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димас ад
добив на инертни материали, 

асфалтополагане и строителство
Габрово, бул. „Трети март“ 53, тел. 066 801-430, 
тел./факс 066 801-443, e-mail: dimas_to@abv.bg

ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ        В ГАБРОВО

0886 001 001

• Bulgarian homes network •

проГноза
за ВрЕМЕТо

ВалуТни
курсоВЕ

ПОНЕДЕЛНИК 14о/10о                      ВТОРНИК 15о/90                        СРЯДА 14о/90USD - 1.77255, EUR - 1.95583, CHF - 1.7904, GBP - 2.28325

Над 3000 работници, служители и техните семейства участваха 
в празника по повод 85-годишнината на компанията в Севлиево

Тюрлинã: "Тàйнàòà нà оãромния уñпех нà 
"Идеàл Сòàндàрò - Видимà" ñà хорàòà!"

бояна Пенчева

	 „Тайната	на	нашия	огромен	успех	
са	хората,	това	сте	вие!“,	обърна	се	
към	 работниците	 и	 служителите	 на	
„Идеал	 Стандарт	 -	 Видима“	 Торстен	
Тюрлинг,	главен	изпълнителен	дирек-
тор	на	Ideal	Standard	International.
	 С	 вдъхновяваща	 реч	 г-н	Тюрлинг	
откри	 в	 събота	 празника,	 посветен	
на	 85-годишнината	 на	 дружеството,	
което	се	превърна	в	най-големия	ра-
ботодател	в	региона.
	 Тюрлинг,	 който	 пое	 поста	 точно	
преди	4	години,	постави	акцента	вър-
ху	 четири,	 най-важни	 според	 него,	
теми:	 семейството	 като	 подкрепа,	
работниците	 и	 специалистите	 като	
условие	за	успеха,	интегрирането	на	
компанията	в	общността	на	Севлиево	
и	приемствеността

продължава на стр. 8

светозар Гатев

	 Габровският	 футболен	
талант	 Станислав	 Иванов	
изигра	 страхотен	 мач	 с	
основен	 принос	 за	 класи-
ческата	 победа	 с	 3:0	 над	
Полша	 в	 двубой	 от	 ква-
лификациите	за	Евро	2021	
при	 младежите	 до	 21	 го-
дини.	Нападателят	на	сто-
личния	 „Левски“	 заби	 два	
от	головете	за	успеха	над	
временния	лидер	в	квали-

фикационната	група	и	аси-
стира	 за	 третия.	 Първото	
попадение	 падна	 в	 края	
на	 първото	 полувреме.	
След	 грешка	 в	 защитата	
на	поляците	Стаси	открад-
на	 топката,	 напредна	 и	
подаде	към	Тонислав	Йор-
данов,	 който	 се	 разписа	
за	1:0.	Пет	минути	след	по-
чивката	Иванов	получи	до-
бро	 извеждащо	 подаване	
от	 Лъчезар	 Котев,	 овладя	
технично	топката	и	я	чукна	

покрай	 вратаря	 на	 поля-
ците	за	2:0. В	61-та	минута	
габровецът	 реализира	 по	
великолепен	 начин	 и	 вто-
рото	си	попадение	в	мача.	
Той	 напредна	 по	 дясното	
крило,	влезе	остро	към	на-
казателното	поле,	финтира	
Собочински	 и	 между	 три-
ма	 играчи	 на	 Полша	 из-
прати	 кълбото	 мощно	 под	
напречната	греда	за	3:0.
	 С	 тази	 победа	 Бълга-
рия	 се	 завърна	 в	 битката	

за	 едно	 от	 първите	 две	
места	в	Група	5.	
	 Играчите	 на	 Алексан-
дър	Димитров	са	на	трета	
позиция	 във	 временното	
подреждане	 с	 актив	 от	
осем	точки.	След	загубата	
поляците	отстъпиха	лидер-
ската	 позиция	 на	 Русия.	
Полша	е	с	10	точки,	а	рус-
наците	-	с	11.	Следващият	
двубой	 на	 младежите	 е	 в	
края	 на	 март	 2020	 година	
срещу	Естония	в	София.

Сòàниñлàв Ивàнов рàзплàкà Полшà

Женина денчева

					На	15	ноември	в	Техни-
чески	университет	-	Габро-
во	 се	 проведе	 информа-
ционен	 ден	 по	 проект	 за	
Център	 за	 компетентност	
„Интелигентни	мехатронни,	
еко-	 и	 енергоспестяващи	
системи	 и	 технологии“.	
Проектът	е	с	общ	бюджет	
от	 23.6	 млн.	 лв.	 и	 се	 фи-
нансира	 от	 Оперативна	
програма	 „Наука	 и	 обра-
зование	 за	 интелигентен	
растеж“	 2014-2020	 г.,	 съ-
финансирана	 от	 Европей-

ския	 фонд	 за	 регионално	
развитие.
	 Основните	 дейности	 и	
постигнатият	 напредък	 по	
проекта	 бяха	 представени	
от	 доц.	 Илия	 Железаров,	
зам.-ректор	 по	 научноиз-
следователска	 работа	 в	
Технически	 университет	 -	
Габрово	 и	 водещ	 коорди-
натор	на	проекта	(на сним-
ката).	
	 „На	всяка	наша	конфе-
ренция	 УНИТЕх,	 която	 се	
провежда	третата	седмица	
от	 месец	 ноември,	 пла-
нираме	 и	 информационен	

ден	за	постигнатия	напре-
дък	 по	 проекта	 „Интели-
гентни	мехатроники,	еко-	и	
енергоспестяващи	системи	
и	технологии“.	
	 На	 информационния	
ден	 присъстваха	 предста-
вители	 на	 Министерство-
то	 на	 образованието	 и	
науката,	 управляващият	
орган	на	ОП	„Наука	и	об-
разование	 за	 интелиген-
тен	 растеж“,	 партньорите	
по	проекта,	асоциираните	
партньори	 -	 представите-
ли	на	бизнеса.

продължава на стр. 3

Техничеñкияò универñиòеò в Гàáрово оòчеòе 
нàпредък в "òриъãълникà нà знàниеòо"
Постигане на ефективно и динамично взаимодействие между образование, наука и бизнес е цел на проект за 23.6 млн.

Женина денчева
   
	 Обходният	 път	 на	
Габрово	е	почти	готов.	По-
садени	са	дори	млади	фи-
данки	около	пътя.	
	 До	 26	 ноември	ще	 за-
върши	 изграждането	 на	
обходния	 път	 на	 Габрово.	
По	трасето	се	работи	при	
пълна	мобилизация,	изпъл-
нението	 на	 обекта	 е	 92%,	
съобщиха	от	Агенция	„Път-
на	инфраструктура“	още	в	
края	на	октомври.
	 Премиерът	 Бойко	 Бо-
рисов	 вече	 няколко	 пъти	
инспектира	 обекта	 и	 бе	
впечатлен	 от	 мащабното	
строителство.	За	последно	
той	се	 увери	в	напредъка	
на	27	май	и	каза	тежката	
си	 дума,	 че	 строителство-
то	ще	приключи	до	някол-

ко	месеца.
	 Завършена	е	конструк-
цията	на	най-голямото	сто-
манобетоново	 съоръжение	
в	страната	с	дължина	 640	
м	 и	 отвор	 160	 м.	 Мостът	
се	 изпълнява	 по	 метода	
„конзолно	 бетониране“	 и	
премества	 широката	 до-
лина	 на	 река	 Синкевица,	
част	от	кв.	Чехлевци	и	кв.	
Войново	на	Габрово.						
	 По	 тази	 технология	 се	
изграждат	 мостове	 с	 най-
големи	 отвори	 и	 това	 е	
третият	 такъв	 у	 нас,	 след	
виадукта	 на	 48-ми	 км	 на	
АМ	„хемус“	и	виадукта	на	
пътя	Подкова	 -	Маказа.	В	
тунела	на	обходния	път	се	
изграждат	 системите	 за	
безопасност	и	се	изпълня-
ват	довършителни	работи.	

продължава на стр. 2

Оáходнияò пъò нà Гàáрово ще 
е зàвършен до 26 ноември 

Сейджо универñиòеò поздрàви 
Техничеñкия в Гàáрово зà 55-я 
рожден ден нà áълãàрñки език
 „Пожелавам	 да	 из-
градим	светло	 бъдеще	 за	
двете	страни	и	двата	уни-
верситета	 с	 подписания	
днес	 приятелски	 договор	
между	 Техническия	 уни-
верситет	 Габрово	 в	 Бъл-
гария	и	Сейджо	универси-
тет	в	Япония.“
	 Това	 гласи	 текстът	
върху	 плакета,	 който	
японският	 универси-
тет	 „Сейджо“	 подари	 на	
ректора	 на	 ТУ	 -	 Габрово	

проф.	 Райчо	 Иларионов	
на	 14	 ноември	 по	 повод	
55-годишнината	на	габров-
ския	университет.
	 Годишнината	 премина	
с	 поредица	 от	 събития	
-	 тържествена	 церемония	
и	 концерт,	 научна	 кон-
ференция	 УНИТЕх,	 сред	
които	 подписването	 на	
договор	 за	 партньорство	
с	 японския	 университет	
„Сейджо“.

още на страница 3-4
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Вестник “100 Вести” 
излиза Всеки ден 

без събота и неделя

066 (80 69 62 
 www.metalsod.com

метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

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

�    

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 

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

Габрово, ул. „Индустриална“ 36
търсИ 

ЗАВАрЧИЦИ нА метАлнИ ИЗделИя 
коИто рАботят с со, 

можещИ дА рАЗЧИтАт технИЧескИ ЧертежИ. 
 Фирмата предлага отлично заплащане, 
осигуряване на 100 процента, съвременни 
условия на труд, възможност за постоянна 
работа и професионално развитие. 

сТоМано и МЕТалообрабоТВанЕ ГаброВо ооД

За контакт: smg.berova@yahoo.com, 
тел. 0892/470-928 - Пепа берова

ВоДораВно: Калиакра. Училище. 
Марка. Никарагуа. Рапорт. Илат. 
Март. Лиза. Очи. Аден. "Ниса". 
Амарела. Кар. Амарин. Арал. За-
падняк. Гали. Ид. Евро. Аферистка. 
Тангенс. Улеи. "ИАР". Реус. Борса. 
Урни. Зевс. Борн (Макс). Легато. 
Триглав. Фине. Шии. Алое. Рел-
си. Прием. Саба (Умберто). Яке. 
Корист. Фанела. Ап (Курт). Сила. 
Динар. Ранс. Тото. Терм. Тапе-
ти. Парнас. Док. Хокеист. Рафия. 
Но. Видео. Окислител. Коларство. 
Бакара. оТВЕсно: Мамалига. 
Арени. Осогово Лапис. Пенев 
(Любослав). Иприт. Кил. Циро-
за. Август. Рило. "Еда". Акра. 
Адрес. Раиса. "Пиер". Скат. 
Амнон. Билет. Тасос. Омая. 
Сбогом. Дерт. Баничарка. 
Орле. Фирн. Ов. Илири. Фур-
на. "Сан Марко". Кука. Енгелс 
(Фридрих). Врана. Саи. Чатал. 
Ареал. Еберт (Фридрих). "ФСБ". 
Пир. Даалии. Ефлал. "Атила". 
Ламе. Рис. Угис. Арп. Яик. 
Циганка. Тирания. Аед. Та. Щур 
(Людовит). Аликанте. Кантонер. 
Театър. Дарио (Даниел). Пепси 
Кола.

