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	 Втори	играч	 на	 „Янтра“	 получи	повиква-
телна	за	националния	отбор	на	България	за	
юноши	до	19	години.	Емил	Колев	е	включен	
в	 разширения	 състав	 на	 представителния	
ни	 тим	 за	 тази	 възраст,	 който	 ще	 направи	
тренировъчен	 лагер	 и	 ще	 вземе	 участие	 в	
приятелски	 турнир	 в	 Хърватия.	 Нападателят	
трябва	да	се	яви	на	Националната	футболна	
база	 „Бояна“	на	 30	август,	 а	ангажиментите	
му	 с	 националния	 тим	 ще	 приключат	 на	 8		
септември.
	 Емил	 е	 роден	 в	 Габрово	 и	 е	 започнал	
футболния	си	път	в	„Янтра“.	Преминал	е	през	
школите	на	„Берое“	(Стара	Загора),	„Септем-
ври“	 (преди	–	ДИТ,	София)	и	„Ботев“	 (Плов-
див).																									продължава на стр. 2

Емèл Кîлåв с пîвèкватåлíа 
за íацèîíалíèя дî 19 гîдèíè 

	 Музеят	на	хумора	и	са-
тирата	 в	 Габрово	 направи	
поредна	стъпка	към	социа-
лизация	 на	 изложбените	
си	пространства.

От	 средата	 на	 август	
музеят	 разполага	 с	 две	
нови	 съоръжения	 за	 хора	
с	двигателни	увреждания	и	
е	вече	напълно	достъпен.	

Новите	 придобивки	
позволяват	на	хора	в	инва-
лидни	колички	да	достигат	
до	 всички	 нива	 в	 Музея,	
което	отговаря	на	една	от	
основните	цели,	 заложени	
в	 Националната	 стратегия	
за	 осигуряване	 на	 равни	
възможности	 за	 хората	 с	
увреждания	към	Министер-

ството	 на	 труда	 и	 соци-
ална	 политика,	 а	 именно	
„Осигуряване	 на	 равни	
възможности	за	спорт,	от-
дих,	 туризъм	 и	 участие	 в	
културния	 живот“.	 Всичко	
това	се	случва	благодаре-
ние	на	проект,	реализиран	
с	 финансовата	 подкрепа	
на	 Агенцията	 за	 хора	 с	
увреждания.	 Отпуснатата	
субсидия	 възлиза	 на	 25	
500	лева.	

Преносимият	 и	 ком-
пактен	 стълбищен	 робот	
на	италианската	компания	
KSP	 ITALIA	 е	 подходящ	 за	
почти	 всички	 видове	 ин-
валидни	 колички,	 има	 ви-
соко	 ниво	 на	 сигурност	 и	

дава	 възможност	 на	 по-
сетителите	 с	 двигателни	
увреждания	да	достигат	до	
всяка	точка	в	разчупената	
архитектура	на	сградата.

Вертикалната	 плат-
форма	 Liftboy	 на	 австрий-
ската	 компания	 „Ленер	
Лифттехник“	има	товаропо-
демност	 до	 240	 кг	 и	 дава	
възможност	на	посетители	
с	 инвалидни	 колички	 да	
имат	достъп	до	конферент-
ната	зала	на	Музея,	в	коя-
то	ежегодно	се	провеждат	
редица	събития,	като	пред-
ставяния	на	книги,	филмо-
ви	прожекции,	творчески	и	
образователни	 ателиета	 и	
др.	На	това	ниво	предстои	

да	бъде	изградена	и	нова	
постоянна	изложба,	посве-
тена	на	габровския	хумор.	
Платформата	 не	 изисква	
присъствието	 на	 асистент,	
което	осигурява	максимал-
на	 свобода	 на	 движение.	
С	 подобряване	 достъп-
ността	 на	 конферентната	
зала,	разполагаща	със	сто	
места	 и	 техническо	 обез-
печаване,	залата	може	да	
се	 превърне	 в	 предпочи-
тано	 място	 за	 специални	
събития	 за	 хора	 с	 двига-
телни	увреждания.

Проектът	 допълва	 и	
надгражда	 предишни	 два:	
първият	 е	 осъществен	
през	 2007	 г.	 и	 включва	
изграждане	на	асансьор	и	
рампи	 за	 достъп;	 вторият,	
реализиран	 през	 2016	 г.,	
е	 за	 изграждане	 на	 са-
нитарно-хигиенно	 помеще-
ние,	 пригодено	 за	 хора	 в	
инвалидни	 колички	 и	 за	
повиване	на	бебета.

Целият	 екип	 на	 музея	
вярва,	 че	 100-процентова-

та	достъпност	на	сградата	
ще	 осигури	 достъп	 до	 съ-
временно	 изкуство	 и	 кул-
тура	 на	 хора	 с	 уврежда-
ния,	осигурявайки	им	емо-
ционални,	интелектуални	и	
социални	преживявания,	и	
косвено	 ще	 спомогне	 за	
промяна	 на	 обществените	
нагласи	 спрямо	 тях,	 пови-
шаване	 толерантността	 и	
зачитане	на	основните	им	
човешки	 права.	 Надяваме	
се	 и	 творци,	 дизайнери,	
изследователи	 и	 произ-
водители	 на	 сувенири	 с	
увреждания	да	проявят	ин-
терес	 за	 активна	 работа	
с	нас,	възползвайки	се	от	
възможността	 за	 безпро-
блемен	 достъп	 до	 всяка	
точка	на	сградата.	

Проектът	е	осъществен	
в	 съответствие	 с	 българ-
ските	законови	наредби	и	
отговаря	 на	 европейски-
те	 практики	 в	 сферата	 на	
достъпността	 на	 архите-
ктурната	 среда	 за	 хора	 с	
увреждания.	

Рîáîт è платфîрма за 100% 
дîстъп в Музåя íа хумîра

изпълнява линията:

Билети - на автогарите

0897 812 301
0897 812 303, 0897 805 282

Севлиево, 
ул. "Стоян Бъчваров" 8

Севлиево • гаБрово
КаЗанлЪК • Павел Баня

ХиСаря • Пловдив

	 	Днес	продължават	ре-
монтните	 работи	 по	 на-
стилките	 на	 улиците	 „Хан	
Аспарух“	 и	 „Шипка".	 В	
тази	 връзка	 на	 26	 август		
двете	 улици	 ще	 бъдат	 за-
творени	 за	 движение	 на	

МПС.	 	 	 Достъпът	 до	 ул.	
„Йоан	 Предтеча“	 също	
ще	 бъде	 ограничен.	 Ре-
монтът	по	 "Хан	Аспарух"	е	
във	връзка	с	подмяната	на	
уличен	 канал	 и	 направата	
на	 канализационни	 откло-

нения. Причината	 за пре-
асфалтирането	на	 "Шипка"	
е	деформиран	участък	(не-
равности	по	платното).	Ре-
монтът	 съвпада	 и	 с	 гази-
фикация	в	участъка	-	няма	
да	се	копае	нов	асфалт.

"Õаí Аспарух" è "Шèпка" в рåмîíт è дíåс, 
дîстъпът дî "Йîаí Прåдтåча" - îграíèчåí

	 В	РУ	–	Габрово	е	образу-
вано	 бързо	 производство	 по	
чл.	 343б,	 ал.	 1	 от	 НК	 срещу	
38-годишна	 жителка	 на	 гра-
да	 за	 управление	 на	 МПС	
под	 въздействие	 на	 алкохол.	
Жената	е	спряна	от	полицей-
ски	 служители	 на	 22	 август,	
около	 04:30	 часа	 в	 района	
на	 бул.	 „Могильов“,	 Габрово	
При	 извършената	 проверка,	
техническото	средство	отчита	
концентрация	над	1,2	на	хиля-
да	 –	 1,90	 промила	 алкохол	 в	
издишвания	от	водача	въздух.	
Материалите	 по	 случая	 ще	
бъдат	 изпратени	 на	 Районна	
прокуратура	–	Габрово.

