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курсоВЕ
СРЯДА 180/3î                         ЧЕТВЪРТЪК 9î/10                               ПЕТЪК 9î/-30

„Импулс“ АД - ГАброво 
търси да назначи на работа 

нАстройчИк на машини с Цпу
тЕХнолоГ-конструктор
тЕХнолоГ-проГрАмИст 
чИстАчкИ
портИЕр   
Ние предлагаме:
1. отлично заплащане, допълнителни финан-
сови бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. работа в екип от млади, амбициозни хора, 
доказани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалифи-
кация и професионално израстване.

справка на тел. 066/899-542  или  0879/406-796 
величка раева, личен състав

БАЛКАН ПЕЛЕТС ООД
виñîкîкачеñòвеíи 
дървеñíи

ПЕЛЕТИ
КЛАС А1

360 лв./òîí 
дî изчерпваíе 

íа кîличеñòваòа 
ñ áезплаòíа 

дîñòавка 
íад 2 òîíа 

За заявка и дîñòавка 
òел. 0877272621
ãр. Севлиевî. 
ул. “Мариí Пîпîв” 41

 Възпитаници на га-
бровската художничка 
Елиза Ковачева – Цоко-
ва (Художествена школа 
„Елиза арт“) получиха ви-
сока оценка в XIII нацио-
нален конкурс за детска 
рисунка „наследници на 
дечко Узунов” на тема  
„толерантност”.
 Вяра Пенчева за чет-
върти път получава спе-
циалната награда на ди-
ректора на нУПид „акад. 
дечко Узунов” и за седми 
път е наградена в периода 
2014-2020 година.
 специалната награда 
на ЛХМ „чудомир” - Ка-
занлък получава радина 
Кънева (вдясно).
 на 23 февруари бяха 
обявени победителите 
от Международния кон-
курс за детска рисунка 
„Rotary Art for Peace”. тема-

та на конкурса бе „Better 
Environment for Peaceful 
World”. Вяра участва във 
възрастовата група с (от 
9 до 11 години). нейните 

пъстри рисунки впечатли-
ха журито и то присъди 
единственото първо място 
в тази група на Вяра Пен-
чева.

Уñпех íа "Елиза Арò" в "Наñледíици íа Дечкî Узуíîв"

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Момчето с фланелката 
на ЦсКа, което бе напад-
нато в столичен автобус,   
е от севлиево, възпита-
ник на местния клуб по 
самбо и джудо „раковски“. 
В момента р. учи за вто-
ра година в националното 
училище „Ген. Владимир 
стойчев“ в софия. 
 В спортната си кари-
ера има над 30 медала – 
златни,  сребърни и  брон-
зови отличия
 Момчето е на 14 годи-
ни, живее в спортния ин-
тернат на ЦсКа в слатина, 
тренирало самбо и джудо. 
то било облечено с тени-
ска и горнище на анцуг  с 
надпис „ЦсКа“ и обяснило, 

че е каратист.
 р. от севлиево бе на-
паднат и съблечен гол до 
кръста в автобус в софия 
на 21 февруари около 20 
часа. рейсът се е дви-
жил по линия 404 в посока 
дружба. чули се викове от 
задната част на превозно-
то средство. детето кре-
щяло: „обраха ме, обраха 
ме”.
 след като пътуващите 
го помолили да спре, шо-
фьорът отвърнал: „това е 
българия”, и продължил да 
кара. Пътниците също не 
реагирали.
 По-късно водачът 
спрял, но без да отва-
ря вратите. Крадците със 
сила успели да отворят 
вратите и избягали.

 Преди да слезе, една 
от жените в рейса събляк-
ла дреха от своята дъщеря 
и облякла момчето.
  Въпреки изживяния 
стрес, 14-годишното мом-
че на следващия ден е 
участвало в националното 
първенство по самбо и е 
спечелило сребърен ме-
дал. 
    родителите на детето 
са потресени от случилото 
се. те се притесняват, че 
момчето им трудно ще се 
съвземе от стреса. обмис-
лят да заведат съдебно 
дело срещу насилниците, 
които вече са известни, 
съобщи за „100 вести“ тех-
ният адвокат.
 нападателите на 14-го-
дишното момче от столич-

ния автобус вече получиха 
обвинения за грабеж. и 
четиримата са непълнолет-
ни. „В хода на разслед-
ването са събрани доста-
тъчно доказателства, че 
извършители на описаното 
по-горе деяние са непъл-
нолетните а., д., Х. и д. 
– съответно на 15, 15, 16, 
17 години, които са дейст-
вали като съучастници“, 
съобщи вчера на сайта си 
софийската районна про-
куратура.
 Предвид високата об-
ществена опасност на де-
янието и извършителите, 
прокурорът е постановил 
задържане на четиримата 
обвиняеми за срок до 72 
часа, след изтичането на 
които ще бъде изготвено 

и внесено искане до срс 
за вземане спрямо тях на 
мярка за неотклонение 
„задържане под стража“.
 Вчера главният проку-
рор иван Гешев се срещна 
с родителите и момчето, 
станало обект на крими-
нално престъпление в 
столичния градски транс-
порт. По покана на Гешев 
в срещата участва и въ-
трешният министър Мла-
ден Маринов, съобщават 
от прокуратурата.
 Главният прокурор и 
министърът запознаха се-
мейството с предприетите 
от органите на прокурату-
рата и МВр действия по 
установяване на извърши-
телите на престъпното де-
яние.

 

Съáлечеíîòî деòе е îò Севлиевî

СИмоНА ХрИСтоВА, 
11 „Д", ПГт "П. СЕмоВ"

 
 на  19 и 20 февруа-
ри  в Професионална гим-
назия по туризъм „Пенчо 
семов” се проведе еже-
годното състезание по 
професии в категориите 
„най-добър млад барман”, 
„най-добър млад серви-
тьор” и „най-добър млад 
готвач”.
 Професионално жури с 
представители на фирми- 
партньори на гимназията 
и учители по професио-
нална подготовка оцени 
уменията на учениците, съ-
блюдавайки спазването на 
европейските стандарти  в 
барманството, сервиране-

то и кулинарията.
 В състезанието участ-
ваха: Владислав Лалев 
от 10 „в” клас, стилияна 
Цанева и Виктория Куца-
рова от 11 „б” клас,  Емо 
Петров, стефан  сотиров,  
Кристиян Георгиев и ан- 
Мари Маринова от 11 „в” 
клас, биляна Крумова и 
асенния рангелова от 11 
„г” клас, ивелин бонев, 
Петър Петров и Лозан то-
доров от 12 „б” клас, ивай-
ло иванов и Герман Пеев 
от 12 „г” клас.
 барманите приготви-
ха „Фенси коктейл” в две 
дози, след което направи-
ха бързо миксиране в две 
дози на коктейла „дайки-
ри”.                   стр. 2

 на 3 март прочутото „златно 
евангелие“ ще бъде представено в 
музей „Етър“, заедно със сабята на 
легендарния български войвода сте-
фан Караджа. 
 „златното евангелие”, което се 
съхранява в исторически музей - 
омуртаг, е толкова ценно, че е 
поставено под полицейски надзор 
и може да се види само с предвари-
телна заявка. Преди това се намира 
в църквата „св. димитър“. 

 Евангелието е отпечатано през 
1862 г. в патриаршеската типография 
в Москва. Кориците са направени с 
изключително майсторство. образи-
те първо са щамповани фабрично, а 
след това всяко едно изображение 
ръчно е обработено допълнително. 
страниците на евангелието са близо 
400, а теглото му е почти 8 килогра-
ма, заради масивния меден обков, 
който външно е позлатен. 

продължава на стр. 2

Пîказваò "Злаòíîòî еваíãелие" 
îò Омурòаã в музей "Еòър" íа 
Нациîíалíия празíик 3 марò

„Бîíáîí îò пилешкî филе” дîíеñе íаãрада íа Ивелиí Бîíев

Авòîмаò „Блазер” - íай-ãîлямаòа 
печалáа íа Вечериíка `2020  4

Авòîмаò 

Печелившияò е младияò 
Сòаíиñлав Спаñîв

Свеòîñлав Казакîв: 
В плаíиíаòа ñе хîди 
ñамî и едиíñòвеíî 
ñ уважеíие и 
ñмиреíие          8
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• аВарии - 066/816-130
• инфорМационЕн офис - 066/816-113
• инфорМационЕн офис  
 инкасо - 066/816-117

„Вик” ооД - габроВо
бул. „Трети март” № 6
www.vik-gabrovo.com

уТочнЕниЕ
отлАГА сЕ срЕщАтА с мая маноло-

ва и екипа й, за която ГД „Днес“ покани 
гражданите на 27 февруари 2020 г. (чет-
въртък).

 Датата на новата среща ще  бъде уточ-
нена допълнително.

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен обслужващ център 
габрово и г. оряховица 

увЕДомявА своИтЕ клИЕнтИ, чЕ:

  в периода 04.03.2020 - 06.03.2020 г. от 
09:00 до 16:00 ч. поради извършване на неот-
ложни ремонтни дейности на съоръженията за 
доставка на електроенергия ще бъде прекъс-
нато електрозахранването в района на град 
Габрово, с. борики - горната част.

 на 02.03.2020 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности 
на съоръженията за доставка на електроенер-
гия ще бъде прекъснато електрозахранването 
в района на град Габрово, с. борики - горната 
част.   
	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	
Оряховица	 се	 извинява	 на	 своите	 клиенти	 за	
възникналото	неудобство	и	се	надява	на	разби-
ране.	
 Допълнителна	информация	можете	да	получи-
те	на	тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен обслужващ цен-
тър габрово и г. оряховица 

увЕДомявА своИтЕ клИЕнтИ, чЕ:

  на 26.02.2020 г. от 09:00 до 12:00 ч. пора-
ди извършване на оперативни превключвания 
на съоръженията за доставка на електроенер-
гия са възможни смущения на електрозахран-
ването в района на Габрово, булевард „столе-
тов“ от № 194 – 236 и от № 229 – 295, булевард 
„дерожински“ от № 10 -100 и от № 1 – 91.  
	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	
Оряховица	 се	 извинява	 на	 своите	 клиенти	 за	
възникналото	неудобство	и	се	надява	на	разби-
ране.	
 Допълнителна	информация	можете	да	получи-
те	на	тел.	0700	1	61	61.

СВЕтозАр ГАтЕВ
 
 Второ и четвърто мяс-
то заеха двете формации 
на дЮФК „Янтра 2013“, 
които участваха в прия-
телски футболен турнир в 
северна Македония. над-
преварата се проведе в 
град струмица с участи-
ето на едни от водещите 
македонски и български 
отбори. според регламен-
та, срещите бяха от едно 
полувреме с времетраене 
от 25 минути, в които отбо-
рите имаха право на един 
тайм аут.
 По-малките състезател-
ки на клуба, родени 2006-
2008 година, играха финал. 
В предварителната група 
възпитаничките на тре-
ньора радомир николов 
бяха заедно с отборите на 
„севлиево лейдис“ и „топ 
гол“ (битоля). В двубоя със 
севлиевки нашите моми-
чета се наложиха с 2:0. 
Габриела Генчева откри от 
пряк свободен удар в 7-та 
минута, а в 18-та алексан-
дра Маринова, също от 
наказателен удар, удвои. 
Последва нулево равен-
ство с „топ гол“. тимът от 
битоля обаче победи с 4:1 
„севлиево лейдис“ и това 
отреди на „Янтра 2013“ 
второто място в групата. 
на полуфинала габровски-
ят отбор срещна „тиве-
рия“ (струмица) и изигра 
чудесен мач. александра 
Маринова откри във вто-
рата минута, Кристиана 
андреева покачи на 2:0 в 
12-та и отново Маринова 
направи резултата класи-
чески. Минута преди края 

„тиверия“ върна един гол 
за финалното 3:1. 
 В битката за златото 
„Янтра 2013“ отново срещ-
на „топ гол“. Момичетата 
от битоля поведоха още 
в първата минута, Габри-
ела Генчева изравни, а 
Преслава Василева изве-
де габровския тим напред 
в 11-та. този резултат се 
запази почти до края. две 
бързи попадения на „топ 
гол“ обаче отнеха шампи-
онския трофей на „Янтра 
2013“ и срещата завърши 
при резултат 2:3.  
 „Явно прекалено рано 
се виждахме шампиони 
и това ни изигра лоша 
шега.  Попадението за 
2:3 падна 30 секунди пре-
ди края на срещата, но за 

съжаление, това го има 
във футбола“, коментира 
след мача треньорът на 
момичетата радомир ни-
колов.
 Към трофея  за второ-
то място „Янтра 2013“ при-
бави и една индивидуална 
награда. Получи я радос-
лава Георгиева, опреде-
лена за най-добър вратар 
с едва четири допуснати 
попадения.
 другата формация на 
клуба, родени 2003 – 2005 
година, изигра пет мача.  
В предварителната група 
„Янтра 2013“ спори с отбо-
рите на „севлиево лейдис“, 
шампиона на северна Ма-
кедония за тази възраст 
„драгон 2014“ (скопие) и 
„тиверия“ (струмица). 