отговори на сканди 
от петък

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 
окрЪЖиЕ – 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

ЕлЕкТроразпрЕДЕлЕниЕ сЕВЕр аД, 
разпрЕДЕлиТЕлЕн обслуЖВащ 

цЕнТЪр ГаброВо и Горна оряхоВица 
уВЕДоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

В периода 02.12.2019 - 06.12.2019 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	община	Дряново:	ТП	2	Гостилица	(северо-
източната	част	на	селото).

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 на тел. 0700 1 61 61.

 Окръжен	съд	-	Габрово	
оправда	 двама	 мъже	 от	
София	по	повдигнатото	им	
обвинение	 за	 причинява-
не	 на	 смърт	 при	 трудова	
злополука.	 Съдът	 призна	
Г.	Д.	 и	В.	Ц.	 от	София	 за	
невинни	 в	 това,	 че	 на	 19	
май	 2017	 г.,	 първият	 като	
технически	 ръководител,	 а	
вторият	 като	 отговорник	
по	 безопасност	 и	 здраве	
на	 строителен	 обект	 на	
бул.	„хемус“	в	Габрово,	са	
причинили	 смъртта	 на	 ра-
ботник	 след	 падането	 му	
от	 скеле.	Обвинението	 бе,	
че	 причина	 за	 смъртта	 е	
немарливо	 изпълнение	 на	
задълженията	 им,	 свър-
зани	 със	 здравословните	
и	 безопасни	 условия	 на	
труд,	 Скелето	 не	 е	 отго-
варяло	 на	 нормативните	
и	 технически	 изисквания	
според	обвинението.	С	ог-
лед	 събраните	 в	 хода	 на	
съдебното	следствие	дока-
зателства	 съдът	 счете,	 че	
обвинението	 против	 два-
мата	 подсъдими	 не	 е	 до-
казано	по	несъмнен	начин,	
поради	 което	 ги	 оправда.	
Присъдата	на	Окръжен	съд	
-	 Габрово	 подлежи	 на	 об-
жалване	или	протестиране	
пред	Апелативен	 съд	 –	 В.	
Търново	в	15-дневен	срок.

продължава от стр. 1
Полагат	 се	 асфалтови	
пластове,	 изградени	 са	
отводнителните	 съоръже-
ния	 и	 окопи,	 бетоновите	
бордюри,	пътните	банкети,	

монтирани	 са	 предпазни	
еластични	огради.
	 Обходният	 път	 на	
Габрово	 е	 приорите-
тен	 проект	 за	 България	
и	 натрупаното	 с	 годините	

закъснение	 заради	 про-
дължителното	 обжалване	
от	 екологични	 организа-
ции	 на	 доклада	 за	 оцен-
ка	на	въздействието	върху	
околната	среда,	откритите	

археологически	 обекти	 е	
преодоляно	и	са	предпри-
ети	 всички	 действия	 за	
завършването	 на	 проекта	
без	финансови	санкции.
	 	 	 	 Българската	 държава	

е	 декларирала	 пред	 Ев-
ропейската	 комисия,	 че	
предвид	напредналия	етап	
от	 изграждане	 на	 обхода,	
мобилизацията	 на	 изпъл-
нителя	 и	 оставащите	 ви-

дове	строително-монтажни	
работи,	 обходният	 път	 ще	
приключи	 в	 срока,	 който	
е	посочен,	а	именно	края	
на	 ноември	 2019	 година,	
допълват	от	агенцията.

Оáходнияò пъò нà Гàáрово ще е зàвършен до 26 ноември 

светлана михайлова

	 На	19	ноември	от	18:00	
часа	 в	 Зала	 на	 жирафи-
те	 в	 Музея	 на	 хумора	 и	
сатирата	 пред	 габровска	
публика	ще	 бъде	 предста-
вен	E.U.E.R.P.I.	-	солов	му-
зикален	 проект	 на	 Мирян	
Колев.	Той	живее	и	 твори	
в	Трявна	и	досега	е	пред-
ставял	музиката	си	в	раз-
лични	географски	пояси.	
	 Проектът	 е	 създаден	
с	 основната	 цел	 да	 попу-
ляризира	 музиката	 като	

вид	експресия,	или	с	други	
думи	 -	 да	 може	 да	 пре-
даде	 емоции	и	мисли	под	
формата	 на	 звук,	 в	 мак-
симално	 чист	 вид,	 без	 да	
се	 пречупват	 и	 слагат	 в	
рамки.	
	 Стилът	 му	 е	 експери-
ментален	ембиънт,	но	това	
е	 много	 обща	 дефиниция.	
Музиката	 му	 е	 компози-
ционно-импровизацион-
на,	 което	 значи,	 че	 вър-
ху	 един	 изграден	 звуков	
скелет	 се	 импровизира	 и	
всеки	 отделен	 музикален	

пърформанс	 е	 различен,	
пряко	влияещ	се	от	насто-
ящия	 момент,	 мястото	 на	
представяне	 и	 атмосфе-
рата.	 По	 този	 начин	 един	
личен	 вътрешен	 микро-
космос,	 когато	 се	 извади	
на	 показ,	 става	 част	 от	
цялостното	 време/прос-
транство.	 Откакто	 проек-
тът	 е	 активен,	 има	 над	
100	музикални	пърформан-
са	 в	 България,	 Румъния,	
Сърбия,	 Чехия,	 Словакия,	
Австрия,	 Германия,	 Дания,	
Норвегия,	 Полша,	 Литва,	

Латвия,	 Естония,	 Ирлан-
дия,	Босна	и	херцеговина,	
Черна	 Гора,	 Македония,	
Франция,	 Южна	 Корея	
и	 Монголия	 на	 различни	
пространства	 и	 фестива-
ли	-	от	малки	интимни	арт	
кафета	 и	 галерии,	 през	
ъндърграунд	 музикални	
клубове	 и	 йога	 студиа	 до	
пещери,	катедрали	и	лети-
ща.	Всяко	пространство	е	
различно	и	носи	различна	
атмосфера,	затова	и	всеки	
пърформанс	 е	 различен.	
Вход:	4	лева.

Уòре в Музея нà хуморà ще áъде предñòàвен 
ñолов музикàлен проекò нà Мирян Колев

Опрàвдàхà оáвинени
зà ñмърò при
òрудовà злополукà

криМинална хроника
 На 13 ноември в Габрово, при извършена полицейска провер-
ка на лек автомобил „Мерцедес“, управляван от жител на същия 
град е  установено, че автомобилът е с прекратена регистрация, а 
поставените на него чуждестранни регистрационни номера не отго-
ворят на действителните регистрационни табели на проверяваното 
МПС.
 Същия ден в Габрово при извършена полицейска проверка 
на лек автомобил с габровска регистрация,с техническо средство 
„Алкотест – дрегер“ е установено, че водачът на автомобила - жи-
тел на същия град е употребил алкохол. Техническо средство е 
отчело 1,52 промила алкохол. Съставен му е акт и му е издаден 
талон за медицинско изследване, но той  е отказал да даде кръвна 
проба за химически анализ.
 На 14 ноември след проведени мероприятия от служители на 
РУ Севлиево в къща в с. Боаза, община Севлиево, обитавана от 
мъж на 34 години и жена на 22 години, е намерена и иззета  зе-
лена растителна маса с тегло 92 гр, която при извършения полеви 
наркотест е реагирала на наркотичното вещество „марихуана“. 
От проведените допълнителни мероприятия е установено, че нар-
котичното вещество е собственост на 22 годишната жена. В РУ 
Севлиево срещу нея е образувано ДП за извършено престъпление 
по чл.354а, ал.3, т.1 от НК.
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вела лазарова

	 Петдесет	 и	 пет	 годи-
ни	 не	 е	 дълъг	 период	 за	
едно	 висше	 училище,	 но	
постиженията	му	не	се	из-
мерват	 само	 с	 годините.	
Те	 винаги	 идват	 като	 из-
точник	 на	 нова	 енергия,	
радост	и	успех	в	бъдещето	
за	Технически	университет		
-	 Габрово.	 Петдесет	 и	 пет	
години	 на	 надграждане,	

инвестиции	 и	 създаване	
на	 поколения	 учени	 и	 ус-
пешно	 реализирани	 сту-
денти.	На	отстояване	мяс-
то	 в	 българското	 висше	
образование	и	наука	пред	
света.	Това	 е	 габровската	
Алма	 матер,	 достоен	 про-
дължител	на	идеите	на	на-
родните	будители,	на	идея-
та	за	създаване	на	висше	
училище	 още	 от	 възрож-
денския	просветител,	учен	

и	благодетел	Васил	Евста-
тиев	Априлов.	
	 Празникът	 започна	 с	
тържествено	 внасяне	 зна-
мето	 на	 университета	 в	
зала	 „Възраждане”	 под	
звуците	 на	 студентския	
химн	Gaudeamus	igitur.
	 В	обръщението	си	рек-
торът	проф.	дтн	инж.	Рай-
чо	Иларионов	 изтъкна,	 че	
петдесет	 и	 пет	 годишни-
ната	на	ТУ	-	Габрово	е	по-

вод	 за	 реална	 оценка	 на	
изминалия	път:	„Години	на	
развитие	 на	 съвременно-
то	висше	 училище,	 години	
на	 усилия	 за	 изграждане	
имиджа	 на	 престижна	 об-
разователна	 институция,	
съчетавайки	 постиженията	
на	 миналото	 с	 възмож-
ностите	на	настоящето.	За	
това	време	са	обучени	над	
36	 хиляди	 дипломирани	
специалисти	 -	 предимно	
инженери,	 над	 500	 докто-
ранти,	а	днес	се	подготвят	
над	5000	бакалаври,	магис-
три	и	докторанти.
	 Студентите	 имат	 въз-
можност	 да	 участват	 в	
научноизследователската	
дейност	 в	 различни	 об-
ласти	 на	 науката.	 Всяка	
година	 те	 се	 представят	
в	 национални	 състезания	
и	 олимпиади.	 Обучение-
то	 	 е	 в	 съответствие	 с	
изискванията	 на	 бизнеса	
-	17	широкопрофилни	и	25	
съвременни	 специалности,	
26	 докторски	 програми	 в	
областта	 на	 техниката	 и	
технологиите,	 стопанските	
и	 социални	 науки.	 Индус-
трията	 в	 страната	 изис-
ква	 висококвалифицирани	
специалисти	 с	 инженерен	
профил.	 Нашият	 стремеж	
е	 завършилите	 наши	 спе-
циалисти	 да	 отговарят	 на	
тези	 изисквания.	 Органи-
зираме	 съвместно	 обуче-
ние	 с	 нашите	 партньори	
и	 университети	 с	 прилож-
ни	 науки	 в	 Шмалкелден	

