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	 В	 Деня	 на	 християн-
ското	семейство	искам	да	
ви	покажа	второто	семей-
ство	на	моя	син.	Той	е	уче-
ник	в	I	„в“	клас	на	ОУ	„Ран	
Босилек“.	Обичта,	любовта	
и	грижите	за	нашите	деца	
са	 поверени	 в	 ръцете	 на	
г-жа	Войчева	и	г-жа	Тумба-
лова.	 стр. 2
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10 години без 
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	 Христофор	 Петков	 от	
8	 клас	 на	 ПМГ	 -	 Габрово	
завоюва	 сребърен	 медал	
от	XII	Национално	състеза-
ние	за	ключови	компетент-
ности	 по	 природни	 науки	
„Климатичните	промени“	в	
град	Копривщица.
	 Състезанието	беше	от-
крито	 официално	 от	 инж.	
Таня	Михайлова	 –	 замест-
ник-министър	на	образова-
нието	и	науката.
	 Шестдесет	 участници	
от	цялата	страна	в	продъл-
жение	на	два	дни	–	в	два	
кръга	 решаваха	 и	 публич-

но	представиха	решенията	
на	 задачи,	 проверяващи	
усвояването	 на	 ключови	
компетентности	в	областта	
на	физика,	химия	и	биоло-
гия.	
	 Решаването	 и	 пред-
ставянето	 на	 решенията	
включваше	 работа	 с	 ин-
формационни	 източници	 и	
интерпретирането	 на	 ин-
формация	 за	 решаването	
на	проблема.			

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 Само	 един	 общински	
съветник,	 освен	 журнали-
сти,	 уважи	 поканата	 на	
РЕМО	 „Етър”	 за	 обиколка	
по	 обектите,	 които	 пред-
стои	 да	 бъдат	 ремонтира-
ни	 и	 обновени	 по	 проект	
„ЕМО	 „Етър”	 -	 музей	 за	
креативен	 културен	 тури-
зъм”.	
	 Не	се	появиха	нито	за-
интересовани	 лица,	 нито	
граждани,	 които	 изрази-
ха	 съмнения	 и	 отправиха	
критики	при	общественото	
обсъждане	на	проекта.
	 Безспорно	 на	 място	
нещата	 изглеждат	 много	
по-различно,	 по-разбира-
емо,	 отколкото	 на	 хартия	
или	мултимедия.
	 Припомняме,	че	проек-
тът	е	за	близо	10	млн.	лв.,	

осигурени	чрез	„Фонда	на	
фондовете”,	който	отпуска	
европейски	 пари.	 Общи-
ната	 трябва	да	поеме	об-
щински	дълг	за	3	млн.	лв.,	
за	 да	 се	 реализира	 ця-
лостно	проекта.	Този	заем	
ще	бъде	използван	основ-
но	 за	 дейности,	 които	 не	
са	 строителни.	 Екипът	 на	
музея	е	работил	три	годи-
ни	 по	 документацията	 на	
проекта.
	 За	 всеки	 обект	 има	
отделни	 проекти,	 съгласу-
вани	 с	 Националния	 ин-
ститут	 за	 паметниците	 на	
културата.
	 Притесненията,	 че	 мо-
дерните	 съоръжения	 ще	
нарушат	 автентичната	
възрожденска	 среда,	 че	
предвижданите	 инвалид-
ни	 колички,	 асансьори,	
нова,	 модерна	 сцена,	 ат-

рактивен	детски	център,	а	
също	и	виртуалната	реал-
ност	 отдалечава	музея	 от	
идеята	 на	 Лазар	 Донков,	
коментира	 директорът	 на		
РЕМО	„Етър”	проф.	Светла	
Димитрова.	
	 „Много	 съжалявам,	
че	 наследниците	 на	 Ла-
зар	 Донков	 не	 потърси-
ха	 контакт	 с	 нас,	 преди	
да	 публикуват	 мнението	
си.	Щяхме	да	им	обясним,	
че	 става	 въпрос	 за	 една	
електрическа	 количка	 за	
инвалиди,	 чрез	 която	 хо-
рата	с	увреждания	да	мо-
гат	 да	 се	 движат	 по	 кал-
дъръма.	Там,	където	те	не	
могат	 да	 стигнат,	 ще	 има	
възможност	 да	 разгледат	
обектите	чрез	360-градусо-
ви	снимки,	или	чрез	доба-
вена	реалност.	

продължава на стр. 8

Проф. Светлà Димитровà: "Нямà лошо трàäиционното äà 
ñе ñъчетàвà ñ моäерното, àртиñтичното, ñъвременното"
Много съжалявам, че наследниците на Лазар Донков не потърсиха контакт с нас, преди да публикуват мнението си, коментира директорът на музея

Проф. д-р Светла Димитрова повежда групата от Кръстник Колчов хан към другите обекти в музея

Õриñтофор от Мàтемàтичеñкàтà ñъñ ñреáро 
в ñъñтезàние зà климàтичните промени

Арх. Мерàзчиев:
"Мàйчинà ãрижà 
е иñтинñко áижу"
	 В	 тази	 дума	 замест-
ник-кметът	на	Габрово	арх.	
Николай	Меразчиев	вложи	
цялото	 отношение	 на	 об-
ществеността	 към	 труда,	
усилията,	 постоянството	 и	
активността	 на	 Женското	
благотворително	 друже-
ство,	което	снощи	тържест-
вено	 отбеляза	 150	 години	
от	основаването	си.	Пове-
че	 за	 събитието,	 изложба-
та,	 посветена	 на	 юбилея,	
награждаването	 на	 благо-
детелите	 и	 участниците	 в	
конкурса	-	в понеделник

сВЕтозар ГатЕВ

Изключително	 при-
знание	 за	Михаил	 Башев!	
Председателят	 на	 Нацио-
налната	 съдийска	 колегия	
към	БФ	Хандбал	ще	пред-
стави	 страната	 ни	 в	 24-то	
Световно	 първенство	 по	
хандбал	за	жени.	

Шампионатът	 на	 пла-
нетата	 започва	 следва-
щата	 събота	 в	 страната,	
която	ще	приеме	и	Олим-
пийските	игри	през	2020-та	
-	Япония.

Башев	 ще	 отпътува	
към	града	домакин	на	про-
явата	 Кумамото	 във	 втор-
ник.	Той	ще	 бъде	 един	 от	
20-те	 делегати	 на	 Между-
народната	 федерация	 по	

хандбал	 на	 престижния	
форум.	Останалите	 му	 ко-
леги	 са	 от	Швеция,	Маке-
дония,	 Бразилия,	 Босна	 и	
Херцеговина,	 Русия,	 Унга-
рия,	 Швейцария,	 Австрия,	
Египет,	Аржентина,	 Норве-
гия,	Полша,	Фарьорски	ос-
трови,	 Германия,	 Испания	
и	Сърбия.

В	 Световното	 първен-
ство	при	дамите	ще	участ-
ват	24	отбора,	които	в	пър-
вата	фаза	са	разделени	в	
четири	предварителни	гру-
пи.	В	група	„А“	са	тимове-
те	на	Холандия,	Норвегия,	
Сърбия,	 Словения,	 Ангола	
и	Куба.	

В	 група	 „Б“	 е	 насто-
ящият	 носител	 на	 трофея	
-	Франция,	заедно	с	тимо-

вете	 на	 Дания,	 Германия,	
Южна	 Корея,	 Бразилия	 и	
Австралия.

В	 група	„С“	ще	спорят	
Румъния,	 Унгария,	 Черна	
гора,	 Испания,	 Сенегал	
и	 Казахстан,	 а	 в	 група	
„Д“	са	отборите	на	Русия,	
Швеция,	 Япония,	 Китай,	
Аржентина	 и	 ДР	 Конго.	
Шампионатът	ще	стартира	
на	 30	 ноември,	 а	 новият	
първенец	на	планетата	ще	
стане	 известен	 на	 15	 де-
кември.

Нарядът	на	Михаил	Ба-
шев	 е	 поредна	 оценка	 от	
страна	 на	 Международна-
та	 федерация	 по	 хандбал	
за	 неговите	 професионал-
ни	качества.	

продължава на стр. 8

Михàил Бàшев ще преäñтàви Бълãàрия нà 
Световното по хàнäáàл зà жени в Япония

адрес „100 вести“

"Нàшите ãоñпожи" от
 "Рàн Боñилек" имàт 
невероятни иäеи
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	 Министерски	 съвет	 от-
пуска	 средства	 за	ремонт	
на	 разрушения	 мост	 при	
Дряновски	 манастир,	 как-
то	и	за	възстановяване	на	
моста	 в	 местност	 Райчин	
дол.	
	 Мостът,	 който	 свърз-
ва	 манастира	 с	 пещерата	
„Бачо	 Киро“	 и	 туристиче-
ските	маршрути	в	региона,	
беше	 разрушен	 при	 про-

ливните	дъждо-
ве	 и	 последва-
лите	 наводне-
ния	 през	 юни	
тази	година.	
	 За	 моста	 в	
местност	 Рай-
чин	дол	също	е	
подаден	сигнал	
през	 измина-
лата	 година	 от	
ръководството	

на	Общината.
	 	 	 	 Общата	 сума	 за	 про-
ектите	възлиза	на	574	814	
лв.,	от	които	276	614	лв.	са	
за	възстановяване	на	раз-
рушения	 мост	 в	 землище-
то	на	Дряново	и	оформяне	
на	 подходите	 към	 него,	 а	
298	 200	 лв.	 -	 за	моста	 на	
Дряновския	манастир.	
	 Средствата	 са	 осигу-
рени	 от	 Междуведомстве-

ната	 комисия	 за	 възста-
новяване	 и	 подпомагане	
на	 база	 на	 вече	 подаде-
ните	 от	 Общината	 проек-
ти,	 които	следва	да	бъдат	
преразгледани	с	цел	опти-
мално	покриване	на	изис-
кванията	 както	 за	 устой-
чивост	 и	 ефективност	 на	
конструкциите,	 така	 и	 за	
архитектурна	 и	 естетиче-
ска	издържаност.