 двубоят със севлиев-
ки завърши при резултат 
2:2. Габровските момиче-
та влязоха късно в мача,  
проспаха първите 10-ми-
нути и получиха два гола. 
Впоследствие играта на 
отбора се стабилизира и 
чрез Преслава иванова 
и Йоана борисова тимът 
успя да изравни. Липсата 
на късмет пред гола обаче 
попречи на отбора да на-
прави пълен обрат и да се 
поздрави с крайния успех. 
 Във втората среща, 
в един спиращ дъха дву-
бой, „Янтра 2013“ надигра 
състава на „драгон 2014“. 
Преслава иванова опол-
зотвори извеждащ пас на 
Йоана борисова и откри 
още във втората минута, 

но тимът от скопие с три 
бързи попадения напра-
ви резултата 1:3. радомир 
николов взе навреме-
нен тайм аут и след него 
„Янтра 2013“ обърна мача. 
Йоана борисова намали 
на 2:3 в 10-та минута, а 
секунди по-късно Прес-
лава иванова възстанови 
равенството. „драконите“ 
отново излязоха напред 
с 3:4 в 19-та минута, но 
Преслава иванова имаше 
още козове в ръкава и с 
две попадения в 20-та и 
23-та минута донесе побе-
дата на габровския отбор 
– 5:4. 
 В двубоя срещу „тиве-
рия“ „Янтра 2013“ отстъпи 
с 1:3. домакините показа-
ха по-добра игра и заслу-
жено спечелиха. Габров-
ският състав се нуждаеше 
от загуба с по-малко от 
два гола за второто място 
в групата и успя да по-
стигне целта си с почетно 
попадение на Преслава 
иванова. 
 на полуфинала „Янтра 
2013“ срещна победителя 
в другата предварителна 
група - нса (софия), и 
изигра добър мач срещу 
представителя на една 
от най-добрите български 
школи в женския футбол. 
редовното време на дву-
боя завърши при равен-
ство - 1:1. Габриела Ген-
чева откри в началото на 
срещата и 3 минути преди 
нейния край габровки се 
виждаха на финала. от-
борът на нса обаче успя 
да изравни и да изпрати 
мача в рулетката на дуз-
пите. При тях столичанки 

имаха повече късмет и се 
наложиха с 0:1, въпреки 
добрите изяви на вратар-
ката Цветелина Владими-
рова, която отрази два от 
ударите. 
 В двубоя за трето мяс-
то психологическият ефект 
от загубата на полуфинала 
повлия. с изчерпан физи-
чески ресурс и намалена 
мотивация, „Янтра 2013“ 
отстъпи с 1:2 на „деспи-
на“ (Прилеп). Голът отново 
беше дело на Преслава 
иванова, която спечели и 
отличието за топ реализа-
тор на турнира с 8 точни 
попадения. 
 „не съм сигурен дали 
мога да опиша емоциите 
и чувствата, които бушу-
ват в мен все още. беше 
невероятен турнир. През 
последните четири години, 
откакто сме с повечето 
момичета, не бях изпитвал 
толкова много емоции в 
рамките на няколко дни. 
децата играха страхотно, 
дадоха всичко от себе си 
и резултатите са факт. бя-
хме на няколко минути от 
победа над нса и само 
на 2 минути от първото 
място. за втора поредна 
година оставихме следа 
в северна Македония и 
добрите ни отношения и 
взаимно уважение с от-
бора „тиверия“ (струмица) 
се затвърждават все по-
вече и повече. от име-
то на всички деца искам 
да изкажа огромни бла-
годарности към родите-
лите, които пропътуваха 
разстоянието от над 900 
км, за да ни подкрепят. 
без тях нямаше да постиг-

нем това. също така ог-
ромни благодарности към 
нашите големи приятели 
и партньори - фабрика за 
подправки „рубо“ и транс-
портна компания ILVA. за 
втора поредна година те 
ни оказват безрезервна 
подкрепа, за което сме им 
безкрайно признателни“, 
коментира след турнира 
треньорът на момичетата 
радомир николов.  
 В струмица две прия-
телски срещи изиграха и 
най-малките момичета на 
клуба - родени 2008-2010 
година. двубоят с „тиве-
рия“ завърши при резултат 
3:3. домакините поведоха 
с 0:3, а „Янтра 2013“ из-
равни с два гола на Мелек 
сеид и един на Кристи-
яна андреева. В другата 
среща малките габровски 
футболистки се наложиха 
с категоричното 4:0 над 
„Кул“ (скопие). В този мач 
Кристияна андреева отбе-
ляза две попадения, а по 
веднъж се разписаха Вик-
тория иванова и Катрин 
Колева.  
 Групата на дЮФК 
„Янтра 2013“ в северна 
Македония: Виктория Ви-
лиянова, ивелина ранге-
лова, Цветелина Владими-
рова, Преслава иванова, 
Йоана борисова, благо-
веста ненова, Екатерина 
Карловска, радослава Ге-
оргиева, Миглена Георгие-
ва, александра Маринова, 
Габриела Генчева, Пресла-
ва Василева, Гергана Ху-
банова, Камелия таукова, 
Катрин Колева, Кристиана 
андреева, Мелек сеид и 
Виктория иванова.

Девîйкиòе íа ДЮФК „Яíòра 2013”ñ вòîрî и чеòвърòî мяñòî в Северíа Македîíия

СВЕтозАр ГАтЕВ

 Поредният за сезона 
футболен турнир за де-
войки до 13 години ще 
се проведе тази събота в 
спортна зала „орловец“. В 
надпреварата ще участват 
пет отбора, един от които 
е този на оФК „Янтра 
2019“ (Габрово), воден от 
детелин станчев. остана-
лите четири тима, които 
ще демонстрират уменията 
си в зала „орловец“, са 
„светкавица“ (с. Градежни-
ца), „Гунди” (Плевен), „се-
влиево лейдис“ и „чавдар“  
(троян). 
 Петте отбора ще изи-
граят по един мач помеж-
ду си. срещите ще бъдат с 
времетраене от 30 минути 
(2х15 мин.). Първата ще 
започне в 9.30 часа и про-
тивопоставя отборите на 
„Янтра 2019“ и „севлиево 
лейдис“. 
 Габровският тим ще се 
представи в състав: Цвете-
лина станчева, Викториа 
Костадинова, Виктория 

Ковачева, Кристина сто-
янова, Камелия иванова, 
раниа Газневи, андреа Па-
мукова, Габриела димова, 
Моника атанасова, ивета 
Кирова.
 При проведените тур-
нири през есента възпита-
ничките на детелин стан-
чев записаха три четвърти 
места. сега отборът е ам-
бициран да гони победи, 
за да си осигури място в 
заключителния за година-
та фестивал, който събира 
най-добрите отбори в тази 
възраст. 
 „тренираме ежедневно, 
момичетата работят усиле-
но и искат да се предста-
вят на ниво като домаки-
ни. Пожелавам им успех, 
дано зарадват родителите 
си с добри изяви в събо-
та“, каза преди турнира 
наставникът на децата де-
телин станчев.
 В края на миналата 
седмица той беше пока-
нен от ФК „севлиево лей-
дис“ да пътува с отбора 
за международен турнир 

за девойки в град стру-
мица, северна Македо-
ния. с тима от севлиево 
в турнира участва и една 
от състезателките на оФК 
„Янтра 2019“ - Цветелина 
станчева. 
 „останах приятно из-
ненадан от развитието на 
девическия футбол в този 
град. имам уверението на 
организаторите, че в след-
ващото издание на турни-
ра нашият отбор също ще 
получи покана за участие“, 
сподели станчев.

Фуòáîлеí òурíир за девîйки дî 13 
ãîдиíи òази ñъáîòа в „Орлîвец” 

Пîказваò "Злаòíîòî еваíãелие" 
îò Омурòаã в музей "Еòър" íа 
Нациîíалíия празíик 3 марò

продължава от стр. 1
 четвероевангелието е 
подарък на жителите на 
опожарения през руско-
турската война омуртаг – 
тогава осман пазар, от 
николай Владимирович 
благово, интендант на 11 
пехотна руска дивизия.
 През зимата на 1878 г. 
руската войска навлиза в 
омуртаг и го заварва опо-
жарен от турците. директо-
рът на историческия музей 
в града Мирослав тошев 
разказва, че освен т. нар. 
„златно евангелие“, русите 
даряват позлатен църковен 
кръст, дарохранителница, 
паникадило и други при-
надлежности, които позво-
ляват да се проведе служ-
ба и на открито. 

 из „сборникъ матерiа-
ловъ по русско-турецкой 
войнѣ 1877-1878 г. на бал-
канскомъ полуостровѣ“
 „По замръзналото шосе, в 
студ и кал, до шия във вода, 
точно в осем часа вечерта с 
музика и песни влязоха нашите 
части в Осман пазар. Напра-
во идващи от път, замръзна-
ли, изгладнелите войници се 
хвърлиха да гасят горящия от 
всички страни град. Българи-
те ги посрещнаха най-радушно, 
изнасяха на улиците кутии с 
тютюн, ведра с вино и планини 
от хляб и любезно ги предлага-
ха на войските. Всеки от тях 
на почивки предлагаше своя 
дом за квартируване, своите 
услуги. Радостта на българско-
то население беше неподправе-
на.“ 

„Бîíáîí îò пилешкî филе” 
дîíеñе íаãрада íа Ивелиí

продължава от стр. 1
нашите млади готвачи 
проявиха креативност и 
творчество и се предста-
виха с основно ястие от 
пилешко филе с триком-
понентна гарнитура и сос. 
сервитьорите демонстри-
раха английско сервиране 
на салатите и основни-
те ястия, което особено 
впечатли гостите. интерес 
предизвика и декантира-
нето и презентирането на 
вина. 
 Всички участници по-
казаха завидни знания, 
умения и истински профе-

сионализъм.
 В отделните категории 
победителите са: „най-до-
бър млад барман” - биляна 
Крумова, „най добър млад 
сервитьор” - стилияна Ца-
нева, „най-добър млад гот-
вач” - ивелин бонев с яс-
тието „бонбон от пилешко 
филе”. 
 те ще представят гим-
назията на регионалното 
състезание в русе през 
следващия месец. Поже-
лаваме им успех и сме 
убедени, че достойно ще 
защитят професионалното 
обучение в училище. 
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ВЕлА лАзАроВА

 Публичното обсъждане 
за поемане на общински 
дълг за финансиране на 
разходите за реализация 
и изпълнение на проект 
за преустройство и разви-
тие на сувенирен магазин 
в Музей „дом на хумо-
ра и сатирата” се състоя 
в понеделник при голям 
интерес. В него се вклю-
чиха заместник-кметовете 
нела рачевиц, Мария Йо-
зова и Минка новакова 
от община Габрово, еки-
път в МдХс, разработил 
проекта, колеги от сродни 
институции, представители 
на бизнеса.
 Целта на проекта об-
хваща комплекс от инвес-
тиционни и маркетингови 
дейности, насочени към 
изграждане и развитие на 
нов сувенирен магазин в 
МдХс.
 Проектът с презента-
ция бе представен от ди-
ректора Маргарита доров-
ска и дизайнера Мартина 
денева.
 „надяваме се преу-
стройството на търговска-
та част да влезе в дейст-
вие. това е свързано с 
поемане на общински дълг. 
това означава Музеят на 
дома на хумора и сати-
рата да тегли кредит, кой-
то е обезпечен от нашите 
приходи. Проектът стъпва 
на анализ на приходите 
и разходите в последните 
пет години с прогноза за 
изплащане на кредита в 
следващите десет години. 
Когато говорим за това, 
не трябва да забравяме, 
че търговска част има още 
в първия архитектурен 
проект на дХс отпреди 

повече от 45 години. тога-
ва тя е предвидена като 
обособено място. тъй като 
строителството на дХс 
става на етапи, щандът, 
който познаваме, е като 
една временна мярка, коя-
то се оказва много устой-
чива във времето.
 През последните годи-
ни работим за разнообра-
зяване на артикулите в ма-
газина. дХс се регистрира 
по ддс, тъй като минахме 
прага от 50 хиляди лева. 
направихме нововъведе-
ния - автоматична система 
за отчитане на продажби, 
на баркодове на стоките. 
добавихме още половин 
щатна бройка касиер, кой-
то да обезпечи работата 
на магазина през цяло-
то време. дойде време 
да мислим за по-голяма 
площ, защото съществу-
ващата не предполага да 
посрещнем потребностите 
на съвременния турист. 
 решихме да се огледа-
ме за добри практики. В 
световната практика му-
зейните магазини могат да 
формират до 25 процента 
от приходите на един му-
зей.
 Предстои преустрой-
ство за нуждите на новия 
магазин още с влизане 
в музея. зала „Габровски 
шеги” ще бъде преместена  
на втория етаж до зала 
на жирафите. историята 
на габровския хумор няма 
да изчезне, просто ще се 
премести на ново място. 
Етнографският момент ще 
присъства отново. иска ми 
се той не само да разказ-
ва габровските шеги, но 
да се даде по-плътна пред-
става за хумора и шегата 
като начин на живот на 