Пèяíа шîфьîрка
прåдè ръзсъмваíå

	 В	 04:10	 часа	 на	 19	 ав-
густ	 в	 село	 Буря,	 община	
Севлиево,	 непосредствено	
след	 извършена	 кражба	 на	
електрически	проводник,	соб-
ственост	 на	 физическо	 лице	
от	 град	 Дряново,	 служители	
от	 РУ	 –	 Севлиево	 задържат	
49-годишен	 криминално	 про-
явен,	 осъждан	 за	 престъпле-
ния	против	собствеността	жи-
тел	на	село	Соволяно,	общи-
на	Кюстендил.	В	хода	на	ра-
ботата	по	случая	са	събрани	
доказателства,	 че	 лицето	 е	
съпричастно	със	седем	краж-
би	 на	 медни	 електрически	
проводници,	 извършени	 през	
периода	 от	 14	 януари	 до	 14	
август,	 от	 електропреносните	
мрежи	 за	 ниско	 напрежение	
на	 различни	 населени	 места	
на	 територията	 на	 община	
Севлиево,	както	и	със	седем	
кражби,	 извършени	 по	 иден-
тичен	 начин	 на	 територията	
на	населени	места	в	община	
Габрово.	 Процесуално-след-
ствените	 действия	 по	 обра-
зуваните	 досъдебни	 произ-
водства	 продължават.	 След	
документиране	на	цялостната	
престъпна	дейност	на	лицето,	
събраните	 материали	 ще	 бъ-
дат	предадени	на	съответната	
прокуратура.

Гастрîльîр 
îт Кюстåíдèл 
сåрèîзíî раáîтè с 
мåдíè прîвîдíèцè

	 Съгласно	 сключен	
договор	 между	 Община	
Трявна	 и	 фондация	 „Улич-
ни	 сърца	 БГ“	 с.	 Глушка,	
община	 Дряново,	 на	 те-
риторията	 на	 общината	
се	 извършва	 залавяне	 на	
безстопанствените	 кучета,	
съобщава	 Община	Трявна.	
За	няколко	месеца	в	Тряв-
на	 са	 хванати	 24	 кучета.	
През	 днешния	 ден	 са	 за-
ловени	 две,	 а	 утре	 пред-
стои	 ново	 посещение	 от	
представители	 на	 „Улични	
сърца	БГ“.
	 На	 24	 август	 зам.-кме-
тът	Марин	Маринов	посети	
приюта	 на	 фондацията	 в	
село	Глушка.	Той	установи,	
че	 условията	 са	 на	 из-
ключително	 високо	 ниво.	
Кучетата	 са	 здрави	 и	 за	
тях	 се	 полагат	 всички	 не-
обходими	грижи.	В	момен-
та	 обаче	 капацитетът	 на	
приюта	 е	 запълнен,	 пора-
ди	 което	 залавянето	 на	
кучета	 на	 територията	 на	
община	Трявна	е	ограниче-
но.	До	два	месеца	фонда-
цията	ще	разполага	с	вто-
ри	 оборудван	 микробус,	
с	 който	 обезпаразитените	
и	 кастрирани	 кучета	 ще	
бъдат	 транспортирани	 до	

Великобритания.	 Там	 на	
любимците	 ще	 бъдат	 оси-
гурени	домове.	Едно	от	за-
ловените	 в	 Трявна	 кучета	
вече	е	осиновено	там.
 От	„Улични	сърца	БГ“	уве-
ряват,	 че	 след	 оборудването	
на	 втория	 микробус,	 ще	 се	
реагира	 своевременно	 и	 ще	
се	 работи	 по	 проблема	 с	
уличните	 кучета	 на	 терито-
рията	на	Община	Трявна.

24 áåзстîпаíствåíè кучåта 
са залîвåíè в Трявíа прåз 
пîслåдíèтå мåсåцè

Вèîлåта Рачåва: 
„Да íаправя старèтå 
кíèгè да èзглåждат 
катî íîвè å èстèíскî 
удîвîлствèå”      8
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уВЕдоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 

разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 
цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 

уведомява своите клиенти, че:

 в периода 14.09.2020 - 18.09.2020 г. от 09:00 
до 16:00 ч.	 поради	 извършване	 на	 неотложни	 ре-
монтни	 дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахран-
ването	 в	 района	 на	 град	 Габрово,	 с.	Мичковци,	 с.	
Ставраци.
 в периода 08.09.2020 - 11.09.2020 г. от 09:00 
до 16:00 ч.	 поради	 извършване	 на	 неотложни	 ре-
монтни	 дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахран-
ването	 в	 района	 на	 град	 Габрово,	 с.	Мичковци,	 с.	
Ставраци.	
 Електроразпределение Север АД, Разпределите-
лен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица се 
извинява на своите клиенти за възникналото неудоб-
ство и се надява на разбиране. Допълнителна инфор-
мация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

уВЕдоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, разпрЕдЕлиТЕлЕн

обслужВащ цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 
уведомява своите клиенти, че:

 на 10.09.2020 г. от 09:00 до 15:00 ч поради	извършване	на	профилактика	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	пре-
къснато	електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	пл.	„Първи	май“	№	1,	3	и	7,	ул.	„Радецка“	№	2,	4,	6,	8,	10,	12,	14,	16,	18,	20,	22,	24	и	
26,	ул.	„Софроний	Врачански“	№	1	и	3,	ул.	„Стара	планина“	№	1,	3,	4,	5	и	8,	ул.	„Цанко	Дюстабанов“	№	3	и	5,	ул.	„Янтра“	№	8,	„ДЗИ	-	Живото-
застраховане“	ЕАД,	„Креми“	ООД,	„Пенчеви	груп“	ЕООД,	„Джон	Силвър“	ООД,	Д-р	Ангелов	-	ИППДП,	ЕТ	„Компас“,	ЦБА	АД,	ЕТ	„Поли	-	Бисер	
Асенов“,	„Ненови	2014“	ЕООД,	„Евро	Фуудс	2014“	ЕООД,	ЕТ	„Р	СИЕ	Т	-	Иван	Иванов“,	„Алмива	2“	ООД,	„Б	Елисимо-В“	ЕООД,	„Богара“	ООД,	
ЕТ	„Весита	-	В.	Големанова“,	ЕТ	„Д-р	Басарков	-	М.	Басарков“,	ЕТ	„Д-р	Басарков	-	Т.	Басарков“,	„Поправиме	КОМ“	ЕООД,	„Цветна	радост“	
ООД,	ЕТ	„Татяна	Хинтоларска“,	„Силует“	ЕООД,	„Иванес-М“	ЕООД,	„Блек	енд	грийн“	ЕООД,	„Екскрийм“	ЕООД,	„Орион	72“	ЕООД,	Военно	
окръжие	-	Русе,	„Евро	едно	зона“	ЕООД,	ЕТ	„Джоли	Н.	Добринов“,	ЕТ	„Д-р	Донка	Илчева	-	ИППСП“,	„Обзори“	ЕООД,	ЕТ	„Милена	Великова	-	
2018“,	ЕТ	„Недко	Иванов	-	Ив.	Иванова“,	„Жоржи	ГМ“	ЕООД,	„Мина	елит“	ООД,	„ТИ	АРТ	99“	ООД,	„Даниел	Станев“	ЕООД,	ОДМВР	-	Габрово,	
„Нико-МТ“	ЕООД,	„ВИП	Секюрити“	ЕООД,	„Петров	-	Ж“	ЕООД,	„Пеликан	ДТ“	ООД,	ул.	„Рачо	Ковача“	№	9,	ул.	„Софроний	Врачански“	№	7	
и	9,	ул.	„Стара	планина“	№	3,	ул.	„Цанко	Дюстабанов“	№	3	и	5,	„Импулс“	АД,	„Алфрида	Пеев“	ЕООД,	„Реа	2018“	ЕООД,	Сдружение	Габрово	
6008,	ТПК	„Балкан“,	„Атлас“	ООД,	„Викинг	Заложна	къща“	ЕООД,	„Генчеви	Трейдинг“	ООД,	ул.	„Радецка“	№	13,	„Уникредит	Булбанк“	АД,	ул.	
„Априловска“	№	2	и	4,	ул.	„Константин	Иречек“	№	1,	2,	3,	4,	5	и	7,	ул.	„Петко	Каравелов“	№	1,	2,	3,	4,	5,	8,	9	и	10,	ул.	„Радецка“	№	30,	32,	38	
и	44,	ул.	„Цанко	Дюстабанов“	№	6,	8,	10,	12,	14,	15,	16,	17,	18	и	19,	„Галя	58“	ЕООД,	„Кафеварка“	ООД,	„Първа	инвестиционна	банка“	АД,	ЕТ	
„Кондор	-	Тодор	Марков“,	„Вива-Браво“	ЕООД,	ЕТ	„Меди	-	Станка	Тодорова“,	„Лили	дрогерие“	ЕООД,	ЕТ	„ЙО	-	Цветан	Денчев“,	ЕТ	„Марини	
-	Марин	Петров“,	ЕТ	„Надежда	-	Милка	Николаева“,	ЕТ	„Арена	-	Ц.	Христов“,	ОС	на	БЧК	-	Габрово,	„Хан	-	Екострой“	ЕООД,	ЕТ	„Водолей	-	Тот-
ка	Златева“,	ЕТ	„Елит“	-	Анелия,	„Сладкарска	работилница	Габрово“	ЕООД,	„Златев“	ООД,	ЕТ	„Р.	Х.	К.	-	Румен	Колев“,	ЕТ	„ДИС	-	Пеева	-	Й.	
Пеева“,	ЕТ	„Елсико	-	Л.	Любомиров“,	„Мистела-20“	ЕООД,	ЕТ	„Рома-Цвет“,	„Комерс“	ЕООД,	МДМТ	ЕООД,	„МДМТ	Сервиз“	ЕООД,	„Перфект“	
ЕООД,	„Флинт	Н	-	73“	ООД,	„Багира	-	К-Й“	ООД,	„Данте	компютърс“	ООД,	ЕТ	„Юнона	-	Йонка	Йонкова“,	„Силует“	ЕООД,	„ГИС	Инвестиране“	
ООД,	„ЕЛКО	ЕП	България“	ООД,	ЕТ	„СТАМ	-	С.	Мароков“,	„Илстрой“	ЕООД,	ИТА	ЕООД,	„МИТИ	-	В“	ЕООД,	„БУЛ	ТИМ	74“	ООД,	„Инвестбанк“	
АД,	 „Технострой	 инвест“	 ЕООД,	 „Акаунт	 консулт	 ВТ“	 ЕООД,	 „Регент	 пропъртис“	 ЕООД,	 „Теленор	 България“	 ЕАД,	 ЕТ	 „Джуров	 -	 Николай	
Джуров“,	„Слънце“	ЕООД,	„Топклима	2010“	ЕООД,	ЕТ	„Даниела	-	Илия	Костурски“,	„Дарстил“	ЕООД,	„Лейбъл	М“	ЕООД,	„Микро	Кредит“	АД,	
„Креим“	ООД,	„Сосиете	Женерал	Експресбанк“,	ЕТ	„Бълг.	имоти	-	98	Юлий	Радев“,	ЕТ	„Брадърс	-	Виолета	Големинова“,	„Фарма	лек	Габрово“	
ООД,	„Хостал“	ООД,	ЕТ	„Илибон“,	„Агенция	Севлиево“ООД,	„Ениуеър	оупън	сорс“,	„Изипей“	АД,	ул.	„Петко	Каравелов“	№	6,	ул.	„Радецка“	№	
26,	28	и	40,	ул.	„Цанко	Дюстабанов“	№	2,	11	и	13,	ул.	„Янтра“	№	1,	2,	3,	5,	6,	8	и	10,	ЕТ	„Габи	-	Румен	Минчев“,	ЕТ	„Шикан	-	КрасимирВелев“,	
„МИТИ	-	В“	ЕООД,	„Хеликон“	АД,	„Интернешънъл	асет	банк“	АД,	„Булсатком“	ЕАД,	„А1	България“	ЕАД,	„СЕФИ	-	М“	ООД,	„ХАЙ-КУ“	ООД,	
„Мистър	и	мисис	пица“	ООД,	„Тея-3“	ООД,	„Школа	Интензив“	ЕООД,	„Еж	и	Беж“	ЕООД,	„Балкан	експорт“	ЕООД,	„МММ	333“	ЕООД,	„Теле-
пол“	ЕООД,	ТПКИ	„Здравоход“,	Окръжна	прокуратура,	ОС	Изпълнение	на	наказанията,	ул.	„Априловска“	№	1,	ул.	„Николаевска“	№	4,	6	и	
8,	ул.	„Цанко	Дюстабанов“	№	20	и	22,	„Драг	2020“	ЕООД,	ЕТ	„Д-р	Р.	Ковачева	-	ИППДП“,	„Милкана	2“	ООД	-	Габрово,	Д-р	Павлинка	Михова	
ИППДП“	ЕООД,	„Манфлер“	ЕООД,	„Панда-Пен“	ООД,	„Рачо	Ковача“	АД,	„Сезони	22“	ЕООД,	ул.	„Априловска“	№	1,	ул.	„Николаевска“	№	1,	
10,	12	и	16,	ул.	„Цанко	Дюстабанов“	№	20,	22	и	24,	„Юробанк	България“	АД,	„Вива	Трейдинг“	ЕООД,	Регионален	исторически	музей	-	Габрово,	
„Бел	Висаж“	ЕООД,	ЕТ	„Белона	-	60	-	Румен	Братоев“,	ЕТ	„Марк	-	Мирослав	Бочевски“,	„Стоянов	ДС“	ЕООД,	„Пулс	Арт“	ЕООД,	Български	
спортен	тотализатор,	НИК	ЕООД,	Бюро	по	труда,	„Дарик	радио“	АД,	„Стемо“	ООД,	ул.	„Неофит	Рилски“	№	1,	2,	3,	5	и	6,	ул.	„Николаевска“	№	
18,	20,	22,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	36,	38,	40,	41,	42,	44,	45,	46,	48,	51,	53,	54,	55,	56,	57,	58,	59,	60	и	61,	ул.	„Пенчо	Постомпиров“	№	
8,	19,	21,	23,	25,	27,	29,	31,	33,	35	и	37,	„Драгнев	и	сие“	ООД,	НИК	ЕООД,	„Вилея“	ЕООД,	ЕТ	„АВИ	-	Анелия	Станчева“,	„Тегет“	ООД,	ЕТ	„Стефка	
Серафимова“,	„Пърсънъл	файнанс	България“	АД,	„Анамо“	ЕООД,	ЕТ	„ГРО-НИК	Иванка	Гроздева“,	„Изи	асет	мениджмънт“	АД,	„Мирка	стийл“	
ЕООД,	ЕТ	„Бенешки	-	универсал“,	„Омайниче	Габрово“	ЕООД,	„Мерт	спорт“	ЕООД,	„КО	-	Тандем	11“	ЕООД,	Д-р	Никола	Петров	Тотев,	ЕТ	„Д-р	
Илиян	Иванов	-	ИППДП“,	„Йорданова	бизнес	консулт“	ЕООД,	„НИТИ-ГППДП“	ООД,	„Славов	шопинг“	ЕООД,	„Кредиленд“	ЕООД,	„Мист	пет“	
ООД,	Д.Д.Д.-1	ООД,	„Доля	М“	ЕООД,	„Стомар“	ЕООД,	ЕТ	„Денизов	-	Владимир	Денизов“,	„Стемо“	ООД,	ЕТ	„Проектстрой	-	Петър	Петров“,	
дирекция	„Регионален	държавен	архив“,	ЕТ	„Рейка	-	Регина	Стоянов“,	СД	„Валип	-	Петкови“,	ЕТ	„Хемус-95	Иван	Иванов“,	Съюз	на	слепите	в	
България,	ЕТ	„Кондор	-	Тодор	Марков“,	„Акта“	ЕООД,	ЕТ	„Елмаз	-	Пенко	Колев“,	Индустриална	стопанска	асоциация,	ул.	„Неофит	Рилски“	№	
4,	„Галвано“	ЕООД.

