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ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 Преди	 дни	 Регионал-
ното	 депо	 за	 твърди	 би-
тови	 отпадъци	 се	 сдоби	
с	 дългоочаквания	 шредер.	
Той	 представлява	 съоръ-
жение	 за	 натрошаване	
и	 намаляване	 на	 обема	
на	 отпадъците.	 Шредерът	
струва	 510	 хил.	 лв.,	 те	 са	
от	натрупаните	отчисления	
за	отпадъци	на	Общината.	
Машината	е	изключително	
полезна	и	важна	за	депо-
то.
				„Шредерът	сам	по	себе	
си	 е	 уникален	 с	 това,	 че	
намалява	обема	на	зелен,	
строителен,	на	битов	отпа-
дък,	 на	 пластмаса.	Това	 е	
една	 машина,	 която	 ком-
бинира	 в	 себе	 си	 някол-
ко	 действия	 чрез	 бърза	
смяна	 на	 валовете.	 Ма-
шината	 има	 доста	 екстри.	

Това	 е	 втората	 такава	 в	
България”,	 обясни	 Мартин	
Кузманов,	 продуктов	 ме-
ниджър	 на	 фирма,	 пред-
ставител	 на	 германската	
„Арес”,	 която	 е	 доставила	
шредера.
	 Кузманов	 представи	
предимствата	на	шредера.	
Съоръжението	 прави	 една	
голяма	 врата	 или	 прозо-
рец,	 дограма	 на	 трески,	
те	 могат	 да	 се	 ползват	
в	 различни	 предприятия	
за	 производство	 на	 пре-
совани	 дървесни	 частици.	
Добре	 е,	 че	 се	 използва	
повторно	 дървесния	 ма-
териал,	 не	 се	 сече	 ново	
дърво.	Много	е	 удобно	за	
раздробяване	 на	 отпадъ-
ци	 след	 разрушаване	 на	
къщи,	 като	 тухли,	 бетон,	
железобетон,	 пластмаси.	
След	обработката	с	такава	
машина	 материалът	 може	

да	се	използва	отново	за	
производство	на	бетон.

	 Най-голямата	полза	за	
едно	депо	е,	че	се	намаля-

ва	обема	на	 големи	отпа-
дъци,	най-вече	дървесни	и	
строителни.	 Депата	 могат	
да	 търгуват	с	вече	надро-
бените	 отпадъци,	 а	 не	 те	
да	стоят	с	години	и	да	гни-
ят	на	площадката.	Намира	
им	се	втори	живот.
	 	 Според	 Мартин	 Кузма-
нов	 такива	 машини	 са	
много	популярни	по	света,	
в	 България	 от	 година-две	
се	работи	в	тази	посока.
	 „Някои	 от	 общините,	
включително	 и	 Габрово,	
са	 новатори	 в	 това	 отно-
шение	 и	 мисля,	 че	 това	
е	 най-правилният	 начин.	
Специално	 дойдоха	 хора	
от	Германия,	 които	напра-
виха	 обучение	 на	 персо-
нала	на	габровското	депо.	
Ние	 като	 компания,	 пред-
ставител	на	немската	фир-
ма	 „Арес”,	 даваме	нашите	
гаранции	за	добро	качест-

во	на	машината.	Гордея	се	
с	това,	което	направихме,	
че	 вашата	 община	 дейст-
ва	 по	 правилния	 начин.	
Аз	съм	родом	от	Габрово,	
макар	 отдавна	 да	 не	 жи-
вея	 тук.	Много	 ми	 хареса	
депото	в	Габрово,	най-чис-
тото,	 което	 съм	 виждал	
в	 България”,	 казва	 още	
Кузманов.
 „Много	 сме	 доволни.	
Това	е	съоръжение,	което	
ще	 допринесе	 за	 намаля-
ване	 обема	 на	 отпадъка.	
Част	 от	 него	 след	 обра-
ботването	 му	 с	 шредера	
ще	 бъде	 депонирана,	 за-
щото	 той	 не	 може	 да	 се	
рециклира.	Тези	отпадъци,	
които	 не	 могат	 да	 се	 об-
работят,	 ги	 трупахме	 на	
една	 временна	 площадка	
и	 чакахме	 възможност-
та	 да	 се	 купи	 шредер.	
Обемните	 отпадъци	 като	

пристигнат	 при	 нас,	 ги	
разкомплектоваме	 и	 тази	
част	от	тях,	които	не	могат	
да	 бъдат	 рециклирани,	 ги	
доставяме	 на	 съответните	
фирми,	които	имат	разре-
шителни.	
	 Община	 Габрово	 има	
споразумения	с	фирми	за	
повторно	 използване	 на	
дървесния	 отпадък	 -	 ме-
бели,	врати,	прозорци.	От	
нашия	 отпадък	 бургаска	
фирма	 произвежда	 пре-
совани	 дървесни	 частици	
-	ПДЧ.
		 Направихме	 пробни	
тестове	 на	 машината.	 За	
съвсем	 кратко	 време	 се	
обработи	 много	 материал	
-	за	10	минути	се	запълни	
една	 трета	 от	 20	 кубика	
контейнер”,	 казва	 Дани-
ела	 Димитрова,	 директор	
на	 Регионалното	 депо	 за	
твърди	битови	отпадъци.

Немñкà мàшиíà ще трîши îтпàдъци в депîтî
Шредерът

Шредерът е тестван в Регионалното депо в Габрово - за 10 минути пълни една трета от контейнер 20 кубика

	 „Искаме	 да	 започнем	
видимо	 да	 развързваме	
проблемите	на	централния	
градски	 пазар”,	 заяви	 на	
брифинг	 кметът	 Таня	 Хри-
стова.	За	терена	на	паза-
ра,	 който	 е	 собственост	
на	Общината,	 се	 обсъжда	
варианта	 през	 следваща-
та	 година	 да	 се	 изготви	
проект	 за	 закрит	 или	 по-
лузакрит	 пазар.	 Той	 вече	
е	разчистен	от	старите	ба-
раки	и	сергии.	Предвижда	
се	изграждане	на	паркинг	
в	горната	част	на	пазара.	
	 	 	 	 „Работим	 активно	 по	
бюджета	 на	 Общината	 за	
2020	 година,	 надявам	 се	

да	 отделим	 средства	 за	
проучване	и	 за	проект	 за	
пазар	на	това	място.	Вяр-
вам,	че	догодина	ще	успе-
ем	 да	 изградим	 паркинга,	
да	 въведем	 по-добра	 ор-
ганизация	 на	 това	 прос-
транство	 -	 става	 дума	 за	
повече	 ред	 при	 движение	
на	 автомобилите,	 зареж-
дане	в	определени	часове	
със	 стока.	 На	 Габрово	 му	
отива	 и	 модел,	 който	 се	
среща	в	много	страни.	На	
открити	 места,	 примерно	
на	 площад,	 в	 определен	
ден	 продават	 стоки	 на	
производители	 на	 еколо-
гични	продукти.	Нещо	като	

фермерски	 пазар,	 където	
се	 продават	 пресни	 пло-
дове	 и	 зеленчуци.	 Имаме	
идея	с	Министерството	на	
земеделието,	 дано	 идна-
та	 година	 го	 осъществим,	
периодично,	 може	 и	 да	
е	 веднъж	 или	 два	 пъти	
месечно,	 да	 се	 организи-
рат	 такива	 пазари.	 Само	
с	продукция	на	фермери	и	
производители	 на	 еколо-
гична	 продукция,	 но	 не	 и	
на	търговци	и	прекупвачи”,	
каза	още	Таня	Христова.

Нàрîдíият теàтър идвà
в íеделя ñ "Мàйñтîри"
	 Една	 от	 емблематич-
ните	пиеси	на	българската	
драматургия	 -	 „Майстори“	
от	 Рачо	 Стоянов,	 ще	 ви-
дим	в	неделя	от	19.00	часа	
на	 сцената	 на	 Габровския	
драматичен	театър.	
	 С	тази	постановка	На-
родният	 театър	 „Иван	 Ва-
зов“	 ще	 завърши	 цикъла	
си	 от	 гостувания	 за	 2019	
година	в	града.	
	 Представлението,	 чи-
ято	 премиера	 се	 състоя	
през	 януари	 2017	 г.,	 е	 на	
режисьора	 Петринел	 Го-
чев.																		 стр. 3

Пàркиíã и зàкрит пàзàр в Гàáрîвî 
върху тереíà íà ñеãàшíия цеíтрàлеí

	 На	 11	 декември	 се	
проведе	 работна	 среща	
между	 ръководителите	 на	
Многопрофилна	 болница	
за	 активно	 лечение	 „Д-р	
Тота	Венкова“	-		Габрово	и	
на	 Областна	 дирекция	 на	
МВР	–	Габрово,	съобщават	
от	ОДМВР	–	Габрово.	
	 Тема	 на	 работната	
среща	 е	 отправена	молба	
от	 д-р	 Нели	 Савчева	 за	
оказване	на	съдействие	от	
комисар	Муеров	във	връз-
ка	 със	 затруднен	 достъп	
на	 автомобили	 със	 спе-
циален	 режим	 на	 движе-
ние	 (линейки)	 до	 Центъра	
за	 оказване	 на	 спешна	

и	 неотложна	 медицинска	
помощ,	 който	 се	 намира	
в	 сградата	 на	Областната	
болница,	 и	 по	 този	 начин	
се	 застрашават	 живота	
и	 здравето	 на	 пациенти,	
които	имат	нужда	от	живо-
тоспасяващи	 медицински	
действия.
	 Ръководството	 на	 Об-
ластна	дирекция	на	МВР	–	
Габрово	отправя	апел	към	
всички	водачи	на	моторни	
превозни	 средства,	 които	
посещават	МБАЛ,	да	спаз-
ват	стриктно	правилата	за	
движение	по	пътищата,	да	
съобразяват	 спирането	 и	
паркирането	 на	 управля-

ваните	 от	 тях	 автомобили	
с	 указаните	 за	 тази	 цел	
места	 и	 да	 не	 пренебрег-
ват	 пътната	маркировка	 и	
пътни	знаци.	
	 „Уведомяваме	 всички	
граждани	 и	 посетители	
на	 града,	 че	 считано	 от	
16	 декември	 в	 района	 на	
лечебното	 заведение	 от	
страна	на	ОДМВР	-	Габро-
во	 ще	 бъдат	 предприети	
действия	 за	 осъществя-
ване	 на	 засилен	 контрол	
по	спазване	на	правилата	
за	престой	и	паркиране	и	
въведените	 в	 тази	 връз-
ка	забрани”,	съобщават	от	
дирекцията

Д-р Нели Сàвчевà пîтърñи ñъдейñтвие îт 
кîмиñàр Муерîв зà кîíтрîл в áîлíицàтà

Миíиñтър Аврàмîвà ñъîáщи зà иíвеñтиции във 
ВиК ñектîрà през 2020 ã., цитирà и îáлàñт Гàáрîвî

	 През	 2020	 година	 ще	
започнат	 прединвести-
ционни	проучвания	в	шест	
области	на	страната	 -	Ве-
лико	 Търново,	 Габрово,	
Плевен,	 Софийска	 област,	
Търговище	и	Хасково.
	 Това	 стана	 ясно	 от	
думите	 на	 регионалния	
министър	 Петя	 Аврамова	
пред	ресорната	парламен-
тарна	 комисия	 по	 повод	
състоянието	 на	 ВиК	 сек-
тора	и	състоянието	на	во-
дните	запаси	в	страната.
	 11	 милиарда	 лева	 са	
нужни,	 за	 да	 се	 обно-
ви	 ВиК	 инфраструктура-
та	 в	 цялата	 страна.	 Петя	

Аврамова	 вижда	 бъдеще	
в	 строителството	 на	 нови	
язовири,	чрез	което	да	се	
справим	 със	 засушаване-
то.	 Въпреки	 че	 се	 топим	
като	 население,	 ВиК	 мре-
жата	 е	 остаряла	 и	 сред-
ствата	 за	 нейната	 под-
дръжка	 растат.	 По	 думите	
на	 министъра,	 мрежата	 е	
амортизирана	и	има	често	
аварии	по	места.	Иначе	тя	
е	 изграждана	 за	 населе-
ние	на	страната	от	9	мили-
она	души	и	ръст	на	индус-
трията,	 която	 от	 известно	
време	бележи	спад.
	 В	 редица	 населени	
места	през	лятото	и	есен-

та	има	недостиг	на	питей-
на	 вода,	 подчерта	 минис-
тър	Аврамова.	 Оказва	 се,	
че	не	може	да	се	повиши	
цената	 на	 ВиК	 услугите,	
защото	 един	 ръст	 би	 ми-
нал	 прага	 на	 социалната	
поносимост.	
	 Проблем	 е	 и	 насочва-
нето	 на	 питейна	 вода	 за	
поливане	 на	 насаждения.	
Също	 така	 се	 оказва,	 че	
вода	се	краде.
	 Приоритет	 за	 МРРБ	 е	
законът	за	ВиК.	Отрасълът	
функционира	 в	 условия-
та	 на	 сложна	 норматив-
на	 уредба,	 подчерта	 Петя	
Аврамова.