	 Общинският	 съвет	 на	
град	 Тун	 приключва	 по-
братимяването	на	 града	с	
Габрово	 до	 края	 на	 2019	
година,	 пише	 в	 уебсайта		
Побратимяване	 на	 град	
Тун-Габрово	 http://thun-
gabrovo.ch.	
	 Настоящите	 проекти	
ще	 бъдат	 завършени	 до-
тогава.	Службата	за	коор-
динация	 се	 анулира.	 Der	
Förderverein Thun-Gabrovo  
-	 Дружество	 за	 подпома-
гане	 Тун-Габрово,	 засега	
ще	 остане	 в	 сила	 и	 през	
пролетта	 на	 2020	 година	
ще	 реши	 дали	 и	 как	 ще	
продължи	 неговата	 рабо-
та.	 Новият	 президент	 на	
Службата	 за	 подкрепа	 е	
Ханс	Сталдър.

Тун прекрàтявà поáрàтимявàнето ñ Гàáрово?

	 Началото	 на	 партньор-
ските	 отношения	 между	
Габрово	 и	 Тун	 се	 поставя	
през	1996	г.	със	съдействи-
ето	 на	 фондация	 „Интер-
Асист”	с	посещение	на	де-
легация	 от	Тун	 в	 Габрово,	
чиято	цел	е	да	се	проучат	
възможностите	и	да	се	ус-
тановят	 областите	 на	 съ-
трудничество,	 пише	 в	 сай-
та	на	Община	Габрово.	

	 Официалното	 споразу-
мение	за	съвместна	рабо-
та	 между	 двете	 общини	 е	
подписано	 през	 май	 1998	
г.	 в	 Габрово.	 Залегналите	
в	него	области	на	сътруд-
ничество	 са:	 общинско	
сътрудничество,	 туризъм,	
инфраструктура,	 бизнес	
отношения,	 спорт,	 култу-
ра,	 образование	 и	 мла-
дежки	дейности,	социални	

дейности.	 Двете	 общини	
са	 изпълнили	 този	 доку-
мент	 със	 смисъл	 с	 реди-
ца	 съвместни	 проекти	 и	
размяна	 на	 ноу-хау.	 „Дни	
на	 камерната	 музика“	 по-
срещат	 музиканти	 от	 Тун,	
гости	 от	 побратимения	 ни	
град	участват	в	Карнавала,	
габровски	 артисти	 са	 тра-
диционна	част	от	„Нощ	на	
музеите“	в	Тун,	а	бизнесът	

в	швейцарския	град	започ-
на	 инициативата	 за	 под-
крепа	 на	 млади	 предпри-
емачи	в	 Габрово	 –	StartUp	
Prize,	 като	 дари	 близо	 20	
000	швейцарски	франка	на	
първия	 победител	 в	 нея.	
Размяната	 на	 знания	 и	
обучителни	пътувания	в	об-
ластта	на	поддържането	на	
зелената	 инфраструктура	
в	 двата	 града	 се	 въплъти	

в	 четиригодишен	 проект.	
Благодарение	 на	 частно	
дарение	 от	Тун,	 в	 Габрово	
почти	десет	години	работи	
Център	 „Келер“	 -	 за	 со-
циализация,	рехабилитация		
и	 интеграция	 на	 деца	 от	
аутистичния	спектър	–	един	
от	малкото	 в	 страната	 ни.	
И	това	е	само	малка	част	
от	 партньорството	 между	
двата	града.

информационен лист sdravej юни 2019 г.

Förderverein Thun-Gabrovo  -	Дружество	за	подпома-
гане	Тун-Габрово.	
	 Дружеството	реализира	множество	дарения	и	спо-
мага	 за	 развитието	 на	 контактите	 и	 сътрудничеството	
между	Тун	и	Габрово	-	thun-gabrovo.ch.

http://thun-gabrovo.ch. 

анахроника
	 На	19	ноември	в	РУ	–	Габрово	е	постъпило	съоб-
щение	от	 представител	на	 търговска	 верига	 в	 града	
за	 извършена	 кражба	 на	 пазарска	 количка.	 При	
извършена	 проверка	 по	 заведената	 преписка	 поли-
цейски	 служители	 са	 установили,	 че	 съпричастна	 с	
извършване	на	престъплението	е	40-годишна	жителка	
на	града.			
	 На	20	ноември	около	10:00	часа	в	дежурната	част	
на	 РУ	 –	 Дряново	 е	 подаден	 сигнал	 за	 извършена	
кражба	на	преносим	компютър.	В	резултат	на	неза-
бавни	оперативно-издиравателни	мероприятия,	прове-
дени	от	криминалистите	от	РУ	–	Дряново,	е	установен	
20-годишен	 извършител,	 за	 когото	 са	 налице	 данни,	
че	 е	 съпричастен	 с	 извършване	 на	 престъплението.	
Вещта	–	предмет	на	престъпление,	е	възстановена	на	
нейния	собственик.
	 На	20	ноември	около	01:00	часа	при	провеждане	
на	 специализирана	 полицейска	 операция	 за	 проти-
водействие	на	престъпления,	 свързани	с	 употреба	и	
разпространение	на	наркотици,	в	района	на	площад	
„Марсел	 Де	 Бископ“	 автопатрул	 на	 Габрово	 е	 из-
вършил	 проверка	 на	 24-годишен,	 осъждан	 жител	 на	
Габрово.	В	хода	на	полицейските	действия	е	устано-
вено,	 че	проверяваният	 е	придобил	и	държи	в	 себе	
си	 известно	 количество	 зелена	 суха	 листна	 маса,	
реагирала	 на	 наркотичното	 вещество	 „канабис“	 при	
направен	на	място	полеви	наркотест.	
	 По	 същото	 време	 в	 тази	 полицейска	 операция	
автопатрул	 на	 Габрово	 е	 извършил	 проверка	 на	
23-годишен,	осъждан	жител	на	Габрово.	Установено	е,	
че	проверяваният	е	придобил	и	държи	в	себе	си	из-
вестно	количество	бяла	кристалообразна	субстанция,	
реагирала	на	наркотичното	вещество	„метамфетамин“	
при	 направен	 на	 място	 полеви	 наркотест.	 По	 двата	
случая	 са	 образувани	 досъдебни	 производства	 под	
надзора	на	Районна	прокуратура	–	Габрово.

Отпуñнàти ñреäñтвà зà възñтàновявàне нà моñтове

Продължава от стр. 1
Освен	 материала,	 който	 преподават,	
нашите	 учители	 спазват	 традициите	
и	 учат	 децата	 на	 родолюбие.	 Поощ-
рявайки	 децата	 към	 сбъдването	 и	 на	
най-смелите	им	мечти!	Това	в	днешно	
време	 са	 ценностни,	 които	 се	 губят	
при	 подрастващите!	 Освен	 иноватив-
но	 училище,	 „Ран	 Босилек“	 изгражда	
личностни	качества	и	ценности,	които	
се	пренасят	в	ежедневието	и	във	все-
ки	един	успех	и	желание	за	развитие.
	 Благодарение	 на	 ръководството,	
освен	 прекрасна	 база,	 имаме	 пре-
красни	госпожи	(не	го	казвам,	защото	
са	нашите),	по	всякакъв	начин	нами-
рат	 път	 към	 децата,	 за	 да	 разбират	
материала.	Имат	невероятни	идеи!

Десислава Петкова

"Нàшите ãоñпожи" от  "Рàн Боñилек" имàт невероятни иäеи

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

 
         

 областен съВет на 
български ЧерВен кръст - габроВо 

набира оферти 
от лицензирани транспортни фирми 
за преВоз на хранителни продукти 

по оператиВна програма 
 изисквания: наличие	на	камиони	до	22	тона.
 срок за представяне на офертите: 27	 ноември	
2019	г.
 адрес, телефон, e-mail: габрово, ул. "константин 
иречек" № 3, 066/803-116, gabrovo@redcross.bg.

елекТроразпределение север ад, 
разпределиТелен обслужващ 

ценТър Габрово и Горна оряховица 
уведоМява своиТе клиенТи, че:

на 29.11.2019 г. от 09:00 до 11:00 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 са	
възможни	 смущения	 на	 електрозахранването	 в	 ра-
йона	 на	 община	 Габрово,	 селата	 Чарково,	 Потока,	
фирма	„Етър”	ООД	в	квартал	Етъра,	фирма	„Максам	
България”.	

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.

 народно Читалище „габроВо-2002“
годишен поздраВ концерт

уЧастВат:
фолклорен танцоВ ансамбъл „сиВек“

танцоВа школа „лиана“
танцоВа формация „боженци“

Вокална група „настроение“
хор „старопланинско ехо“

фолклорна формация 
„габроВски гласоВе“

женски хор
състаВ за изВорен фолклор

зала „Възраждане“, 
29 ноемВри 2019 г. (петък), 18.30 Часа

Вход сВободен

елекТроразпределение север 
ад, разпределиТелен обслуж-
ващ ценТър Габрово и Горна 
оряховица уведоМява своиТе 

клиенТи, че:
в периода 27.11.2019 - 

28.11.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради извършва-
не на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за 
доставка на електроенергия 
ще бъде прекъснато електро-
захранването в района на град 
Габрово, ВС „Столетов”, ТП 
„Мандра”, ТП „Костница”, ТП 
„Мотел”, местността Столетов 
и връх Столетов. 
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Оáñервàтория 2Д ñложи шàтрà в центърà нà Гàáрово, 
покàзà кàкво творят äецàтà от Плàнетàрния клуá
	 Вчера	Габрово	беше	един	от	
петте	 града	 в	 България,	 заедно	
със	София,	Монтана,	Сандански	
и	 Русе,	 в	 които	 се	 проведоха	
специални	 събития	 за	 предста-
вяне	на	проекти,	 подкрепени	от	
VIVACOM	Регионален	грант.
	 Сдружение	 „Обсерватория	
за	 идеи	 2Д”	 -	 Габрово	 спечели	
с	 проект	 „Звездни	 градове”	 за	
създаване	 на	 Планетарен	 клуб	

в	 града.	 В	 клуба	 се	 провеждат	
занятия	с	деца	от	10	до	15	годи-
ни	 в	 областта	 на	 астрономията,	
астрофизиката,	 астронавтика-
та,	 космическото	 инженерство,	
ракетостроенето	 и	 други	 теми,	
свързани	 с	 Космоса.	 Целта	 е	
да	 се	 предизвика	 интереса	 у	
децата,	 да	 бъдат	 подтикнати	 да	
използват	и	развиват	въображе-
нието	си,	да	мечтаят,	да	мислят	

логично,	 да	 работят	 в	 екип,	 да	
предлагат	 свои	 идеи	 и	 решения	
на	различни	проблеми.	
	 Проектът	ще	научи	децата	да	
използват	Интернет,	компютрите	
и	смартфоните	за	образователни	
цели.
	 В	 специална	 шатра	 на	 цен-
тралната	улица	„Радецка“	клубът	
представи	разнообразни	дейнос-
ти	 на	 планетарното	 общество	 –	

от	модел	на	работеща	биосфера,	
през	 макет	 на	 Звезден	 град	 и	
макет	на	Слънчевата	система	до	
няколко	ракетни	модели.	Всички	
те	са	сътворени	от	децата,	учас-
тници	 в	 местния	 „Планетарен	
клуб“	на	сдружение	„Обсервато-
рия	за	идеи	2Д“.	Имаше	и	малка	
работилничка	за	изработване	на	
„космически	картички“.