 на 09.09.2020 г. от 13:00 до 16:00 ч. поради	извършване	на	профилактика	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	
прекъснато	електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	ул.	„Любен	Каравелов“	№	49,	ул.	„Орловска“	№	129,	130,	132,	139,	140,	142,	144	и	
146,	ул.	„Петър	Берон“	№	1	и	8,	„Венци“	ЕООД,	„ЕС	ПИ	Иновейшън“	ЕООД,	„Томе“	АД,	„Арт	Картони“	ЕООД,	„Ивко-1“	ЕООД,	ул.	„Орловска“	
№1,	2,	3,	5,	6,	8,	10,	11,	12,	13,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26,	28,	30,	34,	36	и	42,	ул.	„Шипка“	№	1,	2,	4,	5,	6,	8,	9,	10,	11,	13,	15	и	19,	
ул.	„Юрий	Венелин“	№	1	и	2,	пл.	„Първи	май“	№	1	и	3,	ул.	„Бедек“	№	1	и	2,	ул.	„Св.	Йоан	Предтеча“	№	1,	2,	3,	4,	5,	7,	8,	10	и	12,	ул.	„Отец	
Паисий“	№	1,	2,	3,	4,	5,	7	и	9,	ул.	„Радецка“	№	1,	3	и	5,	„Електроразпределение	Север“	АД,	МЕР	-	Г.	Оряховица,	„Фронтал	плюс“	ЕООД,	„Кре-
ди	йес“	ООД,	„М	и	М	Акаунтинг“	ЕООД,	„Присо“	ООД,	„Бюути	макс“	ООД,	ЕТ	„Кристияна	-	Мариела	Иванова“,	„Ивет	Щерева“	ЕООД,	„Арт	
про	вижън“	ЕООД,	„Деним	-	Пенчеви“	ООД,	ЕТ	„Камелия	-	Камелия	Димова“,	„Краси	Б“	ЕООД,	„Компас	-	СП“	ЕООД,	„АГПППДМ	Орловска	
дент“	ООД,	„ИПСМП	АГ	д-р	Колева“	ЕООД,	ЕТ	„М-65-Мирослав	Нейков“,	EТ	„Медиана	-	Медиана	Асенова“,	„Вердетакс“	ЕООД,	„Мобимакс“	
ООД,	„Надежда-М“	ЕООД,	„Хедуей	алианс“	ООД,	ЕТ	„Графика	-	Христо	Ангелов“,	ЕТ	„Поли	-	Бисер	Асенов“,	„Кей	Кей	Шиша“	ЕООД,	„Азали	
Я	777“	ЕООД,	ЕТ	„Иво	Трифонов“,	„Костадинови	Арт“	ООД,	„ЗБК	Балкан“	АД,	„Ломбарди“	ООД,	ЕТ	„Галя	-	Галина	Недкова“,	ЕТ	„ЙО	-	Цветан	
Денчев“,	„Върбанов	и	КО	-	67“	ЕООД,	„Радивет“	ЕООД,	ЕТ	„Атика	-	Атанас	Карапавлов“,	„Симона-М	Стил“	ЕООД,	Съюз	на	глухите	в	България,	
„Гипсотехника“	ООД,	„Чолаков	пропъртис“	ЕООД,	„Алекс	терм	инженеринг“	ЕООД,	„ЕФ	Феликс	Илияна	Лавчиева“,	„Магнолия	фешън“	ЕООД,	
ПП	„Движение	21“,	ЕТ	„ТН	-	Макс	-	Тодор	Косташки“,	„Конем“	ООД,	„Актив	Д“	ЕООД,	„Тоби	2“	ЕООД,	ГД	ЗЗД	„Димус	Нада“,	„Радеви	-	НХ“	
ЕООД,	ЕТ	„Р	И	Т	Роузи	-	Р.	Димитрова“,	„Топ	кредит“	ООД,	ЕТ	ЦЕНЕС,	„Маги	и	син“	ООД,	ИК	„Колонел“	ООД,	ЕТ	„Вива	-	Веселка	Генчева“,	
„Краса	КР“	ЕООД,	Български	спортен	тотализатор,	ЕТ	„Грънчаров	-	Васил	Грънчаров“,	ЕТ	„Цветелина	Горанчева“,	„Карапавлов“	ЕООД,	„Пул-
сар“	ЕООД,	„Бард	2“	ЕООД,	„Експресфарма	2014“	ЕООД,	„Вива	кредит“	ООД,	„Южени“	ЕООД,	„Драг	2020“	ЕООД,	„Любомир	Николов“	ЕООД,	
„Юнион	инвест“	ООД,	ЕТ	„Евелин	-	Ивелина	Петрова“,	„Клуб	73“	ЕООД,	Обединена	българска	банка	АД,	ЕТ	„Стенели	77-	Хр.	Родев“,	„Асир	-	
Габрово“	ЕООД,	РПК	„Райпо“,	„Юростайлс“	ЕООД,	ЕТ	„Инвар	-	Ивелина	Кирова“,	ЕТ	„Атанасов	-	Кр.	Атанасов“,	ЕТ	„Кастело	-	МК	Б.	Кунева“,	
ЗК	„Лев	Инс“	АД.	

 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за въз-
никналото неудобство и се надява на разбиране. Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

• 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

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИЯ ОТ ГАБРОВО В БЪЛГАРИЯ:
ЕКСКУРЗИЯ ДО ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ, 
БУРГАС - 2/1 нощувки със закуска, 90 лв., 
15-16.08.2020
ЕКСКУРЗИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ БАНСКО-ЛЕ-
ЩЕН-КОВАЧЕВИЦА-ДОБЪРСКО - 3/2 нощувки 
със закуска, 145 лв., 05-07.09.2020
НОС КАЛИАКРА - БАЛЧИК - ВАРНА - ПОБИТИ 
КАМЪНИ - 2/1 нощувки със закуска и вечеря, 
99 лв., 22-23.08.2020
РИЛСКИ МАНАСТИР - БАНСКО - РУПИТЕ - РО-
ЖЕНСКИ МАНАСТИР - МЕЛНИК – ВЕЛИНГРАД 
- 3/2 нощ.със зак. и веч.,139 лв., 21-23.08.2020
КРЪСТОВА ГОРА - ВРЪХ СНЕЖАНКА - РОЖЕН-
СКА ОБСЕРВАТОРИЯ - 2/1 нощ. със зак. и веч., 
89 лв., 29-30.08.2020; 10-11.10.2020
АЛПИЙСКА ЖЕЛЕЗНИЦА СЕПТЕМВРИ - БАНСКО 
- БАЙКУШЕВА МУРА - ДОБРИНИЩЕ - ДОБЪР-
СКО - 4/3 нощувки със закуска и вечеря, 176 
лв., 13-16.08.2020

ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ, ХОТЕЛ „АНТАРЕС“ - 7 
нощувки със закуска, 285 лв., 15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ, ХОТЕЛ „СОЗО-
ПОЛ“ - 5 нощувки, закуска и вечеря, 280 лв., 
10.08; 24.08; 31.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ „ТИ-
ШИНА“ - 4 нощувки на закуска и вечеря, 239 
лв., 05.08; 19.08
МОРСКО ЛЕТУВАНЕ В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„ТИШИНА“ - 7 нощувки на закуска и вечеря, 
454 лв., 15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„ДЮНИ” – 5 нощувки със закуска и вечеря, 330 
лв., 10.08; 24.08; 31.08
МОРСКО ЛЕТУВАНЕ В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„АРЕНА“ - 7 нощувки със закуска и вечеря, 384 
лв.,15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, Х-Л „АРЕНА“ 
- 4 нощ. със за. и веч., 239 лв., 05.08; 19.08

