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Иíж. Влàдимир Вàñилев, упрàвител 
íà ВиК - Гàáрîвî: Плàíирàме 1 040 
000 лв. иíвеñтиции през 2020 ã. 3

Вчерà Плàмеí Öвяткîв 
ñтàíà íàй-мàлкият 
ипîдякîí в епàрхиятà
	 На	 втория	 ден	 след	 Рождество,	 когато	
Църквата	възхвалява	Божията	майка	и	чест-
ва	паметта	на	свети	Йосиф	-	земният	баща	
на	Иисус,	се	случи	нещо	много	важно	в	жи-
вота	на	второкласника	Пламен.
	 Сутринта	 в	 празничния	 храм	 "Успение	
Богородично"	 Пламен	 Цветков	 беше	 по-
стриган	 за	 иподякон	 от	 Негово	 Високопре-
освещенство	 Великотърновския	 митрополит	
Григорий.	 След	 църковния	 ритуал,	 на	 който	
присъстваха	 близките	 на	 момчето,	 Пламен	
получи	благословение	от	владиката	да	влиза	
в	Светия	олтар	и	да	помага	на	свещениците	
по	време	на	служба	като	четец,	певец	и	све-
щоносец.
	 Иподякон	може	да	станеш	на	6	и	на	66	
години,	 когато	 заслужиш	 доверие,	 когато	
ходиш	 редовно	 на	 неделна	 служба,	 когато	

имаш	благочестиви	мисли.	
	 При	 Пламен,	 който	 учи	 в	 габровско-
то	 училище	 "Христо	 Ботев"	 и	 е	 надежден	
помощник	 в	 семейната	 ферма,	 поводът	 е	
малко	по-различен.	По	прилича	на	чудесата,	
които	 се	 случват	 само	 с	 Божията	 помощ.	
Преди	да	тръгне	на	училище	Пламен	така	се	
стреснал	 от	 едно	 уж	 неголямо	 куче,	 че	 за-
губва	говора	си.	Логопеди	и	специалисти	не	
дават	големи	надежди	да	се	оправи	-	казват,	
че	причината	е	дълбока.	
	 Семейството	 се	 обръща	 към	 Бога	 и	 чу-
дото	става.	"Отец	Руслан	му	чете	в	църквата	
и	 детето	 се	 оправи,	 сега	 говори,	 сякаш	 не	
се	 е	 случвало",	 разказва	майката	 и	 оставя	
подробностите	 за	 кученцето	 и	 отец	 Руслан	
на	Пламен.	

продължава на стр. 8

	 Всичко	 започва	 с	 очис-
тването.	 Жарава	 и	 тамян	 са	
поставени	 върху	 копралята.	
Станеникът	 я	 взема,	 издига	
бавно	 ръцете	 си	 нагоре	 и	
прикадява	 коледарите.	 Вече	
изчистени,	 те	 могат	 да	 пре-
несат	 силата	 на	 небето	 към	
земята,	да	я	дарят	с	плодоро-
дие,	за	да	изхрани	тя	хората.	

продължава на стр. 8

Кîледàрñки 
пеñíи, 
íàричàíия и 
тàíци îживяхà 
в музей „Етър”

светозар Гатев

Габровката	 Изабел	
Христова	 стана	 световна	
шампионка	по	борба	с	по-
яси	 (belt	 wrestling).	 Пър-
венството	 на	 планетата	 в	
неолимпийските	 стилове	
борба	 се	 проведе	 в	 град	
Нур	Султан,	Казахстан.

Борбата	 с	 пояси	 или	
т.н.	 Алиш	 е	 киргизка	 на-
ционална	 борба,	 в	 която	
се	 играе	 само	 със	 захват	
за	 колана,	 което	 води	 до	
атрактивни	високи	хвърля-
ния	 като	 в	 джудото.	 Иза-
бел	 изигра	 четири	 срещи	
в	 категория	 до	 65	 кг.	 на	
първенството	 в	 Нур	 Сул-
тан.	Тя	 стартира	с	победа	
над	състезателка	от	Кирги-
стан,	 след	 това	 преодоля	
съперничка	от	Узбекистан.	

На	 полуфинала	 	 се	 на-
ложи	 над	 Сорая	 Клундер	
от	 Холандия,	 а	 в	 спора	
за	 златото	 победи	Юлзан	
Дюсенбаева	от	Казахстан.

„Беше	много	тежко.	Иг-
рах	 срещу	 състезателки,	
за	които	това	е	традицио-
нен	спорт,	освен	това		-	на	
тяхна	територия.	Наистина	
беше	тежко,	но	се	радвам,	
че	успях“,	сподели	светов-
ната	шампионка.

Габровската	 състеза-
телка	завоюва	и	още	един	
медал	 на	 шампионата	 -	
бронзов,	 в	 друг	 неолим-
пийски	 стил	 борба	 -	 т.н.	
Казах	куреш,	един	от	тра-
диционните	 и	 най-стари	
видове	спорт	в	Казахстан.	
Победи	 над	 съпернички	
от	 Узбекистан	 и	 Кирги-
стан	 й	 осигуриха	 място	

на	 полуфиналите.	 В	 битка	
за	 място	 на	 финала	 Иза-
бел	 отстъпи	 на	 бъдещата	
шампионка	от	 Гърция,	 а	в	
спора	 за	 бронза	 надигра	
Гулноракхон	 Содикова	 от	
Узбекистан.		

Изабел	 е	 откритие	 на	
треньора	 Георги	 Колев	 и	
започна	 състезателния	 си	
път	от	местния	Джудо	клуб	
„Габрово“.	 Впоследствие	
се	 премести	 в	 столицата,	
в	 спортното	 училище	 „Ге-
нерал	 Владимир	 Стойчев“	
и	 продължи	 спортната	 си	
кариера	в	ЦСКА.	В	колек-
цията	 си	 до	 тук	 Изабел	
има	куп	медали	от	светов-
ни	 и	 европейски	 първен-
ства	 по	 джудо,	 борба	 и	
самбо.	В	момента	Христо-
ва	 е	 студент	 в	 Национал-
ната	спортна	академия.

Женина денчева

	 Общинският	 съвет	 в	
Габрово	 освобождава	 от	
заплащане	 на	 такса	 би-
тови	 отпадъци	 за	 2020	 г.	
общинските	 и	 държавни	
училища	 в	 община	 Габро-
во,	 както	 и	 Центъра	 за	
специална	 образователна	
подкрепа	 -	 бивше	 помощ-
но	 училище	 „Николай	 Па-
лаузов“.	
	 Технически	 универси-
тет	 -	 Габрово	ще	заплаща	
такса	 битови	 отпадъци	 за	
2020	 г.	 в	 размер	 на	 50	%	

от	дължимата	сума.		
	 Освободените	 сред-
ства	 ще	 се	 изразходват	
целево	 след	 предварител-
но	 писмено	 съгласуване	
с	 Община	 Габрово,	 а	 ди-
ректорите	 на	 училищата	
и	 ректорът	 на	 Технически	
университет	-	Габрово	тря-
ва	да	представят	на	кмета	
на	 община	 Габрово	 отчет	
за	 целевото	 разходване	
на	 паричните	 средства	 в	
размера	на	незаплатената	
такса	 битови	 отпадъци,	 е	
другото	 решение	 на	 об-
щинските	съветници.

Светîвíà титлà зà Изàáел Õриñтîвà

Училищàтà íямà дà плàщàт 
тàкñà áитîви îтпàдъци
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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

�    

„в и к” ооД – гр. Габрово

СЪОБЩЕНИЕ
	 С	 Решение	 №	 Ц	 -	 37	 от	 23.12.2019	 г.	 Комисията	 за	
енергийно	 и	 водно	 регулиране	 утвърждава,	 считано	 от	
01.01.2020	г.,	следните	цени,	без	ДДС,	на	водоснабдителни-
те	и	канализационните	услуги	на	„В	и	К”	ООД	-	гр.	Габрово	
за	2020	г.,	както	следва:

	
Цени на вик услуГи лв./куб. м

без ДДс

Доставяне вода на потребителите 1,664

отвеждане на отпадъчни води 0,176

пречистване на отпадъчни води

Битови	и	приравнените	към	тях	потребители 0,419

Промишлени	и	други	стопански	потребители

степен	на	замърсяване	1 0,532

степен	на	замърсяване	2 0,695

степен	на	замърсяване	3 0,942

Доставяне	на	вода	на	друг	ВиК	оператор 0,353

Габровецът	 Момчил	
Цонев	 стартира	 общ-
ностна	 медия	 на	 доброто	
Dobrite.bg.	Тя	е	продълже-
ние	 на	 Фейсбук	 страни-
цата	 “Добрите	 българи”,	
която	 той	 създава	 преди	
близо	7	години,	на	9	март	
2013	 г.	 Още	 тогава	 Мом-
чил	 решава	 в	 “Добрите	
българи”	да	търси	„Кои	са	
вашите	 герои,	 кои	според	
вас	 заслужават	 да	 бъдат	
наречени	 Добрите	 бълга-
ри!	

Споделете	 с	 нас	 при-
мери	 за	 онези	 българи,	
които	 с	 добротата	 или	 с	
успехите	си	са	направили	
нещо	 повече	 за	 своята	
общност,	за	своя	град,	за	
своята	страна!“.

Символично	 Момчил	
Цонев	 стартира	 сайта	 на	
празника	Игнажден,	20	де-
кември,	характерен	с	оби-
чая	“полазване”	-	ако	пър-
вият	човек,	който	влезе	в	

дома	ви,	е	добър,	чака	ви	
добра	 и	 успешна	 година.	
“Нека	 новата	 общностна	
медия	за	доброто	Dobrite.
bg	бъде	нашият	добър	по-
лазник	 тази	 година”,	 спо-
деля	 Момчил	 в	 уводна-
та	 програмна	 статия	 на	
dobrite.bg.

Редакционната	 мисия	
на	 Dobrite.bg	 ще	 бъде	 да	
разказва	за	обикновените	
хора,	които	вършат	всеки-
дневно	 добро,	 не	 за	 из-
вестните	 личности	 или	 за	
личните	успехи	без	принос	
за	 обществото.	 Момчил	
Цонев	определя	Dobrite.bg	
като	“общностна	медия	за	
доброто”,	 защото	няма	да	
бъде	 просто	 новинарска	
медия,	 а	 медия	 и	 общ-
ност	в	едно.	Dobrite.bg	ще	
функционира	 чрез	 споде-
леното	 създаване.	 Една	
идея	 (идеята	 за	 Доброто)	
обединява	общността,	коя-
то	 споделено	 допринася	

за	 медията	 -	 като	 отво-
рения	 код	в	софтуера,	 но	
на	 ниво	 медия,	 разказва	
Момчил.	 Dobrite.bg	 ще	 се	
развива	 с	 нулева	 търгов-
ска	реклама	и	финансира-
не	от	проекти.	

Dobrite.bg	ще	следва	и	
световната	 концепция	 за	
гражданска	журналистика,	
журналистиката	 с	 участи-
ето	 на	 граждани,	 заради	
силния	 й	 заряд	 –	 приоб-
щаването	 на	 обществото	
в	създаването	на	медията.

Моделът	 на	 Момчил	
Цонев	 за	 споделеното	
създаване	на	медията	“До-
брите	 българи”	 вече	 сре-
ща	 първите	 си	 приятели	
и	 съмишленици.	 Хостинг	
компанията	 “Superhosting”	
подкрепя	 създаването	 на	
Dobrite.bg	 чрез	 предоста-
вянето	на	хостинг	безвъз-
мездно.	 Лично	 създателят	
на	 Софтуерния	 универси-
тет	Светлин	Наков	помага	

в	 разработването	 на	 сай-
та.	 Предстои	 създаването	
на	 екип	 от	 доброволци	
журналисти,	 като	 Момчил	
се	 е	 обърнал	 за	 съдей-
ствие	 към	 Факултета	 по	
журналистика	 на	 Софий-
ския	 университет,	 където	
той	е	докторант	по	онлайн	
журналистика.	