Бояна Пенчева Биосфера МАРС 3000

Ивайло Радев от 2Д разказва за Планетарния клуб Биосферата, запечатана от децата, леко се повлия и "изпоти" от дъждаШатрата на ул. "Радецка"

	 Местната	 комисия	 за	
борба	 срещу	 противооб-
ществените	прояви	на	ма-
лолетните	и	непълнолетни-
те	 продължава	 инициати-
вите	 си	 срещу	 агресията	
при	 децата,	 организирани	
са	и	творчески	занимания	
за	младежи.
	 За	 осма	 поредна	 го-
дина	 Местната	 комисия	
за	 борба	 срещу	 противо-
обществените	 прояви	 на	
малолетните	и	непълнолет-
ните	 (МКБППМН)	в	Общи-
на	 Севлиево	 и	 Младежки	
център	–	Севлиево	органи-
зират	 конкурс	 за	 коледна	
картичка.	 В	 конкурса	 мо-
гат	 да	 се	 включат	 всички	
деца	и	младежи	на	терито-
рията	на	общината.	Целта	
на	 инициативата	 е	 да	 се	
провокира	желание	у	под-
растващите	 да	 изработят	
коледна	 картичка,	 която	

да	 бъде	 изпратена	 на	 са-
мотен	 човек	 от	 община	
Севлиево.	 Участниците	 в	

конкурса	 ще	 бъдат	 анга-
жирани	в	дейност,	която	ги	
насочва	 към	 положителен	

модел	на	поведение	и	раз-
биране	 на	 другия,	 както	
и	 превенция	 на	 асоциал-

ното	 поведение	 на	 мало-
летните	 и	 непълнолетните.	
Конкурсът	е	индивидуален,	
а	 участниците	 ще	 бъдат	
класирани	 в	 няколко	 въз-
растови	 групи:	 предучи-
лищна	възраст	–	деца	до	6	
години,	 първа	 възрастова	
група	–	от	7	до	10	години,	
втора	 възрастова	 група	 –	
от	 11	 до	 15	 години,	 трета	
възрастова	 група	 -	 от	 16	
до	19	години.
	 Всяка	 картичка	 трябва	
да	е	придружена	с	колед-
но	пожелание	и	на	нея	да	
бъдат	 посочени	 имената,	
възрастта	 на	 участника,	
детско/учебно	 заведение	
или	 социална	 услуга	 за	
деца/младежи	 и	 точен	
адрес.	 При	 предаване	 на	
коледната	 творба	 задъл-
жително	 условие	 е	 да	 се	
посочи	телефон	за	контакт	
с	участника	 (или	на	негов	

родител/учител/настой-
ник/попечител).	
	 Коледните	картички	ще	
бъдат	 оценявани	 от	 три-
членно	 жури.	 Ще	 бъдат	
връчени	 първа,	 втора	 и	
трета	 награда	 във	 всяка	
възрастова	 група,	 а	 от-
делно	ще	 има	 награда	 за	
най-оригинално	пожелание	
и	 още	 поощрителни	 на-
гради.	 Награждаването	 на	
най-оригиналните	картички	
ще	бъде	на	16	декември	от	
17:30	часа	във	фоайето	на	
Община	Севлиево.
	 Ще	 бъде	 присъдена	
специална	награда	на	МК-
БППМН	 –	 Община	 Севли-
ево,	 а	 отличената	 творба	
ще	 бъде	 отпечатана	 и	 ще	
е	 празничен	 поздрав	 за	
членовете	 и	 партньорите	
на	местната	комисия.
	 Всички	 картички	 ще	
зарадват	възрастни	самот-

ни	хора	за	Коледа.
	 МКБППМН	 в	 момента	
реализира	 и	 превантивна	
кампания	под	надслов	„Не	
на	 агресията”.	 В	 рамките	
на	 кампанията	 ще	 бъде	
подкрепена	 реализацията	
на	 малки	 инициативи	 по	
темата	 във	 всички	 учили-
ща	в	общината.	
	 Паралелно	 с	 това	 ко-
мисията	 организира	 и	
творчески	 занимания	 за	
деца	от	начален	училищен	
етап	с	художника	и	скулп-
тор	Велизар	Захариев.	За-
ниманията	 са	 ежеседмич-
ни	 и	 отворени	 за	 всички	
желаещи.	 Провеждат	 се	
всеки	вторник	от	 16:00	до	
18:00	 ч.	 в	 Център	 по	 пре-
венция	 към	 МКБППМН	 в	
кв.	Балабанца	и	всеки	пе-
тък	от	 15:00	до	17:00	часа	
в	 сградата	 на	 Младежки	
център	–	Севлиево.

Зà оñмà ãоäинà Севлиево орãàнизирà конкурñ зà колеäнà кàртичкà 

	 Оркестър	Габрово	кани	
почитателите	 на	 популяр-
ната	музика	на	концерт	на	
27	 ноември	 в	 зала	 „Въз-
раждане“.	 Диригентът	 Ни-
колай	Венков	и	солистите	
Стефан	 Косев,	 Таня	 Со-
колова	 и	 Камелия	 Ноева	
ще	 зарадват	 публиката	 с	
изпълнение	на	златни	бъл-
гарски	хитове,	романтични	
мелодии,	евъргрийни	и	др.
	 В	 концертната	 вечер	

ще	 имате	 възможност	 да	
чуете	и	младите	таланти	от	
музикална	 школа	 „Звезди	
в	 аванс“	 Маргарита	 Геор-
гиева,	 Виктория	 Гергова	 и	
Александра	Пенчева.
	 Спрете	 мига	 и	 се	 ус-
михнете	с	някои	от	вечни-
те	 хитове!	 Очакваме	 ви	
на	 27	 -мии	 в	 18.30	 часа!	
Билети	 -	 на	 касата	 във	
„Възраждане“	 в	 деня	 на	
концерта,	от	17.00	ч.

сВЕтлаНа михайлоВа
 
	 На	 23	 ноември	 Град	
Градина	 очаква	 природо-
любителите	 в	 Екоарт	 с	
приятна	и	полезна	творче-
ска	задача.	
	 Тя	 е	 продължение	 на	
инициативата,	 която	 за-
почна	 със	 специалисти	 от	
отдел	„Екология”	в	Община	
Габрово	 и	 от	 Регионално	
депо	 за	 отпадъци	 в	 края	
на	юни,	когато	пред	скулп-
турите	 на	 Дон	 Кихот	 и	
Санчо	 Панса	 в	 Парка	 на	
хумора	габровски	деца	на-
учиха	 повече	 за	 ползите	
от	 разделното	 събиране	

на	 отпадъците	 и	 рецикли-
рането	 и	 създадоха	 свои	
произведения	от	непотреб-
ни	на	пръв	поглед	отпадъ-
ци.
	 Тази	 събота	 от	 11:00	
до	 12:30	 часа	 участниците	
в	 ателието	 ще	 превърнат	
отпадните	суровини	в	сак-
сии,	 кашпи,	 дори	 в	 укра-
шения.	
	 Всеки	може	да	донесе	
непотребна	 пластмасова		
туба	 или	 по-голямо	 шише	
от	 вода,	 няколко	 празни	
кофички	 от	 кисело	 мля-
ко,	 непотребни	 найлонови	
торбички	 (по	 габровски	
сакчета),	 стъклено	 шише	

или	 буркан	 и	 разбира	 се,	
най-доброто	 си	 настрое-
ние.	
	 С	помощта	на	специа-
листи	от	Музея	на	хумора	
и	сатирата	малките	творци	
ще	 дадат	 нов	 красив	 жи-
вот	на	отпадъците	и	ще	се	
научат	 какво	 е	 екоарт	 и	
има	 ли	 почва	 в	 Град	 Гра-
дина	и	в	Габрово.
	 Вход:	5	лв.
	 Притежателите	на	кар-
та	 „Приятели	 на	 хумора“	
ползват	 отстъпка	 от	 20%. 
	 Можете	да	се	запише-
те	 на	 телефон	 0878458430	
или	 като	 изпратите	 имейл	
до	priateli@humorhouse.bg.

Екоàрт от нàйлонови "ñàкчетà", кàкто 
им кàзвàме в Гàáрово, може äà опитàте 
в ñъáотà в музей "Дом нà хуморà" 

Концерт нà Оркеñтър 
Гàáрово ñлеäвàщàтà ñряäà

	 На	29	ноември	(петък)	от	18.30	часа	в	зала	„Възраж-
дане“	ще	се	състои	концерт	на	съставите	и	групите	към	
Народно	читалище	„Габрово-2002“.
	 В	 концерта,	 наречен	 „Годишен	 поздрав“,	 участват	
Фолклорен	 танцов	 ансамбъл	 „Сивек“,	 Танцова	 школа	
„Лиана“,	Танцова	 формация	 „Боженци“,	 Вокална	 група	
„Настроение“,	 Хор	 „Старопланинско	 ехо“,	 Фолклорна	
формация	„Габровски	гласове“,	Женски	хор,	Състав	за	
изворен	фолклор.
	 Вход	свободен.