31/07

ГАБРОВО, УЛ. “1 МАЙ 1876” 1-В 

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
• Кръстова гора-връх Снежанка-Роженска                                                  
обсерватория - 29.08., 1 нощувка, 89 лв.
• Враца-Видин-Белоградчишки скали                                                                                                         
- 05-07.09., 2 нощувки, 139 лв.
• Калиакра-Балчик-плаж в Албена - 05-
07.09., 2 нощувки, 145 лв.
• Рилски манастир - Роженски манастир 
- Рупите - Мелник – 25-27.09., 2 нощувки 
+закуски+вечери, 150 лв.
• Мини почивка в ПРИМОРСКО - 01-04.09., 3 
нощувки+закуски+вечери, 180 лв.
• Почивка в ПАМПОРОВО - 26.08., 4 нощувки, 
239 лв.
• Почивки в Гърция с включен PCR ТЕСТ,                                                       
7 нощувки с автобус от София всяка събота 
• Почивки остров Корфу с включен PCR  ТЕСТ,                                                                                   
28.08./4.09/11.09., 7 нощувки от 530 лв. от 
Севлиево/Велико Търново
• Почивки остров Корфу с включен PCR 
ТЕСТ - 03.09.-350 лв., 18.09. - 305 лв., 3 нощувки, 
от Севлиево/Велико Търново
• Почивка остров Корфу+Метеорите - 
02.10.,415 лв., 4НВ +1ВВ от Севлиево/Велико 
Търново
• Седемте Рилски езера - 05-07.09., 2 
нощувки, 150 лв. от Севлиево/Велико Търново
                         
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ СВЯТ
ТЕЛ. 066804948 /0887836173 /0899883724 

e-mail: sviat@mail.bg   www.sviat.eu

24/08

	 Между	 15	 и	 16.1	 про-
цента	 ще	 е	 увеличението	
на	 индивидуалните	 работ-
ни	 заплати	 на	 педагоги-
ческите	 специалисти	 в	
образователната	 система	
от	1	януари	2021	 г.	Това	е	
предвидено	в	Колективния	
трудов	 договор	 (КТД),	 по-
дписан	 от	 министъра	 на	
образованието	 и	 науката	
Красимир	Вълчев	и	нацио-
нално	 представителните	
синдикални	и	работодател-
ски	 организации	 в	 систе-
мата	на	предучилищното	и	
училищното	образование.
	 Стартовата	 основна	
заплата	 за	 учител	 става	

1260	лв.	Минималните	въз-
награждения	 на	 старшите	
учители	ще	достигнат	1300	
лв.,	 а	 на	 главните	 –	 1350	
лв.	 Директорите	 на	 дет-
ски	градини	и	училища	ще	
получават	 не	 по-малко	 от	
1535	 лв.,	 а	 заместник-ди-
ректорите	–	1420	лв.
	 Увеличава	 се	 и	 възна-
граждението	 за	 класните	
ръководители	 -	 стават	 46	
лева	 месечно	 за	 водене	
на	задължителна	докумен-
тация	и	консултации	с	ро-
дители,	деца	и	ученици.
	 С	30	лева	месечно	ще	
се	 компенсират	 и	 разхо-
дите	 за	 консумативи	 на	

учителите,	 които	 водят	
обучение	 от	 разстояние	 в	
електронна	 среда	 в	 усло-
вията	 на	 епидемии,	 пан-
демии,	 енергийни	 кризи,	
извънредно	 положение	
или	други	случаи	на	непре-
одолими	събития,	които	ще	
се	изплащат	като	допълни-
телно	 трудово	 възнаграж-
дение	(ДТВ)	за	времето	на	
провеждането	му.
	 За	 допълнително	 обу-
чение	 на	 ученици,	 които	
са	 отсъствали	 повече	 от	
десет	 учебни	 дни	 от	 учи-
лище	 поради	 заболяване,	
или	 за	 консултации	 на	
ученици	 в	 самостоятелна	

форма	на	обучение	поради	
здравословни	 причини	ще	
има	възнаграждение	от	15	
лв.	за	всеки	проведен	час.
	 Средствата	 за	 ДТВ	 за	
постигнати	 резултати	 от	
педагогическите	 специали-
сти	се	планират	в	рамките	
на	бюджетите	в	размер	не	
по-малко	от	4,2%	и	не	по-
вече	 от	 5,0%	 от	 годишния	
размер	 на	 средствата	 за	
заплати.
	 КТД	 предвижда	 също	
образователните	 институ-
ции	 да	 планират	 не	 по-
малко	от	2,5%	и	не	повече	
от	 3,5%	 от	 годишния	 раз-
мер	 на	 средствата	 за	 за-

плати	на	непедагогическия	
персонал	за	допълнително	
възнаграждение.
	 Предвижда	се	обезще-
тението	при	пенсиониране	
за	 учителите	 да	 е	 в	 раз-
мер	 на	 11	 брутни	 заплати	
от	 1	 януари	 2021	 година,	
които	ще	се	осигуряват	по	
национална	програма.
 На 17 август се подписа 
Колективният трудов договор 
за системата на предучилищ-
ното и училищното образо-
вание. Той влиза в сила от 
26.11.2020 г. и е валиден за 2 
години. До 25 ноември 2020 г. 
е в сила подписаният на 8 юни 
2020 г. КТД.

Стартîвата îсíîвíа заплата за учèтåл става 
1260 лв., прè пåíсèîíèраíå - 11 áрутíè заплатè

продължава от стр. 1
Шампион	е	на	България	с	
отбора	 U17	 на	 „Ботев“	 за	
сезон	2017/2018.	С	„жълто-
черните“	 има	 и	 спечеле-
на	Купа	на	БФС.	Младият	
нападател	 е	 в	 договор-
ни	 отношения	 с	 „Ботев“	
и	 играе	 в	 „Янтра“	 като	
преотстъпен.	 През	 юли	
друг	 преотстъпен	 от	 „Бо-
тев“	 в	 „Янтра“	 футболист	
беше	 повикан	 в	 юноше-
ския	национален	отбор	до	
19	 г.	 –	Атанас	 Стоименов.	
Той	 проведе	 едноседми-
чен	 подготвителен	 лагер	
с	представителния	ни	тим.

Емèл Кîлåв с 
пîвèкватåлíа... 

	 Бизнесмен	 и	 известен	
ортопед	 от	 Пловдив	 из-
точили	 над	 130	 000	 лева	
от	 фонд	 “Държавно	 об-
ществено	 осигуряване”	 на	
НОИ	с	фалшиви	болнични,	
съобщи	вчера	„Монитор“	и	
други	електронни	изднаия.	
Разследването	 стартирало	
след	сигнал	на	НОИ	за	из-
даване	на	много	болнични	
листове	към	една	конкрет-
на	 фирма.	Това	 съобщава	
зам.-районният	 прокурор	
на	Пловдив	Румяна	Зайко-
ва-	Калеева.
	 Тя	 уточнява,	 че	 раз-
следването	 е	 мащабно	 и	

то	 е	 установило,	 че	 един	
от	председателите	на	Екс-
пертна	 лекарска	 комисия	
е	издал	47	болнични	листа	
и	 41	 амбулаторни,	 вслед-
ствие	 на	 което	 на	 фонда	
е	била	причинена	към	мо-
мента	установена	вреда	в	
размер	 на	 малко	 повече	
от	36	310	лева.	 „Две	лица	
са	 привлечени	 в	 качест-
вото	им	на	обвиняеми.	На	
едното	 от	 тях	 –	 лекарят,	
който	е	издавал	болнични-
те	листове,	е	взета	мярка	
за	 неотклонение	 „парична	
гаранция“	 от	 30	 000	 лева“,	
казва	 още	 тя.	 Калеева	

уточнява,	 че	 бизнесменът	
се	е	укрил	и	е	бил	обявен	
за	издирване.
	 По	думите	на	наблюда-
ващия	прокурор	от	Район-
ната	 прокуратура	 в	 Плов-
див	 Димитър	 Пехливанов	
служителите	 във	 фирмата,	
на	 които	 са	 били	 издава-
ни	 болничните,	 са	 били	
назначени	 в	 дружеството	
на	 висококвалифицирани	
длъжности	 с	 максимален	
осигурителен	 доход.	 „За	
тях	 в	 продължение	 на	 го-
дина	 и	 половина	 са	 били	
издадени	 общо	 117	 бол-
нични	листове	за	1674	ра-

ботни	 дни	 и	 им	 е	 било	
изплатено	 обезщетение	
от	 ДОО	 в	 размер	 на	 76	
000	лева.	Фирмата	е	била	
създадена	 единствено	 и	
само,	 за	 да	 се	 използват	
служителите	 за	 източване	
на	фонда	на	НОИ.
	 „Това	 е	 един	 болни-
чен	 туризъм	 и	 за	 съжа-
ление	 се	 осъществява	 с	
цел	злоупотреба,	а	хората,	
които	 ги	 преглеждат,	 са	
от	 Габрово,	Търново	 и	 др.	
населени	места	в	Северна	
България“,	 обяснява	 още	
Димитър	 Пехливанов,	 ци-
тиран	от	„Монитор“.