Община	 Габрово	 ще	 разреши	 про-
блеми,	натрупани	през	последните	десе-
тилетия	 при	 функционирането	 на	 Реги-
оналния	 етнографски	музей	 на	 открито	
„Етър“,	 със	 средства	 по	 Оперативна	
програма	 „Региони	в	растеж“,	се	казва	
в	съобщение	на	РЕМО	„Етър“	до	меди-
ите.	

Много	 от	 дейностите	 на	 проекта	 са	
насочени	 и	 към	 подобряване	 на	 ефек-
тивността	и	намаляване	на	оперативните	
разходи	 за	 съоръженията,	 както	 и	 към	
подобряване	 на	 атрактивността	 на	 екс-
позициите	и	осигуряване	на	допълнител-
ни	експозиционни	площи.

Пълно обновяване се предвижда 
за хотел „Странноприемница” на РЕМО 
„Етър“,	който	е	създаден	през	1981	годи-
на.																							продължава на стр. 2

Решàвàт ñ еврîпрîект деñетилетíи прîáлеми 
в музей "Етър"
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

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

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

�    

елекТроразпределение север ад, 
разпределиТелен обслужващ 

ценТър Габрово и Горна оряховица 
уведоМява своиТе клиенТи, че:

В периода 13.01.2020 - 17.01.2020 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	ще	бъде	прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	град	Габрово,	с.	Козирог.

В периода 07.01.2020 - 10.01.2020 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	ще	бъде	прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	град	Габрово,	с.	Козирог.

В периода 16.12.2019 - 20.12.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	ще	бъде	прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	град	Габрово,	с.	Козирог.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбира-
не. Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

сВЕтозар ГатЕВ

Двама	габровски	атле-
ти	 -	 Християн	 Стоянов	 и	
Мартин	 Христов,	 са	 сред	
петимата	 номинирани	 за	
наградата	 в	 категорията	
„Спортист	 с	 увреждания“	
в	 62-ото	 издание	 на	 ан-
кетата	 за	 „Спортист	 на	
годината“	 в	 България.	 Це-
ремонията	по	връчване	на	
най-престижните	 спортни	
награди	у	нас	ще	се	про-
веде	 на	 19	 декември	 от	
20:30	часа	в		новооткрита-
та	зала	„Асикс	Арена“.

На	 официалното	 наг-
раждаване	 ще	 бъдат	 обя-
вени	 спортист,	 отбор	 и	
спортист	 с	 увреждания,	
както	и	победителят	в	ан-
кетата	 на	 вестник	 „Труд”		
за	 „Треньор	 на	 годината”.	
За	първи	път	 тази	 година	
ще	 се	 връчи	 и	 награда	
в	 новата	 съвместна	 ка-
тегория	 на	 „Еврофутбол“	
и	 „Спортист	 на	 годината“	
-	„Спортист	на	публиката“.

В	 своята	 категория	
световният	шампион	в	бя-
гането	 на	 1500	 метра	 от	

първенството	 в	 Дубай	 и	
сребърният	 медалист	 на	
800	метра	от	Европейските	
параолимпийски	 младеж-
ки	 игри	 във	 Финландия	

ще	 спорят	 за	 наградата	
с	 Денислав	 Коджабашев	
(тенис	 на	 маса),	 Николай	
Ваклинов	 (баскетбол	 на	
колички)	 и	 Ружди	 Ружди	

(лека	атлетика).
По	 традиция	 церемо-

нията,	 организирана	 от	
„Нове	 АД	 Холдинг“,	 ще	
бъде	излъчена	на	живо	по	

БНТ	1,	БНТ	3	и	в	ефира	на	
националното	 Дарик	 ра-
дио.	В	анкетата	„Спортист	
на	 годината“	 своя	вот	 да-
доха	137	действащи	спорт-

ни	журналисти.
В	 съревнованието	 за	

Атлет	№	1	на	България	за	
изминалата	 година,	 спо-
ред	 гласуването,	 десятка-
та	по	азбучен	ред	включ-
ва:	 Алберт	 Попов	 (ски	
-	 алпийски	 дисциплини),	
Божидар	Андреев	(вдигане	
на	 тежести),	 Боряна	 Ка-
лейн	 (художествена	 гим-
настика),	Владимир	Илиев	
(биатлон),	 Григор	 Дими-
тров	 (тенис),	 Ивет	 Лало-
ва	(лека	атлетика),	Кубрат	
Пулев	 (бокс),	 Мария	Оря-
шкова	 (самбо),	 Радослав	
Панталеев	 (бокс),	 Тайбе	
Юсеин	(борба).

В	 челната	 петица	 при	
отборите	се	нареждат	 (по	
азбучен	ред):	ПФК	„Лудо-
горец“	(футбол),	ВК	„Мари-
ца“	 -	 Пловдив	 (волейбол),	
Национален	ансамбъл	(ху-
дожествена	 гимнастика),	
Национален	отбор,	юноши	
до	 17	 години	 (волейбол),	
Национален	 отбор,	 жени	
до	20	години	(баскетбол).

На	 церемонията	 ще	
бъде	 връчена	 и	 тради-
ционната	награда	на	вест-

ник	 „Труд“	 за	 „Треньор	на	
годината“.	 Според	 36-ата	
анкета	 на	 изданието	 пе-
тимата	 финалисти	 в	 кла-
сацията	 „Треньор	 на	 го-
дината“	 (по	 азбучен	 ред)	
са:	Весела	Димитрова	(ху-
дожествена	 гимнастика),	
Иван	 Иванов	 (вдигане	 на	
тежести),	 Мартин	 Стоев	
(волейбол),	Николай	Заха-
ров	 (биатлон),	 Петър	 Ка-
сабов	(борба).

Три	 дни	 преди	 цере-
монията	 „Спортист	 на	 го-
дината“	 Хрис	 Стоянов	 ще	
бъде	в	Габрово	за	приема,	
който	 организира	 кметът	
на	 Община	 Габрово	 за	
най-добрите	 местни	 спор-
тисти	от	категорията	мъже	
и	жени.	

Той	 ще	 се	 състои	 на	
16	декември	от	18	часа	в	
кметския	 кабинет.	 Мартин	
Христов	пък	ще	бъде	след	
отличените	шампиони	при	
подрастващите	и	ще	бъде	
удостоен	 с	 аплодисменти-
те	на	публиката	по	време	
на	срещата	с	Христо	Сто-
ичков	в	зала	„Орловец“	на	
17	декември.

Õриñ Стîяíîв и Мàртиí Õриñтîв ñред íîмиíирàíите 
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продължава от стр. 1
Днес	 покривът	 му	 е	

напълно	 компрометиран,	
а	 стаите	 не	 отговарят	 на	
очакванията	на	съвремен-
ните	 потребители,	 поради	
което	туристите	предпочи-
тат	други	места	за	наста-
няване.	

Напълно	ще	се	обнови	
отоплителната	 система	 с	
по-ефективна	 и	 екологич-
но	 чиста.	 Предвидено	 е	
и	 създаването	 на	 конфе-
рентен	 център,	 който	 ще	
осигурява	 допълнителни	
приходи.

Благодарение	 на	 про-
екта,	 ще бъдат рестав-
рирани и консервирани 
10 обекта и съоръжения, 
задвижвани с вода.

С	 предвидените	 дей-
ности	ще бъдат разреше-
ни и проблемите с пар-
кирането в района на му-
зея, като	 е	 предвидено	 и	
изграждане	 на	 паркинги,	
които	 да	 улеснят	 достъпа	
на	посетителите	до	култур-

ната	институция.	Ще бъдат 
монтирани и много ука-
зателни табели в района 
на музея, в град Габрово 
и на ключови места по 
пътищата на страната.

Проектът	 адресира	 и	
дългогодишния проблем 
с фондохранилищата на 
музея.	 В	 бившето	 учили-
ще	 на	 кв.	 Етъра,	 което	
е	 предоставено	 за	 сто-
панисване	 на	 музея,	 ще	
бъдат	позиционирани	фон-
довете.	

Съхраняването	на	кул-
турните	 ценности	 става	 в	
помещения	със	специален	
температурен	режим	и	оп-
ределена	 влажност.	 Сгра-
дата	ще	бъде	изцяло	рено-
вирана,	за	да	се	постигнат	
необходимите	 параметри.	
В	 нея	 ще	 се	 разположат	
ателие	 за	 реставрация	 и	
консервация,	 художестве-
ни	 работилници,	 а	 дворът	
ще	 стане	 място	 за	 изяви	
на	 творци	 от	 страната	 и	
чужбина.	

Предвижда	 се	 обно-
вяване и оборудване на 
неизползваните с години 
керамични пещи,	в	които	
някога	 майсторите	 на	 му-
зей	 „Етър”	 са	 създавали	
своя	продукция.

Проектът	ще разреши 
и десетилетния проблем 
със замърсяването на ре-
ката с отпадни води,	като	
ще	 се	 монтират	 малки	
пречиствателни	 съоръже-
ния.

С проекта ще се оси-
гури най-накрая и дос-
татъчен брой тоалетни 
на територията на музея,	
включително	 и	 специали-
зирани	за	хора	със	специ-
ални	нужди	и	за	деца.

Музейният детски 
център ще бъде изграден 
наново и съобразен с ця-
лата архитектура на му-
зей „Етър”.	 Центърът	 ще	
се	разшири	и	ще	се	раз-
нообразят	 възможностите	
за	 работа	 с	 деца,	 за	 да	
може	днешните	малчугани	

да	имат	памет	за	родните	
традиции.	

Проектът ще даде 
възможност хората с ув-
реждания най-накрая да 
получат достъп до екс-
позициите в музея.	 Ще	
бъдат	 закупени	 две	 елек-
трически	 колички	 и	 ще	
се	 монтират	 съоръжения,	
облекчаващи	достъпа.

Проектът	 предвижда	
подобряване на осветле-
нието,	 като	 се	 заменят	
амортизираните	 луминис-
центни	 лампи,	 за	 които	
липсват	консумативи.		
	 Предвиденото	в	проек-
та	 художествено	 осветле-
ние	е	наложително,	за	да	
станат	 видими	 невидими	
сега,	 но	 интересни	 и	 ва-
жни	обекти	от	музея.	Това	
от	 години	 е	 практика	 във	
водещите	музеи	на	откри-
то	в	Европа.	