и	 Митвайда,	 Германия,	 и	
предлагаме	двойни	дипло-
ми	на	завършилите.
	 Едновременно	 с	 учеб-
ната	дейност	научноизсле-
дователската	 дейност	 се	
извършва	 в	 научноизсле-
дователски	центрове	и	ла-
боратории	със	средства	от	
бюджета	 на	 университета	
и	 европейски	 програми.	
В	 последните	 години	 са	
реализирани	 над	 650	 до-
говора	 за	 научни	 изслед-
вания	на	стойност	1.8	млн.	
лева,	 както	и	27	договора	
по	 национален	 фонд	 над	
570	 хил.	 лева,	 повече	 от	
25	 патента	 -	 европейски	
и	 национални,	 създадени	
в	 резултат	 на	 научноиз-
следователската	дейност	и	
обучение	в	ТУ	-	Габрово.
	 Започналите	 междуна-
родни	 контакти,	 още	 със	
създаването	 на	 универ-
ситета,	 се	 разширяват	 с	
подписване	 на	 нови	 дого-
вори	 в	 Европа,	 Латинска	
Америка	и	Азия.	Днес	 той	
поддържа	 контакти	 с	 над	
150	 страни.	 В	 последни-
те	 години	 са	 разработени	
над	40	проекта.			
	 Националният	 център	
по	 компетентност	 е	 въз-
можност	 за	 още	 перспек-
тивно	 развитие.	 Подписа-
ни	 са	над	 84	 договора	 за	
партньорско	сътрудничест-
во	със	сродни	наши	и	чуж-
дестранни	университети.
	 Всяка	 година	 ТУ	
-	 Габрово	 организира	 и	

провежда	 международна	
научна	 конференция	 УНИ-
ТЕх,	която	се	утвърди	като	
висок	научен	форум.
	 Предизвикателствата	
проверяват	 устойчивостта	
на	 институцията.	 Ние	 ра-
ботим	 в	 една	 от	 най-ди-
намичните	 професионални	
области	-		инженерната”.
	 В	 обръщението	 си	
проф.	 Иларионов	 пожела	
на	 всички	 винаги	 да	 се	
стремят	 към	 успехи,	 да	
създават	 нови	 продукти,	
да	 са	 горди	 от	 изпълне-
нието	и		щастливи	от	това,	
че	 са	 намерили	 призва-
нието	си.	
	 Валентина	 Танева,	 съ-
ветник	 по	 образование,	
наука	 и	 иновации	 на	 пре-
зидента	 на	 РБългария,	
поднесе	 приветствието	
на	 държавния	 глава	 като	
изтъкна:	 „Още	 от	 създа-
ването	 си	ТУ	 -	 Габрово	 е	
образователно	 средище,	
в	 което	 богатите	 тради-
ции	 на	 промишлеността	 и	
занаятите	 се	 превръщат	
във	 висококачествено	 ви-
сше	образование”,	и	връчи	
плакет	 „Св.	 Св.	 Кирил	 и	
Методий”	 на	 президента	
на	РБ.	
	 В	 приветствието	 си	
кметът	Таня	христова	под-
черта:	„Радваме	се	изклю-
чително	много	на	успехите	
на	вашите	студенти	в	раз-
личните	 конкурси	 и	 олим-
пиади,	на	тяхната	реализа-
ция	 и	 голяма	 конкурентна	

способност.	Бъдете	винаги	
една	крачка	напред,	смели	
в	 мечтите	 си,	 усърдни	 в	
работата,	 чисти	 във	 вза-
имоотношенията	 -	 вечно	
младите	 сърца	 и	 дух	 на	
нашия	град”.	
	 Областният	 управи-
тел	Невена	Петкова	 	като	
сподели	 тържествеността	
на	 този	 ден	 и	 че	 сърце-
то	 продължава	 да	 бие	 и	
след	 55	 години,	 отбеляза	
значимостта	 на	 универси-
тета	 за	 развитие	 на	 ре-
гиона	 с	 пожелание:	 „Да	
работим	 още	 и	 заедно	 в	
това	 направление”.	 При-
ветствия	бяха	поднесени	и	
от	многобройните	гости	от	
различни	 наши	 и	 чуждес-
транни	 университети,	 ин-
ституции	в	партньорство.
	 С	 молитвен	 водосвет	
бе	 почетена	 55-годишни-
ната	на	ТУ	-	Габрово.	„Viva	
Academia”	 изпрати	 знаме-
то	на	университета.
	 Поздравителен	 кон-
церт	бе	специалният		спек-
такъл	на	ансамбъл	„Бълга-
ре”	 в	 зала	 „Възраждане”.	
С	 фойерверки	 на	 площад	
„Възраждане”	 бе	 отбеляз-
ан	 краят	 на	 празника	 на	
университета.
 На снимката вляво: Об-
ластният управител Невена 
Петкова, зам.-ректорът на 
университет „Сейджо“ проф. 
Такаке Ишида, кметът на 
Габрово Таня Христова и рек-
торът на ТУ проф. Райчо 
Иларионов.

Техничеñки универñиòеò в Гàáрово - 55 ãодини òрàдиция, 
нàдãрàждàне и рàзвиòие нà инженерноòо оáрàзовàние
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Сред	нас	са	и	проф.	Иван	
Кралов	 -	ректор	на	Техни-
чески	 университет	 -	 Со-
фия,	 член-кореспондент	
проф.	Красимир	Данов	от	
Софийския	 университет.	 А	
също	 така	 представители	
на	Института	по	роботика,	
от	 Централната	 лаборато-
рия	 по	 приложна	 физика	
и	клъстер	„Тракия	-	иконо-
мическа	 зона“	 в	 Пловдив,	
габровски	фирми,	потенци-
ални	партньори.	Те	ще	взе-
мат	участие	и	във	втората	
част	 на	 информационния	
ден	 -	кръгла	маса	„Индус-
трия	 4.0“,	 каза	 доц.	 Илия	
Железаров.
	 Той	 уточни,	 че	 в	 рам-
ките	 на	 проекта	 са	 пред-
видени	 8	 дейности,	 чрез	
които	 ще	 се	 постигне	 ос-
новната	му	цел,	а	именно:	
изграждане	 на	 устойчиво	
функциониращ	национален	
център	 по	 компетентност,	
в	 който	 трите	 страни	 на	
„триъгълника	 на	 знание-
то“	–	образование,	научни	
изследвания	 и	 бизнес,	 са	
в	 ефективно	 и	 динамично	
взаимодействие.
	 Проектът	 предвижда	
като	 първи	 етап	 рекон-

струкция	и	модернизиране	
на	 сгради	 или	 части	 от	
тях	в	ТУ	-	Габрово,	ТУ	-	Со-
фия,	филиал	-	Пловдив,	СУ	
„Св.	 Климент	 Охридски“	
и	 Институт	 по	 роботика	
при	 БАН.	 На	 този	 етап	
са	 сключени	 договори	 на	
обща	стойност	3	815	621,27	
лв.	 без	 ДДС,	 от	 който	 са	
изплатени	 701,381,63	 лв.	
без	ДДС.	
	 Едновременно	 с	 ре-
конструкцията	 на	 сгра-
дите	 на	 партньорите	 по	
проекта	 усилията	 са	 на-
сочени	 и	 към	 закупуване,	
инсталиране	 и	 въвеждане	
в	експлоатация	на	високо-
технологично	 оборудване,	
специализиран	 софтуер,	
инструментариум	 и	 обза-
веждане,	 което	 да	 спо-
могне	 за	 обособяването	
и	 функционирането	 им	 в	
лаборатории,	 обучителни	
зали	 и	 работни	 помеще-
ния.	 На	 този	 етап	 има	
сключени	договори	за	дос-
тавка	 на	 оборудване	 на	
обща	 стойност	 2	 713	 000	
лева	 без	 ДДС.	 Част	 от	
договореното	 оборудване	
е	доставено.	
					В	рамките	на	информа-
ционния	ден	беше	подчер-

тан	и	фактът,	че	е	открита	
първата	 лаборатория	 за		
изследване	 на	 подводни	
шумове,	 сигнали	 и	 вибра-
ции	 на	 морски	 съдове	 и	
съоръжения,	 която	 е	 част	
от	 лабораторен	 комплекс	
„Интелигентни	 мехатронни	
системи	 за	 измерване	 и	
контрол“.	

	 Доставеното	оборудва-
не	 позволява	 да	 се	 про-
веждат	 научни	 изследва-
ния	и	вече	са	публикувани	
3	 статии	 за	 получените	
резултати	 в	 авторитетни	
научни	 издания.	 Научните	
изследвания	 се	 реализи-
рат	 от	 10	 новоназначени	
изследователи	и	31	върхо-

ви	специалисти.
	 В	 рамките	 на	 инфор-
мационния	 ден	 участници-
те	 проведоха	 дискусия	 и	
уточниха	 бъдещите	 научни	
дейности	 с	 оглед	 постига-
нето	 на	 заложените	 цели	
на	проекта.
	 Първа	 копка	 за	 стар-
тиране	на	строително-мон-

тажните	 работи	 по	 проек-
та	се	състоя	на	5	септем-
ври	 2019	 г.	 в	 Технически	
университет	–	Габрово.	
	 Предстои	 да	 бъде	 из-
вършена	 цялостна	 модер-
низация	 и	 функционално	
преразпределение	на	пло-
щите	 и	 помещенията	 на	
съществуваща	 сграда	 на	
Техническия	 университет	
-	 Габрово	 за	 разполагане	
и	оборудване	на	лаборато-
рии,	 семинарни	 и	 заседа-
телни	зали,	преустройство	
и	 ремонт	 на	 част	 от	Кор-
пус	1	за	създаване	на	ла-
боратория	 „Енергоспестя-
ващи	 технологии	 за	 удъл-
жаване	на	жизнения	цикъл	
и	 повишаване	 на	 експло-
атационната	 сигурност“	 и	
преустройство	 на	 произ-
водствено	хале	в	Корпус	5	
за	лаборатории	„CAD/CAM	
системи	 за	 проектиране	
и	 производство	 на	 висо-
котехнологични	 продукти“	
и	 „Адитивни	 технологии“.	
Планираните	 строително-
монтажни	 работи	 са	 на	
стойност	1,8	млн.	лв.
	 Проектът	 обединява	
усилията	 на	 седем	 воде-
щи	 научни	 организации	
(Технически	 университет	

–	Габрово,	Технически	уни-
верситет	 –	 София,	 Цен-
трална	 лаборатория	 по	
приложна	физика	към	БАН	
–	 Пловдив,	 Институт	 по	
системно	 инженерство	 и	
роботика,	 Софийски	 уни-
верситет	„Св.	Климент	Ох-
ридски“,	 Технически	 уни-
верситет	–	Варна	и	Инсти-
тут	по	електроника	–	БАН)	
за	 повишаване	 нивото	 на	
провежданите	 от	 тях	 на-
учни	 изследвания	 и	 ус-
пешната	 комерсиализация	
на	 получените	 резултати	
в	 приоритетната	 за	 бъл-
гарската	 икономика	 об-
ласт	„Мехатроника	и	чисти	
технологии“,	 определена	 в	
Иновационната	 стратегия	
за	интелигентна	специали-
зация	2014–2020	(ИСИС).	
	 Основните	дейности	по	
проекта	 предвиждат	 из-
вършване	на	пазарно	ори-
ентирани	научни	изследва-
ния	от	водещи	изследова-
тели	и	техните	екипи	в	две	
направления:	 „Интелигент-
ни	 мехатронни	 системи	 и	
технологии“	и	„Енергоспес-
тяващи	 системи	 и	 чисти	
технологии“.
 На снимката: Първа ко-
пка на центъра
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вела лазарова