Прîкурîрът îт Райîííата прîкуратура в Плîвдèв Дèмèтър 
Пåхлèваíîв цèтèра “лåкарè îт Гаáрîвî” за фалшèвè áîлíèчíè 



326 август 2020 г.

о Б я в а
За ПРиемане на военна слуЖБа на лиЦа, ЗавЪРШили 

ГРаЖдански сРедни или висШи училиЩа
(мЗ оХ-491/29.06.2020 г.) 

65 бр. вакантни длъжности за войници в
националната гвардейска част – гр.софия:

 1. ГваРдеЙЦи - 50 бр.
 2. номеР от РаЗчет - 1 бр.
 3. оЗвучител – 1 бр.
 4. младШи ШоФЬоР кат. „D” – 4 бр.
 5. младШи ШоФЬоР кат. „с+е” – 1 бр.
 6. младШи ШоФЬоР кат. „с” – 8 бр.

 документи се ПРиемат до 08.09.2020 г. вЪв военно 
окРЪЖие – ГаБРово, ул. „софроний врачански” 1а.
 изисквания: 
	 -	образование	–	средно	или	по-високо;
	 -	ръст	175	÷	185	см;
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години,	лицата,	отговарящи	
на	 условията	 на	 чл.	 141,	 ал.	 6	 от	 ЗОВСРБ,	 да	 не	 са	 по-въз-
растни	от	44	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;
	 -	да	притежават	свидетелство	за	управление	на	МПС	кате-
гория	„С”,	„D”	и	„C+E”	(за	отделни	длъжности).

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 
066/800257. 

справка: www.comd.bg.

о Б я в а
За ПРиемане на военна слуЖБа на лиЦа, ЗавЪРШили 

ГРаЖдански сРедни или висШи училиЩа
(мЗ оХ-411/01.06.2020 г.) 

190 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, 15 бр. съгласно Приложение 
№ 2; 
 3. във в.ф. 52740 – Хасково, 15 бр. съгласно Приложение № 3; 
 4. в гарнизон ямбол, 30 бр. съгласно Приложение № 4; 
 5. във в.ф. 34750 – карлово, 78 бр. съгласно Приложение № 5; 
 6. в гарнизони сливен и Русе, 12 бр. съгласно Приложение № 6; 
 7. във в.ф. 22160 – Плевен, 7 бр. съгласно Приложение № 7;
 8. във в. ф. 34200 – Шумен, 4 бр. съгласно Приложение № 8; 
 9. във в. ф. 46690 – Пловдив, 9 бр. съгласно Приложение №9; 
10. във в. ф. 22790 – Горна оряховица, 10 бр. съгласно Приложе-
ние № 10.

 документи се ПРиемат до 04.09.2020 г. вЪв  военно ок-
РЪЖие  – ГаБРово,  ул. „софроний врачански” 1а.
 изисквания: за	някои	от	длъжностите	се	изисква	свидетелство	
за	управление	на	МПС	категории	„В”,	„С”	или	„С+Е”
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 -	да	са	годни	за	военна	служба;	
	 -	да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	характер	
;
	 -	да	няма	образувано	наказателно	производство;
	 -		да	нямат	друго	гражданство;
	 -	да	покриват	нормативите	за	физическа	годност.

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

о Б я в а
За ПРиемане на военна слуЖБа на лиЦа, 

ЗавЪРШили ГРаЖдански 
сРедни или висШи училиЩа

(мЗ оХ-632/11.08.2020 г.) 

2 БР. вакантни длЪЖности  За оФиЦеРи вЪв
военно ФоРмиРование 52750 – ГР. соФия 

от стаЦионаРната кис:
 длъжностите, за които може да се кандидатства, са:
 младши експерт ІІІ степен в сектор „Проектиране на 
инженерно-технически системи” (Промишлено и граж-
данско строителство) 
 младши експерт ІІІ степен в сектор „Проектиране на 
електрически системи”  

 документи се ПРиемат до 02.10.2020 г. вЪв  во-
енно окРЪЖие – ГаБРово,  ул. „софроний врачански” 
1а.
 изисквания: 
	 -	образование	–	ОКС	„Бакалавър”	по	специалности	от	
професионално	 направление	 „Архитектура,	 строителство	
и	геодезия”	и	ОКС	„Бакалавър”	по	специалности	от	про-
фесионално	направление	„Енергетика”;
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	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;
	 -	да	са	годни	за	военна	служба	и	психологично	при-
годни.

телефони за информация: 02 92 28 993 и 02 92 
28950. Подробна информация на тел. 0888210283; 
066/805531; 066/800257. справка: www.comd.bg.

44-тî èздаíèå íа мåждуíарîдíèя фåстèвал Дíè íа камåрíата 
музèка å с акцåíт 250 гîдèíè îт рîждåíèåтî íа Бåтхîвåí

 44-то	 издание	 на	 международния	
фестивал	 „Дни	 на	 камерната	 музика	
Габрово	2020“	ще	се	открие	от	Камер-
ния	 ансамбъл	 „Софийски	 солисти“.	
Акцент	 в	 програмата	 е	 юбилейната	
250-годишнина	от	рождението	на	Луд-
виг	 Ван	 Бетховен.	 В	 концерта	 има	 и	
интрига.	 Ще	 бъдат	 представени	 про-
изведения	на	любими	композитори	на	
Бетховен,	които	са	живели	и	завърши-
ли	живота	си	във	Виена.	

ПРОГРАМА ПО ДНИ
 

8 септември, вторник, 
	 от	 19	 часа	 в	 зала	 „Възраждане“	
„Софийски	солисти“	под	ръководство-
то	на	Пламен	Джуров	ще	изпълнят	му-
зика	от	Йохан	Себастиан	Бах,	Антонио	

Вивалди,	Йозеф	Хайдн,	Волфганг	Ама-
деус	Моцарт	 и	 Лудвиг	 Ван	 Бетховен.	
Програмата	 е	 посветена	 на	 250	 г.	 от	
рождението	на	Лудвиг	Ван	Бетховен	и	
включва	любими	автори	на	Бетховен,	
от	които	той	се	е	учил	през	целия	си	
живот.	 Солисти	 ще	 бъдат	 цигуларите	
Йордан	Димитров,	Орлин	Цветанов	и	
Емил	Бошев.

9 септември, сряда,
	 от	19	часа	в	зала	„Възраждане“	от-
ново	ще	гостува	известният	софийски	
струнен	 квартет	 „Фрош“.	 Програмата	
включва	първите	изпълнения	в	Габро-
во	на	Струнен	 квартет	№	2	от	Йоха-
нес	Брамс	и	Струнен	квартет	№	2	от	
световноизвестния	полски	композитор	
Хенрик	Гурецки.	

	 СТРУНЕН	КВАРТЕТ	„ФРОШ“
	 Негина	Стоянова	–	цигулка	
	 Петя	Димитрова	–	цигулка
	 Мария	Вълчанова	-	виола	
	 Теодора	Атанасова	–	виолончело	

10 септември, четвъртък,
	 от	 20	 часа	 на	 откритата	 сцена	
ИМКА	 в	 двора	 на	 Дома	 на	 култура-
та	 под	 надслов	 „Джаз	 в	 лятна	 нощ“	
ще	 се	 изявят	 известните	 габровски	
джаз	 музиканти	 Благовеста	 Косева	
и	 Цветомир	 Цанков	 (вокал),	 Стефан	
Здравески	 (саксофон),	Теодор	Петков	
(пиано),	Стефан	Косев	(бас	китара)	и	
Красимир	Георгиев	(барабани).
	 Входът	е	свободен!
	 При	лошо	време	концертът	ще	се	
състои	в	Дома	на	културата.	