Читàлище "Гàáрово - 2002" отпрàвя 
"Гоäишен позäрàв" към ãàáровци - 
29 ноември, зàлà "Възрàжäàне"

	 Снимка	 на	 кръговото	
кръстовище	на	пл.	 „Бело-
русия“	 в	 Габрово	 е	 голе-
мият	победител	в	инициа-
тивата	на	Министерството	
на	 регионалното	 разви-
тие	 и	 благоустройството	
(МРРБ)	„Покажи	как	обно-
вяваме	родното	ти	място“.
	 Автор	 на	 уникалния	
кадър	 е	 Ярослав	 Чепур-
ной,	 който	 е	 представил	
кандидатурата	 си	 с	 ко-
ментара:	 „Ето	 как	 –	 ле-
ка-полека,	 новото	 LED	
осветление	 „завладява“	
Габрово!“.
	 Фотосът	 е	 направен	
след	 рехабилитационни-
те	 дейности	 в	 района	 на	
парк	 „Колелото“	 („Колю	
Василев	 –	 Обов“),	 извър-
шени	през	миналата	годи-
на	по	проекта	„Габрово	–	
инвестиции	 за	 изгражда-
не	на	съвременна	градска	
среда“.
	 На	 второ	 място	 е	
снимката	 на	 Михаил	 Ми-
халев	 от	 Стара	 Загора,	
който	 представя	 обнове-
ния	 парк	 „Артилерийски“.	
На	трета	позиция	се	кла-
сира	фотография	на	парк	
„Св.	 Георги“	 в	 Добрич	
на	 Драгомир	 Пеев.	 Още	
шест	 участници	ще	 бъдат	
отличени	 с	 поощрителни	
награди.
	 Фотоконкурсът	 на	
МРРБ	се	проведе	в	пери-

ода	4	август	–	30	септем-
ври	 2019	 г.	Той	 е	 част	 от	
образователно-патриотич-
ната	кампания	„Моят	град	
е	моята	крепост“.
	 Получени	са	общо	190	
снимки	 от	 градовете	 Со-
фия,	 Благоевград,	 Плов-
див,	Ловеч,	Стара	Загора,	
Враца,	 Добрич,	 Монтана,	
Петрич,	 Габрово,	 Мездра	
и	др.
	 Кадрите	 представят	
паркове,	 площади,	 сани-
рани	 блокове,	 социални	
и	обществени	 сгради,	 ре-
монтирани	училища	и	дет-
ски	градини,	туристически	
обекти	 и	 други,	 реализи-
рани	с	европейско	финан-
сиране	 по	 управляваните	
от	МРРБ	програми	„Регио-
нално	развитие“	2007-2013	
г.	 и	 „Региони	 в	 растеж“	
2014-2020	г.
	 Снимките	 са	 част	
от	 изложба	 в	 столичния	
електротранспорт,	 къ-
дето	 са	 изложени	 кадри	
на	 изпълнени	 проекти	 по	
европейските	 програми.	
Обектите	„преди“	и	„след“	
обновяването	 им	 могат	
да	 бъдат	 видени	 в	 50-те	
тролейбуса,	купени	по	ев-
ропроект	на	Столична	об-
щина.	
	 Най-добрите	 кадри	 и	
посланията	 към	 тях	 ще	
бъдат	включени	и	в	кален-
дар	за	2020	година.

Снимкà нà Яроñлàв Чепурной 
ñпечели конкурñà нà МРРБ
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522 ноември 2019 г. недвижими имоти - продава, купува, наема; автопазар; превози; билети

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
2-ст., Център, 63 м2, ет. 5/5, за ремонт 39 950 лв
2-ст., Борово, 80м2, ет. 5/6, панел 39 200 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
2-ст., Колелото, 61 м2, етаж 5/6, за ремонт, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, PVC, ТЕЦ 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., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 57 000 eu
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 39м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 6/6, 76м2, панел, PVC 49 500 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж и маза 70 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възможност за газ 65 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Голо бърдо, 2-ет., 170 м2 РЗП, гараж, PVC, двор 409 м2 109 995 лв
Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 26 500 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр., двор 570 м2 73 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за гости, 6 спални, 6 бани, 
двор 1230м2 150 500 лв
Черневци, 138 м2 РЗП, реновирана, 572 м2 двор 74 995 eu
Драгомани, 174 м2 РЗП, обзаведена, двор 1329м2 36 5 00 лв
Шарани, 2 къщи, 211 м2 РЗП, двор 1918 м2                  56 000 лв
Беломъжи, 106 м2 РЗП, обзаведена, двор 3771м2 31 500 eu
Беломъжи, 130 м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44 900 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2           44 900 лв
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2          59 900 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чардак, 700м2 двор 18 000 лв
Велковци, 150 м2 РЗП, гараж, 2 плевни, двор 1380 м2 41 500 eu
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, двор 1499 м2           42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 1040 м2 30 000 eu
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 39 500 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
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 2980 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 43 700 лв
ПРОДАВА - ВИЛИ

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, двор 1085 м2 39 800 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Обходен път за Шипка, 20 дка 210 000 лв
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
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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дава заеМ
бърз кредиТ - тел. 
0885/580-201. [11, 11]

иМоТи продава
двуеТажна Масивна къща с 
алуминиева дограма в село Нова-
ковци за 38 500 евро се продава 
на тел. 0886/33-14-15. [22, 17]
двусТаен панелен апартамент 
в кв. Трендафил-2, ет. 5, не по-
следен, среден, за 36 000 лева 
се продава на тел. 0886/33-14-
15. [22, 17]
парцел в село Мрахори - 
800 кв. м, се продава на тел. 
0878/370-640. [24, 16]
апарТаМенТ на приземен етаж 
от кооперация в кв. Баждар - 
30 кв. м, се продава на тел. 
0897/922-059. [11, 11]
парцели - 2 бр., УПИ, 1820 кв. 
м, равно, се продават на  тел. 
0898/362-754. [11, 11]
апарТаМенТи и други - ново 
строителство, в идеален център 
се продават на тел. 0888/447-
096. [22, 16]
Тухлена къща в село Кме-
товци, стоманобетонна конструк-
ция, РЗП 90 кв. м, двор 800 кв. 
м, ток, вода, се продава на тел. 
0886/793-145. [11, 10]
къща в кв. Златари, цена: 35 
000 лв., се продава на тел. 
0876/956-027. [11, 10]
двусТаен апарТаМенТ в кв. 
Кряковци - обзаведен, се продава 
на тел. 0898/424-926. [11, 8]
къща с 1500 кв. м дворно мяс-
то, асми, геран и сайван в село 
Костенковци се продава на тел. 
0878/863-875. [11, 11]

парцел до „Техномаркет“ - 3 
дка, за 18 000 лв. се продава на 
тел. 0892/484-602. [17, 6]
апарТаМенТ - ново строител-
ство, кв. Тлъчници, за 50 000 лв. 
се продава на тел. 0886/457-295. 
[11, 6]
къща близо до Габрово, на 6 
км от центъра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 9]
упи, 7300 кв. м, на ул. „Перущи-
ца“ се продава на тел. 0885/733-
225. [11, 5]
апарТаМенТи в Габрово и Тряв-
на - обзаведени, център, се про-
дават на тел. 0897/556-676. [11, 
4]
МноГосТаен апарТаМенТ се 
продава на тел. 0888/813-710. 
[7, 2]
апарТаМенТ се продава  на тел. 
0899/44-01-77. [3, 2]
къща се продава на тел. 
0899/44-01-77. [3, 2]
къща - ново строителство, на 
три етажа, РЗП 165 кв. метра, 
цена: 88 888 лв., се продава на 
тел. 0888/450-180. [11, 2]
ново жилище - 73 кв. м, ет. 
4, център Габрово, се продава на 
тел. 0887/163-234. [5, 2]
Гарсониера, след ремонт, в 
кв. Трендафила, с посредник се 
продава на тел. 0887/760-790. 
[11, 1]

иМоТи дава под наеМ
Топ ценТър, 50 кв. м, за ма-
газин, офис под наем - тел. 
0878/370-640. [24, 16]
апарТаМенТ в кв. Палаузово, 
„Болшевик“, се дава под наем на 
тел. 0878/474-879. [22, 16]
двусТаен апарТаМенТ на 
Еса се дава под наем на тел. 
0899/07-03-04. [11, 10]

Гараж на ул. „Варовник“ се дава 
под наем на тел. 0885/642-502. 
[8, 6]
апарТаМенТ - обзаведен, в 
квартал Крушата дава под наем 
тел. 0898/419-342. [11, 8]
ТрисТаен апарТаМенТ - тухлен, 
необзаведен, се дава под наем на 
тел. 0887/621-225. [13, 7]
поМещение оТ 100 кв. м се 
дава под наем на тел. 0879/80-
80-12. [11, 7]
апарТаМенТ в центъра се дава 
под наем на тел. 0899/947-133. 
[11, 7]
оборудван офис в централна 
част - 20 кв. м, се дава под наем 
на тел. 0888/538-074. [11, 7]
двусТаен апарТаМенТ се дава 
под наем на тел. 0879/085-844. 
[3, 3]
ТрисТаен апарТаМенТ, обзаве-
ден, саниран, в центъра се дава 
под наем на тел. 0898/480-821. 
[5, 4]
Гарсониера за студенти се дава 
под наем на тел. 0889/632-740. 
[12, 4]
кварТира под наем за семей-
ство - тел. 0885/373-413. [5, 1]
апарТаМенТ се дава под наем 
на тел. 0885/642-467, 066/86-
59-43. [11, 3]
офис, оборудван, 20 кв. м, ул. 
„Априловска“ № 2, цена: 200 лв. 
за месец, се отдава под наем на 
тел. 0888/53-80-74. [11, 2]
рабоТещ авТосервиз се отдава 
под наем на тел. 0878/93-36-37. 
[11, 2]
МаГазин до Община Габрово, 
подходящ за офис и друго, се 
дава под наем на тел. 0896/266-
311. [6, 1]
поМещение - 30 кв. м, на Га-
рата се отдава под наем на тел. 
0888/147-173. [5, 1]

