нощувки
нощувки -  т е л . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
нощувки в топ център - 
0876/731-419. [11, 3]
нощувки, ценТЪр - 
0878/515-080. [14, 4]
апарТаМенТ в центъ-
ра - нощувки/под наем - 
0878/515-080 [14, 4]

ЖивоТни 
проДава
овце за клане се прода-
ват на тел. 0896/544-474. 
[22, 20]
овце за отглеждане се 
продават на телефон 
0896/544-474. [22, 20]
ДЪлГокосМесТи кало-
ферски кози и женски 
ярета за разплод се про-
дават на тел. 0896/544-
474. [22, 20]
крави се продават на 
тел. 0879/472-130 [11, 
11]
крава и теле спеш-
но се продават на тел. 
0879/699-540. [5, 3]
коза и мъжки яре-
та се продават на тел. 
0897/950-337. [3, 1]

ТЪрси се ДоМ
ТЪрси се дом за женско 
кастрирано куче на 4 го-
дини. Пазила е къща. Тел. 
0899/11-85-57. [3, 2]

проДава Тор
уГнила овча тор се про-
дава на тел. 0896/544-
474. [21, 20]
уГнил оБорски тор се 
продава. Собствен транс-
порт със самосвал. Тел. 
0899/414-153. [23, 11]
ГовеЖДа Тор в чували - 
3.00 лв./бр., с транспорт 
- 0878/650-456. [22, 9]

проДава Месо
прясно овче месо - 7 
лв. за килограм, се прода-
ва на тел. 0896/544-474. 
[22, 20]

ероТика
услуГи за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 5]
ероТичен МасаЖ - тел. 
0894/277-849. [11, 2]

Вашата обява ще бъде отпечатана 
още на следващия ден, ако бъде 
подадена в редакцията на „100 
вести“ до 16.30 часа. 
 Обяви се приемат в редакцията 

до 20 часа. Можете да използвате 
специалните отстъпки за годишни обяви 
за цялата 2018 година.
 При текущите обяви всяка 11-та е 
безплатна. 

БинГо зала 
„ГаБрово“ 

ТЪрси 
крупиеТа

0896 604 999 

МоЖе и сТуДенТи 
заДочници
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проДава 
оБзавеЖДане
пералня „канДи“ - 
1500 об./мин., отлично 
състояние, се продава на 
тел. 0886/56-39-78. [4, 
4]
изГоДно! раДиаТор се 
продава на тел. 0878/70-
24-85. [5, 5]
Диван-спалня, 2 бр. 
фотьойли, 2 табуретки, 
масичка и кожена спал-
ня изгодно се продават 
на тел. 0876/77-13-37. 
[3, 3]
ДеТско леГло - комби-
нирано, се продава на 
тел. 0877/666-142. [3, 2]
спалня 144/190 и гар-
дероб-секция, стъклена 

маса се продават на тел. 
0898/388-994. [5, 2]

проДава Машини
резачка за дърва - цена: 
280 лв., се продава на 
тел. 0899/072-605. [5, 3]

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, 
3]
циМенТови коло-
ве се продават на тел. 
0888/39-00-82. [11, 2]

продава, купува разни; отопление

066/810-410

 

Mc
Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 

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

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

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

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

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!

Отопление нà пелети ñ ценà и кàчеñтво áез àлтернàтивà
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. 

Сàмо клиентите, зàкупили проäукт 
нà “Голäън фàйър” от ИК „Колонел”,  
получàвàт ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñтàнàлите при нужäà от 
ãàрàнционен ñервиз тряáвà äà нàпрàвят 
зàявкà нà телефоните нà äоñтàвчикà. БЕЗПЛАтЕН ПУСК

оТопление
ДЪрва за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-172.
„пехливанов“ - пресяти въ-
глища донбас, брикети, дърва. 
Ниски цени, безплатен транс-
порт - 066/805-642, 0897/892-
903.

нацепени ДЪрва - 80 лв. 
Безплатен транспорт. Незабав-
на доставка. Тел. 0895/252-
686.
нацепени, нарязани дърва 
- 80 лева, незабавна доставка, 
се продават на тел. 0884/709-
093
ДЪБови за огрев - нацепени, 
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 - нарязани и 
нацепени. Безплатен транспорт. 
Тел. 0877/191-102.
ДЪрва за огрев - нарязани и 

нацепени, се продават на тел. 
0876/437-140.
нарязани и нацепени дърва - 
бърза доставка, се продават на 
тел. 0877/108-825.
нарязани и нацепени букови 
и дъбови дърва се продават на 
тел. 0876/839-779.
„МГ-лес“ проДава дър-
ва за огрев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
сухи и сурови нацепени дърва 
- 80 лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
ДЪрва за печки, котли, камини 
се продават на тел. 0879/988-
131.
“велев-сТрой-реМонТ“ ооД 
продава въглища, екобрикети, 

пелети и брикети - 0897/922-
481.