11 септември, петък, 
	 от	 19	 часа	 в	 зала	 „Възраждане“	
44-то	 издание	 на	 Дни	 на	 камерната	
музика	Габрово	2020	ще	се	закрие	от	
Габровски	камерен	оркестър.
	 Програмата	 под	 мотото	 „Отраже-
ния“	 включва	 произведения	 от	 XVIII,	
XX	и	XXI	век.	За	първи	път	в	България	
ще	 бъдат	 представени	 произведения	
на	 немските	 барокови	 композитори	
Йохан	Фаш	и	Йохан	Граун,	а	остана-
лите,	 неизпълнявани	 в	 Габрово	 твор-
би,	 са	 закачката	 „Моцарт	ала	Хайдн“	
от	руския	композитор	Алфред	Шнитке,	
„Нощта“	 от	 българския	 филмов	 ком-
позитор	Петър	Дундаков	и	„В	чест	на	
Йохан	 Себастиан	 Бах“	 от	 френския	
композитор	 Еужен	 Боца.	 Ще	 прозву-
чат	 и	 две	 популярни	 миниатюри	 от	

Йозеф	Хайдн	и	Волфганг	Амадеус	Мо-
царт.	Солисти	ще	са	цугтромбонистът	
Атанас	Карафезлиев,	цигуларите	Анна	
Фурнаджиева	и	Йордан	Димитров.
 
	 44-то	издание	на	Дните	на	камер-
ната	музика	Габрово	2020	г.	се	реали-
зира	изцяло	със	субсидия	от	Община	
Габрово
 
	 БИЛЕТИ	НА	КАСАТА	В	ЗАЛА	„ВЪЗ-
РАЖДАНЕ“	ПРЕДИ	КОНЦЕРТИТЕ
 
	 Цени	на	билетите:	5	лв.
	 За	 ученици,	 студенти	 и	 лица	 над	
65	 г.	 -	 3	 лева,	 абонаментна	 карта	 за	
всички	концерти	–	11	лв.,	абонаментна	
карта	за	ученици,	студенти	и	лица	над	
65	г.	-	5	лв.

Камерният ансамбъл „Софийски солисти“ Струнен квартет „Фрош“                                                                            цугтромбонистът Атанас Карафезлиев

	 Точната	 дата	 на	 раждането	 на	
Бетховен	 е	 неизвестна.	 Известна	 е	
датата	 на	 кръщението	 му	 в	 Католи-
ческата	църква	–	17	декември	1770	г.	
Съществува	предположение,	че	е	ро-
ден	ден	преди	това	–	на	16-и.	Произ-
хождащ	от	музикантски	род,	Бетховен	
е	син	на	Йохан	ван	Бетховен	и	Мария	
Магдалина	 Кеверих.	 Още	 от	 ранно	
детство	 учи	 музика	 първо	 при	 баща	
си,	а	после	и	при	някои	добри	педа-
гози.	 Едва	 13-годишен	 става	 помощ-
ник-органист	 в	 дворцовата	 капела	 в	
родния	си	Бон.
	 През	 1787	 г.	 заминава	 за	 Виена,	
където	се	запознава	с	Моцарт	(Бетхо-
вен	изпитва	респект	към	Моцарт	и	в	
продължение	 на	 няколко	 години	 изу-
чава	 произведенията	 му),	 чийто	 уче-

ник	така	и	не	успява	да	стане	–	връща	
се	в	Бон	заради	смъртта	на	майка	си.
	 През	 1792	 г.	 е	 отново	 във	 Виена,	
най-големият	 музикален	 център	 на	
Европа,	 където	 между	 учителите	 му	
са	 Хайдн	 и	 Салиери.	 Там	 Бетховен	
е	 удостоен	 с	 внимание	 от	 страна	 на	
князе	 и	 графове.	 Между	 меценатите	
му	 във	 Виена	 са	 ерцхерцогът	 Ру-
долф	 (композиторът	му	посвещава	14	
от	 произведенията	 си),	 княз	 Йозеф	
Франц	 Лобковиц,	 княз	 Карл	 Лихнов-
ски	и	барон	Готфрид	ван	Свитен.	Пред	
аристократите	обаче	гордият	Бетховен	
не	 скланя	 глава.	Известни	 са	 думите	
му,	 отправени	 към	 един	 от	 неговите	
меценати:	 „Князе	 е	 имало	 и	 ще	 има	
хиляди,	 но	 Бетховен	 е	 само	 един”.	
Първата	 публична	 изява	 на	 Бетховен	

във	Виена	е	през	март	1795	г.,	когато	
дебютира	със	свой	концерт	за	пиано.	
Композиторът	 дава	 и	 редица	 частни	

уроци	в	аристократични	семейства.
	 През	 1812	 г.	 Бетховен	 пише	 про-
чутото	 си	 писмо	 до	 „безсмъртната	
любима”,	 чийто	 адресат	 и	 до	 днес	 е	
загадка	 за	 биографите	 му.	 И	 макар	
че	 се	 влюбва	неведнъж,	Бетховен	не	
успява	да	създаде	свое	семейство	(за	
една	 от	 най-известните	 му	 компози-
ции	-	„На	Елиза”,	се	предполага,	че	е	
писана	за	германската	оперна	певица	
Елизабет	 Рьокел,	 в	 която	 композито-
рът	 бил	 влюбен).	 Загубил	 мечтите	 си	
за	 лично	щастие,	 той	 поема	 грижите	
за	своя	племенник,	син	на	починалия	
му	брат.
	 В	 началото	 на	 деветнадесетото	
столетие	 се	 забелязват	 първите	 при-
знаци	 на	 неговото	 оглушаване,	 което	
дотолкова	 се	 усилва,	 че	 през	 1819	 г.	
може	да	общува	само	писмено	–	чрез	
т.	 нар.	 „разговорни	 тетрадки”.	 С	 вре-
мето	 слухът	му	 отслабва	 дотам,	 че	 в	
края	на	премиерата	на	своята	Девета	
симфония,	състояла	се	на	7	май	1824	
г.,	той	се	обръща,	за	да	види	бурните	
аплодисменти	на	присъстващите	–	не-
чувайки	нищо,	той	се	разплаква.	
	 Способността	да	композира,	която	
композиторът	 запазва	 въпреки	 увре-
дения	 си	 слух,	 е	 наистина	 вдъхновя-

ваща,	 пословична	 и	 показателна	 за	
силата	 на	 човешкия	 дух,	 преминал	
през	огнени	изпитания.
	 Последните	 месеци	 от	 живота	 си	
Бетховен	 прекарва	 на	 легло.	 Умира	
по	 време	 на	 гръмотевична	 буря	 на	
26	 март	 1827	 г.	 на	 56-годишна	 въз-
раст.	 Съществуват	 различни	 версии	
за	 смъртта	 му:	 цироза,	 двойна	 пнев-
мония,	отравяне	с	олово.	По	време	на	
погребалната	 процесия	 по	 виенските	
улици	 се	 събират	 20	 000	 души.	 Цър-
ковното	му	опело	е	извършено	в	храм	
„Св.	Троица”.	Погребан	е	по	разширен	
католически	 обред,	 включващ	 и	 рек-
вием.
	 В	 своята	 Девета	 симфония	 Бет-
ховен	 прави	 нещо	 нечувано	 дотогава	
при	 симфониите	 –	 включва	 хор.	 В	
последната	част	на	произведението	е	
прочутото	хорово	изпълнение	на	„Ода	
на	радостта”	от	Шилер,	станало	през	
1985	 г.	 химн	 на	 Европейския	 съюз.		
Твърди	 се,	 че	 капацитетът	 на	 ком-
пактдиска	е	донякъде	свързан	с	тази	
симфония	–	когато	създателите	му	се	
допитват	до	Караян,	той	им	казва,	че	
CD-то	трябва	да	побира	цялата	Девета	
симфония	на	Бетховен	(около	70	мину-
ти).