кафе „лебеда“ се дава под 
наем - справки на тел. 0889/848-
474. [3, 1]
едносТаен обзаведен апар-
тамент - цена по договаряне, се 
дава под наем на тел. 0884/319-
404. [5, 1]

иМоТи купува
евТина къща, може и полусъбо-
рена, се купува на тел. 0895/752-
838.
купуваМ къща, апартамент, га-
раж и др. на дългосрочен лизинг. 
Тел. 0899/143-163 [18, 7]
едносТаен или двустаен - ту-
хлен, купува тел. 0899/222-636. 
[12, 2]
парцел в регулация в Габрово 
купува тел. 0887/34-32-61. [5, 3]

зеМи
зеМеделски зеМи в Кметовци 
и около Габрово, може и иде-
ални части, се купуват на тел. 
0886/33-14-15. [22, 16]
зеМеделски зеМи и гори се 
купуват на тел. 0894/23-24-25. 
[11, 4]

унаследяване
даваМ две къщи - стара и нова, 
за наследяване срещу гледане - 
кв. Ябълка № 59, тел. 0877/016-
233. [2, 1]

нощувки
нощувки - тел. 0879/272-528, 
0888/254-625.
нощувки в топ център - 
0876/731-419. [12, 8]
нощувки, ценТър - 0878/515-
080. [14, 9]
апарТаМенТ в центъра - но-
щувки/под наем - 0878/515-080 
[14, 9]

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
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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

сядаш и караш
авТоМобили до 1500 лв. с 
всичко платено (Опел, Мицубиши, 
Фолксваген) - 0999/009-008.

авТоМобили продава

RENAULT SCENIC, в оТлично 
съсТояние, цена по доГо-
варяне, се продава на тел. 
0889/981-103. [20, 20]

дайхаТсу фероза - 1993 г., бен-
зин/газ, за 3500 лв. се продава на 
тел. 0888/52-55-48. [6, 2]
фолксваГен Голф изгодно се 
продава на тел. 0892/797-569. [4, 
4]

ГуМи
ГуМи - 4 бр., 155/70-13, се про-
дава на тел. 0884/139-268. [11, 6]

авТоМобили купува
коли, бусове, камиони, трактори, 
ремаркета (може и дефектирали) от 
място на най-високи цени се изку-
пуват на тел. 0897/429-374.

авТочасТи/МаГазини
изкупуваМ авТокаТализаТори 
- тел. 0999/009-008.
нови акуМулаТори - най-ниски 
цени - тел. 0999/009-008.

авТоуслуГи
авТоТенекеджийски и автобо-
яджийски услуги. Качествено, екс-
педитивно, атрактивни цени. Тел. 
066/821 566, 0888 321 692.
кърпеж на автомобили - тел. 
0882/407-493. [15, 5]
авТосервиз - тел. 0882/407-493. 
[15, 5]

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

авТоМобили под наеМ

„VAIKAR RENTACAR“ авТоМо-
били под наеМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, тел. 0999/009-
008.

авТоМобили под наем - 
0878/929-080. [14, 9]

скрап, сТари авТоМобили
фирМа „вайкар“ изкупува стари 
и нови, излезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и микробуси 
- 0999/009-008.
коли за скрап на добри цени се 
изкупуват на тел. 0899/810-766. 
[15, 12]
коли за скрап на изгодни цени се 
изкупуват на тел. 0877/738-637. 
[22, 13]

МоТори/велосипеди

изкупуваМ сТари и съ-
вреМенни, западни и со-
циалисТически МоТопеди 
и МоТоциклеТи - здрави и 
повредени, може и с липси - 
0999/009-008. e-mail: 100vesti@stovesti.info

намери ключа за успеха 

превози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
превоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с каМион 
до два Тона, саМос-
вал, докерски услуГи 
- изнасяне,  пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 
пренасяне на строител-
ни и други тежки това-
ри, извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметището - 
0898/780-448.
услуГи със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154. [23, 
18]

ТранспорТ с бус - 3 
тона, фургон - 18 куби-
ка, падащ борд, колич-
ка. Фактури по ДДС. Тел. 
0887/31-61-84.
ТранспорТ - 0.45 лв./
км - тел. 0894/00-40-45. 
[24, 14]
ТранспорТ със самос-
вал - 3.5 тона - справки 
на тел. 0876/522-774. 
[20, 8]
ТранспорТни услуГи - 
тел. 0882/407-493. [15, 
5]
ТранспорТ с ГАЗ-53 - 
самосвал - 0899/072-
605. [11, 8]
ТранспорТ с бус - 1.500 
- тел. 0879/019-191. [7, 
2]

билеТи, пъТувания
авТобусни, саМолеТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

MAzdA 3, 1.6, HDI, 
2009 г., дизел, мощ-
ност 109 к. с., Ев-
ростандарт - Евро 4, 
Хечбек, цвят металик, 
се продава - справки 
на телефон 0885/762-
000.

счеТоводсТво
счеТоводна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - справки на тел. 
066/804-066

реГисТрация на 
фирМи и счеТо-
водно обслужва-
не - справки на тел. 
0898/480-821.
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сТроиТелсТво
кърТи и пробива - 0897/832-
363
събаряМ и почиствам от А до 
Я. Извършвам строителни работи. 
Чистя дворове, мази - 0899/601-
444.
фирМа събаря, почиства за 
сметка на материалите - тел. 
0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел., фаянс  - 
0878/943-895.
фирМа изГражда, ремонтира 
или събаря - обезопасява вся-
какви покриви. Изгражда наве-
си, огради и други на най-ниски 
цени и с високо качество. Тел. 
0895/752-838.
услуГи с мини багерче и самос-
вал - тел. 0897/429-374.
реМонТ в строителството от А 
до Я - тел. 0877/53-16-20. [22, 
13]
реМонТ на покриви, тенеке-
джийство, топло- и хидроизола-
ции извършва тел. 0888/863-001. 
[22, 19]
кърТя беТон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 8]
бриГада извършва ремонт на 
покриви, хидро- и топлоизолации, 
шпакловки, бои и тенекеджий-
ски услуги, дренаж и др. - тел. 
0899/63-88-75. [18, 13]
обръщане и подмазване на 
прозорци - тел. 0876/130-317. 
[11, 7]
хидроизолация, саниране, 
измазване на комини и капаци, 
покриви, бетони - 0886/76-24-34. 
[10, 8]
покриви, изолации, вътрешни 
ремонти, мазилки, боя, гипсо-
картон и др. - справки на тел. 
0897/390-194. [25, 4]
хидроизолация, покриви, 
дренаж, улуци, капаци, комини, 
подпорни стени бързо и качестве-
но - справки на тел.  0888/020-
187. [25, 4]
реМонТ на покриви, хидрои-
золация, саниране, гипсокар-
тон, шпакловка, боя и др. - тел. 
0898/613-913. [13, 2]

сТроиТелно-реМонТни дей-
носТи и всякакви довършителни 
работи - тел. 0884/439-823. [16, 
1]
покривни реМонТи, капаци, 
комини, изолации - 0882/279-
749. [17, 1]

въТрешен реМонТ
паркеТ, дЮшеМе - редене, БЕЗ-
ПРАХОВО циклене, фино шлай-
фане, лакиране - монтаж на ла-
миниран паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
паркеТ, дЮшеМе, ламинат 
- циклене, монтаж, лакиране - 
0886/249-906
шпакловка, боядисване - 
тел. 0895/38-66-50.
въТрешни реМонТи, гипсокар-
тон, шпакловка, боя - справки на 
тел. 0899/874-974. [22, 22]
професионален МонТаж на 
ламинат, балатум, замазки, боя-
дисване, тапети - 0897/978-762, 
0877/015-031. [27, 12]
МонТаж на гипсокартон, шпак-
ловка и боя. Бързина от нас, 
изборът от вас. Тел. 0895/72-86-
68. [14, 7]
шпакловка, окачен таван, 
гипсокартон, фаянс и теракота, 
изолация, ламинат, подмазване 
на дограма - тел. 0876/130-317. 
[11, 7]
въТрешни реМонТи - тел. 
0897/85-97-33. [11, 5]
шпакловка и боядисване - тел. 
0878/580-333. [31, 7]
въТрешни реМонТи, шпаклов-
ки, боядисване - тел. 0898/569-
486. [22, 4]
полаГаМ декораТивни шпак-
ловки, мазилки и пясъчни инте-
риорни бои - тел. 0897/22-98-15. 
[3, 2]
посТавяне на ламинат, вътреш-
на изолация, шпакловане, боя-
дисване и др. - тел. 0884/319-
404. [6, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 0899/321-190
изолации, скеле - 0878/943-
895.
алпинисТи, скеле - 0898/907-
400.
хидро- и топлоизолации, ремонт 
на стари покриви, дренаж - тел. 
0882/279-749. [22, 19]
Топлоизолация - тел. 
0885/435-390. [17, 2]

хидроизолации
реМонТ на стари покриви, хи-
дро-, топлоизолации, дренаж - 
справки на тел. 0888/863-001. 
[17, 1]

израбоТва
израбоТка на метални кон-
струкции, гаражни и други врати, 
огради, парапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

оГрадна Мрежа произ-
вежда, Гвоздеи и Тело-
ве на заводски цени се 
предлагат на тел. 066/80-85-
39.

ел. инсТалации, реМонТи
дребни елекТроуслуГи по 
домовете се извършват на тел. 
0899/145-802. [33, 22]
ел. услуГи - тел. 0877/85-17-
88. [20, 5]
ел. инсТалации - тел. 0877/36-
78-52. [20, 5]

коМини
професионално почисТване 
на комини - отгоре и отдолу. ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 0889/177-
737.