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

проМоция! ДЪБови изрезки 
- 40 лв./куб. м. Тел. 0899/137-
896. [27, 26]
салкЪМ - метров, 65 лв./
куб., нарязан и нацепен - 73 
лв./куб., се продава на тел. 
0896/735-859. [24, 10]
ДЪрва за огрев, метрови - 75 
лв./куб. м, нарязани - 85 лв./
куб. м, се продават на тел. 
0896/741-763. [24, 10]
ДЪрва за огрев - наряза-
ни, 80 лв./куб. м, с включен 
транспорт, се продават на тел. 

0879/562-733. [24, 10]
нарязани и НАЦЕПЕНИ дърва 
за огрев - 80 лв./куб. м, се 
продават на тел. 0897/765-
901. [24, 10]
ДЪрва за огрев - 60 лева, на-
рязани и нацепени, се продават 
на тел.  0899/122-406 [11, 10]
ДЪрва за огрев - нарязани и 
нацепени, разпалки в чували 
- 5 лв./брой, сухи дърва в чу-
вали - 5 лв./брой, се продават 
на тел. 0896/807-688. [16, 15]
пелеТи се продават на тел. 
0888/818-756. [11, 6]
реЖа МеТрови дърва - тел. 
0894/363-580 - Иванов. [11, 8]
реЖа ДЪрва - тел. 0899/278-
396. [12, 6]

5 куБика сухи дърва - 80 лв., 
се продават на тел. 0899/943-
105. [5, 4]
„Балкан пелеТс“ продава 
пелети. Гарантирано качество! 
Тел. 0877/27-26-21. [22, 5]
реЖа ДЪрва - тел. 0884/84-
82-41. [3, 2]
изГоДна проДаЖБа и дос-
тавка на троянски букови пеле-
ти - тел. 0886/320-155. [11, 3]

Регионалният всекидневник 
„100 ВеСтИ“ 

излиза всеки ден без събота и неделя.

аНгЕл аНгЕлоВ
	 От	 дълго	 време	 град-
ският	часовник	на	площад	
„Възраждане“	 в	 Габрово	
по	неизвестни	за	мен	при-
чини	не	работи.	И	кога	ще	
проработи	 отново	 и	 дали	
въобще	 ще	 проработи,	 не	
ми	е	известно.
	 Градският	 часовник	 на	
площад	 „1	 май	 1876	 г.“	 е	
монтиран	 на	 каменната	
кула	 в	 1835	 година.	Меха-
низмите	 на	 часовника	 са	
изковани	ръчно	от	габров-
ския	 майстор	 железар	
Иван	 Сахатчиев	 с	 помо-

щта	на	един	железен	чук	и	
наковалня.	 Задвижването	
му	 става	 с	 два	 каменни	
топуза	от	по	30	килограма,	
вързани	 с	 телено	 въже,	
и	 се	 издигат	 всеки	 ден	
на	определена	височина	с	
помощта	на	ръчна	дървена	
макара.	 Дълги	 години	 за	
часовника	 се	 грижи	 габ-
ровецът	 Захари	 Георгиев,	
а	 след	 него	 за	 часовника	
се	грижат	негови	потомци.	
И	 този	 часовник	 вече	 186	
години,	без	да	спира,	про-
дължава	 да	 отмерва	 вре-
мето	на	габровци.

	 А	 градският	 часовник	
на	площад	„Възраждане“	е	
изработен	през	70-те	годи-
ни	на	миналия	век	в	маши-
ностроителния	 завод	 „По-
дем“	в	Габрово	на	модерни	
машини.	 Конструиран	 и	
изработен	 от	 специалисти	
с	висше	образование.	Зад-
вижва	 се	 не	 с	 каменни	
топузи,	а	с	електричество.	
И	не	върви?!
	 Питам	 отговорниците	
от	Община	Габрово	за	ча-
совника	на	Кулата	на	Об-
щината,	 кога	 този	 часов-
ник	ще	проработи	отново?

Грàäñкият чàñовник нà пл. „Възрàжäàне” 
в Гàáрово ще прорàáоти ли отново?

адрес „100 вести“



815 ноември 2019 г.