	 В	 програмата	 на	 тър-
жествата	 за	 55-та	 годиш-
нина	 на	 Технически	 уни-
верситет	 -	 Габрово	 е	 и	
проведената	 19	 Междуна-
родна	научна	конференция	
УНИТЕх`	2019.	Тя	събра	от-
ново	учени	-	съмишленици,	
които	 представят	 постиг-
натите	 резултати	 от	 своя	
труд.	
	 Над	 200	 са	 публику-
ваните	 доклади,	 които	 са	
дискутирани	 на	 конферен-
цията,	 половината	 от	 кои-
то	 на	 гостите	 от	 Герма-
ния,	 Гърция,	 Литва,	 Босна	
и	 херцеговина,	 Румъния,	
Сърбия,	 Турция,	 Украйна,	
Чехия	и	Япония.
	 УНИТЕх`	2019	се	орга-
низира	 от	 Съюза	 на	 уче-
ните	 в	 България,	 Съюза	
по	 автоматика	 и	 инфор-
матика	 „Джон	 Атанасов”,	
българската	 секция	 на	
IEEE	 и	 със	 съдействието	
на	АМК	„Задвижваща	и	уп-
равляваща	техника”	ЕООД,	
„Аркус”	 АД,	 „Банка	 ДСК”	
ЕАД,	„Екстрапак”	ООД,	„Ес	
Ем	 Си	 Индустриал	 Ауто-

мейшън	 България”	 ЕООД,	
„Идеал	 Стандарт	 -	 Види-
ма”	АД,	„Резбонарезни	ин-
струменти	Габрово”	ЕООД,	
„Стемо”	 ООД,	 „хамбергер	
България”	 ЕООД,	 „Церати-
цит	България”	АД.
	 „Традиция	 е	 нашият	
университет,	който	измина	
55-годишен	 път,	 да	 про-
вежда	 ежегодно	 УНИТЕх.	
Животът	се	променя,	про-
меня	 се	 начина	 на	 про-
изводство,	 променя	 се	 и	
начина	на	обучение.	Тук	е	
мястото,	 където	 могат	 да	
се	 родят	 нови	 идеи.	 Съз-
дават	 се	 условия	 за	 нови	
иновации,	 технологии.	Фа-
ктът,	 че	 сме	 се	 събрали,	
означава,	 че	 мислим	 за	
бъдещето,	че	се	одобряват	
нашите	 научни	 постиже-
ния”,	 каза	 в	 обръщението	
си	 проф.	 дтн	 инж.	 Райчо	
Иларионов,	ректор	на	ТУ	-	
Габрово.
	 Приветствие	 към	 учас-
тниците	 с	 пожелание	 за	
успех	 поднесоха	 кметът	
Таня	 христова	 и	 замест-
ник	 областният	 управител	
Росен	Цветков.
	 Доц.	 Илия	 Железаров	

-	 заместник-ректор	 по	 на-
учноизследователската	
работа	 и	 председател	 на	
ежегодната	Международна	
научна	 конференция	 УНИ-
ТЕх,	като	представи	гости-
те	 -	известни	учени,	член-
кореспонденти,	 академи-
ци,	 професори,	 ректори,	
заместник-ректори,	 между	
които	и	проф.	Такаке	Иши-
да	 от	 университет	 „Сей-
джо”	-	гр.	Тойоаке,	Япония,	
декани,	 заместник-декани,	
ръководители	на	катедри	и	
центрове	 от	 университети	
в	 страната	и	 чужбина,	 от-
кри	конференцията.
	 Пленарния	 доклад	 на	
тема	„Индустрия	4.0	и	пре-
дизвикателствата	 пред	
висшето	 образование”	
представи	 проф.	 дтн	 инж.	
Георги	Тодоров	 -	декан	на	
Машинно-технологичния	
факултет	и	председател	на	
Общото	 събрание	 на	ТУ	 -	
София.
	 Виртуозното	 изпълне-
ние	 на	 цигуларя	 христо-
фор	Михайлов	 внесе	 емо-
ционални	 моменти	 при	
откриването	 и	 пленарната	
сесия	на	научния	форум.

вела лазарова

 - доц. железаров, с 
какво се утвърди УнИ-
тех?
	 -	Това	е	19-та	поредна	
Международна	 конферен-
ция	 УНИТЕх.	 Конферен-
ция,	 която	 доби	 популяр-
ност.	 Утвърдена	 е	 между	
научните	 среди	 в	 региона	
и	страната,	бих	казал	и	в	
цяла	 Европа,	 защото	 тра-
диционно	 при	 нас	 идват	
гости	 от	 Германия,	 Чехия,	
Латвия,	 Литва,	 Сърбия,	
Турция,	 Гърция,	 Румъния	

и	 др.	 За	 първи	 път	 тази	
година	 при	 нас	 идва	 и	
колега	 от	 Япония	 -	 проф.	
Такаке	Ишида,	зам.-ректор	
на	 университет	 „Сейджо”,	
с	когото	ТУ	-	Габрово	под-
писа	договор	за	сътрудни-
чество.	Един	много	серио-
зен	пробив	в	нашите	отно-
шения.	Вече	има	и	сериоз-
ни	 технологични	 контакти	
с	 китайски	 университети	
-	 в	 една	 от	 най-развитите	
зони	около	Шанхай	-	Нин-
бо.	Догодина	очакваме	да	
дойдат	 представители	 и	
оттам.	

	 Конференцията	 е	 с	
една	 много	 сериозна	 на-
учна	 продукция.	 Публику-
вани	 са	 над	 200	 доклада.	
Едно	 от	 големите	 й	 до-
стойнства	 е,	 че	 успяваме	
да	 публикуваме	 предвари-
телно	 докладите.	 В	 деня	
на	конференцията	участни-
ците	ги	получават	и	могат	
да	 видят	 какви	 доклади	
има,	 да	 зададат	 конкрет-
ни	въпроси.	Ние	сме	една	
от	 малкото	 конференции,	
която	 успява	 своевремен-
но	с	двама	рецензенти	да	
оцени	 докладите,	 а	 къде-
то	 има	 несъответствия,	 ги	
връщаме.	 За	 съжаление,	
има	и	автори,	които	не	са	
се	справили	с	минимални-
те	изисквания.	
	 В	живота	има	правила	
и	те	трябва	да	се	спазват.	
Традиционно	всяка	 година	
ние	 публикуваме	 доклади-
те	предварително.	Най-до-
брите	 намират	 място	 и	 в	
онлайн	версия.
 - научната програма 
днес?
	 -	 След	 пленарното	 за-
седание	 работата	 на	 кон-
ференцията	 продължава	
по	секции.	
	 Студентите	 са	 най-ва-
жната	 част	 на	 универси-
тета.	Те	си	имат	своя	еже-

годна	научна	конференция,	
която	 се	 организира	 тре-
тата	седмица	на	месец	ок-
томври.	 А	 учените,	 които	
днес	участват,	се	включват	

в	 третата	 седмица	 на	 ме-
сец	ноември.	Тук	са	и	док-
торантите,	които	израстват	
в		своето	научно	развитие	
и	за	тях	това	е	важно.

	 Интересен	 е	 информа-
ционният	 ден	 на	 Центъра	
по	компетентност	„Интели-
гентни	мехатронни,	 еко-	 и	
енергоспестяващи	системи	

и	 технологии”.	Представен	
е	 напредъкът	 и	 на	 други	
проекти	по	Ос	1	на	Опера-
тивната	програма	НОИР,	в	
които	ТУ	-	Габрово	е	парт-
ньор.
 - Приносът на научния 
форум?
	 -	Акцентът	 тази	 година	
е	 около	 новите	 техноло-
гии,	 дегитализацията,	 де-
гиталната	 трансформация,	
индустрия	 4.0,	 това,	 кое-
то	 е	 изключително	 важно	
за	 нашия	 регион,	 защото	
Габрово	 е	 един	 индустри-
ален	център	и	всичко	око-
ло	него,	включително	и	от	
южната	 страна	 на	 Балка-
на.	Така	че	интересни	теми	
са	 и	 пленарният	 доклад	
на	 проф.	 Георги	 Тодоров	
относно	това	как	висшето	
образование	намира	свое-
то	 място	 чрез	 индустрия	
4.0.	
	 Отделено	 е	 място	 на	
проектите,	 по	 които	 ра-
ботим,	 Центърът	 по	 ком-
петентност,	 в	 който	 сме	
водеща	 организация.	 Дис-
кутирането	 продължава	 с	
присъствие	 на	 гости	 от	
предприятия,	 работодател-
ски	 организации,	 Минис-
терството	на	образование-
то	 и	 науката,	 Министер-
ство	на	икономиката.

Нàд 200 доклàдà в Междунàродния нàучен форум УНИТЕÕ` 2019
Половината гости от Германия, Гърция, Литва, Сърбия, Босна и Херцеговина, Румъния, Сърбия, Турция, Украйна, Чехия и Япония

Доц. Илия Железàров: „Акценòъò в XIX-òо издàние 
нà конференцияòà ñà новиòе òехнолоãии”

 В конференцията взеха участие повече от сто и петдесет представители на университети от страната и чужбина с 
над двеста научни доклада в осемнадесет тематични секции.

 Кметът на община Габрово Таня Христова приветства участниците в конференцията с 
думите: „Наистина вярвам, че във вашите ръце и умове лежи бъдещето на нашето глобално 
развитие. Независимо какво дискутирате или откривате по време на конференцията, вие 
сте хората, които могат да променят света ни към по-добро. Надявам се, че също така ще 
намалите дистанцията между научната общност и реалния бизнес и не забравяйте, че по 
средата стоим и ние, политиците, които също можем да бъдем полезни“.