Мото	на	“Добрите	бъл-
гари”	 е	мисъл	 на	Момчил	
Цонев,	вдъхновена	от	Ма-
хатма	 Ганди:	 „Бъди	 ДО-
БРОТО,	 което	 искаш	 да	
видиш	в	света.“

Това	 е	 втората	 нацио-
нална	 медия,	 която	 Мом-
чил	 Цонев	 пуска	 тази	 го-
дина.	 Наскоро	 той	 обяви	
и	 старта	 на	 исторически	
сайт	 за	 лични,	 семейни,	
родови	 и	 селищни	 исто-
рии	 Stornik.org.	 Припом-
няме,	 че	 в	 последните	
5	 години	 Момчил	 Цонев	
развива	 и	 новинарският	
сайт	 Габрово	 Daily.	 Той	 е	

един	 от	 авторите	 на	 по-
редицата	 от	 исторически	
книги	 “Габрово	 -	 живият	
град”,	 създател	 на	 Он-
лайн	 музей	 на	 Габрово	
Gabrovomuseum.bg	 и	 на	
международния	 уличен	
фестивал	6Fest.	Тази	годи-
на	беше	особено	успешна	
за	 него,	 след	 като	 две	
национални	 организации	
го	 отличиха	 за	 културна-
та	 му	 дейност	 -	 Момчил	
беше	 избран	 за	 една	 от	
10-те	 “Най-изявени	 млади	
личности	 на	 България”	 за	
2019	г.	от	Международната	
младежка	 камара,	 както	
и	в	класацията	“40	до	40”	
млади	 български	 лидери.	
През	 тази	 година	 Мом-
чил	 направи	 уличния	 си	
фестивал	 6Fest	 в	 рамките	
на	 Пловдив	 -	 Европейска	
столица	 на	 културата.	 В	
София	 и	 Пловдив	 той	 за-
почна	и	нов	събитиен	фор-
мат	-	“Нощ	на	историите”.

Мîмчил Öîíев ñъздàде îáщíîñтíà медия íà дîáрîтî Dobrite.bg

	 Практиката	 „Система	
за	управление	на	ИТ	про-
цесите	в	Община	Габрово“	
зае	 трето	 място	 в	 кате-
гория	 „Технологични	 ре-
шения	 за	 открито	 упра-
вление“	 на	 конкурса	 за	
добрите	 практики	 в	 дър-
жавната	администрация	за	
2019	г.
	 Годишното	 издание	 на	
конкурса	 се	 организира	
от	 Института	 по	 публич-
на	 администрация	 (ИПА).	
На	 официална	 церемония,	
която	се	състоя	на	 13	де-
кември	2019	г.	в	София,	из-
пълнителният	 директор	 на	
ИПА	 Павел	 Иванов	 връчи	
наградата	на	началника	на	
отдел	 „Информационни	 и	
комуникационни	 техноло-
гии“	инж.	Павлина	Христо-
ва.
	 Награди	бяха	раздаде-
ни	и	в	категориите	„Упра-
вление	 на	 хората“	 и	 „Со-
циална	отговорност“,	 като	
в	 последната	 са	 заявени	
най-много	 положителни	
практики	–	24.	Общо	чети-
ридесет	проекта	са	участ-
вали	в	надпреварата.
	 Практиката	на	Община	
Габрово	 представя	 внед-
ряването	 на	 интегрирана	
система	за	управление	на	
информационните	и	 кому-
никационните	процеси.	
	 Основната	цел	на	ре-
шението	 е	 да	 гарантира	
непрекъсваемост	 на	 ра-
ботния	 режим	 в	 адми-
нистрацията,	 сигурност	 и	
стабилност	на	процесите,	
пестене	на	ресурсите,	по-
вишаване	 на	 качеството	
и	достъпността	до	услуги-
те	 за	 гражданите	 и	 биз-
неса.	  
	 В	 обновената	 ИТ	 ин-

фраструктура	 на	 Община	
Габрово	 са	 разработени	
няколко	 електронни	 сис-
теми,	 изградени	 на	 база-
та	 на	 свободен	 софтуер	
и	 безплатни	 компоненти.	
Създаден	е	вътрешен	пор-
тал	 за	 нуждите	 на	 адми-
нистрацията.	Той	 включва	
модул	 за	 проследяване	
и	 обработка	 на	 заявки-
те,	система	за	мониторинг	
на	критични	устройства	и	
процеси,	 както	 и	 портал	
за	 управление	 на	 качест-
вото	и	сигурността	на	ин-
формацията.
	 Системата	 има	 отно-
шение	 с	 всички	 сектори	
и	 е	 достъпна	 за	 всички	
служители.

	 В	 категория-
та	 „Технологични	
решения	 за	 до-
бро	 управление“		
бяха	 присъдени	
две	 първи	 места	
–	на	Централното	
координационно	
звено	 към	 Ми-
нистерски	 съвет	
за	 практиката	
„Електронни	услу-
ги	 за	 кандидати	
и	 бенефициенти	
–	 ИСУН	 2020“	 и	
на	 Националната	
агенция	 за	 про-
фесионално	обра-
зование	 и	 обуче-
ние	за	нов	модул	
за	 проверка	 на	

свидетелства	 за	 профе-
сионална	 квалификация.	
Втора	 награда	 получи	 ди-
рекция	„Информационни	и	
комуникационни	 системи“	
към	Министерството	на	въ-
трешните	 работи	 за	 „Ин-
тегриране	на	системите	за	
сигурност	на	МВР“.
	 На	 трето	място,	 освен	
Община	 Габрово,	 отличия	
получиха	 Националният	
център	 за	 информация	 и	
документация	за	изгражда-
не	на	електронен	регистър	
на	 академичния	 състав	 и	
защитените	дисертационни	
трудове	 и	 Изпълнителната	
агенция	 „Сертификацио-
нен	 одит	 на	 средствата	
от	 европейските	 земедел-
ски	фондове“	с	практиката	
„Технологични	 решения	 за	
ефективно		управление	на	
одитната	дейност“.
	 Всички	проекти,	 участ-
вали	 в	 конкурса,	 ще	 бъ-
дат	публикувани	от	ИПА	в	
сборник	с	добри	практики.

ИТ ñиñтемàтà íà Оáщиíà Гàáрîвî ñ íàãрàдà îт 
кîíкурñ зà дîáри прàктики в àдмиíиñтрàциятà

Габрово, ул. “Орловска” 5, до Енергото 
тел. 0897 813 269

Пиратки 
Фойерверки, Заря

най-

добрата 

цена!

	 Малките	 художници	 от	
школа	„Елиза	Арт“	с	ръко-
водител	 Елиза	 Ковачева	
-	Цокова	с	подкрепата	на	
читалище	 „Христо	 Смир-
ненски	 1949“	 в	 квартал		
Русевци	 посетиха	 на	 23	
декември	 детското	 отде-
ление	 на	 МБАЛ	 „Д-р	Тота	
Венкова“	 -	 Габрово,	 за	 да	
озарят	с	коледен	дух	мал-
ките	пациенти	там.	
	 Те	 връчиха	 своите	 ри-
сунки,	 подготвени	 специ-
ално	 за	 случая	 като	 ко-
ледни	 картички.	 Срещите	
в	 болничната	 стая	 бяха	
неочаквани	 и	 емоционал-
ни.	
	 Читалище	 „Христо	
Смирненски	1949“		с	пред-
седател	 Йордан	 Иванов,	

Мария	 Върбанова	 -	 член	
на	читалищното	настоятел-

ство,	 и	 Олег	 Цонев	 -	 се-
кретар,	наградиха	от	своя	

страна	 художниците	 	 на		
картички	с	благодарствено	

писмо	и	торбичка	с	лаком-
ства.

“Елизà Арт” и читàлище “Õриñтî Смирíеíñки 
1949” пîñетихà Детñкîтî îтделеíие в áîлíицàтà   
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Женина денчева

- Инж. Василев, да 
започнем с новината - 
на 23 декември КЕВР 
утвърди нова цена на во-
дата в област Габрово от 
следващата година. Как-
во е увеличението ?

-	 В	 приетия	 от	 КЕВР	
бизнес	 план	 на	 друже-
ството	 за	 регулационния	
период	от	2017	до	2021	г.	
е	 заложено	 индексиране	
на	цената	на	услугите	за	
всяка	 година.	 Съгласно	
нормативните	 изисква-
ния,	 актуализацията	 на	
цените	 се	 извършва	 на	
основата	 на	 одобрена-
та	 с	 бизнесплана	 цена	
на	 услугите	 за	 2020	 г.	 с	
отчитане	 на	 размера	 на	
инфлационния	 индекс	 и	
прилагане	на	коефициент	
за	ефективност.	

Самото	 определяне	
на	 цената	 на	 водата	 е	
специфичен	 икономиче-
ски	 модел,	 съобразен	 с	
разходите	и	приходите	на	
дружеството	и	инвестици-
ите,	 които	 трябва	 да	 се	
направят.	Има	се	предвид	
годишната	 инфлация,	 ин-
вестициите,	 които	 са	 за-
ложени,	повишената	цена	
на	електроенергията,	коя-
то	 плащаме	 на	 свобод-
ния	 пазар,	 повишените	
разходи	 за	 материали,	
новата	минимална	работ-
на	 заплата	 и,	 съответно,	
необходимостта	 от	 акту-
ализиране	на	заплатите	в	
предприятието.	 Няма	 как	
да	 поддържаме	 мрежата	
и	 да	 предлагаме	 качест-
вена	 услуга,	 без	 затова	
да	имаме	съответния	фи-
нансов	ресурс.

На	заседанието	на	ре-
гулатора	 на	 23.12.2019	 г.	
бяха	 утвърдени	 следните	
цени	за	2020	г.	в	лева	за	
куб.	м	без	ДДС:	доставя-
не	вода	на	потребителите	
–	1,664	лв.,	отвеждане	на	
отпадъчни	 води	 –	 0,176	
лв.,	пречистване	на	отпа-
дъчни	води	–	0,419	лв.	
	 В	 населените	 места,	
в	 които	 няма	 изградена	
канализация,	увеличението	
ще	е	само	за	услугата	дос-
тавяне	на	вода,	тоест	с	11	
стотинки	или	13	ст.	с	ДДС.	
Комплексната	цена	с	ДДС	
става	 2,71	 лв.,	 като	 зави-
шението	е	със	17	стотинки.	
Ще	дам	пример:

акО ЕднО сЕмЕйствО 
плаща пО 10 кубика 
мЕсЕчнО, пОскъпванЕтО 
От 1 януари 2020 ГОдина 
щЕ Е с 1,70 лв. 

- А къде сме ние, в 
сравнение с цената на 
водата в страната?

-	Тук	 искам	 да	 оборя	
наложило	 се	 мнение,	 че	
„водата	в	Габрово	е	най-
скъпа”.	

Ето	каква	е	цената	на	
други	 ВиК	 -	 дружества:	
Шумен	 –	 3,54	 лв.;	 Сили-
стра	-	3,47,	Добрич	–	3,46;	
Разград	 -	 3,42	 лв;	 Враца	
–	3,27	лв.;	Варна	–	3,1	лв.;	
Русе	 –	 3,16	 лв.;	 Ловеч	 –	
3,17	 лв.;	 Монтана	 –	 3,11	
лв.;	Ст.	Загора	–	3,01	лв.,	
Плевен	-	2,88	лв.	и	т.	н.

- И след като част от 
цената са инвестициите, 
какви инвестиции е на-
правило ВиК дружество-
то през 2019 година?