	 Второто	 издание	 на	
Кинотека	 в	 Габрово	 ще	
се	състои	от	20	до	24	но-
ември	2019	г.	в	зала	„Въз-
раждане“.
	 В	 рамките	 на	 проекта	
ще	бъдат	представени	пет	
продукции	на	съвременно-
то	полско	кино.	
	 Тазгодишното	му	изда-
ние	 отново	 впечатлява	 с	
жанрово	многообразие.	
	 Фестивалът	 ще	 бъде	
открит	 със	 сагата	 „Иконо-
мът“,	 лауреат	 на	 „Сребър-
ни	 лъвове“	 от	 Фестивала	
на	полското	кино	в	Гдиня,	
която	 разказва	 за	 слож-
ната	 съдба	 на	 три	 нации,	
обитаващи	 бившата	 пол-
ско-германска	 граница	 в	
Северна	 Кашубия	 в	 пери-
ода	1900-1945	година.	
	 Хорърът	 „Върколак“	
отвежда	 в	 годините	 след	
войната	 и	 разказва	 за	
деца,	 бивши	 концлагерис-
ти,	принудени	да	оцеляват	
в	 обсаден	 от	 подивелите	
лагерни	 кучета	 изоставен	

дворец	в	гората.	
	 Историческият	 филм	
„Кръвта	 на	 бога“	 ще	 за-
познае	 зрителите	 с	 рица-
ря	 Вилиброрд	 и	 неговия	
спътник	 и	 тяхната	 обща	
цел	 –	 да	 намерят	 и	 по-
кръстят	 езическо	 селище,	
скрито	 в	 планината,	 като	
това	е	единственият	начин	
да	го	предпазят	от	унищо-
жение. 
	 П ъ л н о м е т р аж н а т а	
анимация	 „Още	 един	 ден	
живот“	 е	 екранизация	 на	
едноименната	книга	на	Ри-
шард	 Капушчински	 за	 об-
хванатата	от	война	и	хаос	
Ангола.
	 Във	 връзка	 с	 80-го-
дишнината	 от	 избухване-
то	 на	 Втората	 световна	
война	 в	 Габрово	 ще	 бъде	
представен	 филмът	 „303	
ескадрила“,	 разказващ	 за	
полските	 пилоти,	 част	 от	
военновъздушните	 сили	
на	 Великобритания,	 взели	
участие	 в	 Битката	 за	 Ан-
глия.

Всички прожекции 
са с начален час 
18.00

	 Билети	–	на	касата	на	
зала	„Възраждане“	в	дните	
на	 фестивала	 час	 преди	
началото.	Цена:	3	лева.

 програмата 

по дни:
 20 ноември, сряда
	 „Икономът“	–	реж.	Фи-
лип	Байон	(2018,	113’)
	 Награди:	 2018,	 Гдиня	
(Фестивал	 на	 полското	
игрално	 кино)	 –	 Сребър-
ни	лъвове;	награди	за	му-
зика;	 за	 грим;	 за	 главна	

мъжка	 роля	 -	Адам	 Воро-
нович;	2018,	Торун	(Mежду-
народен	филмов	фестивал	
„Tofifest“)	 -	 „Златен	 ангел“	
в	конкурса	за	полски	фил-
ми	„From	Poland“.
 21 ноември, четвър-
тък 
	 „Върколак“	 –	 реж.	 Ад-

риан	Панек	(2018,	88’)
	 Награди:	 2018,	 Гдиня	
(Фестивал	 на	 полското	
игрално	 кино)	 -	 награ-
да	 за	 режисура;	 награ-
да	 за	 музика;	 2018,	Талин	
(Black	 Nights	 Film	 Festival)	
-	 награда	 на	 екуменич-
ното	 жури	 и	 награда	 на	
публиката;	 2019,	 Краков	
(Mеждународен	 фестивал	
на	независимото	кино	„Off	
Camera“)	-	награда	на	мла-
дежкото	жури;	2019,	Брюк-
сел	 (Brussels	 International	
Fantastic	 Film	 Festival)	
-	 Orbit	 Award;	 2019,	 Ати-
на	 (Horrorant	 Film	 Festival	
„Fright	 Nights“)	 -	 награда	
за	 режисура;	 2019,	 Пор-
то	 Алегре	 (Mеждународен	
фестивал	 на	 фантастични-
те	 филми	 „Fantaspoa“)	 и	
2019	–	Рим	 (Fanta	Festival)	
-	 награда	 за	 най-добър	
филм.
 22 ноември, петък
	 „Кръвта	на	бога“	–	реж.	
Бартош	 Конопка	 (2018,	
100’)