	 За	 трета	 поредна	 го-
дина	 ученици	 от	 хума-
нитарните	 паралелки	 на	
Националната	 Априловска	
гимназия	 заедно	 с	 пре-
подаватели	 от	 училището	
се	включиха	в	ученически	
обмен	 със	 софийското	 СУ	
„Боян	Пенев“.	Срещата	се	
проведе	в	рамките	на	три	
дни	в	град	Троян.
	 Учениците	 отпътуваха	
от	 Габрово	 на	 8	 ноември.	
Първата	спирка	от	пътува-
нето	 на	 априловци	 беше	
балканското	 селце	 Гумощ-
ник,	 където	 се	 срещна-
ха	 с	 Ангелина	 Георгиева	
-	секретар-библиотекар	на	
местното	читалище.
	 Учениците	 разгледа-
ха	 изложба	 с	 живописни	
картини	и	традиционни	за	
бита	на	българите	предме-
ти.	 Посетиха	 храма	 „Св.
Николай	 Летни“,	 известен	
с	богато	украсения	си	ико-
ностас,	 и	 взаимното	 учи-

лище.	
	 Селото	 е	 известно	 и	
с	това,	че	изпраща	двама	
души	 на	 трагичното	 пъту-
ване	 с	 кораба	 „Титаник“,	

чийто	 гроб	 се	 намира	 в	
двора	на	църквата.	Учени-
ци	 и	 преподаватели	 има-
ха	 възможност	 да	 опитат	
традиционното	 за	 района	

сватбарско	жито,	символи-
зиращо	радостта	и	новото	
начало.
	 Следваща	 спирка	 на	
априловци	 бе	 село	 Оре-

шак.	 Те	 се	 запознаха	 с	
много	български	занаяти	и	
видяха	 изящни	 предмети,	
дело	 на	 троянските	 май-
стори.	Учениците	се	докос-

наха	и	до	магията	на	Тро-
янския	манастир	и	остана-
ха	 възхитени	 от	 неговата	
красота.	Следващия	ден	в	
центъра	 на	 Троян	 всички	
посетиха	местния	музей	и	
участваха	 в	 урок	по	 грън-
чарство,	 като	 имаха	 въз-
можността	 да	 изработят	
свои	произведения	от	гли-
на.
	 Същинският	 обмен	
между	 учениците	 беше	
представен	чрез	поредица	
от	логически	игри,	в	които	
взеха	участие	15	отбора	с	
представители	 от	 пети	 до	
десети	 клас	 от	 София	 и	
ученици	от	НАГ.
	 Последния	 ден	 трите	
най-добри	 отбора,	 както	
и	 останалите	 участници,	
бяха	 наградени	 за	 актив-
ното	си	участие	в	обмена.
	 В	 събота	 вечер	 се	
проведе	 тематичен	 бал,	
а	 всички	 участници	 бяха	
пременени	 в	 традицион-

на	 българска	 народна	 но-
сия.	Домакин	на	събитието	
беше	 10	 „а“	 клас	 от	 СУ	
„Боян	 Пенев“,	 а	 ученици	
от	 11	 „а“	 клас	 от	 Нацио-
нална	 Априловска	 гимна-
зия	 представиха	 кратка	
информация	за	елементите	
на	българската	шевица.
	 Вечерта	 продължи	 с	
надиграване	с	хора	и	над-
пяване	с	български	народ-
ни	 песни,	 като	 за	 най-до-
бро	 изпълнение	 беше	 из-
брано	това	на	Александра	
Пенчева	от	10	„а“	клас	на	
НАГ.
	 Пътуването	 беше	 по-
лезно	 и	 разви	 у	 участни-
ците	много	 качества,	 като	
работа	в	екип,	 концентра-
ция	и	отборен	дух.	Създа-
доха	се	много	приятелства	
и	незабравими	спомени.
 Текст: Христиана Стой-
чева и Павлина Вълчева, X „а“ 
клас, НАГ. Снимки: Клуб по 
Журналистика към НАГ

Възпиòàници нà Априловñкàòà ãимнàзия учàñòвàхà в ученичеñки оáмен ñ пàрòньор оò София



518 ноември 2019 г. имоти - продава, купува, под наем, гори; земи; нощувки

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 

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

066/80-35-36

(срещу старата часовникова кула)

30/03

 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225

 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225 � 066/80-35-36 GSM 0878/227-225

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, 
15]
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, 15]
парцЕл В село Мрахори 
- 800 кв. м, се продава на 
тел. 0878/370-640. [24, 
14]
МасиВна кЪща в село 
Стойчевци - 542 кв. м, с 
производствени помеще-
ния, се продава на тел. 
0888/974-845. [8, 8]
апарТаМЕнТ на призе-
мен етаж от кооперация в 
кв. Баждар - 30 кв. м, се 
продава на тел. 0897/922-
059. [11, 9]
парцЕли - 2 бр., УПИ, 
1820 кв. м, равно, про-

дава тел. 0898/362-754. 
[11, 9]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. [22, 
12]
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, 8]
кЪща В кв. Златари, цена: 
35 000 лв., се продава на 
тел. 0876/956-027. [11, 8]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Кряковци - обзаве-
ден, се продава на тел. 
0898/424-926. [11, 6]
кЪща с 1500 кв. м двор-
но място, асми, геран и 
сайван в село Костен-
ковци се продава на тел. 
0878/863-875. [11, 7]
парцЕл До „Техномаркет“ 
- 3 дка, за 18 000 лв. се 
продава на тел. 0892/484-
602. [17, 4]
апарТаМЕнТ - ново стро-
ителство, кв. Тлъчници, за 
50 000 лв. се продава на 
тел. 0886/457-295. [11, 4]
кЪща близо до Габрово, 
на 6 км от центъра, се 
продава на тел. 0897/569-
027. [11, 5]

кЪща „кайлЪка“, навес 
продава тел. 0879/01-91-
91. [3, 3]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава  
на тел. 0885/733-225. [11, 
3]
апарТаМЕнТ - 100 кв. м, 
център, тристаен, обзаве-
ден, 78 000 лв. (възможен 
коментар), се продава на 
тел. 0894/097-285. [3, 3]
апарТаМЕнТи В Габрово 
и Трявна - обзаведени, 
център, се продават на 
тел. 0897/556-676. [11, 2]
апарТаМЕнТ сЕ продава  
на тел. 0899/44-01-77. [2, 
2]
кЪща сЕ продава на тел. 
0899/44-01-77. [2, 2]
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ се продава на тел. 
0888/813-710. [4, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуВаМ кЪща, апар-
тамент, гараж и др. на 
дългосрочен лизинг. Тел. 
0899/143-163 [18, 6]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
Топ цЕнТЪр, 50 кв. м, за 
магазин, офис под наем 

- тел. 0878/370-640. [24, 
14]
апарТаМЕнТ В кв. Па-
лаузово, „Болшевик“, се 
дава под наем на тел. 
0878/474-879. [22, 14]
иц, ДВа магазина, дого-
варяне, под наем - тел. 
0888/378-193. [11, 10]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса се дава под наем 
на тел. 0899/07-03-04. 
[11, 8]
апарТаМЕнТ - обзаве-
ден, в квартал Крушата 
се дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 6]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, необзаведен, 
се дава под наем на тел. 
0887/621-225. [13, 5]
поМЕщЕниЕ оТ 100 кв. 
м се дава под наем на тел. 
0879/80-80-12. [11, 5]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0899/947-133. [11, 5]
оборуДВан офис в цен-
трална част - 20 кв. м, 
се дава под наем на тел. 
0888/538-074. [11, 5]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0877/53-57-
57. [4, 1]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 4]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ, 

обзаведен, саниран, в цен-
търа се дава под наем на 
тел. 0898/480-821. [5, 2]
апарТаМЕнТ В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0876/999-121. [5, 
2]
луксозно обзаВЕДЕно 
студио в новопостроена 
сграда в широк център 
се дава под наем. Наем: 
250 лв. Справки на тел. 
0876/799-855. [5, 2]
поМЕщЕниЕ - 80 кв. м, в 
района на Еса се дава под 
наем на тел. 0889/848-
474. [3, 2]

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи в 
Кметовци и около Габрово, 
може и идеални части, се 
купуват на тел. 0886/33-
14-15. [22, 14]
ниВи В цяла България се 
купуват на тел. 0894/47-
44-70. [11, 2]
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 2]

Гори 
проДаВа
иГлолисТна Гора - 4 
дка, 17-10-01 - с. Гръбле-
вци, се продава на тел. 
0889/84-84-74. [3, 2]

Дистрибутор 
на “Жити” аД

оГраДна МрЕЖа и оГраДни пана: плетени 
и заварени, поцинковани и с PVC; колове, 
аксесоари; рабица, кокошкарска мрежа; сита, 
подложни мрежи. ГВозДЕи: 70 модела на 
склад, 15 размера стоманени; за пневматични 
пистолети. ТЕлоВЕ: меки, твърди; поцинкова-
ни, помеднени; пчеларски, пломбажни; бодли-
ва тел, тел с PVC, заваръчна тел, тел на пръти 
коВано ЖЕлязо. Габиони

тел . 066/80 85 39, 0889/364 626  0886/650 175
Гарата, хотел “Янтра”, 1 етаж

всичко от тел 
на едно място

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

 
         

нощуВки
нощуВки -  т е л . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
нощуВки В топ център - 
0876/731-419. [11, 4]
нощуВки, цЕнТЪр - 
0878/515-080. [14, 5]
апарТаМЕнТ В центъ-
ра - нощувки/под наем - 
0878/515-080 [14, 5]

 Вашата обява ще 
бъде отпечатана още 
на следващия ден, ако 
бъде подадена в редак-
цията на „100 вести“ 
до 16.30 часа. Цена-
та на обявите е 15 
стотинки на дума, 30 
стотинки на дума - в 
рамка, 40 ст. на дума 
- в рамка със сива под-
ложка, без предлози и 
съюзи, за едно отпе-
чатване. 
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Шивара, 50 м2, тухла, ет. 2 42000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
Колелото, 143 м2, ет. 3 82000 лв
Шив. мост, 100 м2, ет. 4 55000 лв
Бичкиня, 80 м2, ет.3, тухла, обз.62000 лв
Център, 83 м2, ет. 1, обз. 37000 eu
Младост, 75 м2, ет. 1 26500 eu
Еса, 120 м2, тухла, ет. 5 70000 eu
Дядо Дянко, 56 м2, тухла, с обз. дог.
КЪЩИ, ВИЛИ:
Трявна, център, 55м2, двор 175м2, отлич-
на 47000 eu
З.дърво,56м2,2-ет.,двор 500м2 11500 лв

Новаковци, 130м2, двор 1300м2, отл. дог.
Янтра, стара къща, двор 1500м2 15000лв
Гергини,ЗП60м2,2-ет.двор 600м2 52000 лв
Михайловци,ЗП54м2, двор 1887м2 16000 лв
Г. могила, 57м2, двор 503м2 20000 eu
Стойчевци, 111 м2, двор 3 дка дог.
Лоза, 200 м2, двор 1,5 дка 40000 лв
Борово, 52м2, двор 466м2 31000 лв.
Варовник, 2-ет,110м2, гараж 45000 eu
ПАРЦЕЛИ: 
Райновци, УПИ, 800м2 дог.
Думници, УПИ, 1640м2 34000 лв
Царева ливада, УПИ, 1280м2 7500 eu
Раховци,УПИ,850м2  6000 лв

С/у Техномаркет, УПИ, 3900м2 дог.
Борики, УПИ 5580 м2 20 лв/м2

Боженци, УПИ 1220 м2 20000 eu
Шенини, УПИ 672 м2 10000 лв
Гергини, УПИ, 1 дка 13000 лв
Костенковци, УПИ, 4448 м2 7 eu/м2

УПИ, 3200 м2, на Коня дог.
Киевци, 600 м2, проект 22500 eu
Източник, 1160 м2 3000 лв
Вел ков ци, 1600 м2 10 лв/м2

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ:
Земеделска земя на главен път 
Габрово - Севлиево, 3700 м2 дог.
ДАВА ПОД НАЕМ:
Офис, център, обзаведен 200 лв

www.fokus-imoti.com
e-mail: fokus_imoti@abv.bg

0897/95 25 19

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Габрово, ул. “Цанко 
Дюстабанов” 18, ет. 1