-	 През	 2019	 г.,	 „ВиК“	
ООД	 –	 Габрово	 напра-
ви	 инвестиции	 на	 обща	
стойност	 894	 867	 лв.	 Ре-
конструирани	 са	 16	 800	
м	 водопроводна	 и	 255	 м	
канализационна	мрежи.	

За Община ГабрОвО
инвестициите	са	на	стой-
ност	361	454	лв.	Подмене-
ни	са	6	153	м	водопровод-
ни	и	90	м	канализационни	
тръби.	 Реконструкции	 на	
водопроводна	 мрежа	 са	
извършени	 на	 улиците:	
„Васил	 Петлешков“,	 “Сте-
фан	 Караджа“,	 „Околчи-
ца“,	 „Никола	 Й.	 Вапца-
ров“,	 „Априлов“,	 „Столе-
тов“,	„Осми	март“,	„Мирни	
дни“,	 „Даскал	 Алекси“,	
„Гърмидолов“,	 „Ивайло“,	

„Трети	 март“,	 „Хризан-
тема“,	 кв.	 Шенини.	 Под-
менена	 е	 водопроводна	
мрежа	 на	 селата	 Дра-
гиевци,	 Лоза,	 Милковци,	
Николчовци,	 Новаковци,	
Трънито,	 Стойчевци,	 Ле-
сичарка.	 Направихме	 до-
пълнително	 водоснабдя-
ване	на	кв.	Чехлевци.

За Община дрянОвО
инвестициите	са	на	стой-
ност	 238	 753	 лв.	 Подме-
нени	са	4	117	м	водопро-
водни	 тръби.	 Реконструк-
ции	 на	 водопроводна	
мрежа	 са	 извършени	 по	
следните	 улици	 в	 Дря-
ново:	 „Димитър	 Крусев“,	
„Рачо	Стоянов“,	„Г.	С.	Ра-
ковски“,	 „Арх.	 Рашенов“,	
„Александър	 Стамболий-
ски“,	 „Христо	Дряновски“,	
„Никола	 Мушанов“	 и	 в	
селата	Соколово	и	Царе-
ва	ливада.

За Община трявна
инвестициите	са	на	стой-
ност	167	073	лв.	Подмене-
ни	са	3	858	м	водопровод-
ни	и	43	м	канализационни	
тръби.	 Реконструкции	 на	
водопроводна	 мрежа	 са	
извършени	 по	 следните	
улици	на	Трявна:	„Светуш-
ка“,	 “Иванка	 Горова“,	 „Г.	
Измирлиев“,	„Баба	Тонка“,	
„Кавалджийска“,	 „М.	 Д.	
Венков“,	„Капитан	Райчо“,	
„Здравец“,	 на	 гр.	 Плач-

ковци	 -	 ул.	 „Бял	 камък“,	
ул.	 „Илийчо	 Петков“,	 ул.	
„Младост“,	ул.	„Бедек“	и	в	
село	Белица.

За Община сЕвлиЕвО
инвестициите	 са	 на	

стойност	127	587	лв.	Под-
менени	 са	 2	 672	 м	 во-
допроводни	 и	 122	 м	 ка-
нализационни	 тръби.	 Ре-
конструкции	 на	 водопро-
водна	 и	 канализационна	
мрежа	 са	 извършени	 по	
ул.	„Зелениковец“	и	ул.	„Г.	
Бенковски“.	

Подменени	 са	 водо-
проводи	в	село	Столът	и	
село	Душево.	Реконструи-
рани	са	довеждащи	водо-
проводи	за	с.	Крушево	и	
от	ПС	„Гостилица“	към	НВ	
„Буря“.	

Укрепен	 е	 магистра-
лен	 водопровод	 от	 водо-
хващане	„Багарещица“.

Тази	година	приключи	
рехабилитацията	 на	 язо-
вирната	 стена	 на	 язовир	
”Христо	 Смирненски”	 и	
бе	въведена	в	експлоата-
ция.	 Така	 язовирът	 вече	
може	да	се	ползва	в	пъл-
ния	 си	 обем	 от	 27	мили-
она	кубически	метра.

- А какви са инвести-
ционните намерения за 
следващата година?

-	 Инвестиционната	 ни	
програма	е	съобразена	с	
намеренията	 на	 четирите	
общини,	 на	 териториите	

на	 които	 оперираме.	 За-
това	проведохме	разгово-
ри	с	кметовете	на	Габро-
во,	 Севлиево,	 Трявна	 и	
Дряново,	с	които	уточних-
ме	по-важните	обекти.	

За	 2020	 година	 сме	
заложили	 инвестиции	 в	
размер	 на	 1	 милион	 и	
четиридесет	хиляди	лева.

- Като ВиК оператор 
на областта с какви про-
екти ще кандидатствате 
за външно финансира-
не?

-	 След	 като	 и	 общи-
на	 Севлиево	 стана	 член	
на	 областната	 асоциация	
по	 ВиК,	 условието	 „една	
област,	 едно	 водоснаб-
дително	 дружество”	 е	
изпълнено	 и	 така	 ВиК	 -	
ООД	Габрово	ще	има	въз-
можност	да	кандидатства	
за	 европейско	 финанси-
ране	 на	 по-мащабните	
проекти.

Крачка	 към	 това	 е	
предстоящото	 изготвяне	
на	 регионални	 предин-
вестиционни	 проучвания	
за	 водоснабдяване	 и	 ка-
нализация,	 които	 ще	 се	
извършат	с	безвъзмездни	
средства	 по	 Оперативна	
програма	 „Околна	 среда	
2014	-	2020	г.“.	Изработва-
нето	 им	 е	 друго	 условие	
за	 получаване	 на	 евро-
пейското	финансиране	за	
доизграждане	 и	 модер-
низация	 на	 ВиК	 инфра-
структурата.	

Проучванията,	 които	
се	възлагат	от	МРРБ,	ще	
съдържат	 техническа	 и	
икономическа	 документа-
ция	 за	 подготовката	 на	
инвестиционни	 предло-
жения	 за	 финансиране	
с	 европейски	 средства.	
Разработките	 ще	 включ-
ват	 събиране	 и	 анализ	
на	 данни	 за	 състоянието	
на	ВиК	системите	и	 съо-
ръженията,	 разработване	
на	 стратегически	 и	 де-
тайлни	 варианти	 за	 во-
доснабдителните	 и	 кана-
лизационните	 системи	 и	
съоръжения,	 финансов	 и	
икономически	анализ.	На	
базата	 на	 тези	 предин-
вестиционни	 проучвания	
ще	 се	 изработват	 работ-
ни	 проекти	 за	 решаване	
на	 ВиК	 проблеми	 на	 те-
риторията	 на	 цялата	 об-
ласт	и	с	тях	ще	кандидат-
стваме	за	финансиране.

	 Планираме	 много	
ВиК	инвестции,	които	за-
служават	 да	 се	 случат	 в	
четирите	 общини,	 особе-
но	 в	 община	 Севлиево,	
жителите	 на	 която	 от	 го-
дини	страдат	от	системни	
проблеми	 с	 водоснабдя-
ването.

- Приключи ли окон-
чателно прехвърляне-
то към водопроводната 
мрежа на Габрово на 10-
те села, които сега се во-
доснабдяваха от Стокин-
ския водопровод?

-	 Проектът,	 който	 ние	
разработихме	 и	 впослед-
ствие	 беше	 финансиран	
от	МРРБ,	 приключи.	Така	
от	 два	 месеца	 за	 15	 га-
бровски	 села:	 Куката,	
Рачевци,	 Гергини,	 Гар-
ван,	 Николчовци,	 Янко-
вци,	 Стоевци,	 Божковци,	
Райновци,	 Михайловци,	
Враниловци,	 Новаковци,	
Смиловци,	 Борското,	 Гъ-
бене,	 кв.	 Войново	 и	 още	
10	 фирми	 по	 това	 тра-
се	 подаваме	 вода	 от	 въ-
трешната	 водопроводна	
мрежа	на	Габрово.

- Има няколко села в 
Севлиевско, където во-
дата не достига редовно 
и често там има воден 

режим. Какво се прави 
за подобряване на водо-
снабдяването им ? 

-	 Селата	 от	 Община	
Севлиево,	в	частност,	за-
хранените	от	т.	нар.	Изто-
чен	 водопроводен	 клон,	
се	оказаха	най-потърпев-
ши	от	настъпилото	някол-
ко	месечно	засушаване.	

Проблем	 създава	
и	 силно	 амортизирани-
ят	 захранващ	 водопро-
вод.	 За	 решаването	 на	
водния	 проблем	 разчи-
таме	 на	 подкрепата	 на	
Община	 Севлиево	 и	 на	
финансиране	 на	 проекта	
за	 реконструкция	 на	 во-
допровода	 от	 страна	 на	
държавата.
 - Въпреки подмяната 
на част от водопровод-
ната мрежа на Габрово, 
сравнително често има 
аварии, има и недоволни 
граждани от това. 
 -	 Тук	 искам	 да	 уточ-

ня,	 че	 реализираният	
мащабен	 воден	 проект	
реши	големите	проблеми	
с	 водоснабдяването	 на	
Габрово,	 но	 не	 обхвана	
на	сто	процента	вътреш-
ната	 водопроводна	 мре-
жа.	Авариите	основно	са	
на	 останалата	 част	 от	
водоснабдителната	 мре-
жа.	 Стараем	 се	 да	 се	
отремонтират	качествено	
и	в	срок.
  - Какви са задълже-
нията за консумирана 
вода на юридически 
и физически лица в 
Габрово, как събирате 
дължимото?
	 -	 Действително	 има-
ме	 потребители	 със	 за-
дължения	 към	 друже-
ството.	На	годишна	база	
процентът	 събираемост	
на	ВиК	 -	Габрово	възли-
за	на	85%.
	 Към	декември	2019	 г.	
просрочените	 задълже-

ния	към	ВиК	възлизат	на	
1,2	милиона	лева.	От	тях	
задълженията	на	гражда-
ни	са	за	860	хил.	лв.,	ос-
таналите	 430	 хил.	 лв.	 са	
задълженията	на	фирми.
	 За	просрочени	задъл-
жения	 пускаме	 съобще-
ния	 чрез	 инкасаторите.	
При	просрочие	повече	от	
три	 месеца,	 изпращаме	
покана	 за	 доброволно	
изпълнение	 на	 задъл-
женията	 на	 абоната,	 с	
която	 уведомяваме	 в	 ка-
къв	 срок	 изчакваме	 из-
дължаването	 на	 сумите.	
Ако	потребителят	изпитва	
затруднение	 да	 изплати	
изцяло	 дължимата	 сума,	
даваме	 възможност	 за	
сключване	 на	 договор	
за	 разсрочено	 плащане.	
Периодично	 се	 завеждат	
дела	 към	 фирми	 и	 граж-
дани	 за	 събиране	 на	 за-
дълженията	 по	 законов	
ред.