някогашните габровци - за 
зевзеците, маските, бало-
вете и пр.
 особено хуморът, кой-
то е нужен сега на бълга-
рина. 
 следват изключително 
големите промени в рам-
ките на една година. Всяка 
от частите на проекта из-
исква своя финансов ре-
сурс. затова пристъпваме 
„хапка по хапка”. 
 залата на огледалата е 
отделен проект. тя не вли-
за във финансирането на 
този, но ще я има, защото 
е търсена от посетителите. 
автор на тази зала ще е 
младата габровска худож-
ничка невена Екимова, 
която работи по детската 
изложба „Град градина”. 
„огледалата” ще си споде-
лят място заедно с новия 
магазин.
 Посетителите първо ще 

се усмихват, оглеждат и 
като им дойде мерака да 
развържат кесията, ще ги 
очаква с „добре дошли” 
сувенирният магазин.
 Предвижда се работа-
та по изпълнение на про-
екта да започне през ме-
сец април. Живот и здра-
ве, през юни да можем да 
отворим магазина. Ще се 
стремим да хванем семей-
ния туризъм през летните 
месеци.
 тази година е момен-
тът да правим трайните 
подобрения - огледална 
зала, сувенирен магазин, 
зала „Габровски шеги”, 
с готовност догодина за 
Международното биенале 
на хумора и сатирата в из-
куствата”, каза Маргарита 

доровска.
 основателен интерес 
предизвика визуалната 
презентация на бъдещия 
сувенирен магазин, офор-
мен от Мартина денева 
- изложбен дизайнер, коя-
то отново се е завърнала 
в дома на хумора и са-
тирата. Млад специалист 
с магистърска степен от 
Политехнико - Милано, тя 
изпълнява и управлява го-
леми интериорни обекти в 
софия и работи по новата 
експозиция на историче-
ския музей в Попово.
 тя сподели, че е имало 
проучване с анализиране  
развитието на тази част 
от дейността на музея за 
определяне целите и прос-
транството. Подчертан 
бе чуждестранният опит 
в уреждането на музейни 
сувенирни магазини - два 

в Лондон, един в ню Йорк 
и четвърти добър пример е 
„Музейко” в софия. стана 
въпрос и за типологията 
на артикулите - 179 през 
2016 г., сега са повече от 
500. Проучване показва, 
че през миналата година 
всеки четвърти посетител 
е закупил сувенир.
 обърнато бе внимание 
на настоящите проблеми 
при щанда за сувенири: 
старо обзавеждане, малка 
търговска площ от 15 кв. 
м, затруднено посрещане 
и обслужване на групите 
посетители. 
 По новия проект тър-
говската площ е 80 кв. м. 
разходите по изпълнение 
на проекта са на обща 
стойност 80 хиляди лева 

без ддс със срок на усво-
яване девет месеца.
 инвестицията в нова, 

просторна и модерна ви-
зия с атрактивни витри-
ни и зони за предлагане 
на артикулите ще повиши 
чувствително продажбите. 
Ще бъдат подобрени ка-
чеството и бързината на 
обслужване. Ще се обо-
собят зони за атрактивно 
предлагане на тематични 
и промоционални стоки. 
асортиментът ще бъде 
разширен както чрез по-
крупни доставчици, с кои-
то ще се договорят по-до-
бри цени, отстъпки и раз-
ходи по доставка, така и 
чрез дизайнери, занаятчии 
и художници, които пред-
лагат уникални изделия в 
по-висок ценови клас.
 рекламната кампания, 
която ще съпътства про-
екта, ще има за цел да 

популяризира музея, в 
частност магазина, пред  
габровци и гостите на гра-
да, като го направи още 
по-разпознаваемо място, 
което предлага и съвре-
менни сувенири, вдъхнове-
ни от габровския хумор. 
 изграждането и разви-
тието на съвременния ма-
газин не само ще увеличи 
приходите, но и ще обнови 
и подобри имиджа на Му-
зей „дом на хумора и са-
тирата” и на град Габрово.
 В разискванията бяха 
изкази мнения и препо-
ръки относно важността 
на проекта в отделните 
аспекти на дейност, които 
допринасят музеят да е  
различим в своята уникал-
ност, отворен към посети-
телите.

Изãраждаíеòî и развиòиеòî íа ñъвремеíеí музееí маãазиí ще 
пîдîáри имиджа íа Музей „Дîм íа хумîра и ñаòираòа” и íа  Гаáрîвî

 от 11 до 19 февруари 
ученици от петте паралел-
ки XII клас на национална 
априловска гимназия про-

ведоха уроци в национал-
ния музей на образова-
нието на тема „Просвета и 
култура през Възраждане-

то“. 
 съвместната работа на 
музея и гимназията е част 
от дейностите на национа-

лен център „Музейно учи-
лище” към нМо.
 Учениците имаха въз-
можност да се докоснат 
до движими културни цен-
ности, съхранявани в му-
зея. 
 В музейните възста-
новки се запознаха с 
методите на килийното и 
светско образование. 
 освен богатството на 
фонда и постоянната екс-
позиция, в музейно-педа-
гогическите урочни форми  
бяха включени изложбите 
„Учебниците на габров-
ското училище - основа  
на новобългарското обра-
зование“ и „българското 
училище - образование и 
възпитание чрез правила“, 
както и късометражния 
филм, посветен на Кул-
турата през периода на 
Възраждането.
 Уроците в музея „из-
важдат“ учениците от оби-

чайната среда, поставят 
ги в ново културно-истори-
ческо пространство, кое-
то им създава интерес, 
мотивира ги да участват 
активно в образователния 
процес. 
 дванадесетокласници-
те се запознават с арте-
факти и събития от българ-
ската история, които не са 
включени в задължител-
ното учебно съдържание. 
това провокира учениците 
да задават въпроси, да 
изказват мнения, да се 
оформя дискусия, да се 
изгражда критично истори-
ческо мислене. 
 според музейните спе-
циалисти и педагозите ак-
тивността на учениците, 
тяхното желание и вдъх-
новение показват необхо-
димостта от уроци в нова 
образователна среда, ка-
квито са местата с култур-
но-историческа памет.  

НМО и НАГ разширяваò ñъòрудíичеñòвîòî 
в музейíî-педаãîãичеñкаòа пракòика

СтЕфкА БурмоВА
 
 на 11 март народно 
читалище „будителите 
2017“ ще връчи наградата 
на победителя в събитие 
на годината в областта на 
културата - Габрово, 2019.
 на 29 февруари при-
ключва вторият етап от 
конкурса - гласуването. 
 то може да бъде на-
правено по електронен 
път чрез страниците на 
народно читалище „буди-
телите 2017“ - Габрово или 
Клуба на будителите във 
Фейсбук, както и на e-mail: 
buditelite@mail.bg. 
 Гласуването може да 
се осъществи и чрез една 
от кутиите, поставени в 
културните институти на 
Габрово, сред които реги-
онална библиотека „апри-
лов - Палаузов“, драмати-
чен театър „рачо стоянов“, 

Художествена галерия 
„Христо Цокев“, книжарни-
ца „том Първи“.
 Успоредно с това за-
почва и работата на де-
ветчленното жури от 
професионалисти, което 
оценява качествата на 
номинираните събития по 
предварително обявените 
критерии. 
 след като бъдат обоб-
щени резултатите от вота 
на публиката и журито, ще 
бъде определено събитие-
то на 2019 година.
 за тазгодишния кон-
курс са номинирани 16 съ-
бития.
 наградата за съби-
тието на годината има и 
своето парично израже-
ние, което е от 500 лева. 
затова е важно тя да оти-
де при творците, които 
най-много развълнуваха 
габровската публика. 

На 11 марò връчваò íаãрадаòа 
„Съáиòие íа ãîдиíаòа в îáлаñòòа 
íа кулòураòа – Гаáрîвî 2019" 
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мАрИАНА мАНДИЧЕВА

този привлекателен 
подарък бе направен от 
„блазер Груп“ по повод, 
че фирмата е вече 28 
години в Габрово, като 
наскоро тя от „Габинвест“ 
се преименува в „блазер 
Груп Габрово“ - обясни уп-
равителят й томас Фройн-
дорфер. „искам лично да 
стисна ръката на този, 
който спечели ловния ав-
томат“ - каза той по вре-
ме на вечеринката на 21 
февруари, петък. 

точно в 23.30 часа 
Венци Маринов, пред-
седателят на габровско-
то сдружение и томас 
Фройндорфер изтеглиха 
щастливия номер 227. 
Ловния автомат „блазер“ 

спечели младият ста-
нислав спасов, ловец в 
дружинка Козирог, първе-
нец за изминалия сезон 
с 11 отстреляни диви сви-
не. „бях сигурен, че ще 
спечеля голямата награда. 
Късмет. очаквах я. имах 
пресантиман. Винаги съм 
мечтал да имам пушка 
„блазер“. станислав ста-
ва ловец през 2006 годи-
на. той наследява в лова 
баща си николай спасов 
от същата дружинка, и 
двамата си дядовци. 

от най-нови времена 
това бе 30-та по ред ве-
черинка на габровските 
ловци и риболовци, която 
и този път взриви ресто-
рант „балкан“. Както ви-
наги, веселбата беше мно-
гоцветна и безгранична. 
излъчваше онази концен-
трирана енергия, която се 
усеща сутрин преди лов, 
защото е примес от емо-
ционални планове и очак-
вания за слуки в ловното 
поле. това е при мъжете. 
а жените, те бяха посто-

янните, неуморими хоро-
водки, дълго извиваха в 
различни нашенски ритми 
между масите и само тук-
там някой ловджия реши 
да напусне масата и се 
хване между тях. докато 
при блуса мъжете гушкаха 
половинките си и показ-
ваха, че ги обичат колкото 
лова. 

за празника, по лов-
джийски тертип, повечето 
пристигаха и с нещо в 
чантите. Вечеринката от-
край време е място да се 
опитат мезета и питиета 
собствено производство. 

Водещата светлана 
Кацарска не остави на 
мира препълнената зала 
с над 300 души. Ловците 
участваха в разни игри, в 
които имаше състезател-

ност по бързина, съобра-
зителност и умения, като 
например да пренесат 
пълни менци с вода на 
кобилица, стъпвайки по 
тясна летва. Което публи-
ката посрещна с най-мно-
го овации. тримата мъже 
се справиха блестящо и 
така показаха, че дори и 
на маса, габровският ло-
вец не губи кондиция.

Впрочем, освен ла-
комствата за вечерта, 
сред тях някъде всеки 
беше подредил билетите 
за томболата в очаква-
не да бъде изтеглена го-
лямата награда „блазер“. 
аз също, но късметът ми 
донесе само шапка „бла-
зер“. и този път късме-
тът можеше да донесе 
привлекателни ловджий-
ски и риболовни посо-
бия на различни водещи 
марки. но сега няколко 
души спечелиха габровска 
марка ножове на майсто-
ра ножар и ловец андрей 
стоянов. 

сред гостите бяха 

шефове и представители 
на всички партньорски 
на ловното сдружение в 
Габрово регионални ин-
ституции. инж. Васил Ва-
силев, председателят на 
Управителния съвет на 
нЛрс – сЛрб бе тук, как-
то и управителят на „бла-
зер Груп Габрово“ томас 
Фройндорфер. тук обаче 
има новина. и тя е, че 
стрелбището в ловна база 
„Гергини“ скоро ще стане 
фирмено стрелбище „бла-
зер“. тук ще се изпробват 
новите гладкоцевни пушки 
„блазер“, като ще остане 
да се ползва и за нужди-
те на сдружението.

„Хубавото е, че сте 
всички тук, заедно със 
своите фамилии и че този 
празник става общ за 

всички“ – поздрави томас 
Фройндорфер. той явно 
бе видял, че в залата ня-
колко млади семейства 
бяха дошли не само с 
малчуганите си, но и с 
техните баби и дядовци. 
децата, предимно момче-
та, от съвсем малки вдиш-
ват ловджийския въздух 
на вечеринките.  

През цялата вечер 
диджеят дани Врани в 
изобилие въртеше ловни-
те сигнали, които неот-
давна габровското лов-
но сдружение издаде на 
диск, а председателят му 
продължава да подхран-
ва надеждите, че тук, в 
балкана, първи в страна-
та ловците да откриват и 
закриват лова с подходящ 
ловен сигнал на живо. Ва-
жното бе, че Венци Мари-
нов седмица преди сирни 
заговезни поиска прошка 
от членовете на сдруже-
нието. „ако вие с нещо 
сте прегрешили, ние ви 
прощаваме“ – сведе глава 
пред присъстващите той. 