Чрез	 съвременни	
средства,	 които	 няма	 да	
нарушат	 автентичната	 ат-
мосфера	 на	 „Етър”-а, ще 

бъде представен изчез-
нал вече занаят.	 По	 този	
начин	 посетителите	 на	
Табаханата	 ще	 могат	 да	
видят	 как	 са	 обработва-
ни	 животинските	 кожи	 в	
миналото.	 И	 сега	 в	 му-
зея	 се	 използва	 доба-
вена	 реалност,	 за	 да	 се	
представи	 един	 забравен	
занаят.	 Обновената	 след	
сериозно	 проучване	Шар-
ланджийска	 работилница	
е	чудесен	пример	за	това.	
Няма	нито	един	посетител,	
който	 да	 е	 дал	 негативен	
отзвук	за	нея,	както	е	ис-
тина	и	повишения	интерес	
към	обекта.	

Най-голямата сграда 
в музея – Кръстник Кол-
човият хан, която днес 
се използва за админи-
стративни нужди, ще ста-
не многофункционално 
пространство с изложбе-
ни зали и места за актив-
ности на посетителите. 
Промяната,	която	се	пред-
вижда	 там,	ще	 позволи	 в	

„Етър”-а	да	бъдат	приема-
ни	 международни	 излож-
би,	 към	 които	 има	 специ-
ални	изисквания	за	сигур-
ност	 и	 площ.	 В	 Кръстник	
Колчов	хан	ще	се	осигури	
достъп	за	хора	с	уврежда-
ния,	ще	бъде	създадена	и	
липсващата	сега	вътрешна	
връзка	между	етажите.	

И	сега	сцената	на	по-
ляната	 в	 музея	 събира	
многобройна	 публика	 по	
време	 на	 организирани	
от	 екипа	 събития.	Тя	 оба-
че	 е	 изработена	 от	 вече	
амортизирани	палети	и	не	
позволява	 музей	 „Етър”	
да	 изпълнява	 пълноцен-
но	 една	 от	 важните	 си	
функции	–	съхраняване на 
нематериалното култур-
но наследство, каквото е 
родният фолклор.	 Зато-
ва	този	проект	предвижда	
създаване	на	разглобяема	
сцена,	 при	 възможност	 с	
места	 за	 съблекални	 на	
певците	и	танцьорите,	кои-
то	се	изявяват.	

Предвидени	са	и	реди-
ца	дейности,	които	са	на-
сочени	 към	 подобряване 
уменията на персонала 
и на майсторите занаят-
чии.

Реализацията	 на	 про-
екта	 е	 от	 особен	 интерес	
за	обществеността.	Екипът	
на	 музей	 „Етър”	 за	 втори	
път	 отправя	 покана	 към	
всички	заинтересовани	да	
посетят	 музея,	 за	 да	 бъ-
дат	запознати	на	място	с	
предвиденото	за	реализа-
цията	 чрез	 този	 проект.	
Телефонът,	на	който	може	
да	 се	 направи	 записване	
от	 страна	 на	 заинтере-
сованите,	 е	 +359	 88	 840	
1198.		

Предвидените посе-
щения са две – в събо-
та, 14 декември, от 13:00 
часа и в неделя, 15 де-
кември, от 13:00 часа. 
Желаещите да се вклю-
чат ще бъдат очаква-
ни пред входа на хотел 
„Странноприемница”.

Решàвàт ñ еврîпрîект деñетилетíи прîáлеми в музей "Етър"

 По повод проекта „ЕМО 
„Етър” - музей за креативен 
културен туризъм” в редак-
цията на „100 вести“ се по-
лучи следната позиция:
	 „Водени от желанието да 
бъдем полезни за вземане на 
най-доброто и правилно ре-
шение за бъдещето на РЕМО 
„Етър“, с опита и компетент-
ността, която притежаваме, 
с приноса ни в утвърждава-
нето на музея в национален и 
международен мащаб остава-
ме съпричастни и към бъдеща-
та му съдба.
 Безспорно в някои части 
на проекта „ЕМО „Етър” - 
музей за креативен културен 
туризъм” има добри намерения 
като:
 Реновиране на хотел 
„Странноприемницата“ и по-
добряване на материалната 
база и обхвата на дейността 
в него;
    Създаване на експозиционни 
площи и ателиета в Кръстник 
Колчовия хан;
  Освобождаване на вторите 
етажи на къщите и събиране 
на фонда в закритото учили-
ще в Етъра;
 Водно-техническите съо-
ръжения наистина се нужда-
ят от ремонти регулярно, по 
строго определена методика.
 За съжаление, добри-
те идеи свършват дотук и 
голямата част от проекта 
буди сериозно недоумение и 
безпокойство. Например: Да 

заменяш историческата дос-
товерност с подмяна на някои 
елементи на водно-техниче-
ските съоръжения, като стък-
лен капак в Гайтанджийската 
работилница е недопустимо, 
както и вкарване на асансьори 
в къщите. 
 Да се променя външни-
ят архитектурен облик и въ-
трешният интериор с мон-
тирането на асансьор в къща 
- паметник на културата от 
национално значение, какъвто 
е „Етър“-ът, е забранено. Има 
други по-добри начини да се 
облекчи достъпът до втория 
етаж на Кръстник Колчовия 
хан. Въпрос на архитектурно 
решение е да не се променя 
и мястото на входа в тази 
къща.
 Каква автентичност на 
духа и на атмосферата от 
Възраждането запазваме, до-
пускайки по калдъръма и около 
него да се разхождат елек-
трически колички и микробуси?
 Облекчаването на достъпа 
на инвалиди до голяма част 
от музея е възможно по друг, 
много по-прост и приемлив 
начин.
 В благовидния претекст 
за осъвременяването на музея 
с вкарването на „съвременни 
форми на атракции, рекон-
струирана инфраструктура“, 
с „изграждането на съвремен-
но въздействащо архитектур-
но-художествено осветление“, 
„модерна сцена на открито“ 

и други с цел „осигуряване 
на по-голяма конкурентоспо-
собност на туристическия 
продукт“, както и използва-
нето на новите технологии и 
виртуално добавена реалност, 
въобще не се вписват и нямат 
място тук. По-скоро тези 
идеи навяват съмнения, меко 
казано, за неприемливи прак-
тики в нашето ежедневие.
 В научния фонд на му-
зея се съхраняват филми за 
автентичните технологии 
на занаятите и поминъка от 
Възрожденската епоха. Какво 
ще остане от историческата 
достоверност на Занаятчий-
ската чаршия, където всяка 
къща е оригинален образец на 
времето за определен регион, 
като подменим фенерите със 
„съвременното осветление“. 
Защо? Кому е нужно?
 В „Етър“-а има добри тра-
диции и в работата с деца 
и „реновирането и разширя-
ването на Детския център“, 
който стои като чуждо тяло 
и не се вписва в цялостния 
архитектурен облик на му-
зея, е напълно излишно. Тази 
дейност може да се поеме 
от уредниците в залите на 
Кръстник Колчовия хан.
 Музеят има утвърден Ге-
нерален план, предоставящ 
широко поле за съграждане и 
творчество като:
 - Възстановките на къща-
та от Горнова могила – меч-
тата на Лазар Донков;

 - Изграждане на мандра;
 - Ракиджийница;
 - Селскостопански ареал.
 В „Етъра“-а е показан 
предимно градският бит и 
култура, липсва поминъкът на 
селото, а такива ареали има в 
повечето музеи под открито 
небе в Европа.
 Загрижеността за бъде-
щето на музея би проличала 
най-ясно от отношението 
към майсторите. Учудващо е, 
че никъде даже не се споме-
нават и минимални усилия за 
стимулиране и подпомагане на 
майсторите занаятчии, без 
които Чаршията е немислима. 
С оглед работилниците да не 
се превръщат само в дюкян-
чета за продажба на стоки с 
неизвестен произход, както е 
това в някои от тях сега.
 Да се оживят с майсто-
ри Хлопкарската, Коларската, 
Медникарската и други ра-
ботилници. Това е една от 
важните дейности и атракции 
в музея, които би трябвало да 
се акцентуват в този проект.
 Със самобитния си вид 
и възрожденска атмосфера 
„Етър“-ът няма конкуренция 
нито у нас, нито в чужбина, 
защото той е каузата на бъл-
гарщината, на идентичност-
та ни като нация.
 Твърдението, че съгласу-
ването с Националния инсти-
тут за недвижимо култур-
но наследство е „гарант за 
законността на промените“ 

звучи като оправдание и опит 
за прехвърляне на проблема от 
болната глава на здравата.
 Всяко посегателство над 
неговия сегашен облик под-
сказва некомпетентност или 
недобронамереност. За какво 
иде реч, всеки да отсъди сам 
за себе си.
 В случая е кощунство да 
се спекулира с името на съз-
дателя на музея Лазар Донков, 
че „би подкрепил тази идея“, 
защото приживе той не поз-
воли на всесилното тогава 
УБО (днес НСО) да премахне 
ДАЖЕ паяжините на воденица-
та караджейка за посещение-
то на Тодор Живков.
 И не на последно място - 
неоправдано и ненужно е да се 
трошат 10 милиона лева, от 
които габровският данъкопла-
тец трябва да изплаща 3 350 
000 лева в продължение на 12 
години  (като заем на Община 
Габрово). Предстои и вдига-
не на данъците. С тези пари 
би могъл да се построи нов 
музей. (За съпоставка  Инте-
рактивният музей в Габрово 
струва 6 278 117 лв.)
 Гласувайки този проект, 
общинските съветници в 
Габрово ще останат отго-
ворни поименно пред идните 
поколения“.
 Под позицията стоят 
имената на: Станчо Стан-
чев, доц. д-р Ангел Гоев, Пен-
ка Колева, Ганчо Христов, Ка-
рамфила Грудова

Пîзиция íà директîри, ръкîвîдили АЕК „Етър” пîñледíите 5 деñетилетия
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	 Кметове	 и	 общински	
съветници	 дискутираха	
възможностите	 и	 пробле-
мите	 на	местната	 власт	 с	
представители	 на	 парла-
мента	и	правителството.
	 Повече	от	400	предста-
вители	 на	 местната	 власт	
–	 кметове	 и	 общински	
съветници,	 се	 включиха	
в	 откриващия	 се	 форум	
„Общински	 мандат	 2019	 –	
2023	 г.	 -	 приоритети	 при	
взаимодействието	 с	 цен-
тралната	 власт“,	 който	 се	
проведе	 вчера	 в	 столи-
цата.	 От	 името	 на	 Общи-
на	 Севлиево	 в	 срещата	
участие	 взеха	 кметът	 д-р	
Иван	Иванов	 и	 председа-
телят	на	Общинския	съвет	
Здравка	Лалева.
	 По	време	на	събитието	
вниманието	 беше	 фокуси-
рано	 върху	 приоритетите	
на	Народното	 събрание	 и	
правителството	 и	 мястото	
на	 местната	 власт	 в	 про-
цесите	на	стратегическото	
управление.	 Беше	 очерта-
на	 визията	 за	 развитието	
на	 българските	 общини	 в	
започващия	нов	мандат	на	
местната	власт.
	 Освен	 представители	
на	205	общини	от	страна-
та,	 участие	 във	 форума	
взеха	 и	 председателят	 на	