коМиночисТач с опиТ - 
30 лв. - справки на тел. 
0894/525-258.

вик
вик МонТаж и поддръжка - 
0887/680-034.
оТпушва канали - тел. 
0889/177-737.
вик и ел. услуги - тел. 0876/130-
317. [11, 7]
вик реМонТи и инсталации - 
справки на тел. 0899/359-114. 
[11, 5]
изТочване на септични ями - 
тел. 0889/177-737. [25, 1]

доГраМа

н и ко консТрукции оод 
произвежда и МонТи-
ра прозоречни сисТеМи 
REHAU - 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. [18, 7]

AL и PVC дограма, бонус комар-
ници - тел. 0893/206-746. [22, 
19]

AL и PVC дограма, изграждане на 
тераси, щори. Отстъпка - 10% до 
края на ноември. Тел. 0876/130-
317. [11, 9]

реМонТ на елекТроуреди 
и елекТроника
реМонТ на хладилници и фризе-
ри по домовете - тел. 0897/425-
313.
реМонТ на телевизори по до-
мовете - тел. 0888/279-846. [22, 
14]
реМонТ на всички марки перал-
ни - тел. 0888/294-214. [23, 9]
реМонТ и продажба на кафе-
автомати - тел. 0898/480-551. 
[11, 2]
реМонТ на перални, съдо-
миялни, печки, бойлери - тел. 
0988/815-645, 0884/155-075. [3, 
1]

почисТване
почисТване оТ А до Я - тел. 
0876/62-26-17. [12, 10]

косене
косене, касТрене, почистване - 
тел. 0894/602-701. [16, 11]

услуГи
рязане, касТрене на опас-
ни дървета (АЛПИНИСТ) - www.
arborist-bg.com, тел. 0884/942-
942.
ковач, кв. Смирненски - водно 
точило и сапове  - 0892/775-774.
събаряне на дървета, рязане, 
кастрене - 0889/177-737.
поправяМ ел. уреди и ВиК - 
тел. 0894/20-509. [25, 19]
рязане, касТрене на опасни 
дървета - тел. 0894/602-701. [16, 
11]
заваръчни услуГи - тел. 
0885/72-46-71. [11, 8]
реМонТ вик и ел. уреди - тел. 
0887/66-38-41. [11, 8]
израбоТка на железни кон-
струкции, ел. инсталации, чисте-
не на градини, мази и дворове 
и други услуги. Цена по спо-
разумение. Тел. 0898/820-845, 
0899/03-72-84. [12, 8]
цепя дърва, обръщам градини - 
тел. 0896/926-407. [5, 5]
вик и ел. услуги - тел. 0894/220-
509. [18, 3]
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737. [25, 1]

рабоТа предлаГа
фаянсаджии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
МаГазин за хранител-
ни стоки търси да назна-
чи продавач-консултант. 
Справки на тел. 0897/954-
247, 0879/482-551. [22, 
21]
фирМа в Севлиево тър-
си майстор на закуски и 
баничар - справки на тел. 
0893/648-113. [10, 8]
сервиТьорка - добро за-
плащане, се търси на тел. 
0899/651-549, 0895/672-
652. [12, 8]
ТаксиМеТрови шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 8]

ТранспорТна фирМа 
набира шофьори 
на Гондоли с каТе-
Гория „с+е“. Справ-
ки на тел. 0887/818-
462, 0889/717-497. 
[16, 9]

фирМа Търси монтажник 
на гаражни врати. Справ-
ки на тел. 0888/255-318. 
[11, 8]
фирМа Търси да на-
значи работник с ТЕЛК. 
Справки на тел. 0879/09-
01-06. [11, 7]
лиМк оод търси да на-
значи заварчик. Справки 
на тел. 06717/2333. [11, 
10]ресТоранТ Търси 
готвач и сервитьор/ка. 
Справки на тел. 0899/88-
98-97. [11, 5]
Мебелна фирМа търси 
шлайфисти. Справки на 
тел. 0878/571-455. [5, 5]
жена за гледане на жена 
на легло се търси на тел. 
0888/886-245. [3, 2]

„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, 6]
сервиТьор/ка при до-
бро заплащане и подси-
гурено спане се търси на 
тел. 0887/671-848. [17, 4]
„фирМаТа за храна“ на-
бира персонал. За инфор-
мация: тел. 0899/414-531, 
firmatazahrana@gmail.com. 
[6, 3]

аГенция за охра-
на „супер-Гард“ 
набира охраниТе-
ли. Справки на тел. 
0888/60-42-51. [11, 5]

дървообрабоТваща 
фирМа набира работ-
ници. Справки на тел. 
0899/137-896. [16, 3]
пицария „Гладници“ 
търси сервитьори, пицари, 
готвачи. Справки на тел. 
0899/128-151. [11, 2]
кравари се търсят на 
тел. 0896/690-300. [11, 2]
ТаксиМеТров шофьор 
се търси на тел. 0888/41-
31-97. [3, 2]
драМаТичен ТеаТър 
„Рачо Стоянов“ - Габро-
во търси да назначи два-
ма служители на длъж-
ност „Специалист звукови 
ефекти“ (озвучител). За-
явки се подават на касата 
на Театъра. Телефон за 
информация: 0897/066-
791. [6, 1]

жена за гледане на бо-
лен почасово се търси на 
тел. 0888/204-480. [11, 1]
жена за гледане на бо-
лен за 24 часа се тър-
си на тел. 0888/204-480. 
[11, 1]

рабоТа Търси
оГняр - правоспосо-
бен, търси работа - тел. 
0894/016-229. [11, 10]
хиМик с английски 
език търси работа - тел. 
0878/919-314. [11, 5]

Грижа за болни 
и деца
ГледаМ болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 3]
ГледаМ Малки деца - 
тел. 0899/294-420. [5, 1]

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

ероТика
ероТичен Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 7]
услуГи за мъже - тел. 
0885/885-219. [6, 2]
МоМиче на повикване - 
тел. 0876/249-511. [2, 1]

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 2020 година.
 При текущите обяви всяка 11-та е 
безплатна. 

бинГо зала 
„Габрово“ 

Търси 
крупиеТа

0896 604 999 

Може и сТуденТи 
задочници

о б я В а

ЗА	ПРИЕМАНЕ	НА	ВОЕННА	СЛУЖБА	НА	ЛИЦА,	
ЗАВЪРШИЛИ	ГРАЖДАНСКИ	СРЕДНИ	

ИЛИ	ВИСШИ	УЧИЛИЩА	
(МЗ	ОХ-960/23.10.2019	Г.)

 3 бр. вакантни длъжности за войници за 
военно формирование от състава на Военно-

географската служба: 24430 - троян.
 длъжността, за която може да се 
кандидатства, е:  „младши шофьор”.
 докуМенТи се приеМаТ до 20.12.2019 Г. във военно 
окръжие – Габрово, ул. „софроний врачански” 1а
  изисквания: 
 - образование – средно или по-високо;
 - да не са по-възрастни от 28 години;
 - да не са осъждани;
 - да притежават свидетелство за управление на 
мпс категория „с”.

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	ВИСШИ	УЧИЛИЩА	

(МЗ	ОХ-977/05.11.2019	Г.)
 3 бр. вакантни длъжности за офицери за 
военно формирование от състава на Военно-

географската служба: 24430 - троян.
 длъжностите, за които може да се 
кандидатства, са:
Топограф в секция „Топография“на сектор 
„Топогеодезия“
Проверител в Първа секция „Картография“ 
на сектор „Картография“
 Младши експерт III степен в секция 
„Географски база данни“ на сектор 
„Дистанционни изследвания“

 докуМенТи се приеМаТ до 17.01.2019 Г. във 
военно окръжие – Габрово, ул. „софроний 
врачански” 1а
 изисквания: 
 - образование – окс „бакалавър“ по 
специалност
геодезия, фотограметрия и картография;
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба;
 - да не са осъждани.

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 
окръжие – Габрово, ул. „софроний врачански” 1а

 изисквания: 
 - образование – средно или по-високо;
 - да не са по-възрастни от 28 години;
 - да не са осъждани;
  - за отделни длъжности да притежават 
свидетелство за управление на мпс, категория „с” 
или „с+е”.

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

справка: www.comd.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 
окръжие – Габрово, ул. „софроний врачански” 1а

 изисквания: 
 - окс „магистър” по специалност от 
професионално направление „икономика” от област 
на висшето 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
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купува разни
сТара нафТа се купува на тел. 
0895/752-838.
акордеони се купуват на тел. 
0877/407-450. [13, 11]

купува МаТериали
пункТ за вторични купува вся-
какви железа - тел. 0896/183-
637.

продава обзавеждане
диван, фоТьойли, фотьойл-лег-
ло се продават на тел. 0897/63-
08-40. [2, 2]
каМина с водна риза изгодно се 
продава на тел. 0887/57-90-36. 
[20, 13]
каМина с водна риза ELDOM, 
23 кВт, на твърдо гориво, на 
два сезона, се продава на тел. 
0894/050-430 [20, 11]

коТел - чугунен, чешки, VIADRUS 
U2, за 550 лева се продава на 
тел. 0876/90-87-67. [11, 8]

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, 5]
кереМиди и капаци БРАМАК 
(втора употреба) се продават на 
тел. 0878/199-789. [11, 3]
циГли - използвани, 0.10 лв., се 
продават на тел. 0896/49-59-26. 
[16, 1]

продава разни
изГодно лиМонови и ДАФИНО-
ВИ растения продава 0885/337-
531, 066/86-00-32. [10, 3]

празни Газови бутилки - 2 бр., 
продава тел. 066/88-52-78. [4, 2]
книГаТа „Ген ключове“ и маг-
нитно колие - нови, се продават 
на тел. 0878/390-788. [6, 1]

живоТни продава
заплодени яреТа по спора-
зумение се продават на тел. 
0892/989-718. [11, 1]
овен, овце, кози се продават на 
тел. 0879/36-00-65. [11, 4]
храна за живоТни
сено на бали се продава на тел. 
0899/960-591. [11, 1]

продава Тор
Говежда Тор в чували - 3.00 
лв./бр., с транспорт - 0878/650-
456. [22, 14]
уГнил оборски тор се продава. 
Собствен транспорт със самосвал. 
Тел. 0899/414-153. [23, 14]

отопление; продава - купува разни; лекари; курсове
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

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

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

дърва за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-172.