В краткото си изказване 
той подчерта, че сЛрд 
„чардафон“ е преизпълни-
ло плана за отстрела на 
дива свиня и тук отправи 
закачка към главния екс-
перт „Лов“ в регионал-
ната дирекция по горите 
във Велико търново инж. 
светла зарева. После тя, 
също с усмивка, вкара 
нещата в ред. 

В приветствието на 
инж. Васил Василев сил-
но впечатление направи 
изводът, че 2019 година 
е първата година, която 
изпращаме без инцидент, 
завършил със смърт по 
време на лов. той пожела 
и следващата година да е 
такава. По-нататък похва-
ли Габрово, че то е едно 
от местата, където вече-
ринките се правят най-до-
бре. „защото го правите 
със сърце, което е типич-
но за ловците. резулта-
тите показват, че планът 
беше преизпълнен. но да 
си дадем ясна сметка, 
че ни чака много работа 
през следващата година. 
защото дивите свине ве-
роятно ще понамалеят, но 
ние да не забравяме, че 
имаме и други видове ди-
веч. те бяха позабравени 
заради груповия лов на 
дива свиня, но сега мо-
жем да си припомним за 
тях, ако искаме да лову-
ваме на нещо през след-
ващите години.“

Ловно-рибарско сдру-
жение „чардафон” награ-
ди доайените сред своите 
членове, на които Венци 
Маринов връчи плакети 
на сдружението. Първият 
бе за 90-годишния иван 
Колев трифонов от Лрд - 
Жълтеш, който 72 пъти е 
заверявал ловния си би-
лет. По професия военен 
фелдшер и зъботехник, 
той продължава да лову-
ва. Когато бил 7-годишен, 
баща му го завел на лов 
за първи път.  а кога-
то навършил 18 г., двама 
души му станали гаран-
ти и го приели за ловец 
с юношески билет. след 
казармата нямал пропус-
нат лов. „Вече 75 години 
членувам в нЛрс-сЛрб“ 
– каза той. след него пла-
кети бяха обявени и за 
талисмана на дружинка 
Кметовци - 89-годишният  
Пенчо Пенчев, който 70 
пъти е заверявал ловния 
си билет, и иван райков 
дечев - доайенът на Лрд - 
драгановци.

Малко преди да полу-
чи плакета си, 85-годишни-
ят Кольо ненчев иванов 
- Малешков от дружинка 
Поповци заръча на пред-
седателя на националната 
организация инж. Васил 

Василев: „трябва да се уп-
равлява със здрава ръка! 
сутринта ловците да се 
поздравяват, а не да се 
псуват!“ Кольо ненчев до-
сега е заверил 60 ловни 
билета, но с тези на баща 
му стават 104. „Ловът е 
душата на един мъж. Вече 
не мога да ходя, но сутрин 
излизам и слушам къде 
гърмят и като ги чуя, ми 
се пълни душата, защо-

то ловът ми е в сърцето“ 
– каза той. „откакто не 
идва на лов, бачо Кольо 
много ни липсва, защото 
с него винаги е имало 
лакърдии и много истории 
от стария лов на поколе-

нието на нашите бащи. 
докато днес сме малко 
по-прагматични, гледаме 
да свършим всичко бързо, 
в т. ч. и лова. току бачо 
Кольо рече: „чакай да ти 
кажа…” - и разказва някоя 
стара ловджийска случка“ 
– вметна Венци Маринов, 
също от дружинка Попов-
ци. „Едно време тръгвах 
от Габрово с колелото и 
осъмвах на Влайчевското 

езеро да бия зайци. най-
големият глиган, който 
съм отстрелял, имаше зъб 
23 см. навремето било 
по-млад или по-стар, ни-
кой не си позволяваше да 
се скара на другия. сега 

по-младите ловци си го 
позволяват. но това не е 
хубаво. те са млади и не 
всичко знаят. затова е до-
бре за тях да се вслушват. 
иначе ловът е удоволст-
вие“ – каза Кольо ненчев.

за поредна година 
„Хищничар номер 1” стана 
ловецът от дружинка Вра-
ниловци димитър рачев, 
отстрелял 110 хищници 
през 2019 година. за ця-
лостен принос в дейност-

та на дружинка Гъбене бе 
награден Евгени денчев 
димитров. 

нелина и Магда гос-
туваха на вечеринката и 
веселиха с песните си.

Снимките предостави 
СЛРД „Чардафон” - Габрово.

Авòîмаò „Блазер” - íай-ãîлямаòа печалáа íа Вечериíка`2020
Стрелбището в ловна база „Гергини“ скоро ще стане фирмено стрелбище „Блазер“
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ В ГАБРОВО И СЕЛАТА - ГРАДСКИ ВОДОПРОВОД, АСФАЛТ, ОТ 
1000 ДО 2500 м2 НА РАЗУМНА ЦЕНА; КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 
15000 лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 50000 лв; 2-ст.- до 40000 лв; 1-ст. - до 30000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., Голо бърдо, 69 м2, ет. 4/5, 2 южни стаи, 
трапезария, кухненски бокс 52 000 лв
2-ст., център, 61 м2, ет. 6/6, за ремонт 39 500 лв
2-ст., център, 61 м2, ет. 5/5, за ремонт 39 800 лв
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, 5/6, тухла, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Градище, 66 м2, ет. 3/5, ново строителство, 
обзаведен 71 500 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 69 800 лв
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., Ш. мост, 86 м2, ет. 1/4, обз. 55 000 лв
3-ст., Градище, 95 м2, ет. 4/4, обз. 100 000 лв

3-ст., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 60 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, етаж 3/5, обзаведен, 
газово отопление 75 000 eu
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, след ре-
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Център, 83 м2, възможност за газ 61 900 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Камъка, 40 м2 ЗП, двор 266 м2 33 900 лв
Борики, груб строеж, 352 м2, РЗП, два гаража, 4 
спални, 3 бани, двор 1010 м2 218 000 лв
Шарани, 2 къщи - стара за реставрация и нова, 
211 м2 РЗП, плевня, двор 1918 м2 56 000 лв
Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за 
гости, 6 спални, 6 бани, двор 1230 м2 150 500 лв

Драгомани, 87м2 ЗП,стара,двор 1329м2 36 500 лв
Беленци, 270 м2 РЗП, механа, лятна кухня, два 
гаража, двор 787 м2 102 995 eu
Шиваров мост,118 м2 РЗП, гараж, двор 556 м2  

 31 900 лв
Местност Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, 
автентична                              17 101 еu 
Баевци, 70 м2 ЗП, двор 883 м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, два навеса, плевня, 
4 спални, двор 1400 м2 43 500 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 59 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 31 500 eu
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Лоза, 30 м2  ЗП,  двор 500 м2 16 000 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 39 800 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140 м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 31 500 eu
Ид. център,137 м2 ЗП, отст. пр. строеж, за осно-
вен ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2 11 800 eu
Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв

Иванили, с плочи, стоп. постр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб строеж, 229 м2 РЗП, два гаража 
570 м2   69 950 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 40 000 лв
Борово, 2-ет., РЗП 166 м2, лятна кухня, двор 339 
м2     договаряне
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 280 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 91 500 eu
ПРОДАВА ЕТАЖИ

Плачковци, 88 м2, 1/2 етаж + гараж 45 600 лв
Велчевци, 80 м2, 2/2 етаж 30 900 лв
Баждар, 97 м2, 1-ви/3 етаж, PVC 64 000 лв
КЪЩА ЗА ГОСТИ

Сейковци, 372 м2 РЗП, 2 къщи, стопански по-
стройки, двор 9180 м2 147 000 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Поповци, 507 м2 5 600 лв
Велчевци, 298 м2 8 900 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, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци, 1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок обезщетение
Генчевци, 2771 м2, юг 7 000 eu
Велковци, 1653 м2, до асфалтов път 6 000 eu
БИЗНЕС ИМОТИ

Обходен път за Шипка, 20 дка, 106 м лице, до 
пътен възел Поповци, променено предназначение 
с изтекъл срок, за подновяване       240 000 лв
Производствена сграда, 457 м2 РЗП, собствен 
трафопост, асфалтов път, рампа 274 000 лв
Производствена сграда, 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu

ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164 м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, двустаен, обзаведен, след ремонт 600 лв
Халета от 250 до 480 м2 5 лв/м2

Мол Габрово, тристаен, обзаведен 588 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Административен център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв

�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ 
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 
15733 �СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ 
НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ 
ОТДАВАНЕ НА ИМОТ 
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EДНОСТАЙНИ:
БОКСОНИЕРА В ЦЕНТЪРА ЗАМЕНЯ ЗА ГАРСОНИЕРА
Дядо Дянко, 28м2, монолит, отлична 15 500 лв
Трендафил-1, ет. 5, панел 20 000 лв
Голо бърдо, тухла, 77м2 35 000 лв
Севлиево, 55м2, ет. 1,подходящ за офис 35 000 лв
Ид. център, 47 м2, ново строителство  40 000 лв

ДВУСТАЙНИ:
Център, тухла, ет. 5 (последен) 50 000 лв
Маркотея, ет. 2, тухла, 72м2 35 000 лв
Трендафил-2, панел, уширен, 74м2 45 000 лв
Младост, ет. 4, монолит, 70м2 40 000 лв
Тлъчници, ет. 5, тухла 32 000 лв
Бул. „Априлов“, тухла, ет. 3  45 000 лв
Трявна, ет. 1, 66м2, тухла 25 000 €
Младост, ет. 5, 50 м2, монолит 30 000 лв

ТРИСТАЙНИ:
ул. „Градище“, ет. 1, тухла, 90м2 35 000 €
Колелото, тухла, ет. 6  50 000 лв
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
До ст. „Априлов“, тухла, 74м2, ет. 1 50 000 лв
Борово, тухла, ет. 5, 120м2 35 000 €
Младост, монолит, 83м2, ет. 8 51 000 лв
Трендафил 2, панел, 76 м2, ет. 7  31 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 45 000 €
ИЦ, ново строителство, 123 м2, тухла 65 000 €

КЪЩИ:
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 лв
Музга, ЗП 170м2, 1 дка двор, отлична 45 000 €

Ябълка, двуетажна, 1 дка двор 21 000 лв
Шиваров мост, двуетажна 32 000 лв
Стомонеци, стара къща, 600м2 двор 5 000 лв
Рачевци, 2-ет., ЗП 104м2, 2.5 дка двор 45 000 €
Шиваров мост, ЗП 50м2, двор 265м2 27 000 лв
Сенник, двуетажна, с дюкян, РЗП 130м2 45 000 лв
с. Съботковци, ЗП 80 м2, 2 дка двор 15 000 €
Жълтеш, 2 къщи, РЗП 140м2,830м2 двор 60 000 лв
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв
Музга, двуетажна, масивна РЗП 220м2  35 000 €
„Свищовска“,ет. 2,ЗП 100м2, двор 925м2 25 000 лв
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 6 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
Енев рът, двуетажна, 6 дка двор 12 000 лв
Костадините, ЗП 70м2, 1500м2 двор 14 000 лв
Широк център, двуетажна, с магазин, ЗП 60м2, 
230м2 двор 80 000 лв
Шив. мост, 2-ет., подобрения, РЗП 94м2 65 000 €
Агатово, двуетажна, полумасивна 16 500 лв
Търхово, 2-ет., РЗП 140 м2, 3 дка двор 20 000 лв
Трапесковци, ЗП 70 м2, двор 500 м2 25 000 лв
Банковци, РЗП 74м2, масивна,1.3 дка двор 6 000 €
Яворец, двуетажна, 640 м2 двор 8 500 лв

ДРУГИ:
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
Търговско пом. в Търговска база, 43м2 договаряне
„Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Инд. зона, 1606 м2, 18929 м2 двор 230 000 €
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 6 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, гарсониера, обзаведена 180 лв
Ид. център, тристаен, обзаведен 250 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  60 лв., 80 лв., 100 лв.