	 Награди:	 2018,	 Гдиня	
(Фестивал	на	полското	иг-
рално	 кино)	 -	 награда	 за	
операторско	майсторство.
 23 ноември, събота
	 „Още	 един	 ден	живот“	
–	реж.	Раул	де	ла	Фуенте	
и	Дамян	Ненов	(2018,	85’),	
цветен,	 пълнометражен,	
анимационен.	 Павел	 Па-
чесни,	 Якуб	 Камиенски,	 с	
гласа	 на	 Кери	Шейл	 като	
Ришард	Капушчински.
	 Награди:	 Европейски	
филмови	награди‘	18	–	На-
града	 за	 европейски	 ани-
мационен	 пълнометражен	
филм;	 Сан	 Себастиан‘	 18	
–	Награда	на	публиката.
 24 ноември, неделя 
	 „303	ескадрила”	–	реж.	
Денис	Делич	(2018,	95’)
	 Награди:	 2018	 -	 Гдиня	
(Национален	 филмов	 фес-
тивал	 „Непокорни,	 несло-
мими,	прокълнати”)	-	„Вра-
та	 към	 свободата”;	 Чика-
го	 (Фестивал	 на	 полския	
филм	в	Америка)	-	награда	
на	публиката.

Филмовият феñтивàл Кинотекà зàпочвà нà 20 ноември

	 	 Рисунката	 на	 осемгодишната	 Саша	 Венкова	 Си-
меонова,	 възпитаничка	 на	 Елиза	 Ковачева	 -	 Цокова,	
ръководител	на	детска	школа	по	рисуване	„Елиза	Арт“,	
се	 представи	 блестящо	 в	Националния	 конкурс	 „Хари	
Потър	 -	20	години	магия“.	Саша	е	класирана	на	второ	
място	сред	900	участници	от	България	и	чужбина.	Кон-
курсът	 се	 организира	 от	 „Егмонт	 България“	 и	 това	 е	
първата	инициатива,	с	която	започват	тържествата		по	
случай	20	години	от	издаването	на	„Хари	Потър	и	Фило-
софският	камък“	в	България. 	 Той	 е	 роден	 на	 11	

януари	 1987	 г.	 в	 Дряно-
во.	 Основно	 образова-
ние	 завършва	 в	 ОУ	 „Св.	
Св.	 Кирил	 и	 Методий”,	 а	
средно	 -	 в	 СОУ	 „Максим	
Райкович”.	 След	 това	 се	
занимава	 активно	 с	 лека	
атлетика,	като	четири	пъти	
е	 шампион	 на	 България	
на	 100,	 200	 и	 400	 метра.	
Учи	четири	години	във	ВТУ	
„Св.	 Св.	 Кирил	 и	 Мето-
дий”,	 но	 преди	 държавния	
изпит	 прекъсва	 образова-
нието	 си	 по	 лични	 причи-
ни.	Обича	да	пътува,	да	е	
сред	 природата.	 Три	 пъти	
е	 бил	 в	 САЩ	 с	 цел	 да	
работи,	 където	 успява	 да	
се	 докосне	 до	 различни	
култури	 и	 общности.	През	
2005	 година	 катастрофира	
с	 мотор	 и	 след	 тежките	
поражения	дълго	време	се	
възстановява.	 Шест	 месе-
ца	 след	 това	 започва	 да	
рисува	 модели	 на	 „Шко-
да”	и	да	се	интересува	от	
историята	 на	 компанията.	
Колкото	 повече	 автомоби-
ли	рисува,	толкова	повече	

научава	 за	 личната	 исто-
рия	на	Лаурин	и	Клемент,	
която	 го	 вдъхновява	 да	
рисува	непрекъснато.	Така	
се	 ражда	 идеята	 за	 съз-
даването	на	 книга,	 където	
да	 разкаже	 историята	 за	
началото	 на	 автомобило-
строенето.	
	 Книгата	е	факт.	Стефан	
Иванов	по	уникален	начин	
–	 чрез	 рисунки,	 е	 разка-
зал	историята	на	компани-
ята.	 Творбата	 предизвика	

интерес	 сред	 аудиторията	
и	породи	редица	въпроси.	
Заедно	 с	 автора	 присъст-
ващите	 коментираха	 него-
вите	 творчески	 заложби,	
свързани	 с	 рисуването.	
Иванов	 сподели,	 че	 не	
е	 прекъсвал	 да	 рисува	 и	
вече	има	над	2000	творби,	
по-голямата	 част	 от	 които	
са	 свързани	 с	 историята	
на	 автомобилната	 компа-
ния.	 На	 срещата	 бяха	 об-
съдени	и	отделни	епизоди	

от	 Втората	 световна	 вой-
на	 и	 участието	 на	Лаурин	
и	 Клемент	 в	 нея.	 Иванов	
разказа	 любопитни	 исто-
рии	 за	 отделните	 модели	

на	„Шкода”.	
	 Предстои	 представяне	
на	 книгата	 в	 ретро	 музея	
във	 Варна	 на	 16	 ноември	
от	18	часа.