Народното	 събрание	 Цве-
та	 Караянчева,	 вицепре-
миерът	 Томислав	 Дончев	
и	министрите	на	регионал-
ното	 развитие	 и	 благоу-
стройството	 -	 Петя	 Авра-
мова,	 на	 околната	 среда	
и	 водите	 -	 Нено	 Димов,	
кметът	 на	 София	 Йордан-
ка	Фандъкова	и	др.
	 По	 традиция	 събитие-
то	 се	 организира	 от	 На-
ционално	 сдружение	 на	
общините	 в	 Република	
България	(НСОРБ)	и	беше	
открито	 от	 изпълнителния	
му	 директор	 Силвия	 Ге-
оргиева.	 Още	 в	 началото	
на	 приветствието	 си	 тя	
обяви,	 че	 „в	 рамките	 на	
общото	събрание	на	орга-
низацията	 през	 февруари	
ще	 бъдат	 избрани	 новите	
управляващи	 органи	 на	
Сдружението”.	 Предсе-
дателят	 на	 Управителния	
съвет	 на	 НСОРБ	 Дани-
ел	Панов	 подчерта,	 че	 „в	
тази	зала	са	хората,	отго-
ворни	за	живота	на	всеки	
българин.	Общините	не	са	
просто	винтче	в	машината	
на	държавата	–	кметовете	
и	 общинските	 съвети	 са	
поставени	 пред	 нови	 из-
питания,	 но	 това	 развива	
тонуса	 ни.	 Ние	 сме	 част	
от	 взимането	 на	 важните	

решения“,	 категоричен	 бе	
той.
	 По	 време	 на	 фору-
ма	 стана	 ясно	 още,	 че	
НСОРБ	 и	Министерството	
на	околната	среда	и	води-
те	 постигнаха	 споразуме-
ние	за	определяне	на	по-

ниски	и	балансирани	раз-
мери	 на	 отчисленията	 за	
депониране	 на	 отпадъци.	
Новината	 съобщиха	 пред	
участниците	 във	 Встъпи-
телния	 форум	 за	 мандат	
2019	 –	 2023	 г.	 председа-
телят	 на	 НСОРБ	 и	 кмет	

на	Велико	Търново	Даниел	
Панов	 и	 министърът	 на	
околната	 среда	 и	 водите	
Нено	Димов.
	 „Можем	 да	 определим	
взаимодействието	 между	
44-то	Народно	събрание	и	
Националното	 сдружение	

на	 общините	 в	 Република	
България,	 основаващо	 се	
на	 подписаното	 Споразу-
мение	 за	 сътрудничество,	
като	 активно	 и	 резултат-
но”	–	сподели	председате-
лят	 на	 Народното	 събра-
ние	 Цвета	 Караянчева.	Тя	
подчерта,	 че	 смисълът	 на	
ефективната	 комуникация	
с	 представителната	 орга-
низация	 на	 общините	 у	
нас	 е	 в	 своевременното	
изработване	 на	 правилни	
законодателни	 решения.	
Само	 за	 година	 по	 ня-
колко	от	законопроектите,	
които	 бяха	 коментирани	
на	 Годишната	 среща	 на	
общините,	 вече	 има	 сери-
озен	напредък	и	предстои	
обсъжданите	 решения	 да	
бъдат	 предложени	 на	 на-
родните	 представители	 за	
гласуване.
	 „Това	е	градът,	в	който	
никой	 от	 вас	 не	 се	 чув-
ства	 като	 на	 гости,	 това	
е	 градът,	 в	 който	 поста-
вяте	 проблемите	 си	 пред	
централната	власт,	търсите	
решение	 на	 проблемите“,	
обърна	 се	 към	 присъства-
щите	 в	 залата	 кметът	 на	
София	Йорданка	Фандъко-
ва	 и	 поздрави	 кметовете	
и	 общинските	 съветници	
за	 избирането	 им.	 „Това	

означава	огромна	отговор-
ност,	 защото	 сме	 изпра-
вени	 пред	 много	 тежки	
предизвикателства.	 Към	
нас	 се	 обръщат	 всички	
за	 всичко,	 хората	 очак-
ват	да	решим	всичките	им	
проблеми,	дори	когато	из-
лизат	 далеч	 извън	 наши-
те	 правомощия.	 Ние	 сме	
длъжни	 да	 се	 отзовем“,	
добави	още	тя.
	 Във	 форума	 учас-
тие	 взе	 и	 вицепремиерът	
Томислав	 Дончев,	 който	
беше	 категоричен,	 че	 в	
предстоящия	мандат	 кмет-
ската	работа	ще	е	още	по-
трудна.	„Имаме	много	пре-
дизвикателства	и	е	въпрос	
на	 разум	 да	 се	 справим.	
Променят	 се	 процесите	 в	
икономиката,	 очакванията,	
законите	на	национално	и	
европейско	 ниво.	 В	 след-
ващите	4	години	трябва	да	
се	работи	в	различна	сре-
да“,	категоричен	бе	той.
	 „Радвам	 се,	 че	 успях-
ме	да	обсъдим	заедно	ва-
жните	 за	 местната	 власт	
въпроси	и	да	се	обединим	
около	 конкретни	решения,	
важни	за	бъдещето	на	об-
щините”,	коментира	кметът	
на	 Община	 Севлиево	 д-р	
Иван	Иванов	 след	 среща-
та.

Кметът íà Севлиевî д-р Ивàí Ивàíîв и предñедàтелят íà Оáщиíñкия 
ñъвет Здрàвкà Лàлевà учàñтвàхà във вñтъпителíия фîрум íà НСОРБ

продължава от стр. 1
Той	самият	 е	 част	от	 тру-
пата	 на	 ДТ	 „Рачо	 Стоя-
нов“	от	сезон	2018/2019	г.	
досега.
	 Това	 е	 четвъртата	 по-
становка	на	Народния	те-
атър	 по	 текста	 на	 Рачо	
Стоянов,	 чието	 име	 носи	
Габровският	театър.	С	нея	

е	 отбелязан	 90-годишни-
ят	 юбилей	 от	 първото	 ѝ 
представяне	 в	 България.	
Сценичната	 версия	 е	
също	 на	 Петринел	 Гочев,	
сценографията	 и	 костю-
мите	 са	 на	Юлиана	 Вой-
кова	 -	 Найман	 -	 носител	
на	 „Аскеер“	 през	 2014	 г.	
за	„сценография“	за	пред-

ставлението	„Ромео	и	Жу-
лиета“	 на	ДТ	 „Рачо	Стоя-
нов“	 под	 режисурата	 на	
Петринел	 Гочев.	 Другото	
познато	 лице	 в	 постано-
въчния	екип	е	театралният	
композитор	 Ян	 Руменин,	
който	е	автор	на	музиката	
в	 „Майстори“.	 Досега	 той	
е	 работил	 с	 режисьора	

Гочев	 за	 седем	 предста-
вления,	 три	 от	 които	 са	
на	Габровския	театър:	кул-
товата	 постановка	 „Жана	
д’Арк“,	 2015	 г.,	 хитовете	
„За	 Първото	 българско	
царство:	Отшелника“,	2018	
г.	и	„Свекърва“	от	2019	г.
	 Асистент-режисьор	 на	
спектакъла	 е	 Боряна	Ми-
тева,	драматург	е	Мирела	
Иванова,	 фотограф	 -	 Ро-
сина	 Пенчева,	 а	 худож-
ник	 на	 плаката	 -	 Герга-
на	 Змийчарова.	 Участват	
актьорите:	 Иван	 Юруков,	
Гергана	 Змийчарова,	 Ва-
сил	 Драганов,	 Виктория	
Колева,	 Зафир	 Раджаб,	
Марин	 Янев,	 Стоян	 Пе-
пеланов,	 Ралица	 Анание-
ва,	 Александър	 Василев,	
Ивайло	 Светлинов,	 Емил	
И.	Марков.
	 С	пиесата	„Майстори“,	
написана	през	1921	г.,	под	
режисурата	 на	 легендар-
ния	 Н.	 О.	 Масалитинов,	
Народният	театър	открива	
сезон	 1927-1928	 г.	 Играна	
е	 рекордните	 за	 времето	
си	 31	 пъти	 до	 1937	 г.	 В	
спектакъла	 са	 засегнати	
темите	за	любов,	ревност,	
съперничество,	 бунтар-

ство	 срещу	 порядките	 в	
общността	 и	 желанието	
да	се	впишеш	в	общност-
та.	 Тук	 зрителите	 ще	 по-
паднат	 на	 най-трагичния	
любовен	 триъгълник	 в	
националната	 ни	 драма-
тургия,	 умело	 представен	
както	 в	 литературния	ше-
дьовър	 на	 Рачо	 Стоянов,	
така	 и	 в	 режисьорския	
прочит	 на	 Петринел	 Го-
чев.	 Представлението	 не	
се	препоръчва	за	зрители	
под	12	години.
	 Спектакълът	 „Майсто-
ри“	 е	 носител	 на	 три	 но-
минации	 за	 театралните	
награди	 „Аскеер“	 през	
2017	г.	в	категориите:	„во-
деща	мъжка	роля“	 -	Иван	
Юруков	за	ролята	на	май-
стор	 Найден;	 „сценогра-
фия“	 -	 Юлиана	 Войкова	
-	Найман,	 и	 „костюмогра-
фия“	 -	 Юлиана	 Войкова	
-	Найман.
	 Билети	 може	 да	 за-
купите	 от	 касата	 на	 ДТ	
„Рачо	 Стоянов“,	 всички	
каси	 ИзиПей/EasyPay	
в	 цялата	 страна,	 он-
лайн	 с	 карта	 на	 след-
ния	 линк:	 https://epaygo.
bg/1233351996.

Нàрîдíият теàтър идвà в íеделя ñ "Мàйñтîри"

възрастни	четяха,	на	екра-
на	в	класната	стая	течеше	
филмът	 „Шибил“	 от	 1967	
година.
	 Уникалният	 урок	 на	
седмокласниците	 започ-
на	 с	 кратка	 история	 за	
писмеността	 и	 съответно	
четенето	–	от	плочката	от	
Градешница,	област	Враца		
(датирана	около	петото	хи-
лядолетие	 пр.	 н.	 е.	 и	 ва-
жен	източник	за	историята	
на	Европа	в	края	на	нео-
лита),	 през	 Месопотамия	
и	 Древен	 Египет,	 Древна	
Гърция,	 старобългарски-
те	 текстове,	 съвременния	
език,	та	чак	до	емотикони-
те	в	днешни	дни.
	 В	 училището	 има	 обо-
собен	кът	за	четене	и	бо-
гата	 библиотека,	 а	 пър-
вокласниците	 се	 готвеха	
за	 посещение	 в	 детска	
градина,	където	да	демон-
стрират	 какво	 са	 научили	
в	първите	месеци	в	учили-
ще.		

	 Ученици	 и	 учители	
четоха	 разказа	 „Шибил“	
на	 Йордан	Йовков	 и	 така	

отбелязаха	 Седмицата	 на	
четенето	в	училище	„Иван	
Вазов“	в	Габрово.	