Плàíирàме 1 040 000 лв. иíвеñтиции през 2020 ã.
Инж. Владимир Василев, управител на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Габрово: 

Ремонтни дейности на водопровод на ул. "Индустриална", Габрово

Ремонтни дейности на водопровод на ул. "Осми март"
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ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÏÈÅÒÐÎ
ÌÀÑÊÀÍÈ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÌÅÑÅÖÈÒÅ

ÌÅÒÀËÅÍ
ÇÍÀÊ ÇÀ
ÎÒËÈ×ÈÅ

ÑÅËÎ Â
ÑÎÔÈÉÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÏÐÈÍÎÑ,
ÆÅÐÒÂÀ

ÑÚÇÄÀÒÅËßÒ
ÍÀ ÏÀÐÍÀÒÀ
ÌÀØÈÍÀ
/1736-1819/

ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÒÅÃËÎ

ÓÌÅÐÅÍ
ÊÎÍÑÊÈ ÕÎÄ

ÍÀÓ×ÍÎ
ÇÂÀÍÈÅ

ÄÓÕÎÂÈ
ÌÓÇÈÊÀËÍÈ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍ-
ÒÈ

ÑÏÎÐÒÍÀ
ÑÐÅÙÀ

ÀËÓÌÈÍÈÅÂÀ
ÊÓÒÈÉÊÀ ÇÀ
ÁÈÐÀ

Ó×ÈÒÅË Â
ÅÂÐÅÉÑÊÎ
ÐÅËÈÃÈÎÇÍÎ
Ó×ÈËÈÙÅ

ÑÒÐÓÍÅÍ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÊÓÕÍÅÍÑÊÀ
ÌÅÁÅË

ÏÀÐÍÈÊÎÂÎ
ÖÂÅÒÅ

¹2251

ÁËÀÃÎÂÎÍÍÀ
ÑÌÎËÀ, ÈÇ-
ÏÎËÇÂÀÍÀ Â
ÕÐÀÌÎÂÅÒÅ

ÎÒØÅËÍÈÊ,
ÏÓÑÒÈÍÍÈÊ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÌÀßÊ

ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÁËÈÇÚÊ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÈÊ

ÕÚÐÂÀÒÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÂÈÄ ÏÎËÈÖÀ
/ÁÀÍÊ./

ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈ
ÅËÅÌÅÍÒ,
ÃÀÇ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÀËÅÓÒÑÊÈÒÅ
ÎÑÒÐÎÂÈ

ÒÞÐÊÑÊÎ-
ÒÀÒÀÐÑÊÎ
ÏËÅÌÅ

ÑÚÑÒÀÂ ÎÒ
ØÅÑÒÈÌÀ
ÌÓÇÈÊÀÍÒÈ

ÃÅÎÄÅÇÈ×ÅÑ-
ÊÈ ÈÍÑÒÐÓ-
ÌÅÍÒ

ÏÐÈÄÂÎÐÍÈ
ÑËÓÃÈ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÔÈËÎÑÎÔ
/1825-1913/

ÌÎÐÑÊÀ
ÐÈÁÀ,
ÕÅÐÈÍÃÀ

ÃÐÀÄ Â
ÐÓÑÈß

ÐÅÊÀ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÏÅÒÍÎ

ÏÎÄÇÅÌÍÀ
ÃÀËÅÐÈß ÍÀ
ÖÚÐÊÂÀ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß,
ÑÀÒÅËÈÒ ÍÀ
ÏÀÐÈÆ

ÂÀÐÅÍÎ
ÆÈÒÎ ÑÚÑ
ÇÀÕÀÐ È
ÑÒÀÔÈÄÈ

ÇÀËÅÄÅÍÀ
ÐÎÑÀ

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈ
ÏËÎÄ

ÂÈÄ
ÒÅËÅÃÐÀÔÅÍ
ÀÏÀÐÀÒ

ÃÐÀÄ Â
ÍÈÃÅÐ

ÃÐÀÄ Â ÞÆ-
ÍÀ ÔÐÀÍÖÈß,
ÄÅÏÀÐÒÀ-
ÌÅÍÒ ÅÐÎ

ÃÐÀÄ Â
ÈÍÄÈß, ÙÀÒ
ÌÀÕÀÐÀÙÐÀ

ÏÎËÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Õ.
ÑÅÍÊÅÂÈ× ÎÒ
ÅÄÍÎÈÌÅÍÅÍ
ÐÎÌÀÍ

ÒÅÕÍÈÊÀ Â
ÄÆÓÄÎÒÎ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÄÚËÃÎ ÏÀÐ×Å
ÏËÀÒ ÇÀ ÓÂÈ-
ÂÀÍÅ ÎÊÎËÎ
ÂÐÀÒÀ

ÃÐÀÄ Â
ÃÚÐÖÈß

ÕÚÐÂÀÒÑÊÀ
ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ

ÃÐÀÄ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÈÒÀËÈß

ÂÈÄ ÑÈÍÒÅ-
ÒÈ×ÍÀ
ÑÌÎËÀ

ÐÅÊÀ Â
ØÂÅÉÖÀÐÈß
È ÔÐÀÍÖÈß

ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ ÈÂÀÍ
ÂÀÇÎÂ

ÐÈÌÑÊÈ ÏÚË-
ÊÎÂÎÄÅÖ
/63-12 Ã. ÏÐ.ÕÐ./

ÍÀÐÎÄÍÎÑÒ
ÂÚÂ
ÔÈËÈÏÈÍÈÒÅ

ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÑÚÑÒÀÂ ÎÒ
ÄÂÀÌÀ ÈÇ-
ÏÚËÍÈÒÅËÈ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÎÏ ÏÅÂÈÖÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÎÏ-ÔÎËÊ
ÏÅÂÈÖÀ

ÐÅÍÒÃÅÍÎ-ÒÅ-
ËÅÂÈÇÈÎÍÅÍ
ÈÍÒÐÎÑÊÎÏ

ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ-
ßÒ ÂÐÚÕ ÍÀ
ÇÅÌßÒÀ

ÑÏÈÐÀÍÅ ÍÀ
ÐÅØÅÍÈÅ
ÈËÈ ÇÀÊÎÍ

×ÀÑÒ ÎÒ
ÄÅÍÎÍÎÙÈ-
ÅÒÎ

ÔÈÍËÀÍÄÑÊÈ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
/1901-1986/

ÃÓÙÅÐÈ ÎÒ
ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ
ÈÃÓÀÍÈ

ÇÀËÎÆÍÈÊ
Â ÄÐÅÂÍÀ
ÐÓÑÈß

ÐÈÌÑÊÈ
ÏÎÅÒ
„ÏÓÍÈÊÀ”
/ÎÊ.25-101/

ÄÎÌÎÓÏÐÀ-
ÂÈÒÅË

ÃÐÀÄ Â
ÃÚÐÖÈß,
ÒÅÑÀËÈß

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÈÇÈÊ
/1909-1965/

ÄÐÅÁÍÈ ÏÎÉ-
ÍÈ ÏÒÈÖÈ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÄÆÀÇ
ÔÎÐÌÀÖÈß

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀ
ÏÐÎßÂÀ ÍÀ
×ÎÂÅÊ

ÍÀÓÊÀ ÇÀ
ÑÒÎÏÀÍÑÊÈß
ÆÈÂÎÒ

ÑÒÀÐ ÌÎÄÅË
ÍÅÌÑÊÈ ÌÎ-
ÒÎÖÈÊËÅÒÈ

ÐÓÑÊÈ
ÀÐÕÈÒÅÊÒ
/1912-1987/

ÃÎËßÌ
ÑÓÕÎÇÅÌÅÍ
ÁÎÇÀÉÍÈÊ

ÐÀÍÍÀ
ÑÓÒÐÈÍ

×ÅØÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1921-1995/

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÂÅÐÄÈ ÎÒ
„ÀÈÄÀ”

ÑÅËÎ Â
ÑÌÎËßÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÄÐÅÕÀ ÇÀ
ÒÓÐÈÇÚÌ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÊÓÐÎÐÒÍÎ
ÑÅËÈÙÅ Â
ÐÎÄÎÏÈÒÅ

ÂÈÄ ÀÂÒÎÌÀ-
ÒÈ×ÍÀ
ÏÈÑÀËÊÀ

ÅÇÅÐÎ Ì/Ó
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ È
ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

ØÀÁËÎÍ, ÃÎ-
ÒÎÂÀ ÌßÐÊÀ

ÃÐÀÄ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÈÒÀËÈß

ÃÐÀÄ Â ÑÀÙ,
ÈËÈÍÎÉÑ

ÃÈÃÀÍÒÑÊÎ
ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÎ
ÄÚÐÂÎ

ÅÒÀÆ ÎÒ
ÊÐÅÄÍÀÒÀ
ÑÈÑÒÅÌÀ

ÃÐÀÄ Â
ÈÍÄÈß, ÙÀÒ
ÃÓÄÆÀÐÀÒ

ÅÂÐÅÉÑÊÈ
ÑÂÅÙÅÍÈÊ

ßÏÎÍÑÊÈ
ËÅÊÈ ÊÎËÈ

ÂÚÑÒÀÍÈÅ Â
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈ-
ÍÎÏÎË ÏÐÅÇ
532 Ã.

ÄÐÅÂÍÀ
ÀÐÌÅÍÑÊÀ
ÑÒÎËÈÖÀ

ÐÓÑÊÀ ÒÀÍ-
ÊÎÂÀ ÎÃÍÅ-
ÕÂÚÐÃÀ×ÊÀ

ÒÂ ÐÀÁÎÒÍÈÊ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Ë.
ÒÎËÑÒÎÉ ÎÒ
„ÑÈËÀÒÀ ÍÀ
ÌÐÀÊÀ”

ÀÊÓÑÒÈ×ÅÍ
ÎÌ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÑÊÓËÏÒÎÐ
/1601-1667/

ÊÐÚÑÒÍÈÊ

ÑÎÐÒ
ÑËÀÄÊÀ
ÂÈØÍß

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ ÐÎ-
ÁÚÐÒ ÁÚÐÍÑ

ÕÚÐÂÀÒÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÃÐÀÂÈÐÀÍÅ
ÂÚÐÕÓ ÌÅÄ-
ÍÀ ÏËÎ×À Ñ
ÊÈÑÅËÈÍÀ

ËÞÁÎÂÍÀ
ÏÎÅÇÈß

ÍÀÑÈÒÅÍ
ÂÚÃËÅÂÎÄÎ-
ÐÎÄ

ÄßË ÎÒ
ÔÈÇÈÊÀÒÀ

ÐÚÊÎÂÎÄÈÒÅ-
ËßÒ ÍÀ ÏÚÐ-
ÂÈÒÅ ÐÓÑÊÈ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈ
/1908-1982/

ÂÈÄ ÊÀÔÅ

ÀÃÄ, ÀÃÐÈÏÀ, ÀÍÀÂÀÍ, ÀÍÈÅÐ, ÀÍÎËÈÑÈ, ÂÎËÎÑ, ÇÅËÅÍÈÊÈ, ÈËÎÊÀÍÎ, ÊÀÌÀÍÈÍ, ÊÎÇÀÊ, ÌÀÐÀÄÈ, ÌÅËÀÌÅÄ, ÎÊÓÌÅ, ÑÅËÄÀ, ÑÒÀÌÎ.