Фестивалът започва с „Икономът“ - съдбата на семейство Фон Краус на бившата полско-германска граница в Северна Кашубия

Õàри Потър нà Сàшà от 
„Елизà Арт” ñпечели вторà 
нàãрàäà ñреä 900 учàñтникà

	 OББ	 Vertical	 Run	 пре-
върна	най-високата	сграда	
в	центъра	на	София	-	ОББ	
Милениум	център,	в	спорт-
на	 арена	 за	 300	 атлети.	
Една	от	най-високите	сгра-
ди	в	столицата	бе	домакин	
на	 екстремно	 вертикално	
бягане.	300	предварително	
записани	 участници	 прео-
доляха	 трасе	 от	 24	 етажа	
нагоре,	 24	 етажа	 надолу,	
1012	 стъпала	 и	 190	 м	 де-
нивелация.	 Само	 седмица	
след	 обявяване	 на	 нача-
лото	 за	 записване	 всички	
места	 бяха	 запълнени.	По	
стълбите	на	емблематична-
та	сграда	сили	премериха	
професионални	 и	 непро-
фесионални	 състезатели.	
При	 професионалните	
състезатели	 с	 най-добро	
време	 се	 отличи	 родени-
ят	 в	 Дряново	 национал	
по	 лека	 атлетика	 Стоян	
Владков.	 Преди	 дни	 той	
допринесе	за	историческо	
първо	място	на	национал-
ния	 отбор	 на	 България	
по	 време	 на	 Балканското	
първенство	по	крос-кънтри	
в	 Черна	 гора.	 С	 резул-
тат	 от	 4:00.1	 той	 подобри	
досегашния	 рекорд,	 по-
ставен	 през	 2018	 г.	 Така	
атлетите	 през	 2020	 г.	 ще	
трябва	да	преодолеят	пси-

хологическата	 граница	 от	
4	 минути.	 Двама	 водещи	
-	 Део	 и	 Кирил	 Николов-
Дизела,	даваха	напътствия	
и	 помагаха	 на	 бегачите	
по	 трасето.	 Те	 също	 се	
включиха	 в	 надпреварата,	
като	 Дизела	 зае	 2	 място	
сред	професионалистите	с	
време	 4:05.9.	 В	 категория	
TEAM	 BLUE,	 запазена	 за	
служители	 на	 KBC	 Груп	 в	
България	 (ОББ,	ДЗИ,	ОББ	
Интерлийз	 и	 дъщерните	
дружества	 на	 ОББ),	 също	
бяха	 подобрени	 минало-
годишните	 постижения.	 57	
служители	 на	 банково-за-
страхователната	 група	 се	
включиха	 в	 екстремното	
бягане.	 Мъжете	 и	 дами-
те	 от	 KBC	 демонстрираха	
изключителна	 подготов-
ка	 и	 добра	 спортна	 фор-
ма.	 В	OББ	Vertical	 Run	 се	
включиха	и	нетрадиционни	
бегачи.	 Най-възрастният	
участник	 бе	 69-годишната	
Бойка	 Арсова,	 а	 най-мла-
дият	 –	 Симона	Маринова,	
7	 г.	Сред	 отличените	 бяха	
и	 най-бавните	 участници,	
защото	е	важно	желанието	
и	 участието,	 а	 не	 рекорд-
ното	 време.	 OББ	 Vertical	
Run	 е	 част	 от	 дългосроч-
ната	политика	на	KBC	Груп	
за	 опазване	 на	 околната	

среда,	 намаляване	 на	 не-
гативните	въздействия	вър-
ху	 климата	 и	 насърчаване	

на	здравословен	начин	на	
живот.	 Надпреварата	 се	
организира	с	цел	да	бъдат	

мотивирани	 повече	 хора	
да	използват	алтернативни	
начини	на	придвижване.

Роäеният в Дряново Стоян Влàäков изкàчи 
първи нàй-виñокàтà ñãрàäà в София

Биáлиотекàтà при НЧ „Рàзвитие - 1869” – Дряново преäñтàви 
книãàтà нà Стефàн Ивàнов „Шкоäà - иñтория в риñунки”