04/02

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТОП ЦЕНТЪР  
   550 €/м2

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ДЯДО ДЯНКО, 
от 70 до 150 м2 250 €/м2

АПАРТАМЕНТИ:
Център, тухла, 83м2 72 000 лв
Сирмани, 64м2, добро съст. 16 500 € 
Дядо Дянко, боксониера, 28м2 10 700 € 
Бичкиня, 56м2, ет. 4 15 000 € 
Ш. мост, н. стр., 3-стаен, обз. 55 000 лв
Голо бърдо, тухла, 3-стаен 51 000 лв

КЪЩИ:
Богданчовци, 63м2, 319м2 двор,нова 50 000 лв
Драгиевци,мас.,92м2,1730м2 двор 15 900€ 
Чукилите, 35м2, 1000 м2 двор 21 500 лв
Цвятковци, 112м2, 883м2 двор дог.
Червена локва,96м2,500м2 двор 38 000 лв
Ц. ливада, 176м2, 580м2 двор 24 000 лв
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Яворец, ъглов, 619м2 6 000 лв 

Богданчовци, с гараж, 660м2 3 100 € 
Торбалъжи,УПИ,ъглов,650м2 20 000лв
Поповци, 500м2 2 900 €
Шенини, 488м2 3 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Дядо Дянко, произв. пом., 600м2 дог.
Радичевец, промишлена сграда, 
668м2, парцел 1342м2 250 €
Център, 3-стаен, частично обз. 220 лв
Център, фризьорски салон, 35м2 дог.
Център, търг. обект, 56м2 350 лв
Център, многостаен,обзаведен 500 лв
КУПУВА: Двустаен в кв. Младост

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

066/866 006, 0897/999 595
ГАБРОВО, „РАДЕЦКА”, НАД 

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)
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КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; работа предлага/търси; продава-купува; животни продава-купува; заеми; счетоводство

НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Д. Дянко, апартаменти 380 €/м2

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Ид. център, ет. 4 75 000 лв.
Ид. център, ет. 2 39 000 €
Борово, ет. 3, 102м2 31 500 €
Идеален център 72 000 лв
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 42 000 €
До Куклен театър, ет. 6  70 000 €
К-с „Хр. Ботев”, ет. 5 47 000 €
Административен център, ет. 3 дог.
ИЦ, 2 ет., 120 м2 110 000 лв

ЕДНОС ТАЙ НИ:
Идеален център, ет. 6, 24 500 лв
ДВУС ТАЙ НИ:
Гарата, ет. 4, тухла 41 500 лв
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 72 000 лв
Младост,панел,среден,ет.4 56 500 лв
Голо бърдо, ет. 1 договаряне
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 62 000 лв
Младост, ет. 11, лукс, обз. 40 000€
КЪ ЩИ: 
Идеален център, 2-етажна, възмож-
ност за ново проектиране 65 000 €

Стефановци, етаж, 97м2 42 000 лв
„Баба Зара“, етаж, двор 36 500 лв
Златевци, масивна, РЗП 230 м2, двор 
1500 м2, гараж 95 000 лв
Габрово, 700 м2 земя 29 000 лв
Камъка, 800 м2 двор, за ново проек-
тиране 82 000 лв
Здравковец, 2-етажна + постройки, 
2 дка земя 29 000 €
Ясени,стара,битова, гараж 37 000 лв
Шиваров мост, 2 ет. 50 000 €
„Т. Иванов”, 2-ет., гараж 63 000 лв
Дебел дял, масивна 28 000 €
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
ИЦ, заведение, 80м2 31 000 €
ул. “Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
Дряново, вила, 2 дка двор 3 500 €

Вила с двор договаряне
Пр. халета-250м2,300м2,1000м2 дог.
Сгра да за ки но/за ве де ние, подобре-
ния, проект договаряне
Сгра да,ет.3,биз нес  цен тър 80 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ: 
Пройновци,4200м2, комуник. 8€/м2

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

Баба Зара, 700 м2 35 000 лв
До БКС, 10 дка 26 €/м2

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

Радичевец, 600 м2 10 500 лв
кв. Андреево, ок. 1 дка 10 500 €
Борики, 2800 м2 30 500 €
КУПУВА Н. СТР., ЦЕНТЪР, 3-СТАЕН
КУПУВА ПАРЦЕЛ НА ДОНИНО ИЛИ 
КОПЧЕЛИИ, ПАНОРАМА
КУПУВА СПЕШ НО! ДВУС ТАЕН ПА НЕ-
ЛЕН ГАР СО НИ Е РА - ПЛА ЩА ВЕД НА ГА
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УЛ. “СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1, 066/80-55-65, 80-30-56

бинГо зала 
„ГаброВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

рабоТа прЕДлаГа
фаянсаДЖии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
МаГазин за храни-
телни стоки търси да 
назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел.  
0897/954-247, 0879/482-
551. [22, 17]
фирМа В Севлиево тър-
си майстор на закуски и 
баничар - справки на тел. 
0893/648-113. [10, 6]
сЕрВиТьорка - добро за-
плащане, се 
търси на тел. 
0 8 9 9 / 6 5 1 -
5 4 9 , 
0 8 9 5 / 6 7 2 -
652. [12, 6]
фирМа ТЪр-

си монтажник на гараж-
ни врати. Справки на тел. 
0888/255-318. [11, 6]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 6]
фирМа ТЪрси да назначи 
работник с ТЕЛК. Справ-
ки на тел. 0879/09-01-06. 
[11, 5]
лиМк ооД търси да на-
значи заварчик. Справки 
на тел. 06717/2333. [11, 
6]
рабоТник кухня - за-
готовки, се търси на тел. 
0885/06-90-27. [5, 5]

ТранспорТна фирМа 
набира шофьори на 
ГонДоли с каТЕГо-
рия „с+Е“. Справки 
на тел. 0887/818-462, 
0889/717-497. [16, 5]

рЕсТоранТ ТЪрси готвач 

и сервитьор/ка. Справки 
на тел. 0899/88-98-97. 
[11, 3]

аГЕнция за охра-
на „супЕр-ГарД“ 
набира охраниТЕ-
ли. Справки на тел. 
0888/60-42-51. [11, 3]

ТЪрся бизнЕс съдружник. 
Участва с труд. Справки на 
тел. 0888/97-23-11. [5, 4]
МЕбЕлна фирМа търси 
шлайфисти. Справки на 
тел. 0878/571-455. [5, 3]
ЖЕна за гледане на въз-

растен мъж (почасово) 
търси 0898/67-96-19.[2, 2]
ббс „бЪлГария“ ООД 
търси за постоянна ра-
бота работник с техниче-
ски умения. Назначаване 
веднага. Справки на тел. 
0898/247-826, e-mail: 
todorof@gmail.com. [5, 3]
„МВ янТра“ АД - Габрово 
търси да назначи: зъбофре-
зист, фрезист на универ-
сална фреза, заварчик, 
оператор на лентоотрезна 
машина, оператор на плаз-
мено разкроечна машина, 
шофьор/докер. Информа-
ция на тел. 066/801-306, 
0885/006-010. [6, 2]
сЕрВиТьор/ка при до-
бро заплащане и подси-
гурено спане се търси на 
тел. 0887/671-848. [17, 2]
ТаксиМЕТроВ шофьор 
търси 0888/413-197. [4, 2]

„фирМаТа за храна“ на-
бира персонал. За инфор-
мация: тел. 0899/414-531, 
firmatazahrana@gmail.com. 
[6, 1]
чисТачка В центъра поча-
сово търси 0876/735-596. 

рабоТа ТЪрси
оГняр - правоспосо-
бен, търси работа - тел. 
0894/016-229. [11, 8]
хиМик с английски 
език търси работа - тел. 
0878/919-314. [11, 3]

ГриЖа за ДЕца, 
болни 
и ВЪзрасТни
ГлЕДаМ почасоВо деца 
от 2 до 7 години - тел. 
0899/118-557. [3, 3]
ГлЕДаМ болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 1]

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Голо бърдо, двустаен, тухла, ет. 3, 2 тераси 18 000 eu
Голо бърдо, 90м2, тухла   договаряне
Дядо Дянко, тристаен, тухла   16 000 eu
Бичкиня, 80м2, тухла, таванска стая  договаряне

КЪЩИ:  
Драгановци, 2 етажа, 1 дка двор, пещ  15 000 eu
Здравковец, 2 етажа, 2 дка двор  8 000 eu
Тодорчетата, 2-етажна, ток, вода, 1 дка  10 000 eu 
Ловнидол, двор над 6 дка   5 000 eu 
Сейковци,2 къщи,отлични,двор,панорама 38 000 eu
Гарата   договаряне

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ:  
До Младежки дом, парцел, 3 дка  договаряне
Гачевци, гора, 13.400 дка   договаряне
Габрово, земеделска земя   договаряне
Русевци, парцел, път, ток, вода  договаряне
КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ - НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ

      ул. “Николаевска” 12
    (срещу ДСК), ет. 1
066/860-960, 0899/440-177Everest_imoti@abv.bg

Агенция за 
недвижими имоти
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СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

       Äèàìàíò
Габрово, „Могильов“ 47, 0888/765-290, bankov.stefan@abv.bg

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Помещение, идеален център, 25м2     14 000 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  

Колелото, 65м2, тухла 32 000 лв
Колелото, 61м2, тухла 40 000 лв
Дядо Дянко, двустаен, тухла        договаряне 
Борово, 2-стаен, лукс + изба  60 000 лв 

КЪЩИ В ГРАДА:  
Широк център, тухла, 70м2, двор 500м2 37 000 лв
Шивара, 75м2, тухла, двор 500 м2  70 000 лв
Бичкиня, 62 м2 РЗП, масивна, отлична     50 000 лв
Шивара, 100 м2 + гараж, двор 500м2      30 000 лв
Беленци, двуетажна, 70 м2, двор 300м2     31 000 лв

КЪЩИ, ВИЛИ ИЗВЪН ГРАДА:  
Вила, масив, 45м2, двор 800м2 10 000 лв
Тодоровци, вила, 36м2, тухла,двор 600м2 17 000 лв
Богданчовци,къща,РЗП 100м2, двор 1 дка 35 000 лв
Борики, къща, 100м2, лукс, гараж        40 000 лв

ПАРЦЕЛИ:  
Широк център, УПИ, 700м2 14 300 лв
ПРОДАВА/ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТИ В СОФИЯ

01/04

проДаВа Машини
профЕсионална щанц 
преса за стелки за 1500 
лева се продава на тел. 
0888/974-845. [8, 8]
рЕзачка за дърва - цена: 
280 лв., се продава на 
тел. 0899/072-605. [5, 4]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
циМЕнТоВи колоВЕ се 
продават на тел. 0888/39-
00-82. [11, 3]

проДаВа обзаВЕЖДанЕ
ВраТа, разТЕГаТЕлЕн ди-
ван, фотьойли - пружин-
ни, се продават на тел. 
0894/330-654. [4, 3]