	 В	 урока	 се	 включи	 и	
кметът	на	 града	Таня	Хри-
стова,	 а	 докато	 деца	 и	

Кметът íà Гàáрîвî Тàíя Õриñтîвà чете "Шиáил" ñ 
учеíици îт ОУ „Ивàí Вàзîв" в Седмицàтà íà четеíетî

	 Възможностите	 за	 въ-
веждане	 на	 относителна	
регулация	 на	 обучението	
по	 педагогически	 специ-
алности	бяха	обсъдени	на	
конференция	 „Перспекти-
ви	 и	 предизвикателства	
пред	 педагогическото	 об-
разование	 през	 XXI	 век“.	
Министърът	 на	 образова-
нието	и	науката	Красимир	
Вълчев	 предлага	 висшите	
училища	заедно	с	МОН	да	
предложат	 какво	 трябва	
да	съдържат	учебните	про-
грами,	които	да	се	оценя-
ват	при	акредитация.
	 „Важно	 е	 какво	 учат	
бъдещите	 учители	 в	 уни-
верситетите“,	 акцентира	
министърът.	 Според	 него	
висшите	 училища	 трябва	
„да	 дават“	 мотивацията	
и	 уменията	 на	 бъдещите	
учители	 по	 какъв	 начин	
да	 преподават	 в	 училище	
и	 университетите,	 трябва	
да	 помогнат	 за	 ефектив-
ното	 въвеждане	 в	 учили-
ще	 на	 компетентностния	

подход	 и	 за	 реализира-
нето	 на	 приобщаващото	
образование.	 По	 време	
на	 форума	 бе	 посочено,	
че	сега	в	учебните	плано-
ве	 на	 бъдещите	 учители	
в	 университетите	 приоб-
щаващото	 образование	 и	
компетентностният	 подход	
се	изучават	в	избираемите	
дисциплини,	 а	 не	 в	 за-
дължителните.	 По	 същия	
начин	е	и	с	гражданското	
образование.	 Отбелязано	
бе,	 че	 бъдещите	 учители	
не	 получават	 достатъчно	
практическа	 подготовка	
и	 в	 рамките	 на	 диалога	
ще	 се	 търсят	 възможнос-
ти	 за	 промяна.	 Променя	
се	 фокусът	 на	 образова-
телната	 система,	 защото	
се	 променя	 светът	 и	 се	
променят	 поколенческите	
характеристики	на	децата.	
Днешното	 поколение	 не	
може	 да	 бъде	 обучавано	
както	 преди	 30	 или	 40	 го-
дини.	За	учениците	трябва	
да	 бъде	 по-интересно	 в	

клас	 и	 компетентностният	
подход	е	един	от	начините	
да	 се	 подготвят	 по-добре	
децата	за	бъдещето,	заяви	
министър	Вълчев.
	 Министърът	съобщи,	че	
догодина	 МОН	 ще	 финан-
сира	 по	 национална	 про-
грама	 създаване	 на	 нови	
учебни	 програми	 и	 плано-
ве,	за	да	се	промени	обу-
чението.	 Образователните	
резултати	на	учениците	се	
определят	от	няколко	фак-
тора	 -	 учебните	програми,	
методите	 на	 преподаване	
и	това	върху	какво	се	из-
питва,	 организацията	 на	
дейностите	 в	 системата,	
мотивираните	и	добре	под-
готвените	 учители,	 както	
и	 финансирането,	 заяви	
министър	Вълчев.	
	 По	 думите	 му,	 два	 от	
тези	 фактори	 -	 мотивира-
ните	и	добре	подготвените	
учители	и	методите	за	пре-
подаване,	 в	 много	 голяма	
степен	зависят	от	висшите	
училища.

МОН ще фиíàíñирà пî íàциîíàлíà прîãрàмà 
зà ñъздàвàíе íà íîви учеáíи прîãрàми и 
плàíîве, зà дà ñе прîмеíи îáучеíиетî

Изтичà ñрîкът íà кîíкурñà зà директîр 
íà Куклеíия теàтър в Гàáрîвî

	 В	 понеделник	 изтича	
срокът	 за	 подаване	 на	
документи	 за	 конкурсната	
длъжност	Директор	на	Ку-
лен	театър	-	Габрово.
	 Конкурсът	беше	обявен	
на	 14	 ноември	 от	 Минис-
терството	на	културата.
	 Министерството	 е	 от-
ворило	по-широко	вратата	
за	 кандидатите	 -	 магис-
три	по	Театрално	изкуство,	
Филология	 или	 Филосо-

фия.	 Професионалният	
опит	 в	 областта	 на	 култу-
рата	може	да	е	само	една	
година.	 Кандидатите	 тряб-
ва	да	подготвят	концепция	
за	 развитието	 на	 театър	
за	 4	 години,	 която	 трябва	
да	 отговаря	 на	 сериозни	
художествени	 и	 финансо-
во-икономически	показате-
ли.	Началото	на	кукленото	
изкуство	 е	 поставено	 в	
Габрово	преди	63	години.
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513 декември 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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бизнес и инвесТиции
разрабоТен бизнес се	
продава	на	тел.	0895/307-
105.	[8,	3]

иМоТи продава
парцел до „Техномар-
кет“	 -	 3	 дка,	 за	 18	 000	
лв.	 се	 продава	 на	 тел.	
0892/484-602.	[17,	15]
МноГосТаен апарТа-
МенТ се	 продава	 на	 тел.	
0888/813-710.	[7,	5]
къща - ново	 строител-
ство,	 на	 три	 етажа,	 РЗП	
165	 кв.	 метра,	 цена:	 88	
888	 лв.,	 се	 продава	 на	
тел.	 0888/450-180.	 [11,	
11]
Гарсониера, след ре-
монт,	в	кв.	Трендафила,	с	
посредник	 се	 продава	 на	
тел.	 0887/760-790.	 [11,	
10]
апарТаМенТи и други	 -	
ново	строителство,	в	иде-
ален	 център	 се	 продават	
на	 тел.	 0888/447-096.	
[18,	9]
еТаж оТ къща	 в	 центъ-
ра,	 зад	 МОЛ	 Габрово,	 с	
двор	150	кв.	м,	се	прода-
ва	 на	 тел.	 0897/446-428,	
0878/356-150	[16,	9]

къща близо до	Габрово,	
на	 6	 км	 от	 центъра,	 се	
продава	на	тел.	0897/569-
027.	[11,	8]
ново жилище -	обзаве-
дено,	73	кв.	м,	гр.	Габро-
во,	 се	 продава	 на	 тел.	
0887/16-32-34.	[11,	4]
ТрисТаен апарТаМенТ 
-	91	кв.	м,	ет.	3,	луксозно	
обзаведен,	локално	парно,	
таванска	стая,	маза,	на	ул.	
„Седянкова	ливада“	27	се	
продава	 на	 тел.	 0888/20-
59-23.	[3,	2]
парцел в село	 Лесичар-
ка,	 регулация,	 договаря-
не,	 се	 продава	 на	 тел.	
0897/02-05-31.	[11,	3]
парцел в кв.	 Стефанов-
ци,	 1186	 кв.	м,	 в	 регула-
ция,	 се	 продава	 на	 тел.	
0887/130-346.	[3,	1]

иМоТи дава под наеМ
офис, оборудван, 20	
кв.	м,	ул.	„Априловска“	№	
2,	цена:	200	лв.	за	месец,	
се	отдава	под	наем	на	тел.	
0888/53-80-74.	[11,	11]
рабоТещ авТосервиз се	
отдава	 под	 наем	 на	 тел.	
0878/93-36-37.	[11,	11]
едносТаен апарТаМенТ 
на	 Колелото	 се	 дава	 под	
наем	 на	 тел.	 0877/222-
095.	[12,	7]
ТрисТаен необзаведен 
апартамент,	 след	 осно-
вен	 ремонт,	 с	 климатик,	
кв.	 Русевци,	 Габрово,	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0884/149-964.	[17,	12]

иц, два магазина/офиси,	
договаряне,	 под	 наем	 се	
дават	 на	 тел.	 0888/378-
193.	[12,	7]
апарТаМенТ под наем	
-	 тел.	 0876/411-467.	 [12,	
10]
МясТо за автокъща	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0895/710-934.	[11,	9]
авТоМивка се дава	 под	
наем	 на	 тел.	 0895/710-
934.	[11,	9]
МаГазин - 55	 кв.	 м,	
на	 колелото	 на	 Консул-
тативна	 поликлиника	 се	
отдава	 под	 наем	 на	 тел.	
0898/815-554.	[11,	5]
апарТаМенТ се дава	под	
наем	 на	 тел.	 0886/456-
785.	[2,	2]
кафе „лебеда“ се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0889/848-474.	[4,	1]
боксониера с ТЕЦ	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0879/288-911.	[3,	1]

Търси под наеМ
двусТаен или ТрисТа-
ен	апартамент	на	разумна	
цена	се	търси	под	наем	на	
тел.	0895/116-553.	[5,	2]

зеМи
зеМеделски зеМи и	
гори	 се	 купуват	 на	 тел.	
0894/23-24-25.	[8,	2]

иМоТи купува
евТина къща, може	 и	
полусъборена,	 се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.

купуваМ къща, апар-
ТаМенТ, Гараж и	 др.	
на	 дългосрочен	 лизинг.	
Справки	на	тел.	0899/143-
163	[18,	13]
двусТаен, ТрисТаен 
апартамент	до	30000	лева	
в	близост	до	центъра	тър-
си	 тел.	0897/033-275.	 [2,	
2]

едносТаен или двустаен	
-	тухлен,	купува	-		справ-
ки	 на	 тел.	 0899/222-636.	
[12,	11]

нощувки
нощувки - 0879/272-
528,	0888/254-625.
нощувки в топ	център	-	
0876/731-419.	[20,	11]

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
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тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

авТоМобили продава
Шкода фелиция -	 пикап,	 1.3,	
по	 договаряне	 и	 Опел	 Виваро,	 1.9	
TDI	 -	 2006	 г.,	 товарен,	 отличен,	
в	 движение,	 се	 продават	 на	 тел.	
0887/465-524.	[5,	4]
опел асТра -	2002	 г.,	 дизел,	1.7,	
DTI,	пробег	227	000	км,	цена:	2000	
лв.,	 се	 продава	 на	 тел.	 0885/177-
944.	[6,	3]
бМв 318 -	 комби,	 2000	 г.,	 118	 к.	
с.,	бензин,	всичко	платено,	за	2700	
лв.	се	продава	на	тел.	0894/52-52-
58.	[4,	3]
форд фиесТа, 1.3,	 бензин,	 об-
служена,	 с	 два	 комплекта	 гуми	 с	
джанти,	за	800	лева	се	продава	на	
тел.	0898/594-593.	[8,	2]
опел аГила се	 продава	 на	 тел.	
0887/222-588.	[2,	2]
Ford Escort 1.8	Turbo	Disel	-	об-
служен,	за	850	лева	се	продава	на	
тел.	0898/33-14-91.	[3,	1]
Audi 80, 4х4,	 газ-бензин,	 се	 про-
дава	на	тел.	0898/33-14-91.	[3,	1]

Микробуси, каМиони
сбалбб - Габрово	 ЕООД	 продава	
автомобил	„УАЗ	39692“,	16.01.2004	
г.	Двигател	2890	куб.	см,	85	к.	с.,	
пробег	115	000	км,	цена:	2500	лв.	
Тел.	0885/177-944.	[4,	3]

авТоМобили купува
коли, бусове, камиони,	трактори,	
ремаркета	(може	и	дефектирали)	от	
място	на	най-високи	цени	се	изку-
пуват	 -	 справки	 на	 тел.	 0897/429-
374.
изкупуваМ opEl, Peugeot,	
Volkswagen	 	 -	 справки	 на	 тел.	
0999/009-008.

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,	14]
авТосервиз - тел.	 0882/407-493.	
[15,	14]

авТоМорГи
ника ауТо изкупува всякакъв 
вид Мпс на най-добри цени.	
предлаГа сервизна дейносТ 
и денонощна пъТна поМощ.	
Справки	 на	 тел.	 066/886-677,	
0899/886-424.

авТоМобили под наеМ

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

скрап, сТари авТоМобили
фирМа „вайкар“ изкупува сТа-
ри и нови, излезли оТ упоТре-
ба и каТасТрофирали авТобуси 
и Микробуси -	 справки	 на	 тел.	
0999/009-008.
коли за скрап	от	място	се	изкупу-
ват	на	тел.	0899/092-510.	[22,	15]

МоТори/велосипеди

изкупуваМ сТари и съ-
вреМенни, западни и со-
циалисТически МоТопеди 
и МоТоциклеТи	 -	 здрави	 и	
повредени,	 може	 и	 с	 липси	 -	
справки	на	тел.	0999/009-008.