НАЕМА ВЕДНАГА:
2-С ТА ЕН, КО ЛЕ ЛО - АВ ТО ГА РА; БОК СО НИ Е РА - ОБ-
ЗА В. ГАР СО НИ Е РА; 2-С ТА ЕН ОБ ЗА В. В Г. БЪР ДО 
- МЛА ДОСТ; ЦЕН ТЪР, ОБ ЗА В. 2-С ТА ЕН И ТРИС ТА ЕН

КУПУВА:
ГАРСОНИЕРА ДО 17 000 ЛВ., ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса до 23 000 лв
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН до 33 000 лв
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово до 5 000 лв
Малка къща, широк център
2-, 3-с та ен в цен тъ ра, гар со ни е ра - цен тъ р 
Гар со ни е ра или двус та ен на Еса
Бок со ни е ра Колелото-Дядо Дянко 
Гар со ни е ра с ТЕЦ; Тух ле на гар со ни е ра
Двус та ен, па не лен, Еса/Младост
3-с та ен, тух лен, в Лъ ка та; Трис та ен тух ла с га раж
2-с та ен, тух ла, Ав то га ра 
2-с та ен/Трис та ен-Ко ле ло то; Двус та ен тух ла 
Гар со ни е ра/двус та ен апар та мент в Лъ ка та

GSM 0878/227 225, www.gabrovski-imoti.com
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Трендафил, двустаен, ет. 3 28 500 лв
К-с „Хр. Ботев“, 61м2, ет. 2, н. стр. 72 000 лв
ИЦ, мезонет, ново стр., ет. 2/3 125 000 лв
Донино, вила, 70м2, 600 м2 двор 55 000 лв
ИЦ, тристаен, 100м2, ет. 3 78 000 лв
Смиловци, вила, 2 етажа, 1600 м2 28 000 лв
Бичкиня, 112м2, тухла 48 000 лв
Баждар, 115м2, ет. 2, двор 65 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 85м2, ет. 3, тухла 46 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €

Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща,130м2, до ключ обз.  70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
Идеален център, Младост - 2-стайни, 3-стайни 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Ид. център, двустаен, тухла, ет. 2 51 500 лв
Баждар, 99м2, таванска стая, ет. 2 65 000 лв
Трендафил, 76м2, ет. 3, PVC 52 000 лв
Падало, PVC, 96м2 55 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140м2, двор 80 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220м2, гараж, двор, 
PVC 45 500 лв
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Източник, 150м2, 600 м2 двор 65 000 лв
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 380 лв
До OMV, двустаен, обзаведен 200 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи проДаВа
фурна „бай Христо“, на 
ул. „Никола Войновски“ 
- срещу бившия „Добри 
Карталов“, се продава на 
тел. 0888/729-196. [30, 
28]
апарТаМЕнТ - 93 кв. м, 
тухла, кв. Баждар, за 58 
000 лв. се продава на 
тел. 0884/379-849. [11, 
7]
гараж на ул. „Климент 
Охридски“ № 41 се про-
дава на тел. 0898/583-
772. [11, 7]
къща близо до Габро-
во, на 6 км от центъ-
ра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 7]
парцЕл В Кряковци 
се продава на тел. 
0895/512-245. [5, 4]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава 
на тел. 0885/733-225. 
[22, 4]
апарТаМЕнТ В Лъката - 
саниран, среден, южен, 
разширен, за 68 000 лева 
без посредник се прода-
ва на тел. 0898/263-404. 
[7, 3]

къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [24, 3]
парцЕл В кв. Стефанов-
ци, в регулация, 1186 кв. 
м, се продава на тел. 
0887/13-03-46. [3, 2]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
120 кв. м, кухня, всеки-
дневна, две спални, хол, 
3 тераси, килер, тоалетна, 
баня - отделно, мазе, та-
ванска стая 15 кв. м + 
5 м тераса, по догова-
ряне се продава на тел. 
0899/154-177. [3, 1]
ДВуЕТажна къща с га-
раж и геран в село Ян-
ковци се продава на тел. 
0887/976-286. [5, 1]

ДаВа поД наЕМ

сба оТДаВа поМЕ-
щЕния поД наЕМ 
- тел. 0895/55-76-10. 
[20, 19]

поМЕщЕниЕ - 150 кв. 
м, втори етаж, подходящо 
за леко производство, в 
близост до завод „По-
дем“, се отдава под наем 
на тел. 0897/804-081, 
0897/804-100. [12, 5]
апарТаМЕнТ В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0888/977-533. 
[11, 7]

жилищЕ В идеален цен-
тър се дава под наем 
на тел. 066/85-41-85, 
0896/349-417. [5, 3]
кВарТира сЕ дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 1]
обзаВЕДЕн ЕТаж 
от къща в центъра се 
дава под наем на тел. 
0885/373-413. [5, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуВа сТари къщи 
и постройки по села-
та на ниски цени - тел. 
0889/991-977.
Вила близо до Габро-
во - до 20 км, търси да 
купи тел. 0898/428-453. 
[11, 10]

зЕМи
купуВа зЕМЕДЕлска 
земя в страната. Плаща 
веднага. Справки на тел. 
0887/760-790. [28, 6]
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 6]

нощуВки
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощуВки В топ център 
- 0876/731-419. [22, 14]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „Алфа-Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.
нч В кв. Русевци организира школа по рисуване. За 
информация: 0889/27-41-67 - М. Бакалова. [11, 7]
нч В кв. Русевци организира школа по пиано и сол-
феж. Преподавател: г-жа Данкова. За информация: 
тел. 0877/806-726. [11, 3]

ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
ор ГА нИ зИ рА лИ ЦЕн зИ рА нИ кур со вЕ зА: 

 ши Вач
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 бар Ман-сЕр ВиТьор

из Да Ва Дър жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соб носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ чЕ бЕн Ма саж
 Маникюр, пЕДикюр,  
 нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

ДаВа заЕМ
фрЕш крЕДиТ отпуска заеми при изгодни условия. 
Участвате и в томбола. Тел. 0877/870-847, 0893/037-
316 и 0894/795-969. [12, 10]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора „КОНТО-ЕКС-
ПЕРТ“ - счетоводни услуги, годишно 
приключване, данъчни декларации - 
066/804-066

счЕТоВоДна  къща: счетоводно об-
служване, годишни данъчни декла-
рации, годишно приключване, ре-
гистрация на фирми - 0898/480-821

аВТоМобили проДаВа
Дачия логан, 1.4, АГУ, 
2008 г., се продава на 
тел. 0898/643-173. [11, 
10]
рЕно МЕган Сце-
ник се продава на тел. 
0894/222-501. [12, 8]
форД фокус, 1.8, дизел, 
2003 г., се продава на 
тел. 0896/154-990. [4, 2]
форД ЕскорТ - ком-
би, се продава на тел. 
0898/577-362. [11, 1]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 13]
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [22, 
2]
купуВаМ коли за скрап 
изгодно - 0899/810-766. 
[15, 1]

аВТосТъкла
аВТосТъкла - европей-
ски и китайски, на ниски 
цени. БъРЗ и МОБиЛЕН 
СЕРВиЗ! PKW AUTO EООД 
- 20 години опит! Тел. 
0888/970-971 - Пламен 
Венков. [12, 10]

Вестник "100 вести" изли-
за всеки ден, без събота и 
неделя Гишето за обяви на 
входа на редакцията - Габро-
во, ул. „Отец Паисий“ 2, рабо-

ти от 8.30 до 16.30 ч. След 16.30 ч. обяви се при-
емат в редакцията на 4 етаж. Вашата обява 
ще бъде отпечатана още на следващия ден, ако 
бъде подадена в редакцията до 16.30 часа. 

прЕВози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - справки на тел. 
0893/511-154.
ТранспорТ със са-

МосВал до 3.5 тона и 
работници - 0894/602-
701. [18, 4]
ТранспорТ - 0.45 лв. - 
тел. 0894/004-045. [22, 
4]
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рабоТа прЕДлага
нч В кв. Русевци търси хорео-
граф за народни танци. За ин-
формация: 0882/644-797 - М. 
Върбанова. [11, 7]
салон за красота търси ма-
никюристка. Справки на тел. 
0896/579-013. [22, 12]
фирМа Търси мебелисти и 
разкройчик. Добро запплаща-
не. Справки на тел. 0888/699-
399. [22, 12]
ТаксиМЕТроВи шофьори се 
търсят на тел. 0887/587-354. 
[22, 7]
МаникюрисТка сЕ търси на 
тел. 0894/78-22-67. [11, 6]
парк-хоТЕл „ДряноВо“ - гр. 
Дряново търси сервитьори. 
Поети транспортни разходи! 
Справки на тел. 0885/670-757. 
[8, 6]

рабоТа за сТругар на 
униВЕрсалЕн сТруг за 
ноВо произВоДсТВо се 
предлага на тел. 0882/272-
538 [11, 9]

рабоТник за производство на 
градински поливни маркучи се 
търси на тел. 0887/39-63-71. 
[11, 6]
финансоВа инсТиТуция 
търси мениджър екип. Справ-
ки на тел. 0894/547-397, 
0894/547-342 [6, 5]

ТранспорТна фир-
Ма набира шофьори 
на гонДоли с каТЕго-
рия „с+Е“. За контакти: 
0887/818-462. [15, 5]

Винарна „рачо коВача“ тър-
си готвач за обедно меню. За-
дължително професионалист с 
опит! Отлични условия на труд. 
Справки на тел. 0876/68-37-
68. [12, 7]
фирМа за производство тър-
си инспектор по качеството. 
Справки на тел. 0884/055-612. 
[22, 5]

фирМа Търси Да на-
значи счЕТоВоДиТЕл 
за посТоянна рабоТа В 
офис В гр. сЕВлиЕВо. 
изисквания: икономическо 
образование, познаване 
на данъчното и счетоводно 
законодателство, опит при 
изготвяне на финансови 
отчети, умение за рабо-
та в екип. Опит в работа-
та със счетоводен продукт 
GENSOFT е предимство. от-
говорности: осчетоводява-
не на документи, изготвяне 
на дневници и справки по 
ЗДДС, междинно и годишно 
счетоводно приключване, 
следене на салда по сто-
кови запаси. предлагаме: 
постоянен трудов договор, 
отлично и навременно за-
плащане. За контакти: тел. 
0675/31-252, 0888/60-66-
67. [6, 3]

склаД Търси общ работник. 
Справки на тел. 0898/719-399. 
[5, 3]

общ рабоТник се търси на 
тел. 0888/818-756. [11, 7]
склаД за млечни продукти 
търси шофьор-дистрибутор. 
Справки на тел. 0883/222-290. 
[10, 5]
сТроиТЕлни рабоТници 
за Чехия се търсят на тел. 
+359/897-733-277, +420/608-
499-902. [5, 5]
багЕрисТ сЕ търси на тел. 
0894/35-35-86. [7, 5]
Търси МашинисТ на асфал-
тополагач. Заплата 1500 лв. 
Справки на тел. 0894/35-35-
86. [7, 5]
пТицЕкланица „гЕпарД“ 
ООД търси да назначи шофьор 
на товарен автомобил с катего-
рия „С“, професионална компе-
тентност и психо. Телефон за 
връзка: 0885/713-813. [12, 5]
сЕрВиТьорки, при до-
бро заплащане и подсигурен 
транспорт, се търсят на тел. 
0887/671-848. [22, 5]
фирМа Търси огняри. Целого-
дишно. Котли на газ. Документи 
- високо налягане и за газ. 
Справки на тел. 0876/778-583 
[4, 3]

рабоТа за камион с ремарке 
в Европейски съюз. Справки на 
тел. 0897/525-181. [5, 1]
общ рабоТник за временна 
работа в строителството търси 
тел. 0879/604-206. [6, 2]
нч „просВЕТа-1931“ набира 
кандидати за работа на длъж-
ност „рабоТник В библио-
ТЕка“ по трудово правоотно-
шение към читалището в село 
Новаковци, община Габрово. 
изисквания към кандидати-
те: Минимална образовател-
на степен – средно образо-
вание. Предимство: придобита 
квалификация в областта на 
библиотечно-информационните 
науки, социални дейности и 
педагогика, компютърна грамот-
ност. Необходими документи за 
кандидатстване:  заявление – 
свободен текст;   мотивационно 
писмо; автобиография;  ко-
пие от документ за придобито 
образование. Работно време: 
непълно, 6 часа дневно. До-
кументите се приемат до 9 
март 2020 г. в читалището в 
село Новаковци от 9.00 до 
15.00 часа. Подборът ще се 
извърши по документи и събе-

седване, което ще се проведе 
на 10 март 2020 г. от 10.30 
часа в читалището. Лице за 
контакт: Марияна Бижева, тел. 
0899/560-085. Предоставянето 
на личните данни е добровол-
но, тяхното обработване, полз-
ване в процеса по подбор и 
съхраняване ще се извършва в 
пълно съответствие със Закона 
за защита на личните данни. 
чисТачка за частен дом в 
град Севлиево се търси на тел. 
0885/902-000. [1, 1]
Малка краВЕфЕрМа тър-
си работник. Справки на тел. 
0876/41-54-80. [11, 1]
заВЕДЕниЕ Търси работник 
студена кухня. Справки на тел. 
0893/975-878. [5, 1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа за обгрижване 
на стари хора денонощно - тел. 
0893/781-452. [5, 2]

грижа за болни и ВъзрасТни
глЕДаМ болни. Може и поча-
сово. 0878/47-69-96. [3, 2]
глЕДаМ болни, възрастни 
хора почасово - 0877/302-561. 