-



527 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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нощувки
нощувки - тел .	
0 8 7 9 / 2 7 2 - 5 2 8 ,	
0888/254-625.
нощувки в топ	 център	
-	0876/731-419.	[20,	18]

иМоТи проДава
МноГосТаен апарТа-
МенТ се	продава	на	тел.	
0888/813-710.	[7,	7]

апарТаМенТи и др.	
-	 ново	 строителство,	 в	
идеален	център	се	прода-
ва	на	тел.	0888/447-096.	
[18,	16]
еТаж оТ къща	 в	 цен-
търа,	 зад	 МОЛ	 Габро-
во,	 с	 двор	 150	 кв.	 м,	
продава	 0897/446-428,	
0878/356-150	[16,	16]
ново жилище -	 об-
заведено,	 73	 кв.	 м,	 гр.	
Габрово,	 се	 продава	 на	
тел.	0887/16-32-34.	 [11,	
11]
парЦел в село	Лесичар-
ка,	 регулация,	 договаря-
не,	 се	 продава	 на	 тел.	
0897/02-05-31.	[11,	10]

къща в село	 Сенник	 с	
геран	и	допълнителна	по-
стройка	 се	 продава	 на	
тел.	 0886/55-23-05.	 [5,	
4]

Дава поД наеМ

луксозен апар-
ТаМенТ в	 центъра,	
ново	строителство,	с	
модерно	 обзавежда-
не,	се	дава	под	наем	
на	 тел.	 0892/470-
928.	[3,	2]

еДносТаен апарТа-
МенТ на	 Колелото	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0877/222-095.	[12,	12]

иЦ, Два магазина/офи-
си,	договаряне,	под	наем	
-	тел.	0888/378-193.	[12,	
12]
МаГазин - 55	 кв.	 м,	
на	 колелото	 на	 Консул-
тативна	 поликлиника	 се	
отдава	 под	 наем	 на	 тел.	
0898/815-554.	[11,	10]
авТокъща се дава	 под	
наем	 на	 тел.	 0895/710-
934.	[4,	3]
боксониера с ТЕЦ	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0879/288-911.	[3,	3]
сТая и кухненски	 бокс	
до	Кауфланд	се	дават	под	
наем	на	тел.		0882/381-
478.	[2,	1]

авТоМивка поД наем	-	
тел.	0895/710-934.	[4,	3]

иМоТи купува
евТина къща, може	 и	
полусъборена,	 се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
купуваМ къща, апар-
тамент,	 гараж	 и	 др.	 на	
дългосрочен	 лизинг.	
0899/143-163	[18,	17]
Гарсониера До 21	
000	лв.	се	търси	на	тел.	
0899/238-838.	[5,	5]

зеМи
зеМеДелски зеМи и	
гори	купува	0894/23-24-
25.	[8,	7]

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

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

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

авТоМобили проДава
ФорД ФиесТа, 1.3,	 бензин,	 об-
служена,	 с	 два	 комплекта	 гуми	 с	
джанти,	 за	 800	 лева	 се	 продава	
на	тел.	0898/594-593.	[8,	7]
ФолксваГен венТо 1.8,	 газова	
уредба,	 всичко	 платено,	 гаражно,	
се	продава	на	тел.	0896/262-660	
[3,	2]
опел корса, 1.4,	 бензин,	 60	 к.	
с.,	се	продава	на	тел.	0888/063-
766.	[2,	1]

ваз, Москвич
Москвич 412 -	много	добро	със-
тояние,	130	000	км,	АГУ,	се	про-
дава	на	тел.	0888/820-418.	[6,	5]

Джипове
Джип SSang Yong	 Korando	 TDI	
се	продава	на	тел.	0888/820-418.	
[6,	5]

авТоМобили купува
коли, бусове, камиони,	 тракто-
ри,	ремаркета	(може	и	дефектира-
ли)	 от	място	на	най-високи	цени	
изкупува		0897/429-374
изкупуваМ бракувани Opel,	
Peugeot,	Volkswagen,	Ford,	Renault,	
може	и	на	части	-	тел.	0999/009-
008.

авТочасТи/МаГазини
изкупуваМ авТокаТализаТо-
ри -	тел.	0999/009-008.
нови акуМулаТори -	най-ниски	
цени	-	тел.	0999/009-008.
рено еспейс, 2.2,	 TDI	 на	 части	
се	продава	на	тел.	0899/359-114.	
[5,	4]

авТоуслуГи
авТоТенекеДжийски и авто-
бояджийски	 услуги.	 Качествено,	
експедитивно,	 атрактивни	 цени.	
тел.	821	566,	0888	321	692.

авТоМорГи
ника ауТо изкупува	 всякакъв	
вид	 МПС	 на	 най-добри	 цени.	
Предлага	 сервизна	 дейност	 и	 де-
нонощна	 пътна	 помощ.	 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	 из-
купуват	 на	 тел.	 0899/092-510.	
[22,	22]
изкупуваМе спирачни диско-
ве	 и	 барабани	 -	 400	 лв./тон	 -	
0888/724-758.	[7,	6]
коли за скрап	 на	 изгодни	 цени	
се	 изкупуват	 на	 тел.	 0877/738-
637.	[4,	3]

МоТори/велосипеДи

изкупуваМ сТари и	съвре-
менни,	 западни	 и	 социалис-
тически	мотопеди	и	мотоцик-
лети	 -	 здрави	 и	 повредени,	
може	и	с	липси	-	0999/009-
008.

превози
ТранспорТ - 2.5	 тона,	
16	 куб.	м	 	 -	 0899/377-
924
ТранспорТ с бус	-	3	т,	
фургон	-	18	куб.,	падащ	
борд,	 количка.	 Фактури	
по	 ДДС.	 Тел.	 0887/31-
61-84.

ТранспорТни услуГи 
до	2	тона	-	каросерия	-	
тел.	 0896/828-147.	 [20,	
18]
ТранспорТни услу-
Ги -	тел.	0886/514-300.	
[10,	9]
ТранспорТ с бус	-	тел.	
0879/019-191.	[6,	5]

билеТи, пъТувания
авТобусни, саМо-
леТни БИЛЕТИ	 -	 тел.	
066/80-49-48,	 0887/83-
61-73.

уроЦи, курсове
ЦенТър за проФесио-
нално обучение - 
Габрово,	 орГанизира 
лиЦензирани курсо-
ве за:	 огняр,	 кранист,		
мотокарист,	 машинист	
на	пътно-строителни	ма-
шини,	 готвач,	 барман-
сервитьор,	 козметик,	
фризьор,	 лечебен	 ма-
саж,	маникюр,	педикюр,	
ноктопластика.	 Издава	
се	 държавен	 документ	
за	 правоспособност.	
Обучение	 с	 ваучер	 за	
безработни	и	 работещи.	
066/80-85-92,	 от	 10.30	
до	 12.30	 ч.,	 0887/361-
876.	[0,	0]
спорТен клуб „ал-
Фа-МеТал“	 провежда	
курсове за безопас-
но боравене с оГне-
сТрелно оръжие.	Тел.	
066/80-69-62.

Реклàми и îáяви в “100 веñти”

всеки ден в нов брой
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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	[0,	0]
ФирМа събаря, почиства	 за	
сметка	 на	 материалите	 -	 тел.	
0896/183-637.
кърТи, зиДа, ВиК,	ел.	фаянс		
-	0878/943-895	[0,	0]
ФирМа изГражДа, ремонти-
ра	 или	 събаря	 -	 обезопасява	
всякакви	 покриви.	 Изгражда	
навеси,	огради	и	други	на	най-
ниски	цени	и	с	високо	качест-
во.	Тел.0895/752-838.
услуГи с Мини баГерче и 
саМосвал	 -	 справки	 на	 тел.	
0897/429-374.
реМонТ в строителството	 от	
А	 до	 Я	 -	 тел.	 0877/53-16-20.	
[22,	22]
сТроиТелно-реМонТни 
ДейносТи и	 всякакви 
ДовършиТелни рабоТи	 -	
справки	на	тел.	0884/439-823.	
[16,	15]
кърТя беТон, камък	 -	 тел.	
справки	на	тел.	0888/544-438.	
[12,	10]

бриГаДа извършва ремонт	
на	покриви,	външни	и	вътреш-
ни	 изолации,	 мазилки,	 шпак-
ловки,	 гипсокартон,	 бояджий-
ски	 и	 тенекеджийски	 услуги	
и	 др.	 -	 тел.	 0899/63-88-75.	
[13,	11]

въТрешен реМонТ
паркеТ, ДЮшеМе -	 редене,	
БЕЗПРАХОВО	 циклене,	 фино	
шлайфане,	 лакиране	 -	 мон-
таж	 на	 ламиниран	 паркет	 -	
справки	на	тел.	066/86-61-43,	
0889/286-025.
безпрашно Циклене -	
0887/040-471.
паркеТ, ДЮшеМе, ламинат	
-	циклене,	монтаж,	лакиране	-	
0886/249-906
шпакловка, бояДисване -	
справки	 на	 тел.	 0895/38-66-
50.
проФесионален МонТаж 
на	 ламинат,	 балатум,	 за-
мазки,	 боядисване,	 тапети	 -	
0897/978-762,	 0877/015-031.	
[27,	26]
шпакловка и боядисване	 -	
справки	на	тел.	0878/580-333.	
[31,	29]
Фаянс, ТеракоТа, топлои-
золация	 -	 тел.	 0878/928-538.	
[11,	9]
вик, Фаянс, теракота	 -	 тел.	
0884/228-253.	[13,	11]
инТериорни! шпакловки, 
бои,	декоративни	мазилки,	ка-
мък	 -	 тел.	 0897/22-98-15.	 [8,	
7]

изолаЦии
алпинисТи - справки	на	тел.	
0899/321-190
изолаЦии, скеле -	 справки	
на	тел.	0878/943-895	[0,	0]
алпинисТи, скеле -	справки	
на	тел.	0898/907-400.
ТоплоизолаЦия - справки	
на	тел.	0885/435-390.	[17,	16]

израбоТва
израбоТка на метални	
конструкции,	 гаражни	 и	 дру-
ги	 врати,	 огради,	 парапети	 -	
справки	на	тел.	0885/943-808,	
066/870-546.

оГраДна Мрежа про-
извежда,	 гвоздеи	 и	 те-
лове	 на	 заводски	 цени	
предлага	 0886/650-
175.

ел. инсТалаЦии, реМонТи
ел. услуГи -	 тел.	 0877/85-
17-88.	[20,	19]
ел. инсТалаЦии -	 справки	
на	 тел.	 0877/36-78-52.	 [20,	
19]
Дребни елекТроуслуГи по	
домовете	-	тел.	0899/145-802.	
[14,	12]
ел. реМонТи и	инсталации	 -	
справки	на	тел.	0899/359-114.	
[5,	4]
реМонТ на всички	марки	пе-
рални	 -	 тел.	 0888/294-214.	
[3,	2]

ДоГраМа
еТ „алексанДър йорДа-
нов“ -	 АЛУМИНИЕВА	 и	 PVC	
дограма	-	тел.	0896/741-415.

н и Ко	 Конструкции	
ООД	произвежда	и	мон-
тира	прозоречни	систе-
ми	 REHAU	 -	 0888/001-
588,	 e-mail:	 nikopvc@
abv.bg.	[18,	17]

вик, коМини
проФесионално почисТ-
ване на	 комини	 -	 отгоре	 и	
отдолу.	ПО	ВСЯКО	ВРЕМЕ.	Тел.	
0897/704-502.
вик МонТаж и	 поддръжка	 -	
0887/680-034.
оТпушва канали -	 тел.	
0889/177-737.
коМиночисТач - тел.	
0889/177-737.

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

изТочване на сепТич-
ни яМи	 -	 справки	 на	 тел.	
0889/177-737.	[25,	23]
вик реМонТи и	инсталации	-	
тел.	0899/359-114.	[7,	5]
коМиночисТач - машинно,	
безпрахово	 -	 тел.	 0898/538-
938.	[13,	11]
вик реМонТи -	тел.	0894/22-
05-09.	[8,	7]
вик реМонТи и	инсталации	-	
тел.	0899/359-114.	[5,	4]

реМонТ на елекТроуреДи
реМонТ на хладилници	 и	
фризери	по	домовете	-	справ-
ки	на	тел.	0897/425-313.
реМонТ на телевизори	 по	
домовете	-	тел.	0888/279-846.	
[15,	13]
реМонТ на ел.	уреди	-	справ-
ки	на	 тел.	 0894/22-05-09.	 [8,	
7]
реМонТ на перални,	 съдо-
миялни,	печки,	бойлери	 -	 тел.	
0988/815-645,	 0884/155-075.	
[3,	3]

услуГи
рязане, касТрене на	опасни 
дървета (алпинисТ)	 -	 www.
arborist-bg.com,	 справки	 на	
тел.	0884/942-942.	
ковач, кв. Смирненски	-	во-
Дно Точило и сапове 	 -	
справки	на	тел.	0892/775-774.
събаряне на дървета,	 ряза-
не,	кастрене	-	справки	на		тел.	
0889/177-737.
вик и ел.	 услуги	 -	 тел.	
0894/220-509.	[18,	17]
кърТи, чисТи, извозва	 -	
справки	на	тел.	0889/177-737.	
[25,	23]
заваръчни услуГи -	справ-
ки	на	тел.	0885/724-671.	[11,	
11]
сваляне на ОПАСНИ	 ДЪР-
ВЕТА	 се	 предлага	 на	 тел.	
0879/527-375	[2,	1]

рабоТа преДлаГа

Т р а н с п о р Т н а 
ФирМа наби-
ра	 шофьори	 на	
гондоли,	 катего-
рия	 „С+Е“.	 От-
лично	 заплащане.	
Тел.0889/717-497.	
[7,	6]

ФаянсаДжии за Ан-
глия	 се	 търсят	 на	 тел.	
0876/535-458.