превози
ТранспорТ - 2.5	 тона,	
16	 куб.	 м	 	 -	 0899/377-
924
ТранспорТ с бус	 -	 3	
тона,	 фургон	 -	 18	 куби-
ка,	 падащ	 борд,	 колич-
ка.	Фактури	по	ДДС.	Тел.	
0887/31-61-84.
ТранспорТ със са-
мосвал	 -	 3.5	 тона	 -	 тел.	
0876/522-774.	[20,	17]
ТранспорТни услуГи -	

тел.	 0882/407-493.	 [15,	
14]
ТранспорТни услуГи 
до	 2	 тона	 -	 каросерия	 -	
тел.	 0896/828-147.	 [20,	
11]
Товарно пикапче 
в	 Габрово	 и	 региона.	
Без	 почивен	 ден.	 Тел.	
0876/004-121.	[5,	2]
ТранспорТни услуГи -	
тел.	 0886/514-300.	 [10,	
2]

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

уроци, курсове
ценТър за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО	 ОБУчЕНИЕ	
-	 ГАБРОВО,	 организира	
лицензирани	 курсове	 за:	
огняр,	 кранист,	 	 мотока-
рист,	 машинист	 на	 път-
но-строителни	 машини,	
готвач,	барман-сервитьор,	
козметик,	 фризьор,	 ле-
чебен	 масаж,	 маникюр,	
педикюр,	 ноктопластика.	
Издава	 се	 държавен	 до-
кумент	 за	 правоспособ-
ност.	 Обучение	 с	 ваучер	
за	 безработни	 и	 работе-
щи.	 Тел.	 066/80-85-92,	
от	 10.30	 до	 12.30	 ч.,	
0887/361-876.	
спорТен клуб „Алфа-
Метал“	провежда	курсове	
за	безопасно	боравене	с	
огнестрелно	 оръжие.	 Тел.	
066/80-69-62.
уроци по пиано	 и	 сол-
феж	 -	 тел.	 0877/80-67-
26.	[12,	8] Реклàми и îáяви в “100 веñти”

всеки ден в нов брой

идеи 
зà дîмà

Нова 
лампа 

от стари 
играчки



e-mail: 100vesti@stovesti.info

Намери ключа за успеха -
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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	 са-
мосвал	-	тел.	0897/429-374.
реМонТ в строителството	 от	
А	 до	 Я	 -	 тел.	 0877/53-16-20.	
[22,	19]
покриви, изолации, вътреш-
ни	ремонти,	мазилки,	боя,	 гип-
сокартон	и	др.	-	0897/390-194.	
[25,	19]
хидроизолация, покриви, 
дренаж,	 улуци,	 капаци,	 комини,	
подпорни	 стени	 бързо	 и	 ка-
чествено	 -	 тел.	 0888/020-187.	
[25,	19]
сТроиТелно-реМонТни дей-
носТи и	всякакви	довършител-
ни	работи	-	тел.	0884/439-823.	
[16,	10]
покривни реМонТи, капаци,	
комини,	 изолации	 -	 0882/279-
749.	[17,	16]
реМонТ на покриви,	 тенеке-
джийски	Услуги,	хидроизолация,	
улуци	и	безшевни	улуци.	Услуги	
с	 бус	 и	 други.	 Тел.	 0893/205-
204.	[13,	13]

кърТи, пробива отвори	от	32	
мм	до	180	мм	-	тел.	0895/70-
70-50.	[13,	13]
довърШиТелни рабоТи -	
тел.	0895/70-70-50.	[13,	13]
беТон, кофраж, армату-
ра,	 собствен	 кофраж	 -	 тел.	
0895/707-050.	[13,	13]
кърТя беТон, камък	 -	 тел.	
0888/544-438.	[12,	5]
бриГада извърШва ремонт	
на	покриви,	външни	и	вътрешни	
изолации,	 мазилки,	 шпакловки,	
гипсокартон,	 бояджийски	 и	 те-
некеджийски	услуги	и	др.	-	тел.	
0899/63-88-75.	[13,	4]

въТреШен реМонТ
паркеТ, дЮШеМе -	 редене,	
БЕЗПРАХОВО	 циклене,	 фино	
шлайфане,	 лакиране	 -	 монтаж	
на	ламиниран	паркет	-	066/86-
61-43,	0889/286-025.
паркеТ, дЮШеМе, ламинат	 -	
циклене,	 монтаж,	 лакиране	 -	
0886/249-906
Шпакловка, боядисване -	
тел.	0895/38-66-50.
професионален МонТаж на	
ламинат,	 балатум,	 замазки,	 бо-
ядисване,	 тапети	 -	 0897/978-
762,	0877/015-031.	[27,	21]
Шпакловка и боядисване	 -	
тел.	0878/580-333.	[31,	22]
въТреШни реМонТи, шпак-
ловки,	 боядисване	 -	 тел.	
0898/569-486.	[22,	19]
фаянс, ТеракоТа, топлоизо-
лация	-	тел.	0878/928-538.	[11,	
4]
вик, фаянс, теракота	 -	 тел.	
0884/228-253.	[13,	4]
инТериорни! Шпакловки, 
бои,	 декоративни	 мазилки,	 ка-
мък	-	тел.	0897/22-98-15.	[8,	2]

изолации
алпинисТи - тел.	 0899/321-
190
изолации, скеле -	0878/943-
895.
алпинисТи, скеле -	
0898/907-400.

Топлоизолация - справки	на	
тел.	0885/435-390.	[17,	11]

хидроизолации
реМонТ на стари	покриви,	хи-
дро-,	 топлоизолации,	 дренаж	 -	
справки	 на	 тел.	 0888/863-001.	
[17,	16]

израбоТва
израбоТка на метални	 кон-
струкции,	 гаражни	 и	 дру-
ги	 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
ел. услуГи -	тел.	0877/85-17-
88.	[20,	14]
ел. инсТалации -	 тел.	
0877/36-78-52.	[20,	14]
ел. реМонТи и	 инсталации	 -	
справки	 на	 тел.	 0899/359-114.	
[16,	14]
вик и ел.	 инсталации	 -	 тел.	
0895/70-70-50.	[13,	13]
дребни елекТроуслуГи по	
домовете	 -	 тел.	 0899/145-802.	
[14,	5]

коМини
професионално почисТва-
не на	 комини	 -	 отгоре	 и	 от-
долу.	 ПО	 ВСЯКО	 ВРЕМЕ.	 Тел.	
0897/704-502.
коМиночисТач - тел.	
0889/177-737.

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

коМиночисТач - машинно,	
безпрахово	 -	 тел.	 0898/538-
938.	[13,	4]

вик
вик МонТаж и	 поддръжка	 -	
0887/680-034.

оТпуШва канали -	 тел.	
0889/177-737.
изТочване на септични	ями	-	
тел.	0889/177-737.	[25,	16]
вик реМонТи и	 инсталации	 -	
справки	 на	 тел.	 0899/359-114.	
[11,	9]

доГраМа

н и ко консТрукции оод 
произвежда и МонТи-
ра прозоречни сисТеМи 
rEHAu	 -	 0888/001-588,	 e-
mail:	nikopvc@abv.bg.	[18,	13]

реМонТ на елекТроуреди 
и елекТроника
реМонТ на хладилници	 и	
фризери	 по	 домовете	 -	 тел.	
0897/425-313.
реМонТ и продажба	 на	 кафе-
автомати	 -	 тел.	 0898/480-551.	
[11,	11]
реМонТ на телевизори	по	до-
мовете	 -	 тел.	 0888/279-846.	
[15,	6]
реМонТ на перални,	 съдо-
миялни,	 печки,	 бойлери	 -	 тевл.	
0988/815-645,	 0884/155-075.	
[3,	1]

услуГи
рязане, касТрене на	 опасни	
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.
вик и ел.	 услуги	 -	 тел.	
0894/220-509.	[18,	12]
кърТи, чисТи, извозва	 -	
0889/177-737.	[25,	16]
МонТаж на мебели	и	ламини-
ран	паркет	се	предлага	на	 тел.	
0896/73-73-32.	[12,	8]
заваръчни услуГи -	 тел.	
0885/724-671.	[11,	6]
цепя дърва, обръщам	градини	
-	тел.	0896/926-407.	[4,	4]

рабоТа предлаГа

фирМа за елекТро-
ника Търси прода-
вач-консулТанТ за 
своя МаГазин и 
сайТ. оТлично за-
плащане.	Справки	на	
тел.	0878/393-919	[15,	
14]

сервиТьор/ка при до-
бро	 заплащане	 и	 подси-
гурено	 спане	 се	 търси	 на	
тел.	 0887/671-848.	 [17,	
13]

фирМа набира ра-
боТници за перал-
но сТопансТво. 
оТлично заплаща-
не.	 Справки	 на	 тел.	
0892/24-67-67.	[10,	6]

фаянсаджии за Ан-
глия	 се	 търсят	 на	 тел.	
0876/535-458.
ТаксиМеТрови Шо-
фьори се	 търсят	 на	 тел.	
0887/587-354.	[22,	17]
жена за гледане	 на	 бо-
лен	 почасово	 търси	 тел.	
0888/204-480.	[11,	10]
жена за гледане	 на	 бо-
лен	 за	 24	 часа	 се	 тър-
си	 на	 тел.	 0888/204-480.	
[11,	10]
сервиТьорка се търси	
на	 тел.	 0899/651-549.	
[11,	8]

фирМа Търси хигиенист/
ка	 за	 почасова	 работа.	
Справки	на	тел.	0878/808-
705.	[6,	5]
бисТро „карТал“ тър-
си	 да	 назначи	 готвач/по-
мощник-готвач	 за	 обед-
но	 меню.	 Дневна	 смяна.	
Предишен	 опит	 е	 задъл-
жителен!	 Справки	 на	 тел.	
0889/319-654.	[12,	6]
ТаксиМеТров Шофьор 
се	търси	на	тел.	0888/41-
31-97.	[5,	5]

ТранспорТна фир-
Ма набира Шофьо-
ри на Гондоли, 
каТеГория „с+е“. 
оТлично заплаща-
не. Справки	 на	 тел.	
0889/717-497.	[7,	1]

„подеМ Габрово“ ЕООД	
търси	 общ	 работник.	
Справки	на	тел.	0884/854-
354.	[5,	3]
фирМа за здравословни	
храни	в	село	Горна	Росица	
търси	 шофьор	 с	 катего-
рия	„С“.	Заплата	1200	лв.	
Справки	на	тел.	0885/204-
770.	[5,	3]
общ рабоТник със	сред-
но	 образование	 и	 шо-
фьорска	 книжка	 се	 търси	
на	 тел.	0899/143-163.	 [3,	
1]

продавачка на за-
куски	 се	 търси	 на	 тел.	
0879/404-053.	[2,	2]
Търся жена до	65	години	
за	гледане	на	стари	хора.	
Дават	 къща.	 Справки	 на	
тел.	066/99-22-44.	[5,	1]
хоТел Търси персонал.	
Позиции:	 счетоводител,	
касиер,	 рецепция,	 сер-
витьори,	 маркетин	 -	 тел.	
0884/555-554.	[7,	1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа -	 тел.	
0893/289-743.	[12,	11]
професионален Шо-
фьор с	 категория	 „С“,	
„С1“	 търси	 работа	 -	 тел.	
0879/988-025.	[3,	2]

Грижа за болни
ГледаМ болни. Може	 и	
почасово.	 Тел.	 0878/47-
69-96.	[3,	3]

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

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ЛАЛЕТО - 
22.04-26.04 с 3 нощувки – 240 лв.
СИНАЯ – БРАН – БРАШОВ - 25-26.04; 23-
24.05; 20-21.06 - 139 лв.
НОС КАЛИАКРА - 30-31.05 - 99 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15-17.05;17-
19.07- 145 лв.
С. ЗЛАТОЛИСТ- „ПРЕПОДОБНА СТОЙНА“-
РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК - 09-10.05; 
04-05.07- 109 лв.
ГЪРЦИЯ-РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИ-
ТЕ - 01-03.05 - 179 лв.
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09-10.05 - 95 лв.
СКОПИЕ-КАНЬОН МАТКА - 06-07.06 - 139 лв.
ОХРИД И АЛБАНИЯ -02.04.20; 25.06-279 лв.

МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13-14.06 - 103 лв.
ПИРИНСКИ ЕЗЕРА -02-05.07;20-23.08,185 лв.
ПОЛША - 05-11.07 - 729 лв.
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 16-19.07; 06-09.08; 27-
30.08 - 189 лв.
ВИЕНА И ВЕНЕЦИЯ - 21-26.07 - 449 лв.
СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ И КРАЙОВА - 
04-06.08 - 149 лв.
МЕТЕОРА - 23-26.04 – 225 лв.
ВЕЛИКДЕН В КОРФУ - 16-20.04 - 439 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В БАНСКО-14-19.07;11-16.08,275 лв
ПОЧИВКА В ПАМПОРОВО - 22-26.07; 05-
09.08 - 239 лв.
ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО-23-26.07;13-16.08- 275лв
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

06/12

запознансТва
пенсионер Миньор 
търси	жена	до	65	години	
за	 съвместно	 съжител-
ство,	 без	 ангажименти	 -	
тел.	 0882/362-548.	 [11,	
9]

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

ероТика
ероТичен Масаж -	тел.	
0894/277-849.	[11,	11]
услуГи за жени	 -	 тел.	
0896/48-29-23.	[5,	4]

професионален доМоуправиТел
управление на етажна	собственост	-	пълно	обслуж-
ване	за	граждани	и	фирми.	Тел.	0894/94-07-35.	[13,	
8]

счеТоводсТво
счеТоводна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“	-	счетоводни	
услуги,	 годишно	 приключване,	 данъчни	 декларации	 -	
066/804-066

реГисТрация на фирМи и счеТоводно об-
служване	-	0898/480-821.

куриерски услуГи
най-ниски цени на	тежки	и	едрогабаритни	товари	
в	страната.	Най-атрактивни	цени	за	Лондон	 -	10	кг	
-	25	лв.	„Европът“,	Габрово,	ул.	„Неофит	Рилски“	7,	
0882/666-188.	[11,	5]
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продава МаШини

пелеТна Горелка 
GF858 Vip - 8-58 квТ, 
Гаранционна,	прода-
ва	 изгодно	 по	 спеш-
ност	 0888/241-115	
[23,	14]

ел. резачка	 „Макита“	 -	
нова,	 се	 продава	 на	 тел.	
0988/312-387.	[3,	1]

продава МаТериали
каМенни плочи -	 10	
лв./кв.,	 и	 дялан	 камък	 -	
35	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0895/752-838.
циГли - използвани,	 по	
0.10	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	 0896/49-59-26.	 [16,	
10]

кереМиди браМак (вто-
ра	 употреба)	 се	 прода-
ват	на	тел.	0878/199-789.	
[11,	8]

продава разни
изГодно! Мъжки кожух	
-	 еко	 кожа,	 нов,	 мъжки	
кожух	 -	 естествена	 кожа,	
ел.	двигател	-	P	=	1.5	kW,	
N	 =	 900	 об./мин.	 -	 тел.	
0889/72-40-86.	[11,	8]
павилион - 9	 кв.	 м,	 за	
400	лв.	се	продава	на	тел.	
0895/710-934.	[11,	9]
МоТорна  Шейна 
„Yamaha“	 за	 3300	 лв.	 се	
продава	 на	 тел.	 0888/24-
33-38.	[11,	5]
ски, ски оборудване	
продава	 тел.	 0888/24-33-
38.	[11,	5]

ТаблеТ, рабоТни обувки,	
магнитно	 колие	 се	 прода-
ват	на	тел.	0878/390-788.	
[5,	3]

купува разни
сТара нафТа се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.

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

живоТни продава
заплодени яреТа по	
споразумение	 се	 прода-
ват	на	тел.	0892/989-718.	
[11,	10]
яреТа - живи,	 4	 лв.,	
се	 продават	 на	 тел.	
0892/989-718.	[12,	6]

кози, пръчове и	 яре-
та	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/983-204.	[11,	4]
овен се продава	 на	 тел.	
0898/575-123.	[16,	7]
аГнеТа, яре и	 пръч	
се	 продават	 на	 тел.	
0888/975-692.	[10,	2]

храна за живоТни
сено на бали	 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0899/960-591.	
[11,	10]
зърно за животни	на	по-
ниски	цени	се	продава	на	
тел.	0898/59-58-75.	[3,	2]

продава Тор
уГнил оборски тор	 се	
продава.	 Собствен	 транс-
порт	 със	 самосвал.	 Тел.	
0899/414-153.	[23,	23]

отопление; продава - купува разни; лекари
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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!

Отîплеíие íà пелети ñ цеíà и кàчеñтвî áез àлтерíàтивà
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. 

Сàмî клиеíтите, зàкупили прîдукт 
íà “Гîлдъí фàйър” îт ИК „Кîлîíел”,  
пîлучàвàт ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñтàíàлите при íуждà îт 
ãàрàíциîíеí ñервиз тряáвà дà íàпрàвят 
зàявкà íà телефîíите íà дîñтàвчикà. БЕЗПЛАТЕН ПУСК

оТопление
дърва за огрев	 се	 прода-
ват	 на	 тел.	 066/823-712,	
0887/620-535,	 0876/162-
172.
нацепени дърва -	 80	 лв.	
Безплатен	 транспорт.	 Не-
забавна	 доставка.	 Тел.	
0895/252-686.

нацепени, нарязани дърва	
-	 80	 лева,	 незабавна	 дос-
тавка,	 се	 продават	 на	 тел.	
0884/709-093
дъбови за огрев	-	нацепени,	
80	 лв.,	 с	 безплатен	 транс-
порт,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/471-466.
дърва в чували	 -	 5	 лв.,	
и	 РАЗПАЛКИ,	 с	 безплатен	
транспорт,	 се	 продават	 на	
тел.	0876/583-472.
сухи дърва в	чували	и	раз-
палки	-	5	лв.	Незабавна	дос-
тавка.	Тел.	0877/191-102.
дърва за огрев	 в	 чували	 и	
разпалки	-	5	лв.	Доставка	на	
място.	Тел.	0876/437-140.

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

разпалки и дърва	 в	 чу-
валил,	 с	 безплатен	 транс-
порт,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/108-825.
сухи дърва в	чували	и	раз-
палки	-	5	лв.	Безплатна	дос-
тавка.	Тел.	0876/839-779.
„МГ-лес“ продава дърва	
за	 огрев	 -	 0887/547-499,	
0878/513-655.
сухи и сурови	нацепени	дър-
ва	 -	 80	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0895/752-838.	
дърва за печки,	 котли,	 ка-
мини	 се	 продават	 на	 тел.	
0879/988-131.

“велев-сТрой-реМонТ“ 
оод продава	 въглища,	 еко-
брикети,	 пелети	 и	 брикети	 -	
0897/922-481.
салкъМ - метров,	 65	 лв./
куб.,	нарязан	и	нацепен	-	73	
лв./куб.,	 се	 продава	 на	 тел.	
0896/735-859.	[24,	22]
дърва за огрев,	 метрови	 -	
75	лв./	куб.	м,	нарязани	-	85	
лв./куб.	 м,	 се	 продават	 на	
тел.	0896/741-763.	[24,	22]
„ ф л и н Т - Г а й д а р о в и “ 
(„пеТя Гайдарова“)	 -	 донба-
ски	въглища;	брикети,	разпал-
ки.	 Осигурен	 транспорт.	 Тел.	
0898/690-606,	066/80-80-53.	
[24,	15]

пелеТи се продават	 на	 тел.	
0898/59-58-75.	[3,	2]
дърва за огрев	 -	 наряза-
ни,	80	лв./куб.	м,	с	включен	
транспорт,	 се	 продават	 на	
тел.	0879/562-733.	[24,	22]
нарязани и НАЦЕПЕНИ	
дърва	 за	 огрев	 -	 80	 лв./
куб.	 м,	 се	 продават	 на	 тел.	
0897/765-901.	[24,	22]
нарязани, нацепени дър-
ва	 -	 85	 лв./куб.,	 чувал	 дър-
ва	 -	 5	 лв.,	 разпалки	 -	 5	 лв.	
-		0893/511-154.	[22,	18]
дърва за огрев	 -	 нарязани,	
нацепени	и	метрови,	незабав-
на	 доставка,	 се	 продават	 на	
тел.	0898/519-077.	[22,	15]

МеТрови - 75	лв.,	нарязани	
-	85	лв.,	чували	-	5	лв.	-	тел.	
0988/816-628.	[22,	13]
разпалки в големи	 чували	
-	5	лева.	Дърва	в	чували	-	5	
лева.	Тел.	0876/294-343.	[14,	
12]
дърва в чували	-	5	лв.,	на-
рязани	 и	 нацепени	 -	 80	 лв.	
-	тел.	0878/47-22-37.	[16,	7]
дърва за огрев,	разпалки	в	
чували,	дърва	в	чували,	наря-
зани	 и	 нацепени,	 сухи	 -	 тел.	
0896/80-76-88.	[13,	4]
дърва за огрев	 -	 слива,	
ябълка,	 50	 лв./куб.,	 се	 про-
дават	на	тел.	0893/48-08-84.	
[5,	2]

лекари
д-р ГеорГи Табаков 
- очен кабинеТ	 -	 ул.	
„Тотю	 Иванов“	 25	 -	 пре-
гледи	на	деца	и	възрастни,	
поставяне	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.	„Емануил	Ма-
нолов“	№	12-А,	066/804-
549,	 0885/251-655.	 ИЗ-
ДАВА	 ПСИХИАТРИчНИ	
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р Марина санкева, 
специалисТ кожни и 
венерически болесТи,	
естетична	 дерматология,	
гр.	Габрово,	ул.	„Брянска“	
11,	 понеделник,	 вторник,	
сряда	и	петък	от	10.00	до	

17.00	 часа.	 Записване	 на	
тел.	066/800-140.
д-р иван ненков - 
акуШер - ГинеколоГ 
в обласТна болница 
- Габрово.	 Прегледи	 в	
БМЦ	 (Консултативна	 по-
ликлиника):	вторник	и	чет-
въртък	 от	 14.30	 до	 18.00	
ч.;	включително	ехография	
на	женска	гърда,	диагноза	
и	 лечения	 на	 заболява-
ния,	 свързани	 с	 изпуска-
не	 на	 урина	 при	 жената.	
Телефон	 за	 записване:		
0894/565-056.	[13,	7]

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 

02/12

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 14.12./21.12, 40 лв.
БУКУРЕЩ - КОЛЕДНИ БАЗАРИ - 15 и 
21.12, 40 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 
156 лв.                                                                                                                                   
НГ В ИСТАНБУЛ - 28.12., от  348 лв.                                                               
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 20.12, 149 лв. 
КОЛЕДА И НГ В БЕРОВО - 2 нощувки, 
210/360 лв.
НГ В АНТАЛИЯ - от 337 лв., КУШАДАСЪ 
- от 348 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/В. ТЪРНОВО
КОЛЕДА ВИЕНА - БУДАПЕЩА - 21.12., 

559 лв.
НОВА ГОДИНА В КОРФУ - 28.12., 340 лв.
НГ САМОЛЕТ - ПОСЛЕДНИ МЕСТА  
ВИЕНА - 790 лв., РИМ - 1043 лв., СИЦИ-
ЛИЯ - 862 лв., КОСТА ДЕЛ СОЛ - 978 лв., 
АНТАЛИЯ - 648 лв., ЕГИПЕТ - 1049 лв., 
ТУНИС - 1067 лв., МАРОКО - 1484 лв.
ПОЧИВКИ 2020 - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
КУШАДАСЪ, БОДРУМ, МАРМАРИС, АЙВА-
ЛЪК, АНТАЛИЯ, ЧЕШМЕ, ГЪРЦИЯ, ИСПА-
НИЯ, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРО-
КО, ТУНИС, ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ 
AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