работа предлага, търси; отопление; продава - купува

Реклами и îáяви в “100 веñòи”

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИЯ ОТ ГАБРОВО:
ИСТАНБУЛ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ЛАЛЕТО - 22.04-
26.04 с 3 нощувки - 240 лв.
ОСМОМАРТЕНСКА СРЪБСКА ФИЕСТА - 07-
08.03 - 185 лв.
КРЪСТЪТ НА ГЕРОИТЕ И КАРПАТИТЕ - 18-
21.06 - 275 лв.
ТРАНСИЛВАНИЯ - 23-25.05; 16-18.10, 231 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15-17.05; 17-19.07 
- 145 лв.
ГЪРЦИЯ-РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИТЕ - 
01-03.05 - 179 лв.
БАЛОНЕНОТО ЦАРСТВО НА БАЛКАНИТЕ - 05-
10.05; 02-07.09 - 495 лв.
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09-10.05 - 95 лв.
БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ И КРАСОТАТА НА 
МОЛДОВА - 05-09.05; 29.10-02.11 - 295 лв.
МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13-14.06 - 103 лв.

ПИРИНСКИ ЕЗЕРА - 2-5.07;20-23.08., 185 лв.
ОДЕСА И УКРАИНСКАТА ДЕЛТА НА ДУНАВ - 
30.04-03.05 - 295 лв.
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 16-19.07; 06-09.08; 27-30.08 
- 189 лв.
СОЛНАТА МИНА В СЛЪНИК И ТЪРГОВИЩЕ - 04-
05.04; 17-18.10 - 145 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 - 
275 лв.
ИЗГОДНИ САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ С НИСКИ ТАКСИ ОБ-
СЛУЖВАНЕ! ПРОВЕРЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНА БЪРЗО И УДОБНО.

14/01

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

10/02

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 29.02/28.03./25.04., 45 лв.
БУКУРЕЩ THERME - 07.03./22.03., 45 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 29.02./27.03, 135 лв. 
СВ. ВАЛЕНТИН В ИСТАНБУЛ - 13.02., 154 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 168 лв.  
ВЕЛИКДЕН В РУМЪНИЯ - 18.04., 2 нощ.,143 лв.
ВЕЛИКДЕН В ДУБРОВНИК - 17.04.,3 нощ.,390лв.                                                                                                                 
БИТОЛЯ-ОХРИД-БЕРОВО - 16.04.,3 нощ., 245 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 02.04, 3 нощ., 279 лв. 
ОХРИД-СТРУГА-СКОПИЕ - 30.04,  2нощ., 189 лв. 
СОЛУН-МЕТЕОРА-ЕДЕСА - 23.04., 2 нощ.,225 лв.
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 29.04.,3 нощ., зак., 395 лв.    
ДЕЛТАТА НА Р. ДУНАВ  - 30.04.,2нощ.,зак.,185лв 
ЗАГРЕБ-ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА - 13.05., 
439 лв.                                                                                                                   

ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКДЕН ВЪВ ВИЕНА - 16.04.,3 нощ., 435 лв.
ВЕЛИКДЕН НА О. КОРФУ - 16.04.,3 нощ.,341 лв.    
ВЕЛИКДЕН СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.04., 2 но-
щувки, 208 лв.
ЗАГРЕБ-ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА - 10.04., 
3 нощувки, 285 лв.    
ПОЧИВКИ ОСТРОВ КОРФУ - 7 полупансиона 
от 480 лв.                                                                                                                                     
ВЕЛИКДЕН САМОЛЕТ
РИМ - 1049 лв., ПРАГА - 799 лв., БУДАПЕЩА 
- 719 лв., ВИЕНА - 789 лв., МАДРИД - 989 лв., 
БАРСЕЛОНА - 999 лв., ДУБРОВНИК - 593 лв., 
САНТОРИНИ - 747 лв., МАЛТА - 995 лв.
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ 
AIR И RYANAIR  

sviat@mail.bg

 
         

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се продават на тел. 
066/823-712, 0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ проДаВа дърва за огрев - 
0887/547-499, 0878/513-655.
нарязани, нацЕпЕни дърва - 85 лв./
куб., чувал дърва - 5 лв., разпалки - 5 лв. 
-  0893/511-154.
МЕТроВи - 75 лв., нарязани - 85 лв., чу-
вали - 5 лв. - тел. 0988/816-628.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти въглища дон-
бас, брикети, дърва. Ниски цени, безпла-
тен транспорт - 066/805-642, 0897/892-
903.
сухи ДърВа в чували и разпалки - 5 лв. 
Безплатна доставка. Тел. 0876/839-779.

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

разпалки и дърва в чували, с безплатен 
транспорт, се продават на тел. 0877/108-
825.
ДърВа за огрев в чували и разпалки - 5 
лв. Доставка на място. Тел. 0876/437-140.
сухи ДърВа в чували и разпалки - 5 лв. 
Незабавна доставка. Тел. 0877/191-102.
ДърВа В чували - 5 лв., и РАЗПАЛКи, с 
безплатен транспорт, се продават на тел. 
0876/583-472.
ДъбоВи за огрев - нацепени, 80 лв., с 
безплатен транспорт, се продават на тел. 
0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани дърва - 80 лева, 
незабавна доставка, се продават на тел. 
0884/709-093
нацЕпЕни ДърВа - 80 лв. Безплатен 
транспорт. Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ ооД продава 
въглища, екобрикети, пелети и брикети - 
0897/922-481.
сухи и сурови нацепени дърва - 80 лв., 
се продават на тел. 0895/752-838.

фирМа „сТил-Мс“ ооД - гр. ТряВ-
на проДаВа иглолисТни пЕлЕТи. 
Тел. 0899/961-233. [11, 7]

лицЕнзирана фирМа продава дърва за 
огрев - справки на тел. 0877/168-330.
ДърВа за огрев - метрови, за печка и ка-
мина, гарантирано качество и количество 
- тел. 0879/988-131, 0879/988-047.
ДърВа за огрев, салкъм - 60 лв./куб. м 
на метър, 75 лв./куб. м нарязан и наце-
пен. Тел. 0896/741-763. [24, 19]
ДърВа за огрев, метрови - 75 лв./куб. м, 
нацепени и нарязани - 85 лв./куб. м. Тел. 
0896/741-763. [24, 19]
ДърВа за огрев - нарязани и нацепени - 
80 лв./куб. м. Тел. 0897/765-901. [24, 19]
проДаВа ЕкобрикЕТи от чиста слънчог-
ледова шлюпка - 7.50 лв./20 кг.  Адрес: 
бул. „Трети март“ 93 (непосредствено 
преди КАТ), тел. 0897/876-477. [24, 21]
сухи разпалки в големи чували - 5 лв./
брой, сухи дърва в големи чували - 5 лв./
брой. Тел. 0876/29-43-43. [12, 12]
цЕпя ДърВа - справки на тел. 0896/926-
407. [12, 1]

проДаВа Машини
коТЕл, 25 киловата, „Голдън 
файър“, с горелка GF 858VIP, 
самопочистваща, електроника 
- TIEMME Eleкtronics, италия, 
КиД за твърдо гориво, гаран-
ционна, цена по договаряне, се 
продава на тел. 0988/353-435 
[33, 4]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 лв./кв., 
и дялан камък - 35 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-838.
циМЕнТоВи колоВЕ се про-
дават на тел. 0888/390-082. 
[11, 4]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
Маса - елипса, и фризер - 
запазени, се продават на тел. 
0885/370-381, 066/823-077. 
[4, 2]
гарДЕроби - 2 бр., двукрилен 
и трикрилен, спалня - 1 бр., и 
фотьойли - 2 бр., се продават 
на тел. 0884/384-098. [3, 2]

проДаВа разни
инДикаТорни часоВници 
- 2 бр., от 0 до 10 мм, 25 
лв./бр., се продават на тел. 
0887/81-69-18. [5, 2]

сЕлскосТопански

Винарска изба с. ка-
раисЕн предлага на 
своите клиенти Вино-
МаТЕриал - калЕн-
ка оТ рЕколТа 2019 г.  
(саМо В избаТа - ня-
МаМЕ ДисТрибуТори). 
Справки на тел. 0888/520-
0 5 3 ,  0 6 1 3 2 / 2 4 5 9 , 
06132/2460. [33, 1]

жиВоТни проДаВа
Малки ТЕлЕТа се продават на 
тел. 0876/415-480. [3, 1]

храна за жиВоТни
сЕно на бали по 2.50 лв.  
продава тел. 0899/960-591.
бали сЕно се продават на 
тел. 0899/960-591. [11, 4]

праВоъгълни бали прода-
ва. Безплатен транспорт. Тел. 
0895/068-983. [11, 7]

проДаВа Тор
биоТор за градини и овощни 
насаждения се продава на тел. 
0898/630-249. [22, 8]

купуВа разни
сТара нафТа се купува на 
тел. 0895/752-838.
изкупуВа буркани срещу 
„Капитан Дядо Никола“ - тел. 
066/88-21-13, 0884/156-497.
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

поД наЕМ
фасаДно скЕлЕ дава под наем 
- 3 лв./кв. м, с осигурен транс-
порт - 0888/982-294. [10, 2]

 ВоДораВно: Роговица. Оригинал. Семинария. „Палома”. 
Цол. Коцев (Константин). Баритон. Нева. „Аватар”. „Каро”. Горила. 
Онихит. Бал. Ноли (Фан). Оратори. Пике (Жерар). Оливер (Хаим). 
Ралин (Радой). Таратор. Лопес (Дженифър). Тел. Монах. Варавал. 
Дида. Адам. Ротари (Пиетро). Венера. Егида. Ерес. Цонево. Алили. 
Ати (Бартоломео). Каролина. Елерон. Алопат. Лариса. Бала. Араб. 
Ниво. Лъки. итака. Анама. Витамини. ириданов (Страхил). Пора. 
Алани. Ава. Работа. Алино. „Опор”. Вин (Вилхелм). Корем. Корида. 
„Матенадаран”. Карев (Никола). Латинов (Латин). Раковина. Рикат. 
Ларин (Борис). Панер.    
 оТВЕсно: „Босоногите деца”. Алида Вали. Гелер (Ефим). 
„Калин Орелът”. Битак. Дом. Винер (Норберт). Дено. Акапонета. 
Викало. Амарела. имот. Нит. Вино. „Алото”. Авила. иракан. Цаца. 
илона. Онорина. Одол. Царево. ираде. Апати (ищван). Арава. 
иванов (Георги). Хага. Аба. Алер. Гоя (Франсиско). „Тирел”. Милет. 
Килимари. Бахаров (Захари). Дил. Наран. Нан. Липарит. „Пара-
лели”. инок. Гар. Тореро. иравади. Окоп. Чилик. Расате. Орона. 
Орава. Нотабил. Варани. Анапирин. Камора. имарет. Самоводене. 
Ланолин. Лисица. Аваравар.

отговори на сканди от бр. 38, вторник
профЕсионалЕн 
ДоМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на 
етажна собственост 
- пълно обслужване 
за граждани и фир-
ми. Тел. 0894/94-
07-35. [23, 19]

билЕТи, 
пъТуВания
аВТобусни, са-
МолЕТни БиЛЕТи 
се предлагат на 
тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

о б я в А
за приЕМанЕ на ВоЕнна служба на лица, заВършили гражДан-

ски срЕДни или Висши училища (Мз ох-86/28.01.2020 г.)
 165 бр. вакантни длъжности за 

войнИЦИ в сухопътни войски:
1. Във в. ф. 28610 – софия, 10 бр. съгласно приложение № 1; 
2. Във в. ф. 48430 – стара загора, 7 бр. съгласно приложение 
№ 2; 
3. Във в.ф. 52740 – хасково, 8 бр. съгласно приложение № 3; 
4. В гарнизон ямбол, 17 бр. съгласно приложение № 4; 
5. Във в.ф.38220 – плевен, 10 бр. съгласно приложение № 5; 
6. Във в.ф. 34750 – карлово, 50 бр. съгласно приложение № 6; 
7. Във в.ф. 56040 – благоевград, 6 бр. съгл.приложение № 7; 
8. Във в. ф. 54990 – Враца, 4 бр. съгласно приложение № 8; 
9. Във в. ф. 24490 – асеновград, 8 бр. съгласно приложение №9; 
10. Във в. ф. 28880 – белене, 13 бр. съгласно приложение № 10; 
11. Във в.ф. 44220 – пловдив, 7 бр. съгласно приложение №11; 
12. Във в.ф. 28330 – смолян, 10 бр. съгласно приложение № 12; 
13. Във в.ф. 24620 – свобода, 7 бр. съгласно приложение № 13; 
14. Във в.ф. 42600 – Мусачево, 8 бр. съгл. приложение № 14.
 ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 10.03.2020 г. ВъВ ВоЕнно окръжиЕ – 
габроВо, ул. „софроний Врачански” 1а.
 изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетелство за 
управление на Мпс категории „В”,  „с” и „с+Е”;
 - да не са по-възрастни от 28 години, лицата, отговарящи на услови-
ята на     
чл. 141, ал. 6 от зоВсрб, да не са по-възрастни от 41 години към датата 
на подписване на договора за военна служба;
 - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 - да няма образувано наказателно производство;
 -  да нямат друго гражданство.

подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 
066/800257.  справка: www.comd.bg.
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сТроиТЕлсТВо

изгражДа ТЕраси - справки на 
тел. 0897/931-088.

кърТи и пробива - 0897/832-363
фирМа изгражДа, ремонтира или 
събаря - обезопасява всякакви покри-
ви. изгражда навеси, огради и други 
на най-ниски цени и с високо качест-
во. Тел. 0895/752-838.
фирМа събаря, почиства за сметка 
на материалите - тел. 0896/183-637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, ел. фаянс  - 
0878/943-895
събаря сТари къщи и постройки - 
тел. 0889/991-977.
рЕМонТ на стари покриви и подмя-
на на улуци и варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [24, 23]
кърТя бЕТон, камък - 0888/544-438. 
[12, 9]
рЕМонТ и направа на покриви, са-
ниране, външни и вътрешни ремонти  
- 0888/02-01-87. [10, 7]

поДоВи заМазки, бетон, мазилка, 
шпакловки и др. Довършителни рабо-
ти. Тел. 0898/672-883. [8, 5]
груб сТроЕж - тел. 0897/765-110. 
[9, 2]
бригаДа изВършВа вътрешни и 
външни ремонти, шпакловки, боядис-
ване, гипсокартон, фаянс, теракота, 
външна и вътрешна изолация, ел. и 
ВиК услуги, ламинат. Собствен транс-
порт. Тел. 0886/514-300. [11, 1]
рЕМонТ на стари покриви и подмяна 
на улуци, варови мазилки и почист-
ване на комини - тел. 0876/416-716. 
[22, 2]
бригаДа изВършВа ремонт на по-
криви, хидро- и топлоизолации, дре-
наж, тенекеджийски и бояджийски 
услуги - тел. 0899/638-875. [16, 1]
Външни и вътрешни ремонти, по-
криви, изолации - тел. 0897/390-194. 
[23, 1]
ДрЕнаж, поДпорни стени, покриви 
и др. - тел. 0886/762-434. [23, 1]
Вик, фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - редене, БЕЗПРА-
ХОВО циклене, фино шлайфане, лаки-
ране - монтаж на ламиниран паркет 
- 066/86-61-43, 0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 0887/040-
471.

Вик, фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 8]
ВъТрЕшни рЕМонТи, шпакловки, 
боядисване - тел. 0898/569-486. [22, 
13]
полаганЕ на фаянс и теракота - тел. 
0896/828-147. [22, 21]
бояДисВанЕ, шпаклоВка, ламинат 
и др. - 0884/319-404. [11, 11]

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

израбоТВа

ограДна МрЕжа произВЕжДа, 
гВозДЕи и ТЕлоВЕ на заВоД-
ски цЕни се предлагат на тел. 
0886/650-175.

израбоТка на метални конструкции, 
гаражни и други врати, огради, пара-
пети - 0885/943-808, 066/870-546.
израбоТВа МЕТални конструк-
ции и цветни метали заварява тел. 
0885/724-671. [11, 1]

Ел. инсТалации, рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги по домове-
те - тел. 0899/145-802.
Ел. инсТалации - тел. 0884/012-
716. [22, 7]

рЕМонТ на стари и изграждане на 
нови инсталации - 0878/116-850. [4, 
3]

коМини
профЕсионално почисТВанЕ на 
комини - отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-502.

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

почисТВанЕ на комини. Тел. 
0876/416-716. [24, 23]
коМиночисТач - 0889/177-737. 
[10, 8]
чисТЕнЕ на комини, измазване на 
капаци, чистене на улуци. Телефон за 
връзка: 0884/093-444. [3, 1]

Вик
изТочВанЕ на септични ями - тел. 
0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръжка - 
0887/680-034.
Вик рЕМонТи - тел. 0894/220-509.
Вик рЕМонТи - 0894/220-509. [23, 
11]
оТпушВанЕ на канали - 0889/177-
737. [10, 8]

ДограМа
фирМа „ДТ пласТ“ прЕДлага AL 
и PVC ДограМа - справки на тел. 
0878/67-61-61

ЕТ „алЕксанДър йорДаноВ“ 
- алуМиниЕВа и PVC дограма - 
0896/741-415.
„ЕМ пласТ“ - ПРОМОЦиЯ -10% ОТ-
СТъПКА ДО КРАЯ на ФЕВРУАРи на Al и 
PVC дограма, щори и комарници - тел. 
0876/130-317. [22, 20]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички марки перални - 
справки на тел. 0888/294-214. [25, 
11]
Ел. урЕДи поправям - тел. 0894/220-
509. [23, 11]
рЕМонТ на телевизори по домовете - 
тел. 0888/279-846. [22, 6]
рЕМонТ на перални, съдомиялни, 
печки, бойлери - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, почистване - 
0894/602-701. [18, 4]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 0889/177-
737.
Ел. и ВиК услуги - тел. 0888/049-378. 
[22, 17]
рязанЕ, касТрЕнЕ на опасни дърве-
та - 0894/602-701. [18, 4]
услуги с комбиниран багер - тел. 
0897/430-228. [22, 4]
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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.

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [12, 12]

МоМичЕ прЕДлага сек-
суслуги - тел. 0876/249-
511. [12, 12]
МоМичЕ прЕДлага сек-
суслуги - 0893/293-526. 
[12, 12]
услуги за жени - 
0896/48-29-23. [5, 4]

обяви - строителство, ремонти, изолации, услуги; лекари; масажи

Свеòîñлав Казакîв: „В плаíиíаòа ñе хîди 
ñамî и едиíñòвеíî ñ уважеíие и ñмиреíие

“
Продължава от стр. 8

- В момента се занима-
вам, от близо две години, 
с програмиране и мога 
спокойно да кажа, че това 
е новата ми страст. имах 
вътрешна потребност от 
развитие в професионал-
на гледна точка, както и 
личностно такова. Просто 
за да бъда буден, да имам 
стимул, да съществувам, 
дори ми е нужна някак-
ва мотивация, нещо, което 
всеки ден да градя и пра-
вя и което да ме тласка 
напред. именно заради 
програмирането планините 
останаха малко на заден 
план, но се надявам да е 
доскоро. Просто въпрос 
на приоритети и сега дой-
де това време за промяна 
в друга насока. смятам, че 
е за добро и не съм сгре-
шил, още повече, че, както 
казах, то дойде отвътре, а 
тогава се вземат най-пра-
вилните и чисти решения. 
нищо не става насила. 

Мотивират ме хора, 
търсещи развитие в каква-
то и да е сфера. Мотивира 
ме това да бъда всеки ден 
по-добра версия на себе 
си, по-добър човек, по-до-
бър в нещата, които правя. 
Природата ме зарежда. не 
обичам тълпите и оживе-
ните места. натъжава ме 
безхаберието на хората, 
отношението им един към 
друг, алчността, злобата, 
изобщо всички деградив-
ни качества. натъжава ме 
и че когато си различен, 
обществото е готово да те 
сочи с пръст, просто защо-
то не се вписваш в негови-
те разбирания. натъжава 
ме и обезлюдяването на 
нашия град и на страната 
ни като цяло. Плашещо е. 
на моменти - самият аз, 
понеже все пак съм обик-
новен човек, ми е трудно 
да намеря мотивация, за 
да се случват нещата, кои-
то правя. нормално е и 
няма как винаги да бъдеш 
амбициран и в добра фи-
зическа или психическа 
форма. има много неща, 
които искат да те дърпат 
надолу, но не трябва да им 
се обръща внимание. Как-
то всеки човек и аз имам 
моите страхове, приливи и 
отливи.

Като спънка или недос-
татък мога да отбележа, 

че съм доста нетърпелив и 
припрян, което в подобни 
занимания е доста риско-
вано, но реално там съм 
много по-разумен.

- защо един млад чо-
век, вперил поглед във 
високите върхове на све-
та, е решил да остане да 
живее в малко Дряново? 

- дряново ми допа-
да на душата, най-просто 
казано. тук се чувствам 
свободен и спокоен. тихо 
градче, няма излишна оле-
лия, шум, тълпи, а реално 
човек може да бъде какъв-
то си иска и ви-
наги ще намери 
място или начин 
да прави това, 
което го държи 
щастлив. няма 
значение къде 
живееш и откъ-
де си, а какъв си 
като човек, как 
се приемаш и 
чувстваш. спо-
ред мен душата 
е най-важното 
нещо, но много 
малко хора об-
ръщат внимание 
на нея в днеш-
но време. така го 
чувствам, така го 
правя.

- какво тряб-
ва и може да се 
случи в Дряново, 
за да стане по-
модерно и по-

добро място за живеене?
- от няколко години 

имам идея за изгражда-
не на катерачна стена в 
града ни, като това беше 
обсъдено с предишната 
управа на общината. за 
жалост, поради финансови 
причини или поне главно 
заради това, до момента 
идеята е в застой. реално, 
мисля, че с базата, която 
имаме като спортна зала, 
би могло да се изгради 
и катерачна стена. Малки 
и големи градове по цял 
свят залагат на този спорт 

и изграждат подобни съо-
ръжения - буквално нався-
къде. това е и доста добра 
тренировка за тялото, как-
то и за ума. би могла да 
се ползва и от малки, и от 
големи. това е основната 
ми идея за града, тъй като 
е в моята сфера на зани-
мания. Естествено имам 
и други, но бих ги споде-
лил с вещите лица, когато 
има някаква гласност и се 
получи подкрепа и финан-
сиране за изграждането 
на подобно съоръжение. 
Вярвам, че това би било 

възможно и не би било в 
ущърб на никой.

- кое е изречението 
ви в трудните моменти? 

- обикновено ми мина-
ват някакви събития през 
главата, случки и най-чес-
то си представям през 
какво съм минал досега, 
за да бъда точно тук, и 
продължавам. звучи лес-
но, но понякога е почти 
непосилно… не се пре-
давам лесно, упорит съм, 
имам воля и това отчас-
ти дължа на планините и 
всичко, което те са ми 

дали и на което са 
ме научили. Просто 
следвам мечтите си, 
работя здраво всеки 
божи ден и вярвам, 
че рано или късно 
другото ще дойде 
само! няма друг на-
чин или пряк път до 
успеха.

- подарете лю-
бимата си мисъл на  
читателите на „100 
вести“. 

- бих искал да 
кажа на хората, че 
най-важното е да бъ-
дат силни духом, да 
бъдат добри хора, да 
намерят нещата, кои-
то ги правят щастли-
ви, да се учат всеки 
ден и да вървят само 
напред и нагоре. 
другото неизбежно 
ще дойде!

прЕз МЕсЕц МарТ В Мц „униМЕД“ - гр. сЕ-
ВлиЕВо щЕ започнЕ клинично проучВанЕ 
на ноВ МЕДикаМЕнТ за лЕчЕниЕ на псори-
азис - RofLumiLAst, койТо прЕДсТаВляВа 
инхибиТор на ЕнзиМа фосфоДиЕсТЕраза 4 
(рDЕ-4) и иМа проТиВоВъзпалиТЕлЕн ЕфЕкТ. 
Лекарството е под форма на пяна за локално при-
ложение по тялото и скалпа. В проучването могат 
да бъдат включени пациенти с обриви в окосмена-
та част на главата и тялото. Продължителността на 
лечение е 2 месеца, а броят на визитите в меди-
цинския център в Севлиево е 6. Медикаментът се 
дава на пациентите безплатно, пътните разходи се 
поемат от медицинския център. За повече инфор-
мация може да се обадите на главния изследовател 
в проучването д-р Марина Санкева, специалист 
кожни и венерически болести - тел. 0889/436-613. 
[20, 10]

качЕсТВЕна ДЕрМаТологична поМощ - 
iCLiniC DeRmAtoLogy & AesthetiCs  - ВЕлико 
ТърноВо, ул. „чаВДар ВойВоДа“ 7. Справки и 
записване на тел. 088/200-44-54 и 088/200-44-
55. Работи всеки делничен ден от 09:00 до 19:00 
часа, а през почивните дни от 10.00 до 17.00 
часа. Повече информация – www.iclinic.bg. [11, 4]

лЕкари
психиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТрифоноВ, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. иЗДАВА ПСиХиА-
ТРиЧНи УДОСТОВЕРЕНиЯ.
Д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
ЕсТЕТична ДЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и пе-

тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Ма-
сажи - тел. 0890/326-
498. [11, 3]
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румЯНА СтАНЧЕВА

- кога за пръв път усе-
тихте порива да се кате-
рите към върховете и коя 
е ръката, която ви поведе 
към планините?