ТаксиМеТрови шо-
Фьори се	търсят	на	тел.	
0887/587-354.	[22,	22]
Мебелна ФирМа „Фо-
реста	 мебел“	 търси	 да	
назначи	 мебелисти	 и	
3D	 проектант	 -	 Габрово,	
0886/332-968.	[8,	7]

жена за помощник	 в	
домакинство	 -	 почасово,	
от	Етъра,	се	търси	на	тел.	
0888/224-914.	[6,	5]
„булчикън“ аД -	 Се-
влиево	 (Чакала)	 търси	
портиер.	Справки	на	тел.	
893/688-353.	[5,	4]

ХоТел Търси персонал.	
Позиции:	 счетоводител,	
касиер,	рецепция,	серви-
тьори,	маркетинг.	 Справ-
ки	на	тел.	0884/555-554.	
[7,	6]
жена - пенсионер,	 с	
компютърна	 грамот-
ност	 се	 търси	 на	 тел.	
0898/660-596.	[8,	7]
Грил-павилион преД 
магазин	 „Кауфланд“	 тър-
си	 да	 назначи	 чистачка	
за	вечер.	Справки	на	тел.	
0887/90-70-32.	[8,	7]

завеДение Търси ми-
ячка.	 Справки	 на	 тел.	
0899/962-124.	[6,	5]
„булчикън“ аД -	 Се-
влиево	 (Чакала)	 търси	
механик.	Справки	на	тел.	
0899/876-595.	[5,	4]
завеДение Търси сер-
витьорки.	 Справки	 на	
тел.	 0876/46-36-27.	 [5,	
4]
опиТна каМериерка -	
заплата	900	лв.,	се	търси	
на	 тел.	 0889/299-688.	
[4,	3]

чисТачка - почасово,	от	
центъра,	 търси	 0876/73-
14-19.	[2,	2]
завеДение Търси 
готвач	 студена	 кухня	 и	
пицар.	 Справки	 на	 тел.	
0893/975-878	[3,	2]
винарна „рачо Ко-
вача“	 търси	 да	 назна-
чи	 ГоТвач за обеДно 
МенЮ.	 Задължителен	
опит!	Отлични	условия	на	
труд.	 Тел.0876/68-37-68.	
[3,	2]
жена за гледне	на	въз-
растна	 се	 търси	 на	 тел.	
0879/577-710.	[2,	1]

Грижа за ДеЦа 
и възрасТни
ГлеДаМ болни хора	 -	
тел.	0876/581-549.	[5,	4]

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

Вашата обява ще 
бъде отпечатана още 
на следващия ден, 
ако бъде подадена в 
редакцията на „100 
вести“ до 16.30 часа. 
 Ц е н и т е  н а 
обявите са: 15 
стотинки на дума, 
без предлози и съюзи, 
за едно отпечатване; 
30 ст./дума за 
обява в каре; 40 
ст./дума в каре със 
сива подложка. При 
текущите обяви всяка 
11-та е безплатна. 
 За годишни и 
дългосрочни обяви - 
специални отстъпки.

бинГо зала 
„Габрово“ 

Търси 
крупиеТа

0896 604 999 

Може и сТуДенТи 
заДочниЦи

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

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

реГисТраЦия на 
фирми	 и	 счетоводно	
обслужване	 -	 справ-
ки	на	тел.	0898/480-
821

съобщения
danIEladImITRIadu@
abV.bg  покана вкъщи	
на	 Петко	 Досев	 Петков,	
Пенчо	Досев	Петков,	един	
и	 същ,	 и	 Пенка	 Пенчева	
Иванова	и	Пенка	Пенчева	
Петкова,	една	и	съща,	от	
Даниела	Пенчева	Петкова	
и	 Даниела	 Пенчева	 Ди-
митриаду,	 една	 и	 съща	
(живи).	 00359/66-27-
905,	 00359/66-87-79-05.	
[3,	3]

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	 автоматично	
механично	 самопочистване	 с	

нова	цена 1590 лева..Пакет „25 киловата“ 
Включва:	 Пелетна	 горелка	 Gf	 45	 +	
Водогреен	котел	Gf	25		+	подаващ	шнек	
+	бункер	за	210	кг	пелети	-	цена: 2560 
лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	 горелка	 Gf	 45	 +	 Водогреен	

котел	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 GOLD-
EN FIRE 450 V/A. За	 всички	 клиенти,	 закупили	 наш	 продукт,	
промоционална	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 
попълване на заявка, която 
се изпълнява за срок от две 
седмици. В цената на базисните 
модели не влиза транспортът 
- цените са посочени по-долу. 
Пелетните камини са без помпа и 
разширителен съд. Монтажът може 
да се извърши от собственика при 
спазване изискванията на „Голдън 
файър“. .Предлагаме проектиране и 
изграждане на цялостна система 
за отопление на пелети.

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

„сТоМано и МеТалообрабоТване 
Габрово“	ООД	 -	 Габрово,	 ул.	 „Индустри-
ална“	36,	търси	заварчиЦи на МеТални 
изДелия, коиТо рабоТяТ с со,	МОжЕ-
щИ	 ДА	 РАЗЧИТАТ	 ТЕХНИЧЕСКИ	 ЧЕРТЕжИ.	
Фирмата	 предлага	 отлично	 заплащане,	
осигуряване	на	100	процента,	съвременни	
условия	 на	 труд,	 възможност	 За	 посто-
янна	 работа	 и	 професионално	 разви-
тие.	 За	 контакт:	 smg.berova@yahoo.com,		
тел.0892/470-928	-	Пепа	Берова.	[3,	2]

И през íîвàтà 
2020  ãîдиíà
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проДава клиМаТиЦи
проДажба и ремонт	на	
климатици.	 0899/143-
163

проДава Машини

пелеТна Горелка 
GF858	 VIP	 -	 8-58	
кВт,	 гаранционна,	
продава	 изгодно	 по	
спешност	0888/241-
115	[23,	21]

проДава МаТериали
каМенни плочи -	 10	
лв./кв.,	 и	дялан	камък	 -	
35	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0895/752-838.
ЦиГли - използвани,	
0.10	 лв.,	 се	 продават	
на	 тел.	 0896/49-59-26.	
[16,	15]

проДава разни
Мо То рн а  шей -
на „Yamaha“	 за	 3300	
лв.	 се	 продава	 на	 тел.	
0888/24-33-38.	[11,	10]

ски, ски оборудване	
продава	 тел.	 0888/24-
33-38.	[11,	10]
павилион - 9	 кв.	 м,	
за	 400	 лв.	 се	 продава	
на	 тел.	 0895/710-934.	
[4,	3]

живоТни проДава
яреТа - живи,	 4	 лв.,	
се	 продават	 на	 тел.	
0892/989-718.	[12,	11]
кози, пръчове и	 яре-
та	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/983-204.	[11,	9]
овен се продава	на	тел.	
0898/575-123.	[16,	14]
аГнеТа, яре и	 пръч	
се	 продават	 на	 тел.	
0888/975-692.	[10,	9]
купува разни
сТара наФТа се	купува	
на	 тел.	 0895/752-838.	
Стара

купува МаТериали
пункТ за вторични	 ку-
пува	 всякакви	 железа	 -	
тел.	0896/183-637.

отопление; продава - купува разни; лекари; съобщения
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

оТопление
Дърва за огрев	-	справ-
ки	 на	 тел.	 066/823-
712,	 0887/620-535,	
0876/162-172.
наЦепени Дърва -	 80	
лв.	 Безплатен	 транспорт.	
Незабавна	 доставка.	
0895/252-686.
наЦепени, нарязани 
дърва	-	80	лева,	незабав-
на	доставка	 -	0884/709-
093

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

Дъбови за огрев	 -	 на-
цепени,	80	лв.,	с	безпла-
тен	транспорт.	0877/471-
466.
Дърва в чували	-	5	лв.,	
и	РАЗПАЛКИ,	с	безплатен	
транспорт	 -	 0876/583-
472.
суХи Дърва в	 чува-
ли	 и	 разпалки	 -	 5	 лв.	
Незабавна	 доставка.	
0877/191-102.
Дърва за огрев	 -	 на-
рязани,	 нацепени	 и	 мет-
рови,	 незабавна	 достав-
ка,	 се	 продават	 на	 тел.	
0898/519-077.	[22,	22]

„МГ-лес“  проДава  
дърва	 за	 огрев	 -	 Справ-
ки	на	тел.	0887/547-499,	
0878/513-655.
Дърва за огрев	в	чували	
и	 разпалки	 -	 5	 лв.	 Дос-
тавка	 на	място.	 Справки	
на	тел.	0876/437-140.
разпалки и дърва	 в	
чувалил,	 с	 безплатен	
транспорт.	 0877/108-
825.
суХи Дърва в	чували	и	
разпалки	-	5	лв.	Безплат-
на	 доставка.	 0876/839-
779.
суХи и сурови	нацепени	
дърва	 -	 80	 лв.,	 се	 про-
дават	 на	 тел.	 0895/752-
838.

Дърва за печки,	 котли,	
камини	 се	 продават	 на	
тел.	0879/988-131.
Дърва за огрев	 -	 мет-
рови,	нарязани,	нацепени	
-	тел.	0879/972-114.
“ в е л е в - с Т р ой - р е -
МонТ“ ооД продава	въ-
глища,	екобрикети,	пеле-
ти	и	брикети	-	0897/922-
481.
„Флин Т - Г а йД а р о -
ви“ („пеТя Гайдаро-
ва“)	 -	 донбаски	 въгли-
ща;	 брикети,	 разпалки.	
Осигурен	 транспорт.	 Тел.	
0898/690-606,	 066/80-
80-53.	[24,	22]
МеТрови - 75	лв.,	наря-
зани	-	85	лв.,	чували	-	5	
лв.	 -	 тел.	0988/816-628.	
[22,	20]

Дърва в чували	-	5	лв.,	
нарязани	 и	 нацепени	 -	
80	лв.	-	тел.	0878/47-22-
37.	[16,	14]
Дърва за огрев,	разпал-
ки	в	чували,	дърва	в	чу-
вали,	нарязани	и	нацепе-
ни,	сухи	 -	 тел.	0896/80-
76-88.	[13,	11]
изГоДно проДава и	
доставя	 пелети	 -	 тел.	
0886/320-155.	[7,	6]
суХи разпалки в	 го-
леми	 чували	 -	 5	 лева.	
Дърва	в	чували	-	5	лева.	
Тел.	0876/294-343.	[5, 4]
Цепя Дърва  -	
0896/926-407	[3,	2]
рязане и ЦЕПЕНЕ	 на	
дърва	 за	 огрев	 се	 пред-
лага	 на	 тел.	 0879/527-
375	[2,	1]

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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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-па-
зач си	 търси	 дом	 -	 тел.	
0899/11-85-57.	[10,	9]
кученЦе за двор	се	по-
даравя	на	тел.	0888/850-
819.	[1,	1]

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

ероТика
ероТичен Масаж -	 тел.	
0894/277-849.	[8,	7]