доМаШни лЮбиМци
касТрирано куче-пазач 
си	търси	дом	-	справки	на	
тел.	 0899/11-85-57.	 [10,	
6]
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Изãрàждàт училище зà ñîлàрíи ñпециàлиñти крàй Гàáрîвî
Проектът е на „Обсерватория за идеи 2D“ - Габрово с подкрепата на „Ти и Lidl за по-добър живот”

БояНа ПЕНЧЕВа 

	 Започна	 изграждане	
на	 училище	 за	 млади	 со-
ларни	 специалисти	 на	 5	
километра	от	Габрово.
	 Идеята	 се	 реализира	
от	 сдружение	 „Обсервато-
рия	за	идеи	2	Д“	-	Габрово,	
което	кандидатства	с	про-
ект	 пред	 грантовата	 про-
грама	на	„Лидл	България“,	
която	се	изпълнява	в	парт-
ньорство	 с	 фондация	 „Ра-

ботилница	 за	 граждански	
инициативи“	 и	 Българския	
дарителски	форум.
	 Дейностите	в	училище-
то	 ще	 започнат	 след	 из-
граждането	на	самия	инте-
рактивен	соларен	парк.	
	 Според	 Ивайло	 Рад-
нев,	 координатор	 на	 про-
екта,	 паркът	 ще	 бъде	 из-
граден	 върху	 площ	 от	 1	
декар.	Върху	нея	ще	бъде	
разгърната	 система	 от	 6	
малки	 соларни	 панели,	

ветрогенератор,	 данамо	 и	
къщичка	 за	 батериите.	То-
ест		батериите	ще	се	пъл-
нят	 от	 три	 възобновяеми	
ресурса	 -	 вятър,	 слънце	и	
механично	въртене.	
	 С	 получената	 енергия	
ще	 се	 захранва	 сградата	
на	 кампа	 и	 помещенията,	
където	 ще	 се	 провеждат	
дейностите	 на	 училището	
-	теоретически	и	практиче-
ска.
	 Окабеляването	 ще	

бъде	 над	 земята,	 за	 да	
виждат	младежите	на	въз-
раст	14	-	17	години	как	на	
практика	 протича	 проце-
сът	 на	 производство	 на	
енергия	и	как	се	довежда	
до	потребителя.
	 Главната	 задача,	 спо-
ред	 Раднев,	 е	 да	 се	 про-
дължи	 мисията,	 целта	 на	
„Обсерватория	 за	 идеи		
2	 Д“	 -	 осъществяване	 на	

принципа	„Учене	чрез	пра-
вене“.
	 Една	 от	 основните	
теми	в	училището	ще	бъде	
за	 зелената	 енергия	 -	 от-
къде	 идва,	 колко	 струва,	
отделянето	 на	 парникови	
газове	 в	 атмосферата,	
ограниченото	 предлага-
не	 на	 земни	 изкопаеми	
горива,	 ползите	 от	 чиста	
енергия,	екологични	ползи,	

местни	източници	на	енер-
гия.
	 Изключването	 на	 учи-
лището	от	общата	енергий-
на	мрежа	и	 изграждането	
на	 локална	 ще	 даде	 въз-
можност	 да	 се	 учат	 еле-
менти	 от	 „кръговата	 ико-
номика“.	Реално	динамото,	
което	 ще	 се	 задвижва	 с	
колело	 и	 механично	 вър-
тене,	 няма	 да	 бъде	 ново.	

То	 ще	 бъде	 употребявано	
или	 предадено	 за	 скрап	
и	 рециклирано,	 върнато	
към	 живот,	 за	 да	 видят	
младите	 хора,	 че	не	само	
изхвърляме,	но	и	рецикли-
раме.
	 Проектът	 е	 едногоди-
шен,	 но	 вече	 изграден,	
паркът	 ще	 се	 използва	 и	
за	 следващи	 дейности	 на	
Обсерватория	2	Д.

	Във	връзка	с	приключване	изпълнението	на	дей-
ностите	по	проект	 „Енергийна	ефективност	 за	по-
добра	конкурентоспособност”,	изпълняван	от	„БАЛ-
КАНСКО	ЕХО“	ЕООД,	имаме	удоволствието	да	Ви	
поканим	на	заключителна	пресконференция,	която	
ще	се	състои	на	17	декември	2019	г.	от	11:00	часа	в	
село	Кръвеник.

  Проект „Енергийна ефективност за по-добра конкурен-
тоспособност” се изпълнява в рамките на договор за без-
възмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0122-C01 с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Евро-
пейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

	 „Коледните	внучета“	на	
Габрово	 започнаха	 своя-
та	 обиколка	 по	 крайни-
те	 квартали	 на	 града.	 На	
7	 декември	 те	 посетиха	
кварталите	 Априлово,	 Шу-
мели	и	Ябълка.	Под	шатра-
та	на	 „Коледните	внучета“	
възрастните	 хора	 завър-
тяха	Колелото	на	късмета,	
за	 да	 видят	 какво	 ги	 оч-
аква	 през	 новата	 година,	
получиха	 парче	 от	 тради-
ционната	 празнична	 ба-
ница	 с	 късмети,	 както	 и	
коледни	 сладки,	 картички	
и	сувенири,	изработени	от	
младежите.	 Към	 тяхната	
инициатива	 за	 приготвя-
не	 на	 коледни	 сладки	 се	
включиха	и	ученици	от	СУ	
„Отец	Паисий“,	които	само	
за	 един	 следобед	 успя-
ха	 да	 изпекат	 и	 украсят	
близо	 200	 курабийки.	 Ко-
ледната	 работилничка	 за	
сладки	 бе	 домакинствана	
от	Дневния	център	за	ста-
ри	хора	в	Габрово.	Децата	
поздравиха	с	песни	потре-

бителите	на	Центъра,	а	те	
се	 бяха	 погрижили	 за	 ко-
ледното	 им	 настроение	 с	
приготвена	домашна	бани-
ца.	Следващата	 спирка	
на	 Коледните	 внучета	 ще	

бъде	на	14	декември	в	кв.	
Водици	и	с.	Чарково.
	 Инициативата	 се	 ре-
ализира	 за	 пета	 поредна	
година	 от	 доброволците	
на	 Младежкия	 съвет	 по	

наркотични	 вещества,	 със	
съдействието	 на	 Община	
Габрово	 и	 благодарение	
на	средствата,	събрани	на	
благотворителния	 концерт	
„Ангелски	сърца“.

„Кîледíите вíучетà” íà Гàáрîвî зàпîчíàхà 
îáикîлкà пî крàйíите квàртàли íà ãрàдà

През	новата	учебна	го-
дина	 интересуващите	 се	
от	 журналистика	 ученици	
се	обединиха	и	създадоха	
Клуб	по	журналистика	към	
Национална	 Априловска	
гимназия.

В	 него	 участват	 ос-
мокласниците	 Илина,	 Ан-
джелина	и	Стоян,	деветок-
ласничките	 Ева	 и	 Деяна,	
десетокласничката	Христи-
ана,	 а	 екипът	 на	 училищ-
ната	медия	се	допълва	от	
единайсетокласничките	
Мартина	и	Ивета.	

Ръководител	 на	 Клуба	
по	журналистика	е	Христо	
Петров,	 журналист	 и	 гла-
вен	 редактор	 на	 местно	
електронно	издание.

Новата	 медия	 на	 НАГ	
ще	събира,	анализира,	ин-
терпретира	 и	 представя	
всички	 актуални	 новини,	
събития,	 теми,	 инициати-
ви,	 дейности,	 личности	 и	
тенденции,	 които	 ще	 от-
разява	 и	 прави	 публично	
известни.	

Целта	й	е	да	информи-
ра	 учениците,	 техните	 ро-
дители	 и	 преподавателите	
от	 гимназията	 за	 всичко	
важно	 и	 интересно,	 случ-
ващо	 се	 с	 училищния	 и	
извънучилищния	 живот	 на	

априловеца.
Водена	 от	 принципи-

те	 на	 обективност	 и	 не-
утралност,	 достоверната	
училищна	 медия,	 която	 е	
модерният	 наследник	 на	
NAG	 book,	 ще	 представя	
актуалната	 информация,	
свързана	с	дневния	ред	на	
гимназията.	

Клубът	по	журналисти-
ка	 ще	 бъде	 посредникът	
между	 събитията	 и	 ауди-
торията.

Младият	 журналисти-
чески	екип	ще	дава	трибу-
на	 на	 актуалните	 новини,	
информации,	 успехи,	 по-
стижения,	резултати,	съби-
тия,	различни	гледни	точки	
и	позиции,	които	ще	бъдат	
публикувани	 във	 Фейсбук	
и	 на	 официалната	 страни-
ца	на	НАГ.

Членовете	 на	 Клуба	
ще	имат	възможността	да	
правят	 интервюта	 на	 из-
вестни	личности,	репорта-

жи	за	важни	събития,	кои-
то	се	случват	в	града,	да	
пишат	статии	и	да	се	изя-
вяват	 още	 на	 страниците	
на	регионални	медии.

За	 да	 научите	 повече	
и	 за	 да	 сте	 в	 течение	 с	
актуалните	 събития,	 харе-
сайте	 страницата	 на	 НАГ	
във	 Фейсбук	 и	 станете	
част	от	новините,	които	ви	
вълнуват,	 наслаждавайки	
се	на	медийния	продукт	на	
априловци.

Създàдîхà Клуá пî журíàлиñтикà към НАГ

Снимка: Стоян Петров, член на клуба

	 На	16	и	17	декември	от	
14.00	до	19.00	часа	в	Terra	
Mall	 -	 Габрово	за	пореден	
път	 ще	 се	 проведе	 Коле-
ден	благотворителен	базар	
с	 изделия,	 изработени	 от	
потребителите	 на	 Дневен	
център	за	деца	и	младежи	
с	увреждания,	Дневен	цен-
тър	за	деца	с	увреждания,	
Дневен	 център	 за	 пълно-
летни	 лица	 с	 увреждания,	
Център	за	социална	реха-
билитация	 и	 интеграция,	
Дневен	 център	 за	 стари	
хора,	Комплекс	за	социал-
но-здравни	услуги	за	деца	
и	 семейства	 и	 Център	 за	
обществена	подкрепа	SOS	
Детски	селища.	Набраните	
средства	ще	бъдат	използ-
вани	 за	 терапия,	 лечение	
и	 подобряване	 условията	
на	живот	на	деца	и	лица	в	
неравностойно	положение.

Кîледеí áàзàр в Terra Mall 
зà децà в íерàвíîñтîйíî 
пîлîжеíие 

	 „Подсигурени	 са	 не	
само	 хората	 в	 бюджета	
на	 министерството,	 а	 и	
общините,	 защото	 голяма	
част	от	музеите,	галериите	
са	 в	 общините.	 Подсигу-
рени	 са	 и	 читалищата	 с	
10%	увеличение,	както	и	с	
допълнителни	пари	за	дей-
ности“,	 обясни	 Банов.	Той	
уточни,	че	това	касае	„чо-
вешкия	ресурс“,	а	матери-
алната	 база	 се	 поддържа	

чрез	 „различни	 програми	
и	механизми	в	зависимост	
от	това	къде	е	и	кой	отго-
варя	 за	 нея“.	 Министърът	
уточни,	че	галерии,	музеи,	
сценични	изкуства,	театри,	
опери,	 филхармонии,	 сим-
фониети	работят	под	фор-
мата	на	делегиран	бюджет,	
което	 дава	 възможности	
за	увеличение	на	основни-
те	заплати	и	допълнително	
материално	стимулиране.

22 милиîíà пîвече зà културà 
през 2020 ãîдиíà, îáещà Бàíîв