ДЕТско лЕГло - комби-
нирано, се продава на тел. 
0877/666-142. [3, 3]
спалня 144/190 и гар-
дероб-секция, стъклена 
маса се продават на тел. 
0898/388-994. [5, 3]
ДВЕ поДМаТрачни ита-
лиански нови рамки и 
радиатори - маслени, за 
стена, се продават на тел. 
0892/46-14-40. [2, 1]

проДаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 9]
капани оТ МИШКА до 
ЯЗОВЕЦ се предлагат на 
тел. 066/803-890. [11, 11]
изГоДно лиМоно-
Ви и ДАФИНОВИ расте-
ния се продават на тел. 
0885/337-531, 066/86-00-
32. [15, 14]
каМина с водна риза 
изгодно се продава на тел. 
0887/57-90-36. [20, 9]
коТЕл - чугунен, чеш-
ки, VIADRUS U2, за 550 
лева се продава на тел. 
0876/90-87-67. [11, 6]
каМина с водна риза 
ELDOM, 23 кВт, на твърдо 
гориво, на два сезона, се 

продава на тел. 0894/050-
430 [20, 7]
чуГунЕна каМина за 
една стая за 180 лв. се 
продава на тел. 0878/715-
707. [5, 4]
канТар - 200 кг, цис-
терна, нафта - 700 ли-
тра, хладилни витрини - 3 
бр., се продават на тел. 
0879/01-91-91. [3, 3]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
орЕхи на добра цена се 
купуват на тел. 0879/13-
28-32. [4, 3]
акорДЕони сЕ купуват 
на тел. 0877/407-450. 
[13, 9]

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

ЖиВоТни проДаВа
оВцЕ за клане се про-
дават на тел. 0896/544-
474. Овце за отглежда-
не се продават на тел. 
0896/544-474. [22, 21]
ДЪлГокосМЕсТи кало-
фЕрски кози и женски 
ярета за разплод се про-
дават на тел. 0896/544-
474. [22, 21]
краВа и теле спеш-
но се продават на тел. 
0879/699-540. [5, 4]
коза и мъжки яре-
та се продават на тел. 
0897/950-337. [3, 2]

ДоМашни любиМци
чисТокрЪВни кучЕТа за 
трюфели (лагото) продава 
0899/538-494 [8, 5]

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

проДаВа Тор
уГнила оВча тор прода-
ва 0896/544-474. [21, 21]
уГнил оборски тор се 
продава. Собствен транс-
порт със самосвал. Тел. 
0899/414-153. [23, 12]
ГоВЕЖДа Тор в чували - 
3.00 лв./бр., с транспорт 
- 0878/650-456. [22, 10]

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

ДаВа заЕМ
бЪрз крЕДиТ - тел. 
0885/580-201. [11, 9]

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

рЕГисТрация на 
фирМи и счЕТо-
ВоДно обслуЖВанЕ 
- 0898/480-821

уроци, курсоВЕ
цЕнТЪр за ПРОФЕСИО-
НАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ГАБРО-
ВО, организира лицензи-
рани курсове за: огняр, 
кранист,  мотокарист, 
машинист на пътно-стро-
ителни машини, готвач, 
барман-сервитьор, коз-
метик, фризьор, лечебен 
масаж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Издава се 
държавен документ за пра-
воспособност. Обучение с 
ваучер за безработни и 
работещи. Тел. 066/80-85-
92, от 10.30 до 12.30 ч., 
0887/361-876. 
спорТЕн клуб „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с 
огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.

 ВАшАТА ОбяВА ще 
бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена в редакцията 
на „100 вести“ до 16.30 
часа. 
 Цената на обявите 

е на дума, без предлози 
и съюзи, за едно отпе-
чатване - 15 ст./дума 
обикновена; 30 ст./дума 
в рамка; 40 ст./дума - в 
рамка със сива подложка. 
 При текущите обя-

ви всяка 11-та е без-
платна. 
 Можете да използва-
те специалните отстъп-
ки за годишни обяви, ако 
Вашата обява излиза 
през цялата година. 

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

поръчки за публикации 
се приемат в редакцията. 

Работно време 
от 09.00 до 20.00 ч.

рекламни карета, 
обяви

 и съобщения 
във всички 
централни 

и регионални 
печатни издания.
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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.
„МГ-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 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 - 0897/922-481.
проМоция! ДЪбоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. Тел. 
0899/137-896. [27, 27]
салкЪМ - метров, 65 лв./
куб, нарязан и нацепен - 
73 лв./куб., се продава на 
тел. 0896/735-859. [24, 
11]
ДЪрВа за огрев, метрови 
- 75 лв./ куб. м, нарязани 
- 85 лв./куб. м, се прода-
ват на тел. 0896/741-763. 
[24, 11]
ДЪрВа за огрев - наряза-
ни, 80 лв./куб. м, с вклю-
чен транспорт, се прода-
ват на тел. 0879/562-733. 
[24, 11]
нарязани и НАЦЕПЕНИ 
дърва за огрев - 80 лв./
куб. м, се продават на 
тел. 0897/765-901. [24, 
11]
ДЪрВа за огрев - 60 
лева, нарязани и нацепе-
ни, се продават на тел.  
0899/122-406 [11, 11]
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, 16]
пЕлЕТи сЕ продават на 
тел. 0888/818-756. [11, 7]
рЕЖа МЕТроВи дърва - 
тел. 0894/363-580 - Ива-
нов. [11, 9]
рЕЖа ДЪрВа - тел. 
0899/278-396. [12, 7]
5 кубика сухи дърва - 80 
лв., се продават на тел. 
0899/943-105. [5, 5]
„балкан пЕлЕТс“ про-
дава пелети. Гарантирано 
качество! Тел. 0877/27-
26-21. [22, 6]
рЕЖа ДЪрВа - тел. 
0884/84-82-41. [3, 3]
изГоДна проДаЖба 
и доставка на троян-
ски букови пелети - тел. 
0886/320-155. [11, 4]
ДЪрВа за огрев - метро-
ви и нарязани, 80 лв. - 
тел. 0895/122-702. [7, 1]

718 ноември 2019 г. отопление; строителство, ремонти, изолации, услуги; автопазар; превози; лекари

сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива - 
0897/832-363
сЪбаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дворо-
ве, мази - 0899/601-444.
фирМа сЪбаря, почиства 
за сметка на материалите - 
тел. 0896/183-637.
кЪрТи, зиДа, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
услуГи с мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.
рЕМонТ на покриви, са-
ниране, дренаж, изолации 
- тел. 0888/020-187. [23, 
21]
услуГи с багер извърш-
ва тел. 0897/430-228. [22, 
20]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийство, топло- и 
хидроизолации извършва 
тел. 0888/863-001. [22, 
15]
качЕсТВЕн рЕМонТ на 
стари покриви. ПОДМЯНА  
на улуци. Варови мазилки. 
Тел. 0876/416-716. [14, 
13]
кЪрТя бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 6]
бриГаДа изВЪршВа ре-
монт на покриви, хидро- и 

топлоизолации, шпаклов-
ки, бои и тенекеджийски 
услуги, дренаж и др. - тел. 
0899/63-88-75. [18, 9]
обрЪщанЕ и подмазва-
не на прозорци - тел. 
0876/130-317. [11, 5]
хиДроизолация, сани-
ранЕ, измазване на ко-
мини и капаци, покриви, 
бетони - 0886/76-24-34. 
[10, 4]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
паркЕТ, ДюшЕМЕ, лами-
нат - циклене, монтаж, ла-
киране - 0886/249-906
шпаклоВка, бояДисВа-
нЕ - тел. 0895/38-66-50.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 19]
ВЪТрЕшни рЕМонТи, 
гипсокартон, боядисване и 
др. - тел. 0897/390-194. 
[23, 21]
ВЪТрЕшни рЕМонТи, 
гипсокартон, шпаклов-
ка, боя - справки на тел. 
0899/874-974. [22, 18]
профЕсионалЕн Мон-
ТаЖ на ламинат, бала-
тум, замазки, боядисване, 
тапети - 0897/978-762, 
0877/015-031. [27, 10]
МонТаЖ на гипсокартон, 
шпакловка и боя. Бързина 
от нас, изборът от вас. 
Тел. 0895/72-86-68. [14, 

5]
шпаклоВка, окачЕн та-
ван, гипсокартон, фаянс и 
теракота, изолация, лами-
нат, подмазване на догра-
ма - тел. 0876/130-317. 
[11, 5]
ВЪТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
3]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333. 
[31, 3]

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, 15]

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

оГраДна МрЕЖа про-
изВЕЖДа, ГВозДЕи и 
ТЕлоВЕ на заВоДски 
цЕни се предлагат на 
тел. 066/80-85-39. 

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-

ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 22]
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуГи 
по домовете извършва тел. 
0899/145-802. [33, 18]
Ел. услуГи - тел. 
0877/85-17-88. [20, 3]
Ел. инсТалации - тел. 
0877/36-78-52. [20, 3]

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 поддръжка 
- 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, 5]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 1]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313.

рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 10]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 5]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]

рЕМонТ на
ТЕлЕфони, ТаблЕТи
рЕМонТ на всички марки 
смартфони и таблети - тел. 
0894/25-77-28. [6, 5]

ДоГраМа

н и ко консТрукции 
ооД произВЕЖДа и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- 0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [18, 6]

AL и PVC дограма, бо-
нус комарници - тел. 
0893/206-746. [22, 15]
AL и PVC дограма, из-
граждане на тераси, щори. 
Отстъпка - 10% до края на 
ноември. Тел. 0876/130-
317. [11, 6]

почисТВанЕ
почисТВанЕ оТ А до Я - 
тел. 0876/62-26-17. [12, 
6]

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, ря-
зане, кастрене - 0889/177-
737.
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/20-509. 
[25, 15]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [16, 9]
заВарЪчни услуГи - тел. 
0885/72-46-71. [11, 6]
рЕМонТ Вик и ел. уре-
ди - тел. 0887/66-38-41. 
[11, 6]
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, 6]
цЕпя ДЪрВа, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [5, 1]
Вик и ел. услуги - тел. 
0894/220-509. [18, 1]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [16, 9]

хиДроизолации
хиДроизолация, поД-
порни стени, покриви - 
тел. 0886/762-434. [23, 
21]

ЕроТика
ЕроТичЕн МасаЖ - тел. 
0894/277-849. [11, 3]
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Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с камион 
до два тона, самосвал, 
докерски услуги - из-
насяне,  пренасяне, из-
хвърляне на мебели, 
пренасяне на строителни 
и други тежки товари, 
извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметището - 
0898/780-448
ТранспорТ с бус - 3 
тона, фургон - 18 куби-
ка, падащ борд, количка. 
Фактури по ДДС. Тел. 
0887/31-61-84.
услуГи сЪс самосвал 
- 25 лв., и багер - 50 
лв./час - 0893/511-154. 
[23, 14]
ТранспорТ - 0.45 лв./
км - тел. 0894/00-40-45. 
[24, 10]
ТранспорТ сЪс самос-
вал - 3.5 тона - тел. 
0876/522-774. [20, 6]
ТранспорТни услу-
Ги - тел. 0882/407-493. 
[15, 3]
ТранспорТ с ГАЗ-53 - 
самосвал - 0899/072-

066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

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, 31]

RENAULT SCENIC, В 
оТлично сЪсТоя-
ниЕ, цЕна по ДоГо-
ВарянЕ, се продава 
на тел. 0889/981-103. 
[20, 16]

опЕл ВЕкТра, 1.6, i, газ-
бензин, за 1000 лв. се 
продава на тел. 0878/83-
89-21. [3, 3]
рЕно МЕГан, с газова 
уредба, се продава на тел. 
0887/480-652. [2, 2]
ДайхаТсу фЕроза - 
1993 г., бензин/газ, за 
3500 лв. се продава на 
тел. 0888/255-548. [6, 1]

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

Микробуси, каМиони
ГранД ВиТара HDI - 2002 

г., дълга база, цена: 5000 
лв. - 0892/303-232. [9, 9]

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.
ноВи акуМулаТори 
- най-ниски цени - тел. 
0999/009-008.
ноВи заДни барабани 
и комплект накладки за 
Рено, Дачия за 100 лв. се 
продават на тел. 0898/95-
16-16. [2, 2]

аВТоуслуГи
аВТоТЕнЕкЕДЖийски и 
автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. Тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.
кЪрпЕЖ на автомобили - 
тел. 0882/407-493. [15, 3]
аВТосЕрВиз - тел. 
0882/407-493. [15, 3]

аВТоМорГи
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-

нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424.