лекари
Д-р ГеорГи Табаков 
- очен кабинеТ -	 ул.	
„Тотю	Иванов“	25	-	пре-
гледи	на	деца	и	възраст-
ни,	поставяне	на	меки	и	
твърди	контактни	лещи	-	
понеделник	до	петък	-	от	
9	до	18	ч.;	събота	и	не-
деля	-	след	уговорка	на	
тел.	066/80-32-37	[0,	0]
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 санкева, 
спеЦ. кожни и ве-
нерически болесТи, 
есТеТична ДерМаТо-
лоГия, гр.	 Габрово,	 ул.	
„Брянска“	 11,	 понедел-
ник,	 вторник,	 сряда	 и	
петък	 от	 10..	 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	
четвъртък	 от	 14.30	 до	
18.00	 ч.;	 ,	 вклЮчи-
Телно еХоГраФия на 
женска ГърДа, Диа-
Гноза и лечения на 
заболявания,	 свърза-
ни	с	изпускане	на	урина	
при	жената.	 Тел.	 за	 за-
писване	 0894/565-056.	
[13,	12]

съобщения
управиТелнияТ съвеТ на	Сдружение	 за	опазване	
на	 околната	 среда	 и	 биологичното	 разнообразие	 -	
Донино,	 свикват	Общо	събрание	 -	 изборно,	 съглас-
но	 закона	 и	 устава.	 Събранието	 ще	 се	 проведе	 на	
01.02.2020	г.на	ловна	хижа	с.	Велковци,	ул.	„1-ва“,	
№1	от	13.30	ч.	[1,	1]

запознансТва
50-ГоДишен Мъж, с	
добра	 работа,	 свири	 на	
акродеон,	мандолина,	пи-
ано,	търси	жена	от	40	до	
50	 години	 за	 сериозна	
връзка	 -	 0885/785-809	
[3,	2]

празниЦи

най-ДобраТа оФерТа за	 пироТеХника, 
Фойерверки, пираТки и всички пироТе-
Хнически изДелия!!!	 Заповядайте	 на	 най-
ниските	цени	в	града	във	фирма	„Елис“	на	ул.	
„Станционна“	14	(Търговия	на	едро,	автогара).	
Фирмата	 предлага	 и	 безплатна	 доставка	 до	
адрес.	Тел.	0897/801-401.	Промо	код	за	10%	
отстъпка	„Пиротехника	Габрово”.	Заповядайте!	

стефка Бурмова

	 Голямата	 награда	 от	
лотарията	с	касови	бележ-
ки	 на	НАП	отиде	 в	Стара	
Загора.	 Наделина	 Колева,	
която	 е	 	 търговец	на	 тра-
урни	артикули,	получи	чек	
за	 50	 000	 лв.	 и	 обяви,	 че	
парите	 ще	 бъдат	 инвести-
рани	 в	 образованието	 на	
16-годишната	й	дъщеря.
	 Покупка	 на	 кафе	 за	
55	 стотинки	 на	 1	 август	
2019	г.	се	оказа	достатъчна	
на	 късметлийката,	 която	
обаче	 е	 регистрирала	 в	
лотарията	и	още	над	 6000	
касови	бележки.	Наделина	
сподели,	че	това	е	първа-
та	и	награда	в	живота.	На	
въпрос	какво	пожелава	на	

себе	 си	 и	 другите,	 тя	 бе	
категорична:	 „Здраве,	 за-
щото	е	най-важното“	и	за-
гатна	 за	 изпитание,	 през	
което	е	преминала:	„Мина-
лата	година	по	това	време	
се	 борих,	 а	 тази	 година	
съм	 благодарна.	 Благода-
ря	за	наградата“.
	 В	 последния	 трети	 се-
зон	 на	 лотарията	 на	 НАП	
участваха	 над	 22	милиона	
фискални	бонове	на	обща	
стойност	 над	 четвърт	 ми-
лиард	 лева,	 	 като	 над	 2	
милиона	 от	 тях	 са	 ска-
нирани	 чрез	 мобилното	
приложение	на	НАП	и	но-
вовъведения	 	 QR	 код	 на	
бележките.
	 И	 след	 края	 на	 лота-
рията,	 мобилното	 прило-

жение	 на	 НАП	 ще	 про-
дължи	 да	 	 функционира,	
като	 чрез	 потребителите	
ще	 могат	 да	 се	 следят	
истински	 ли	 са	 касовите	
бележки,	които	търговците	
им	 издават.	 Над	 150	 000	
души	 ежедневно	 действат	
като	 данъчни	 инспектори,	
проверявайки	касовите	си	
бонове.	 Повечето	 касови	
апарати	 в	 страната	 вече	
печатат	 бележките	 с	 QR	
кодове,	а	до	края	на	яну-
ари	 2020	 година,	 те	 ще	
станат	 задължителен	 рек-
визит	за	всяка	бележка.	
	 Мобилното	 прило -
жение	 на	 НАП	 е	 без-
платно	 	 и	 се	 предлага	
за	 iOS	 и	 Android	 устрой-
ства.

аДрес „100 весТи“

 Уважаема редакция,
	 Вестникът	 ни	 дава	 възмож-
ност	да	споделяме	мнението	си,	
спомените	за	миналото	ни.	Моят	
град	 не	 е	 може	 би	 онзи	 голям	
промишлен	 център,	 но	 аз	 вяр-
вам,	 че	 Българският	 Манчестър	
няма	 да	 остане	 спомен!	 Радва	
ме	и	това,	че	100-годишната	меч-
та	 на	 габровци	 –	 тунелът	 „Шип-
ка“,	скоро	ще	стане	факт!
	 Но	аз	бих	искала	да	споделя	
за	 нерешени	 въпроси,	 които	 ме	
засягат,	 затова	 как	 Поземлена-
та	 комисия	 в	 града	 не	 връща	
земите	и	горите	на	техните	соб-
ственици.	 Няма	 да	 се	 спирам	
на	 създадения	 хаос	 при	 рес-
титуцията	 на	 земите	 и	 горите,	
за	 липсващия	 контрол	 тогава,	
създал	възможност	за	незаконно	
забогатяване,	 а	 за	 някои	 да	 се	
самонастанят	в	имота	на	почина-
ли	собственици.

	 От	 2006	 година	 водя	 препи-
ска	с	П.	К.	-	Габрово,	и	до	днес	
не	 ми	 връщат	 наследствения	
имот	 –	 земи	 и	 гори	 на	 почина-
лите	ми	родители.	На	въпросите	
и	 аргументите	 ми	 към	 тях,	 от-
правени	 по	 телефона,	 и	 разме-
нената	 кореспонденция	 винаги	
отговорът	е	един	–	член,	алинея,	
параграф	 от	 закона,	 точка!	 Не	
познавам	 нито	 членове,	 нито	
параграфи	 от	 Закона	 по	 връ-
щането	 на	 земите	 и	 горите,	 с	
които	 за	 един	 ден	 собствени-
ците	влязоха	в	ТКЗС,	а	сега	за	
20	години	не	могат	да	ги	върнат.	
Аз	не	съм	следовател,	 нито	об-
винител,	 нито	 търся	 индивиду-
ална	 отговорност,	 но	 не	 мога	
да	 премълча	 за	 съществуващия	
хаос,	 за	 безотговорността	 на	
някои	колеги	от	тази	институция.	
Признавам,	 крайна	 съм,	 но	 те	
са	 длъжни	 да	 ми	 възстановят	
имотите	 съгласно	 Н.	 А.	 Да	 ми	
отговорят	 как	 прелетяха	 двете	

гори	 на	 баща	 ми	 от	 Горнова	
могила	през	Хаджицонев	мост	и	
кацнаха	в	Зелено	дърво?!	Нало-
жи	се	да	продам	една	гора,	а	тя	
била	 вече	 изсечена?!	 Не	 знам,	
но	се	питам,	как	е	възможно	да	
се	замени	вековна	гора	с	гора,	
осеяна	тук-там	с	дървета-	бобе-
ници?	Не	мога	да	допусна	коле-
гата,	 работейки	 по	 моя	 частен	
случай,	да	не	раздели	трицифре-
но	 число	 на	 три.	 Много	 прос-
то	 –	 слагаме	 десетичен	 знак	 и	
продължаваме	действие	делене.	
Срамувам	се	–	не	е	дошло	вре-
мето	да	признаваме	за	грешките	
и	поемаме	отговорност.	Грешки-
те	се	оправят,	но	когато	са	зло-
намерени,	 това	е	престъпление.	
И	 аз	 съм	 била	 служител,	 но	 в	
друго	време,	когато	се	 търсеше	
стотинката,	замотала	се	в	някоя	
сметка.
	 Пиша	 Ви	 с	 голяма	 болка	 и	
гняв.	Тъжно	 и	 обидно	 ми	 е,	 че	
г-жа	 М.	А.	 -	 прокурор	 от	 Р.	 П,	

след	 като	 й	 представих	 хроно-
логията	на	всичко	–	нарушения,	
злоупотреба	 с	 имотите	 на	 ро-
дителите	 ми,	 поправка	 на	 под-
писа	на	баща	ми,	не	единствен	
случай,	 отказва	 образуване	 Н.	
П.	 поради	 липса	 на	 достатъчно	
данни.	 Останах	 с	 впечатление,	
че	както	П.	К.,	така	и	г-жа	М.	А.	
Не	 искат	 да	 отделят	 време,	 да	
се	занимават	с	невърнатия	имот	
–	 земи	 и	 гори,	 на	 90	 и	 кусур	
годишната	 онкоболна	 бабичка,	
която	 няма	 време	 –	 то	 чука	 на	
вратата.
	 Жалко,	много	жалко,	но	това	
е	горчивата	истина!
	 Извинете	ме,	не	ми	се	сърде-
те.	Ние	от	старото	поколение	все	
бързаме	–	нямаме	време,	но	пък	
много	обичаме	да	се	шегуваме...
	 „У	нас	има	много	рани	за	ле-
куване“	-	Чудомир.

 С почитание: 
      Елена Христова, Габрово

Кàфе зà 55 ñтîтиíки îñиãури 50 000 íà ñтàрîзàãîркà

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 канди-
датства, са:
Топограф в секция „Топография“на сектор 
„Топогеодезия“
Проверител в Първа секция „Картография“ 
на сектор „Картография“
 Младши експерт III степен в секция „Гео-
графски база данни“ на сектор „Дистанцион-
ни изследвания“
 ДокуМенТи се приеМаТ До 17.01.2019 Г. във 
военно окръжие – Габрово, ул. „соФроний вра-
чански” 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.
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продължава от стр. 1
Явно	 между	 архиерейския	
наместник	 на	 Габровска	
духовна	 околия	 протойе-
рей	 Руслан	 Личев	 и	 Пла-
мен	 Цветков	 от	 втори	 „а“	
клас	се	е	получила	магия,	
превърнала	 се	 в	 трайно	
приятелство.	 Отецът	 гово-
ри	 за	 детето	 с	 топлина,	
като	 баща,	 а	 гласът	 на	
Пламен	 звънти	 от	 радост,	
когато	разказва	за	недел-
ните	служби	в	църквата.
	 Дали	 духовното	 из-
растване	 на	 детето	 ще	 е	
свързано	с	църквата,	 	ни-

кой	 още	 не	 знае,	 това	 е	
негов	 личен	 избор.	 Спе-
циалното	 пострижение	 и	
ръкоположение,	 наричано		
в	 църквата	 хиротесия,	 не	
го	 обвързва,	 казва	 отец	
Руслан.
	 Пламен	обича	 предме-
та	 Български	 език	 и	 жи-
вотните,	 за	 които	 семей-
ство	 Цветкови	 се	 грижи	
в	 село	 Трънито.	 Предпо-
чита	 да	 дои	 кози	 пред	
овце,	 твърди	 че	 е	 по-лес-
но.	 Момчето	 толкова	 ста-
рателно	 е	 помагало	 цяла	
година		в	стопанството,	че	