„МГ-лес“ продава дърва 
за огрев - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-655.
„пехливанов“ - пресяТи 
въГлища донбас, брикеТи, 
дърва. Ниски цени, безпла-
тен транспорт - 066/805-642, 
0897/892-903.
нацепени дърва - 80 лв. 
Безплатен транспорт. Незабав-
на доставка. Тел. 0895/252-
686.
дъбови за огрев - нацепени, 
80 лв., с безплатен транспорт, 
се продават на тел. 0877/471-
466.

нарязани и нацепени букови 
и дъбови дърва се продават на 
тел. 0876/839-779.
дърва за огрев - нарязани и 
нацепени, се продават на тел. 
0876/437-140.
букови дърва - нарязани и 
нацепени. Безплатен транспорт. 
Тел. 0877/191-102.
нацепени, нарязани дърва 
- 80 лева, незабавна доставка, 
се продават на тел. 0884/709-
093
дърва за печки и камини - 
80 лв., се продават на тел. 
0876/583-472.

нарязани и нацепени дърва - 
бърза доставка, се продават на 
тел. 0877/108-825.
сухи и сурови нацепени дърва 
- 80 лв., се продават на тел. 
0895/752-838. 
дърва за печки, котли, ками-
ни продава тел. 0879/988-131.
“велев-сТрой-реМонТ“ оод 
продава въглища, екобрикети, 
пелети и брикети - 0897/922-
481.
салкъМ - метров, 65 лв./куб., 
нарязан и нацепен - 73 лв./
куб., продава 0896/735-859.
пелеТи се продават на тел. 
0888/818-756. [11, 11]

дърва за огрев, метрови - 75 
лв./ куб. м, нарязани - 85 лв./
куб. м, се продават на тел. 
0896/741-763. [24, 13]
дърва за огрев - наряза-
ни, 80 лв./куб. м, с включен 
транспорт, се продават на тел. 
0879/562-733. [24, 13]
нарязани и НАЦЕПЕНИ дърва 
за огрев - 80 лв./куб. м, се 
продават на тел. 0897/765-
901. [24, 13]
режа дърва - тел. 0899/278-
396. [12, 11]
„балкан пелеТс“ продава 
пелети. Гарантирано качество! 
Тел. 0877/27-26-21. [22, 10]

изГодна продажба и дос-
тавка на троянски букови пеле-
ти - тел. 0886/320-155. [11, 8]
дърва за огрев - метро-
ви и нарязани, 80 лв. - тел. 
0895/122-702. [7, 3]
дърва за огрев, разпалки в 
чували, дърва в чували, наря-
зани и нацепени, сухи - тел. 
0896/80-76-88. [15, 4]
дъбови изрезки - 40 лв./
куб. м - 0899/137-896. [16, 3]
разпалки - 0896/077-029.
нарязани, нацепени дър-
ва - 85 лв./куб., чувал дър-
ва - 5 лв., разпалки - 5 лв. 
-  0893/511-154. [22, 3]

уроци, курсове
ценТър за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
- ГАБРОВО, организира 
лицензирани курсове 
за: огняр, кранист,  мо-
токарист, машинист на 
пътно-строителни маши-
ни, готвач, барман-сер-
витьор, козметик, фри-
зьор, лечебен масаж, 
маникюр, педикюр, нок-
топластика. Издава се 
държавен документ за 
правоспособност. Обу-
чение с ваучер за безра-
ботни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 ч., 0887/361-
876.
спорТен клуб „ал-
фа-МеТал“ провежда 
курсове за безопасно 
боравене с огнестрелно 
оръжие. Справки на тел. 
066/80-69-62.

лекари
д-р ГеорГи ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твър-
ди контактни лещи - по-
неделник до петък - от 
9 до 18 ч.; събота и 
неделя - след уговорка 
на тел. 066/80-32-37
психиаТър и НЕВРО-
ЛОГ. Д-р Трифонов, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.
д-р Марина санке-
ва, специалист кожни 
и венерически боле-
сти, естетична дермато-
логия, 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 про-
дава на тел. 0893/244-226. [4, 
4]
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продължава от стр. 1
	 Защото	 те	 не	 могат	
да	се	 качат,	 например	по	
стълбите	 на	 гайтанджий-
ската	 работилница,	 за	
да	 видят	 как	 се	 движат	
чарковете.	 Има	 занаяти,	
които	 са	 изчезнали.	 Не	
можем	 да	 покажем	 при-
мерно,	 табашкия	 занаят	
в	 неговата	 оригиналност.	
Можем	 да	 го	 представим	
единствено	 по	 дигитален	
път.	 В	 шарланджийската	
работилница	 има	 един	
механизъм,	 който	 мели	
орехи,	 който	се	движи	от	
животинска	 тяга.	 Не	 мо-
жем	да	вкараме	кон	в	ра-
ботилницата,	 затова	 сме	
използвали	 точно	 тези	
прийоми.
				Музеят	винаги	е	имал	
сцена,	 но	 тя	 сега	 е	 неу-
добна,	дори	е	опасна,	за-
щото	е	остаряла	и	прогни-
ла.	 Искаме	 да	 направим	
една	 красива	 подвижна	
сцена	 за	 атрактивния	 ту-
ристически	 сезон,	 зимата	
ще	 се	 прибира.	 Там	 ще	
се	 изпълняват	 народни	
песни,	 ще	 представяме	
фолклора.	 Не	 харесват	 и	
асансьорите.	Асансьор	ще	
изградим	 в	 хотела,	 това	
в	 никакъв	 случай	 не	 пре-
чи	 на	 музея.	 Не	 виждам	
нищо	 лошо	 в	 това	 тради-
ционното	 да	 се	 съчетава	
с	 модерното,	 артистично-
то,	 съвременното”,	 казва	

Светла	Димитрова.
				„Идеята	е	чрез	проекта	
да	 направим	 ремонти	 на	
различни	 обекти.	 Преди	
всичко	 на	 водните	 съоръ-
жения,	 10	 на	 брой,	 те	 от-
давна	не	са	ремонтирани,	
например	 тепавицата	 -	 от	
2006	 г.,	 воденицата	 кара-
джейка	-	от	1997	г.	
	 Същото	важи	и	за	ня-
кои	 работилници.	 Ножар-
ската	 работилница	 не	 е	
ремонтирана	от	1998	г.	За-
ради	 посетителите	 се	 на-
лага	някои	от	тях	да	бъдат	
осветени.	 Вторите	 етажи	
на	къщите	ги	освободихме,	
бяха	фондохранилища.	Там	
сме	 предвидили	 експози-
ции	 за	 занаяти,	 които	 не	
могат	 да	 се	 видят	 в	 дру-
гите	 работилници,	 защото	
са	отмрели,	използваме	и	
виртуална	реалност.
	 Имаме	 проект,	 имаме	
разрешение	за	преустрой-
ство	 на	 Кръстник	 Колчо-
вия	 хан,	 там	ще	оформим	
място	за	експозиции,	зала	
за	 прожекции.	 На	 втория	
етаж	ще	има	огромна	зала	
за	 изложби.	 На	 третия	
етаж	 с	 преградни	 врати	
ще	 се	 оформят	 мобилни	
пространства.	Така	 ще	 се	
получи	много	функционал-
на	музейна	сграда“,	допъл-
ва	тя.
	 От	 Етъра	 не	 приемат	
обвинението,	 че	 детски-
ят	 център	 е	 неподходящ	

за	 един	 музей,	 щял	 да	
се	 превърне	 в	 увеселите-
лен	 парк.	 Оказва	 се,	 че	
детският	 център	 е	 мно-
го	 търсен	 и	 предпочитан	
от	 деца	 и	 родители,	 има	
дори	 заявки	 от	 страната.	
Той	 обаче	 е	 неотопляем	
и	 не	 може	 да	 се	 полз-
ва	през	студените	месеци.	
Сега	 там	 няма	 нито	 теча-
ща	 вода,	 нито	 тоалетна.	
Площта	 му	 е	 недостатъч-
на.	 Идеята	 е	 той	 да	 бъде	
разширен,	 оборудван,	 да	
се	 създадат	 условия	 за	
децата.
	 	 	 Много	 належащ	 е	 ре-
монтът	на	хотела,	такъв	не	
е	 правен	 от	 1981	 година,	
той	 е	 остарял	 и	 аморти-
зиран.	За	 него	 има	изгот-
вен	 и	 одобрен	 проект	 за	
цялостно	 преустройство.	
Оказва	 се,	 че	 в	 този	 си	
вид	 хотелът	 не	 само	 че	
не	носи	приходи,	а	музеят	
го	финансира	с	около	200	
000	 лв.	 годишно.	 Плаща	
за	персонал,	за	нафта,	за	
поддържане.	 Пълняемост-
та	 с	 клиенти	 на	 хотела	 е	
10-12	на	сто,	а	за	да	се	по-
крият	разходите	и	да	има	
малка	 печалба,	 трябва	 да	
е	поне	30	процента.
				След	ремонта	на	хотела	
там	 ще	 се	 премести	 ад-
министрацията,	ще	 се	 оф-
ормят	 конферентни	 зали,	
където	 да	 се	 провеждат	
научни	и	други	събития.