- ако трябва да бъда 
честен, такава ръка не е 
имало. В семейството ми 
няма човек, който да се 
занимава с някакъв спорт 
или да води активен начин 
на живот, така че не е 
имало кой да ме насочи 
като малък или да ми по-
влияе по някакъв начин. 
благодарности дължа на 
учителя ми Любен богда-
нов, който по времето, 
когато бях ученик в соУ 
„Максим райкович”, беше 
заместник-директор и ни 
водеше на походи по на-
шите планини. това бяха и 
първите ми стъпки. отто-
гава е тази моя страст и 
любов. Всичко дойде въ-
тре в мен, усетих го, без 
помощ или външен подтик 
от някого. 

 Върховете си дойдоха 
с времето, както при всяко 
едно занимание - първо 
тръгваш отнякъде, прохож-
даш, опипваш почвата, 
учиш се и после се стре-
миш да вървиш напред и 
нагоре в дадената сфера, 
да се развиваш и с това 
пътят и целите стават ясни. 
още в ранните учениче-
ски години, когато ходе-
хме по хижи, винаги съм 
искал да се кача до най-
близкия връх, най-близката 
точка или поне малко да 
се разходя някъде встра-
ни. Просто с годините и 
опитът, целите стават все 
по-мащабни и мисля, че е 
напълно нормално. иначе 
няма развитие.

- кой е ключът към 
победата в алпинизма и 
катеренето? кога човек 
се чувства готов за тях?

- Много воля, много 
хъс и постоянство, много 

труд и отдаденост и да не 
спираш да вярваш, че е 
възможно - това са неща, 
които помагат като цяло 
и в живота, и във всяка 
една сфера реално. няма 
нещо тайно, някакво маги-
ческо качество...

човек става готов с оп-
ита, който трупа постоянно 
и всекидневно. аз съм до-
пускал грешки и съм се 
учил от тях винаги досега. 
радвам се, че не са фатал-
ни или сериозни, но няма 
как без тях. това дали си 
готов или не, се вижда 
на място, на терен. Много 
неизвестни има и няма как 
да разбереш предварител-
но дали всичко ще мине 
гладко и по план. Много 
неща не зависят само от 
теб, а от самата планина 
и природа. реши ли, ще те 
смаже на секундата.

Просто трябва да да-
ваш всичко от себе си и 
да вярваш, че е възможно. 
и дори след дълга подго-
товка и достатъчно опит 
има моменти, в които като 
застанеш в подножието 
на планината или стена-

та, която ще катериш, се 
чувстваш несигурен в себе 
си. реално никога не си 
достатъчно подготвен. това 
е част от играта и донякъ-
де е и нейният чар.

- кое е най-важно-
то, за да се издържи и 
оцелее в екстремалните  
условия на една експе-
диция?

- Както споменах по-
горе, за да има успех,  
най-важни са волята и 
психиката. с тях може да 
движиш тялото си, въпре-
ки че то ти казва, че не 
е възможно. нагласата и 
мотивацията трябва да са 
на много високо ниво и 
да бъдеш винаги позитив-
но настроен. това е не 
само задължително, но и 
животоспасяващо в теж-
ки моменти. адски трудно 
е, когато всяка клетка от 
тялото ти страда, да про-
дължаваш да се бориш 
със самия себе си, освен 
с външните фактори и об-

стоятелства. друго важно 
нещо е качествената и до-
бре подбрана екипировка. 
с някои неща просто не 
се свиква, колкото и опит 
да имаш. Всеки път е раз-
лично и е трудно. Естест-
вено, добрата физическа 
подготовка помага много.

- кой е най-драматич-
ният  ви  връх?  Има ли 
лесни победи във висо-
чинния алпинизъм? 

- зависи от каква глед-
на точка... имал съм те-
хнични изкачвания, които 
не са на толкова голяма 
надморска височина. там 
се изискват други качест-
ва. Като най-драматично 
мога да приема първото 
си сериозно излизане във 
висока планина - връх 
Монблан. тогава беше пър-
вият ми сблъсък и вся-
ка една крачка чувствах 
сякаш е последна. тялото 
и психиката ми буквално 
ревяха всяка секунда. с 
много воля и мотивация 
успяхме, и то по травер-
са по цялото било, кое-
то е  много опасно. това 

беше една от поуките, че 
трябва да бъда и в добра 
физическа форма, понеже 
дотогава не бях тренирал 
целенасочено. Единствено 
ходих по планини и кате-
рех скали. 

за лесни победи е 
трудно да се говори във 
височинния алпинизъм. 
реално още не съм се 
докосвал до най-високите 
върхове, но с експедици-
ята ни до връх Ленин съм 
наясно какво да очаквам. 
Като „лесно“ бих опреде-
лил едно изкачване, когато 
метеорологичните условия 
са възможно най-благо-
склонни, когато планината 
позволи да я достъпиш и 
когато си възможно най-
добре подготвен психиче-
ски и физически. иначе 
лесно там няма. Всяка 
крачка е тежка.

- Изкачването на кой 
връх ви е донесло най-
голямо удовлетворение? 

- Мисля, че последна-
та експедиция в Памир. 
Подготовката за нея беше 
адски дълга и напрягаща 
откъм логистика и органи-
зация, откъм непрестан-
ни тренировки и ментална 
подготовка... благодарен 
съм, че намерихме спон-
сори в лицето на община-
та и други частни лица и 
фирми. Просто бях щаст-
лив от всичко това, което 
ни се случи! реално това 
беше и първата сериозна 
и спонсорирана експеди-
ция.

- колко свободен се 
чувства човек над 7000 
метра височина?

- По-скоро се чувства 
нищожен и незначителен 
на фона на всичко, което 
се разкрива пред него. 
там, горе, не мислиш за 
свобода или колко си ве-
лик примерно. там си сма-
зан, там си една песъчин-
ка и всяка една секунда 
може да те няма. не е 
добре да говори егото ти 
в планината. Мисля, че 
не се чувствам свободен, 
а по-скоро пречистен, 
преосмислил още веднъж 
живота си и дребните про-
блеми, давайки си сметка 
за това, че и този път при-
родата е благосклонна към 
мен. има много по-велики 
сили от нас. В планината 
се ходи само и единствено 
с уважение и смирение. 
Планината е жив органи-
зъм и усеща твоето отно-
шение към нея.

- Една  експедиция, 
освен физическа и пси-
хическа подготовка, из-
исква  и сериозни финан-
сови средства. кой ви 
помага?

- да, особено височи-
ната, към която се насо-
чихме през последните 2-3 
години. Както споменах, 
за последната такава про-
ява получихме подкрепа 
от община дряново, от 
частни лица, които искаха 
да останат анонимни, и от 

местни фирми. Подкрепа 
получих и от хора извън 
нашия град, което много 
ме зарадва! надявам се и 
за в бъдеще да срещнем 
подобна подкрепа, защото 
го оценявам и е изклю-
чително мотивиращо. за 
лятото обмисляме изкач-
ване на Матерхорн в алпи-

те, който е изключителен 
„красавец”, но предвид ан-
гажиментите и на двама 
ни (колегата, с който кате-
ря), не е напълно сигурно 
и може би ще го обявим 
на малко по-късен етап. 
бихме се радвали на под-
крепа. това е един от вър-
ховете, на който имах не-
успех преди години поради 
тежки метеорологични ус-
ловия, недобра физическа 
подготовка и други обстоя-
телства. Една от нашите 
идеи с партньора ми е да 
изкачим петте 7-хилядника 
на бившия ссср, което е 
доста мащабно и сериозно 
начинание и то се роди 
съвсем скоро - след пър-
вия изкачен такъв. реално 
в световен мащаб е пра-
вено от малцина и поради 
факта, че това са най-
северните седемхилядници 
на планетата, условията са 
дори по-лоши и от осем-
хилядниците. Просто сме 
последователни и смята-
ме, че това би била една 
много сигурна стъпка към 
осемхилядник. засега това 
са само планове, времето 
ще покаже.

- планините дават и 
вземат. не се ли страху-
вате, тръгвайки към тях? 
родителите ви как над-
живяват всеки ваш порив 
към големите върхове?

- Притесняват се и то 
всеки път, въпреки че са 
свикнали отдавна с тази 
моя страст и начин на 
живот. аз също се притес-
нявам, нормално е. Винаги 
съм срещал подкрепа от 
тяхна страна и никога не 
са ме разубеждавали, за 

което съм безкрайно бла-
годарен! те са най-близ-
ките ми и важни хора и е 
много важно за мен как 
се отнасят към нещата, 
които правя. Всички близ-
ки около мен също из-
живяват всяко начинание 
и това е важно за мен, 
тъй като толкова много 

позитивна енергия е само 
в плюс. Подкрепата е от 
много голямо значение.

- откъде започват 
рисковете? много големи 
български алпинисти ос-
танаха завинаги по снеж-
ните върхове? 

- така е. това е много 
опасно занимание. според 
мен всеки човек, който 
има подобно хоби, трябва 
да е наясно с евентуални-
те рискове и последици, 
които то носи. Въпреки 
всичко, аз съм го казвал 
много пъти, че може да 
си седиш уютно с чаша 
кафе на дивана и да гле-
даш телевизия и пак да се 
случи нещо. не можеш да 
избягаш от съдбата си и  
ако някой си мисли, че я е 
надхитрил, то той със си-
гурност е в заблуда. така е 
трябвало и така е станало. 
това го решава друг.

с много от нашите ал-
пинисти имах честта да 
кореспондирам, да черпя 
знания и опит от тях, за-
сичали сме се по нашите 
планини и т. н. за жалост, 
близките 2-3 години имаше 
няколко трагични случая и 
това са много тежки мо-
менти. Хората почват да ги 
съдят, какво правили там, 
те си го търсели и дру-
ги подобни. реално хора 
като мен знаят много до-
бре какво търсят и правят 
там и това няма смисъл 
да се обяснява. не всеки 
е способен да го разбе-
ре или осъзнае, хората 
са различни и имат раз-
лични дерзания, интереси, 
виждания... рисковете са 
огромни, но по-голям риск 

е никога да не пробваш, 
защото тогава е сигурно 
само едно - успех няма да 
има. Може да звуча като 
някакъв краен екстремист, 
но реално съм обикновен 
човек, който също се рад-
ва на обикновения живот, 
има ангажименти и нико-
га не бих рискувал толко-

ва крайно, ако разбира 
се, зависи само от мен 
и нещата са предвидими. 
здравият разум е преди 
всичко там, горе. Просто 
никога не трябва да под-
ценяваш ситуацията или 
да се мислиш за велик, 
защото това обикновено 
ти изиграва лоша шега, 
понякога и фатална.

- за какво мислите, 
когато сте горе? какъв се 
усещате - дряновец, бъл-
гарин или гражданин на 
света?

- Горе на моменти дори 
е трудно да работи пра-
вилно мозъкът ти, както 
и всички други функции 
в организма се забавят, 
променят се напълно или 
дори спират. Мислиш за 
всяка следваща стъпка, 
всеки следващ ход, нищо 
друго. има моменти, кога-
то изчаквайки лошо вре-
ме, само седиш в палат-
ката - просто не ти остава 
нищо друго, но трябва да 
внимаваш за натрапчиви 
мисли. те са опасни и мо-
гат да те провалят. трябва 
пълен фокус, доколкото е 
възможно, и ти да кон-
тролираш тялото си, не 
то теб. Усещам се такъв 
какъвто съм, българин, жи-
веещ в дряново, обичащ 
родния си град и роди-
ната си. чувството да се 
завърнеш, особено след 
успешно изкачване, е не-
сравнимо.

- Извън пространство-
то на планините  с какво 
се занимавате? кое ви 
радва и мотивира,  и кое 
ви натъжава  и спъва?

Продължава на стр. 7

Свеòîñлав Казакîв: „В плаíиíаòа ñе хîди 
ñамî и едиíñòвеíî ñ уважеíие и ñмиреíие

“
 

 СВЕТОСЛАВ КАЗАКОВ e роден в Габрово през 1987 година. 
Средно образование завършва в СУ „Максим Райкович“ в Дря-
ново, а висше - Българска филология, във ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“. Още 13-годишен се запалва по катеренето и алпи-
низма и оттогава до днес не спира да търси път към високи-
те върхове. Покорил е връх Монблан (4810 м) в Алпите, връх 
Казбек (5033 м) в Кавказ, първенеца на Европа - връх Елбрус 
(5642 м), връх Ленин (7134 м) в Памир и още други върхове 
в Гърция, Румъния и България и вече е стъпил в простран-
ството на високия алпинизъм. Дипломираният филолог днес 
се занимава с програмиране и в частност - софтуерно инже-
нерство, и наред с него се готви да изкачи връх Матерхорн, 
смятан за един от трите най-красиви върха на планетата. 
С всяка изминала година целеустремено върви към голямата 
си мечта - изкачване на 8-хилядник.