татко	 му,	 който	 също	 се	
казва	 Пламен,	 му	 подгот-
вил	 страхотен	 подарък	 за	
Коледа	-	две	понита.	Едно-
то	се	казва	Мара,	другото	
Зара.
	 Всъщност	 семейство	
Цветкови	стана	известно	в	
цяла	България	с	факта,	че	
не	 боядисва	 яйца	 за	 Ве-
ликден	 -	 кокошките	им	на	
Трънито	 ги	 снасят	 естест-
вено	 цветни.	 Бащата	Пла-
мен	 Цвятков	 от	 пет-шест	
години	 отглежда	 кокош-
ки,	 които	 снасят	 черве-
ни,	сини,	розови	и	зелени	

яйца.	 Започнал	 с	 няколко	
кокошки	от	френската	по-
рода	Маран,	 които	снасят	
червени	яйца,	после	с	ек-
зотичните		Араукана,	които	
снасят	 синьо-зелени	 яйца.	
Араукана	 се	 кръстосва	 с	
Маран	и	се	получават	раз-
лични	 цветови	 разновид-
ности.
	 Докато	 малкият	 ипо-
дякон	 разказва	 за	 фер-
мата,	 се	 информира	 дали	
това	 което	 говорим,	 ще	
излезе	 във	 вестника	 и	 на	
коя	 страница.	 Не	 е	 мно-
го	 сигурен	 дали	 е	 нужно,	

но	 накрая	 се	 доверява.	
Поръчва	 да	 му	 запазим	
няколко	броя,	защото	днес	
ще	е	зает		в	стопанството.	
Помоли	 да	 добавим	 и	 за	
другото	 момче,	 което	 по	
същото	 време	 стана	 ипо-
дякон	 в	 София	 -	 6-годиш-
ният	Андрей	Короновски.
	 Така	 че	 на	 неделните	
служби	в	габровския	храм	
"Успение	 Богородично"	 ще	
се	 радваме	 да	 срещнем	
малкия	помощник	на	отец	
Руслан.
 Снимки: 

Личен архив

Вчерà Плàмеí Öвяткîв ñтàíà íàй-
мàлкият ипîдякîí в епàрхиятà

Заповядайте на най-ниските цени 
в града във фирма "Елис" 

на ул. "станционна" 14
 (търговия на едро, автогара).

"Елис" предлага и безплатна доставка
до адрес. тел. 0897801401.

 промо код за 10% отстъпка 
“пиротехника Габрово”

Заповядайте!

най-добрата оферта 
за пиротехника, фойерверки, 

пиратки и всички 
пиротехнически изделия!!! 

Родена	съм	в	Габрово,	
на	28	юли	1958	година

Започнах	да	рисувам	и	
продавам	 картините	 през	
1992	 година.	 Тогава	 раз-

брах,	че	мога	да	изкарвам	
пари	 с	 това	 си	 умение.	
Първата	 продадена	 кар-
тина	струваше	400	лв.	Ху-
дожникът	Иван	Банков	на-

емаше	 ателие	 за	 предла-
гане	картини	на	туристите,	
които	 посещаваха	 АЕК	
„Етър“-а.	 Взема	 нарису-
ваните	от	мен	цветя,	чист	
акварел,	 изложи	 картина-
та	 ми	 наред	 със	 своите.	
Почувствах	 се	 много	 гор-
да,	че	някой	е	дал	пари	за	
нарисувано	от	мен.

Започнах	 да	 се	 инте-
ресувам	 от	 Иван	 Банков	
за	 всичко,	 свързано	 с	
подготвяне	 на	 рисунка	 за	
продаване	-	техники,	изра-
ботване	на	паспарту,	рам-
киране,	 даже	 правене	 на	
рамки.	 Всичко	 се	 научих	
да	правя	сама.	

И	 без	 това	 никъде	 не	
ме	вземаха	на	работа,	за-
щото	капачките	на	колена-
та	ми	излизаха,	когато	си	
искат	 и	 аз	 падах.	 Те	 се	
връщаха	 сами	 при	 пада-
нето	 ми,	 но	 се	 трупаха	
разкъсвания	 на	 връзки,	
отоци.	 Никога	 не	 знаех	
кога	 ще	 излезе	 някоя	 от	
капачките	на	колената	ми.	
Започнах	да	се	страхувам	
да	 слизам	 или	 се	 качвам	
по	стълби.	Срамувах	се	от	
физическия	 си	 проблем.	
Ходех	бавно	и	внимателно	
-	отстрани	изглеждаше,	че	
не	 бързам	 за	 никъде,	 че	
се	 разхождам.	 А	 работо-
дателите	 не	 обичат	 бавни	
хора.

Всеки	 ден	 изнасяхме	
картините	си	пред	ГУМ	на	
стативи	-	Иван	Банков,	аз	
и	 Светозар	 Колев.	 Почти	
всеки	 ден	 някой	 си	 ку-
пуваше	 картинка.	 После	
се	 прибирах	 и	 рисувах.	
През	1990	година	вече	бях	
женена,	с	две	деца	и	раз-
ведена.Беше	 изключител-
но	трудно,	но	живеех	при	
родителите	си.

Всяка	събота	и	неделя	
продавах	в	Плевен	-	имах	
си	редовни	клиенти.

За	 Аполонията	 в	 Со-
зопол	 продавах	 наред	 с	
всички	 художници.	 Тога-
ва	 започнах	 да	 си	 повта-
рям,	 че	 никоя	 академия	
не	 може	 да	 те	 направи	
художник,	 ако	 Господ	 не	
те	 е	 целунал	 по	 челото.	
Дотогава	 се	 срамувах,	 че	
не	 съм	 завършила	 худо-
жествена	академия.

Направих	 двата	 бала	
за	 завършване	на	средно	
образувание	 на	 двете	 си	
деца	в	една	година	-	така	
се	 случи,	 разликата	 им	 е	
1година	 и	 завършиха	 по	
едно	и	също	време	1998	г.	
Цялата	подготовка	само	с	
продажбата	 на	 картините	
си	 -	 ходех	 от	 фирма	 на	
фирма	и	ги	предлагах.

Травмите	 на	 краката	
ми	се	наслагваха	и	стана	
изключително	 трудно	 да	

нося	статив,	картини.
В	Плевен	веднъж	изля-

зоха	 и	 двете	 ми	 капачки,		
докато	вървях.

Толкова	много	картини	
съм	продала	 -	 на	 поляци,	
руснаци,	французи,	немци,	
японци.	 Разбира	 се,	 на	
много	 българи.	 Чувството	
е	прекрасно.

Защо	 не	 давам	 карти-
ните	 си	 в	магазини,	 гале-
рии.	 Защото	 там	 искаха	

да	 определя	 ниска	 цена,	
за	да	се	продават	по-бър-
зо,	а	без	мое	знание	уве-
личаваха	 цената	 и	 с	 300	
процента!	 В	 друг	 магазин	
след	 като	 продадоха	 моя	
картина	 не	 искаха	 да	 ми	
дадат	парите	за	нея.	Този	
продавач	 донесе	 парите	
ми	в	полицията.

През	 2010	 година	раз-
брах,	 че	 това	 с	 капачки-
те	 ми	 не	 е	 ортопедичен	

проблем,	 а	 неврологи-
чен	 -	 някакъв	 вид	 поли-
невропатия,	 която	 макар	
и	 да	 се	 развива	 бавно	
е	 необратима.	 Започнах	
да	 се	 движа	 с	 помощно	
средство	-	оттогава	нямам	
вече	 приятели.	 Никой	 не	
ме	 канеше	 никъде,	 за	 да	
не	 изпадам	 в	 ситуацията	
затруднено	или	невъзмож-
но	преодоляване	на	стъпа-
ла.	Все	 по-рядко	 излизам	
с	 картините	 си	 и	 само	
тогава,	 когато	 продавам,	
си	 възвръщам	 самочувст-
вието	на	художник.

Вече	 рисувам	 и	 вър-
ху	 камък,	 дърво,	 стъкло.	
Понякога	 си	 връзвам	 чет-
ките	 на	 ръцете,	 защото	
палецът,	който	е	държачът,	
намалява	 силата	 си	 на	
мускулите.

Мечтая	 да	 отида	 във	
Франция,	 в	 градчето	 Ам-
боаз.	Там	в	замъка	е	жи-
вял	 последните	 3	 години	
от	 живота	 си	 Леонардо	
да	 Винчи.	 Даже	 на	 60	 г.	
изкарах	 шофьорски	 курс,	
купих	 си	 кола	 с	 тази	 цел	
да	тръгна	с	нея	и	статива	
с	картините	си	за	там.

Но	живота	е	това,	кое-
то	 се	 случва,	 докато	 кро-
им	планове.

И	 друго	 разбрах:	 ИЗ-
КУСТВО	Е	ДА	СЕ	ИЗДЪР-
ЖАШ	ОТ	ИЗКУСТВОТО.	

Людмилà Кàмеíîвà: Изкуñтвî 
е дà ñе издържàш îт изкуñтвî 

продължава от стр. 1
Мистичните	 коледарски	
песни,	наричания	и	 танци	
оживяха	в	музей	„Етър”
Всичко	 започва	 с	 очис-
тването.	Жарава	 и	 тамян	

са	поставени	върху	копра-
лята.	 Станеникът	 я	 взе-
ма,	 издига	 бавно	 ръцете	
си	 нагоре	 и	 прикадява	
коледарите.	 Вече	 изчис-
тени,	 те	 могат	 да	 прене-

сат	силата	на	небето	към	
земята,	да	я	дарят	с	пло-
дородие,	за	да	изхрани	тя	
хората.	
Ритуалите,	които	изпълня-
ват	 коледарите,	 са	 мис-

тични.	 Магията	 се	 усеща	
при	 всеки	 удар	 на	 геги-
те,	 в	 тежкото	 премерено	
стъпване,	 които	 приема	
формата	на	танц,	в	нари-
чанията,	в	песните.	

Мистичните	 коледарски	
песни,	 наричания	 и	 тан-
ци	 оживяваха	 в	 две	 въз-
становки	 на	 26	 декември	
в	 музей	 „Етър”,	 където	
участниците	 в	 „Училище	
за	коледари”	представиха	
наученото.	Станеникът	Ди-
митър	Андреев	е	рамо	до	
рамо	със	свирача	на	гру-
пата	–	Симеон	Акмаджов.	
Без	 кавала	 коледуването	
няма	 да	 е	 истинско.	 Под	
звуците	 му,	 коледарите	
изпълняват	танц	с	тежки	и	

бавни	 стъпки,	 научени	 от	
хореографа	Олег	Цонев.	
	 Станеникът	 разказва,	
че	 не	може	 да	 тръгне	 за	
една	 къща	 без	 свирача	
до	себе	си.	Затова	винаги	
го	 търси,	 да	 са	 заедно.	
Пресъздаването	 на	 коле-
дуване	 започва	 пред	 Ча-
совниковата	кула	в	музей	
„Етър”.	
	 Станеникът	 Димитър	
Андреев	очаква	коледари-
те	и	 ги	очиства,	 прикадя-

вайки	ги	с	тамян.	
	 „За	да	са	чисти,	когато	
влизат	в	къщите	на	хора-
та”,	 уточнява	Олег	Цонев.	
Той	определя	участниците	
в	 „Училище	 за	 коледари”	
–	 една	 вече	 традицион-
на	 инициатива	 на	 музей	
„Етър,	 като	 изключително	
отговорни	 и	 отдадени	 на	
тази	 традиция.	 За	 първи	
път	работи	с	 тях,	но	впе-
чатлението	 му	 е	 катего-
рично.

Кîледàрñки пеñíи, íàричàíия и тàíци îживяхà в музей „Етър”