	 Обновено	 ще	 бъде	 и	
училището	 в	 Етъра,	 пре-
доставено	 на	 музея	 за	
стопанисване.	 Там	 основ-
но	 ще	 бъде	 преместено	
фондохранилището	 на	
музея.	 Сградата	 ще	 бъде	
санирана,	 покривът	 -	 по-
правен,	 ще	 бъде	 поставе-
на	 нова	 дограма,	 клима-
тизация	за	поддържане	на	
нужната	 температура	 за	
фондохранилище.	 Там	 ще	
бъдат	изградени	резидент-
ски	 помещения,	 а	 дворът	
ще	 бъде	 приспособен	 и	
за	 паркинг,	 и	 за	 експози-
ции	на	открито.	Ще	бъдат	
осигурени	две	пещи	за	ке-
рамика	за	насърчаване	на	
обучение,	за	организиране	
на	пленери.
	 	 	 В	 най-добрия	 случай	
дейностите	по	проекта	мо-
гат	да	започват	през	март	
следващата	 година.	 Зато-
ва	 е	 нужно	 поемането	 на	
дълг	 за	 реализиране	 на	
проекта	 да	 бъде	 гледано	
на	 заседание	 на	 Общин-
ски	съвет,	до	две	седмици	
след	 това	 финансиращият	
орган	 трябва	 да	 се	 про-
изнесе,	да	се	сключат	до-
говорите.	 След	 това	 да	
бъдат	 обявени	 процедури	
по	обществените	поръчки.	
	 	 „Хубавото	 е,	 че	 за	 от-
делните	 обекти	 са	 пред-
видени	 отделни	 обществе-
ни	 поръчки.	 Още	 повече	
има	 условие	 една	 и	 съща	

фирма	 да	 не	 може	 да	 се	
явява	 на	 търгове	 за	 два	
обекта.	Ако	някой	обжалва	
и	 процедурата	 се	 стопи-
ра,	 другите	поръчки	могат	
да	се	изпълняват	паралел-
но.	 Срокът	 за	 изпълнение	
на	 проекта	 е	 две	 години“,	
обяснява	Светла	Димитро-
ва.
	 Тя	допълни,	че	не	бива	
да	се	губи	никакво	време,	

защото	по	мярката	за	по-
добряване	 на	 туристиче-
ската	 инфраструктура	 са	
предвидени	 98	 милиона	
лева.
	 „Ние	 бяхме	 първи	 в	
Северна	България	с	готова	
проектна	готовност,	но	не-
щата	се	забавиха,	вече	са	
подадени	 и	 други	 предло-
жения.	Ако	още	се	бавим,	
като	 се	 изчерпи	 лимитът,	

колкото	и	прекрасен	да	е	
проектът,	 няма	 да	 получи	
финансиране“,	допълни	ди-
ректорът	на	музея.	
	 Всяка	 година	 музеят	
има	над	200	000	посетите-
ли.	Тази	година	дори	е	по-
стигнал	 рекорд	 -	 до	 края	
на	 октомври	 има	 213	 000	
посетители,	до	края	на	го-
дината	 се	 очакват	 поне	
още	10	000.

Проф. Светлà Димитровà: "Нямà лошо трàäиционното äà 
ñе ñъчетàвà ñ моäерното, àртиñтичното, ñъвременното"

Кабинетът на Лазар Донков, създател и пръв директор на музея

Къщата с бакърджийската работилница е копие на къща, южно от църк-
вата „Св. Богородица“ (в центъра на Габрово), строена през 1872 г.

Воденицата долапкиня е пресъздадена в музея преди 53 години по 
реално съществувало съоръжение в с. Делиджеци

Вторият етаж на Кръстник Колчов хан ще стане изложбена зала, обяснява 
проф. Димитрова на журналист от БНР и общинския съветник Тодор Тодоров

сВЕтозар ГатЕВ

На	 два	 интригуващи	
хандбални	двубоя	ще	бъде	
домакин	 спортна	 зала	
„Орловец“	 тази	 събота.	
Първият	 е	 от	 VI	 кръг	 на	
първенството	 при	 дами-
те.	 Шампионът	 „Бъки“	 ще	
приеме	 състава	 на	 „По-
морие“,	 който	е	приятната	
изненада	на	сезона	дотук.	
Воденият	от	Десислав	Си-
меонов	тим	е	с	три	победи	
и	една	загуба	до	момента	
и	заема	втора	позиция	във	
временното	 класиране.	
Миналата	 седмица	 тимът	
от	морето	удари	с	27:26	у	
дома	състава	на	„Етър	64“	
в	 отложен	 мач	 от	 втория	
кръг	и	показа,	че	този	се-
зон	ще	 играе	 важна	 роля	
в	 шампионата.	 В	 отбора	
на	 „Поморие“	 играят	 три	
възпитанички	 на	 школата	
на	 ХК	 „Бъки“	 -	 Боговеста	
Бодурска,	 Милена	 Вели-
кова	 и	 Петя	 Милинова.	 В	
състава	 на	 Десислав	 Си-
меонов	 е	 и	 гардът	 Мария	
Маслева,	 която	 през	 ми-
налия	сезон	беше	част	от	
селекцията	на	вицешампи-
она	„Шумен	98“.

„Бъки“	и	в	този	мач	ще	
бъде	без	две	от	основните	
си	 състезателки	 -	 Ивон	
Дюлгерова	 и	 Мадлен	 То-
дорова,	 които	 се	 възста-
новяват	 от	 травми.	 Това	
обаче	не	попречи	на	отбо-

ра	 да	 запише	 победи	 над	
основните	 си	 съперници	
„Етър	 64“,	 „Свиленград“	 и	
„Шумен	98“	в	предходните	
кръгове.	

Срещата	между	първия	
и	 втория	 във	 временното	
класиране	 ще	 започне	 в	
14	 часа	 в	 събота	 и	 ще	
бъде	 ръководена	 от	 съ-
дийската	 двойка	 Теодор	
Илиев/Евелина	Методиева	
от	 град	 София.	 Делегат	
на	 БФ	 Хандбал	 ще	 бъде	
Андрей	Андреев.	

Кръгът	 при	 дамите	
включва	 дерби	 и	 в	 Шу-
мен,	 където	 вицешампио-
нът	„Шумен	98“	ще	приеме	
„Етър	 64“	 (Велико	 Търно-
во).	Домакините	са	на	тре-
та	 позиция	 във	 временно-
то	 подреждане	 с	 6	 точки,	
на	две	зад	лидера	„Бъки“,	
а	 „болярките“	 са	пети	с	 4	
точки.	Третият	мач	от	про-
грамата	е	в	Плевен	между	
местния	„Спартак“	и	„Сли-
вница“,	в	който	плевенчан-
ки	 ще	 търсят	 първата	 си	
победа	в	„А“	РХГ.	

Два	 часа	 след	 края	
на	 двубоя	 при	 дамите	 на	
терена	 в	 зала	 „Орловец“	
ще	 излязат	 отборите	 на	
„Чардафон“	и	„Добруджа“	в	
изключително	 интригуващ	
двубой	 от	 турнира	 Купа	
България.	Жребият	 си	 на-
прави	 интересна	 шега	 и	
противопостави	бронзовия	
медалист	и	вицешампиона	

от	 миналото	 първенство	
още	 в	 I	 кръг	 на	 турнира.	
Според	 регламента	 отбо-
рът,	който	ще	продължи	в	
следващата	фаза,	ще	бъде	
определен	 само	 в	 една	
среща,	а	„Чардафон“	полу-
чи	от	съдбата	предимство-
то	да	бъде	домакин	в	нея.	

В	началото	на	ноември	
двата	 състава	 се	 срещ-
наха	 в	 двубой	 за	 първен-
ството	 в	 Добрич,	 който	
беше	спечелен	доста	труд-
но	 от	 домакините	 с	 23:20.	
Сега	 Христо	 Данаилов	 и	

съотборниците	 му	 са	 ам-
бицирани	 за	реванш	пред	
собствена	публика.	За	по-
следно	„Чардафон“	и	„Доб-
руджа“	 играха	 в	 турнира	
Купа	 България	 през	 2018-
та,	 в	 полуфиналната	 фаза	
на	 надпреварата.	 В	 един	
драматичен	мач	тогава,	иг-
ран	в	Кубрат,	 габровският	
тим	 водеше	 в	 резултата	
почти	 през	 цялото	 време	
и	 беше	 с	 гол	 напред	 пет	
секунди	 преди	 края,	 но	
допусна	 изравнително	 по-
падение,	 а	 впоследствие	

в	 продълженията	 „Добру-
джа“	успя	да	се	наложи.	

Победителят	 от	 пред-
стоящия	сблъсък	ще	срещ-
не	 на	 четвъртфиналите	
„АСТИ-91“	(Хасково),	който	
по	 волята	 на	 жребия	 ще	
пропусне	първия	кръг.	

Мачът	 в	 зала	 „Орло-
вец“	 ще	 бъде	 ръководен	
от	 Станислав	 Стойков	 и	
Велизар	Делийчев.	 За	 де-
легат	 на	 БФХ	 е	 назначен	
Димитър	 Пашов.	 Срещата	
ще	 започне	 в	 18	 часа	 в	
събота.					

Две интереñни хàнäáàлни áитки в „Орловец” утре

продължава от стр. 1
Той	 получи	 статут	 на	

IHF	делегат	през	2017-та	и	
вече	има	зад	гърба	си	три	
световни	 първенства	 за	
подрастващи	-	Алжир`2017	
(М21),	 Полша`2018	 (Ж18)	
и	 Испания`2019	 (М21).	 На	
последното,	това	лято,	Ба-
шев	 участва	 в	 21	 срещи	
и	 беше	 един	 от	 тримата	
IHF	делегати	на	двубоя	за	
златните	 отличия	 между	
Франция	и	Хърватия.
	 По-рано	 тази	 година	
габровският	 хандбален	
специалист	 стана	 делегат	

и	 на	 Европейската	 феде-
рация	 (EHF).	 Той	 получи	
сертификата	си	след	трид-
невен	 курс,	 проведен	 в	
Балатонбоглар	 (Унгария),	
завършил	 с	 писмен	 и	 ус-
тен	 тест	 върху	 регулации-
те	на	EHF	за	провеждане	
на	първенства	и	правила-
та	на	играта,	наблюдаване	
на	среща	и	оценяване	на	
съдиите.	
	 Той	 вече	 бе	 назначен	
за	представител	на	EHF	в	
пет	мача	от	европейските	
клубни	турнири	при	мъже-
те	и	жените.

Михàил Бàшев преäñтàвя Бълãàрия нà 
Световното по хàнäáàл зà жени в Япония