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

аВТоМобили поД наем - 
0878/929-080. [14, 5]

скрап, ГуМи
фирМа „Вайкар“ изкупу-
ва стари и нови, излезли 
от употреба и катастрофи-
рали автобуси и микробу-
си - 0999/009-008.
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 10]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 20]
коли за скрап на изгодни 
цени се изкупуват на тел. 
0877/738-637. [22, 9]
ГуМи - 4 бр., 155/70-
13, се продава на тел. 
0884/139-268. [11, 4]

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.

кУхненскИ
ШкАфоВе 
офИс 
мебелИ 

МЕÁЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

тИПоВИ 
И По Проект 
нА клИентА

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 НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
Д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

Оòопление 
нà пелеòи
Представител на  
GOLDEN FIRE

инж. ИВАн 
ГосПодИноВ, 
консУлтИрА, достАВя, 

монтИрА, ПУскА
справки на тел. 
088w7 611 753, 

066 810 410. 
офис Габрово, 

ул. „отец Паисий“ 2,  
ет. 4, в. „100 вести“

МЕДицински 
МаТЕриали
проДаВа
апараТ за сънна апнея се 
продава на тел. 0893/244-
226. [4, 2]
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Над 3000 работници, служители и техните семейства участваха в празника по повод 85-годишнината на компанията в Севлиево

Тюрлинã: "Тàйнàòà нà оãромния уñпех нà 
"Идеàл Сòàндàрò - Видимà" ñà хорàòà!"

продължава от стр. 1
	 „Искаме	да	отбележим	
празника	 с	 вас	 и	 вашите	
семейства,	 защото	 за	нас	
е	много	важна	подкрепата	
на	 семействата	 ви,	 за	 да	
можем	 заедно	 да	 рабо-
тим	 за	 успеха	 на	 нашата	
компания	 -	 каза	 главният	
изпълнителен	 директор	 на	
Ideal	Standard	 International.	
-	 Днес	 „Видима“	 е	 един	
от	 най-големите	 произво-
дители	 на	 фитинги	 в	 цяла	
Европа.	Тайната	на	нашия	
огромен	 успех	 са	 хора-

та	 -	 това	сте	вие!	Ние	се	
чувстваме	 дълбоко	 интег-
рирани	 в	 общността	 на	
Севлиево	-	подкрепяме	об-
разованието,	 изкуството,	
културата,	 спорта...	 Днес	
съм	 тук,	 за	 да	 ви	 благо-

даря	 и	 да	 ви	 поздравя	
за	 вашия	 труд	 и	 вашата	
решимост!	
	 Ние	 гледаме	 назад	 в	
изминалите	 85	 години	 с	
чувство	 на	 гордост.	 Но	
какво	 предстои?	 Преди	
година	 стартирахме	 една	
много	 смела	 визия	 -	 да	
направим	 „Видима“	 най-
добрия	завод	за	арматура	
в	света.
	 Трансформацията,	 коя-
то	 направихме,	 е	 най-го-
лямата,	 която	съм	виждал	
в	 моя	 живот.	 Под	 ръко-

водството	на	Емил	Гатев	и	
неговия	екип	наистина	об-
новихме	 „Видима“	 основ-
но.	Искам	да	благодаря	на	
всички,	 които	 направиха	
тази	визия	възможна.	Ние	
заедно	 изградихме	 една	

много	 здрава	 основа	 за	
едно	много	светло	бъдеще.	
Благодаря	ви	за	упоритата	
работа,	за	лоялността	към	
компанията,	 благодаря	 ви,	
че	 направихте	 „Видима“	
една	много	важна	част	от	
нашия	живот!“	
	 Много	от	тези	работни-
ци	и	служители,	към	които	
се	 обърна	 Торстен	 Тюр-
линг,	 са	 прекарали	 целия	
си	 трудов	 стаж	 в	 завода	
-	 по	 45,	 40,	 35,	 30,	 25,	 20	
години.	
	 За	 всеки	 един	 от	 тях	

ръководството	 на	 компа-
нията	 беше	 подготвило	
двеста	 разкошни	 разно-
цветни	 орхидеи,	 които	 ги	
чакаха	в	началото	на	укра-
сения	с	балони	празничен	
павилион.

 

Огромният	 брой	 цветя	 на-
правиха	впечатление	и	на	
Йенс	хенеберг,	вицепрези-
дент	на	производството	на	
фитинги:
	 „Толкова	 много	 орхи-
деи	 показват	 колко	много	
са	допринесли	хората	тук.	
40	 години	 са	 половината	
от	 историята	 на	 компани-
ята!	Ние	 наистина	 старти-
рахме		една	огромна	про-
мяна.	Имаме	амбицията	да	
направим	 „Видима“	 най-
добрия	 завод	 и	 започнах-
ме	нашето	пътуване	в	тази	

посока.	Благодаря	на	все-
ки	 един	 от	 вас.	 Знам,	 че	
тези	промени	не	са	никак	
лесни.	 20	 години	 работиш	
по	един	начин,	идва	някой	
и	 ти	 казва,	 че	 занапред	
ще	работиш	по	нов.	Много	

е	трудно	за	всички	нас.	Но	
резултатите,	 които	 постиг-
нахме,	 показват	 големите	
ползи	за	всички“.
	 След	 тържествената	
част	Йенс	хенеберг	сложи	
бяла	 престилка	 с	 надпис	
„85	 години	 създаваме	 за-
едно“	и	застана	зад	грило-
вете	с	шишчета,	кебапчета	
и	 кюфтета,	 за	 да	 подава	
лично	 на	 всеки	 работник	
празничен	обяд.
	 Същия	 надпис	 имаха	
чашите	за	горещо	червено	
вино,	 които	 заедно	 със	
стотиците	 резени	 тради-
ционен	немски	щолен	при-
даваха	 още	 по-празнична	
атмосфера.
	 Сред	 гостите	 на	 праз-
ника	беше	и	кметът	на	Се-
влиево	 д-р	 Иван	 Иванов,	
който	се	обърна	лично	към	
ръководителите	 на	 заво-
да	 -	 Ярослав	 Дончев,	 Ва-
лентин	 Ганев,	 Емил	 Гатев,	
към	 бившите	 и	 настоящи	
работници	с	думите:
	 „Щастлив	 съм	 да	 бъда	
в	 това	 голямо	 семейство,	
което	 последните	 години	
показва,	 че	 е	 в	 крак	 с	
времето,	 развива	 двата	
завода	така,	че	не	само	да	
бъдат	 структуроопределя-
щи	 в	 икономиката	 на	 Се-
влиево,	но	и	да	бъдат	най-
успешната	 фирма.	 Благо-
даря	 за	 това,	 че	 „Идеал	
стандарт	 -	Видима“	е	най-
обществено	 ангажираната	
фирма	 в	 Севлиево,	 може	
би	 в	 целия	регион.	Благо-
даря	 персонално	 на	 Емил	
Гатев	 за	 това	 прекрасно	
събитие!“
	 Изпълнителният	 дирек-
тор	на	завода	за	санитар-
на	 арматура	 Емил	 Гатев	
беше	видимо	развълнуван.

	 „Гледайки	 всички	 вас	
и	слагайки	отзад	едно	85,	
виждам,	че	си	е	струвало	
-	 обърна	 се	 към	 работни-
ците	 с	 „колеги“	 Емил	 Га-
тев.	-	Знам,	че	последните	
две	 години	 не	 бяха	 никак	

лесни,	знам,	че	имахме	ог-
ромни	 предизвикателства,	
но	в	едно	съм	сигурен	-	че	
с	 този	 екип,	 с	 подкрепа-
та	 на	 компанията,	 която	
вярва	в	нас,	с	вашето	тър-
пение,	с	вашето	вдъхнове-
ние,	с	вашето	желание	да	
градим,	 да	 надграждаме	
тази	фирма	ще	я	има	още	
дълги	години.“
	 На	 празника,	 който	
надмина	 по	мащаби	 всич-
ки	 досегашни	 събития	 в	
завода,	 присъстваха	 над	
3000	 души	 -	 работници	 и	
служители	 с	 техните	 се-
мейства.	 Децата	 бяха	 по-
вече	от	700.
	 За	 тях	 имаше	 ледена	
пързалка,	 организирани	
ателиета	за	рисуване	вър-
ху	 вода,	 арт	 работилница	
за	шапки	от	стари	реклам-
ни	 материали	 и	 игри	 с	
аниматор	за	най-малките.
	 В	 концертната	 програ-
ма	 участваха	 Севлиевски-
ят	духов	оркестър,	Джуни-

ър	Бенд,	Upstream	Voices	и	
Силвия	Кацарова.
	 Гостите	имаха	възмож-
ност	да	направят	обиколка	
и	 на	 модернизирания	 за-
вод	 за	 санитарна	 армату-
ра.	

 Орхидеи за Румен Русев (вляво), който се е трудил 42 години в севлиевската компания 
- първо в инструменталния цех, после в механиката. Тодор Тодоров започва като художник 
един месец преди демократичните промени и посвещава 3 десетилетия на производство-
то във "Видима". Сега боядисва батерии в различни цветове в новите производства.

 Изпълнителният директор на завода за са-
нитарна арматура Емил Гатев благодари на ра-
ботниците за търпението, за вдъхновението, за 
желанието им да градят и да надграждат.

 Сред гостите на празника беше и кме-
тът на Севлиево д-р Иван Иванов, който 
нарече дружеството едно голямо семей-
ство в крак с времето

 След тържествената част вицепрезидентът на производството на фитинги Йенс Хенеберг сложи бяла престилка с над-
пис „85 години създаваме заедно“ и застана зад гриловете, за да помага в организирането на празничния обяд.  Над 700 деца участваха в празника

 Гостите имаха възможност и да направят обиколка на обновения и модернизиран завод за санитарна арматура. Ледената пързалка беше най-голямата атракция за децата в събота