Музèкалíата 2020 å áåлязаíа îт 250-та гîдèшíèíа îт рîждåíèåтî íа Бåтхîвåí
 Тази година се навършват 250 години от рождението на прочутия немски компо-
зитор и пианист Лудвиг ван Бетховен - един от тримата „виенски класици” (с Хайдн 
и Моцарт), важна фигура в прехода от музикалния класицизъм към романтизъм.	Чест-
ванията в Германия започнаха от средата на декември миналата година и ще продъл-
жат до 17 декември тази година.
 Неговата къща е отворена отново като музей след продължила 3 години реставра-
ция. Нейните 100 хиляди посетители годишно я правят една от най-предпочитаните 
забележителности в страната. Във връзка с юбилея програмиран изкуствен интелект 
ще опита да довърши Десетата симфония, която Бетховен така и не успява да допи-
ше преди смъртта си през 1827 година.
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 20 години се очак-
ваше технологиите по 
магичен начин да проме-
нят образованието, но 
това не се случи, казва 
един от основателите 
на Института за про-
гресивно образование. 
Явор Джонев е човек на 
технологиите – осно-
вател е на „Сирма Груп 
Холдинг“ и е бил част от 
Управителния съвет на 
Българската асоциация 
на софтуерните компа-
нии (БАСКОМ), но днес е 
посветен на образова-
нието. Той е част от ор-
ганизаторите на граж-
данската инициатива 
„Диалог за бъдещето“, 
сред основателите е на 
Института за прогре-
сивно образование и на 
Фондация за образова-
телна трансформация. 
Той е начело и на Бъл-
гарски прогресивни учи-
лища, които залагат на 
нов модел на учене и об-
разование. 
 С него economic.bg 
разговаря за ролята на 
технологиите в образо-
ванието, кога те дават 
добавена стойност и 
кога пречат, как трябва 
да се промени процесът 
на учене. 
 Това бяха и част от 
темите на Конферен-
цията „Образование от 
А до #. Иновативното 
училище“ на 17 юли, ор-
ганизирана от Economic.
bg в партньорство с Но-
вините на NOVA, Dir.bg 
и Kmeta.bg. Събитието 
беше излъчено на живо в 
страниците на медиите 
във Facebook.

 – Г-н джонев, извън-
редната ситуация около 
COVID-19 направи разго-
вора за технологиите в 
образованието по-актуа-
лен от всякога. каква е 
опасността те да се пре-
върнат в самоцел? 
	 –	Те	са	се	превърнали	
в	 самоцел	 още	 от	 самото	
начало.	 Едно	 време	 беше	
супер	иновация	децата	да	
правят	 power	 point	 пре-

зентация,	 но	 вкарването	
на	 технологии	 има	 сми-
съл,	 когато	 същината	 на	
процеса	 се	 променя.	 Ако	
начинът	 на	 учене	 остава	
един	 и	 същ,	 те	 може	 да	
създадат	грешното	впечат-
ление	 за	 прогрес,	 когато	
всъщност	 има	 регрес.	 И	
това	 е	 голямата	 опасност	
–	 да	 не	 си	 помислим,	 че	
децата,	 като	 учат	 на	 ком-
пютър,	 сме	 им	 промени-
ли	качествено	процеса	на	
учене.	Един	учебник	на	pdf	
е	същият	процес	на	учене,	
само	че	не	е	на	хартия,	а	
в	е-вариант.	
	 Последните	 20	 години	
се	 очакваше	 технологиите	
по	някакъв	магичен	начин	
на	подобрят	ефективността	
на	образователните	проце-
си	и	се	вкарваха	огромни	
количества	 пари.	 За	 съ-
жаление,	 ретроспекцията	
показва,	 че	 няма	 възвра-
щаемост.	Проблемът	 е,	 че	
не	 променяме	 същността	
на	 преподаване,	 а	 само	
повърхността,	само	начина	
на	доставка.	
 – Бихте ли дали при-
мер за това как една тех-
нология може да се из-
ползва ефективно и не-
ефективно? 
	 –	Да	вземем	сайта	Уча.

се	 –	 той	 репликира	 стан-
дартните	уроци	с	едно	по-
атрактивно	 обяснение,	 но	
те	са	като	в	стандартните	
учебници.	 Да,	 има	 полза	
от	това,	ако	ти	вкъщи	мо-
жеш	 самостоятелно	 да	 го	
разбереш,	 но	 ако	 учили-
щето	 от	 другата	 страна	
не	 използва	 този	 ресурс	
адекватно,	 реално	 нищо	
не	се	променя.	Евентуално	
детето	 е	 малко	 по-добре	
настроено	към	материала.	
	 Идеята	 е	 не	 учителят	
да	 обяснява	 новия	 фи-
зически	 принцип	 в	 клас,	
а	 децата	 да	 гледат	 тези	
обяснения	 преди	 часа	 и	
на	място	да	дискутират	въ-
просите,	 които	 възникват.	
Тогава	 вече	 се	 променя	
структурата	и	фокусът	не	е	
да	си	назубрим	урока,	ма-
кар	 и	 с	 електронни	 сред-
ства,	 а	 да	 научим	 нещо	
и	 да	 използваме	 времето	
си	 заедно	 за	 диалог,	 за	
задаване	 на	 въпроси,	 за	
изследване	 как	 това	 се	
отразява	 на	 света.	 Сми-
сълът	 на	 образованието	 е	
да	има	директна	връзка	с	
реалността,	да	подготви	за	
живота.	
 – тоест вниманието 
трябва да се фокусира 
върху преподавателя и 

преподаването? 
	 -	 Да.	 Може	 да	 проме-
ниш	 качествено	 педагоги-
ческия	 процес,	 без	 въоб-
ще	да	използваш	техноло-
гии.	Това	са	две	различни	
неща.	Мога	да	дам	пример	
с	 метода	Jump	Mats,	 кой-
то	 прилагаме	 ние	 –	 уче-
бен	процес,	който	с	много	
дълбоко	и	последователно	
обяснение	 на	 математиче-
ски	концепции,	така	че	да	
го	 разберат	 всички	 деца,	
води	до	вътрешна	мотива-
ция	у	тях	математиката	да	
им	 е	 любима,	 така	 че	 те	
да	усещат,	че	се	развиват	
чрез	него.	
 – достатъчно ли е фи-
нансирането от мон и в 
какви технологии всъщ-
ност трябва да инвести-
ра? 
	 –	 МОН	 дава	 пари,	 но	
на	парче,	 без	стратегия	и	
на	 който	 им	 се	 примоли.	
Правят	 се	 някакви	 хубави	
неща,	 но	 те	 се	 изоставят.	
Има	необходимост	от	дър-
жавна	 инвестиция	 в	 голя-
ма	 медиатека	 от	 ресурси.	
Къде	 са	 например	 всички	
исторически	 документи,	
които	ни	разказват	в	клас	
и	 интерпретират	 вместо	
нас,	когато	ние	можем	да	
ги	 прочетем	 и	 да	 учим	

история	 не	 като	 на-
изустяване	 на	 факти	
и	събития,	а	като	на-
чин	 на	 историческо	
мислене.	Къде	е	„бъл-
гарската	 Wikipedia“,	
която	да	съдържа	це-
лия	 необходим	 мате-
риал	 за	 учене,	 няма	
я.	 Къде	 са	 софтуер-
ните	 модели	 на	 фи-
зически	 процеси,	 с	
които	да	експеримен-
тираш?	Изграждането	
на	 симулантни	 среди	
за	 учене	 има	 много	
голям	 потенциал	 уче-
нето	 да	 стане	 много	
по-ефективно.	 Всички	
тези	 неща	 изискват	
целенасочена	 инвес-
тиционна	 политика	
и	 имат	 много	 добра	
възвращаемост.	Цяло-
то	 това	 нещо	 струва	
колкото	 един	 изтре-
бител,	 ние	 си	 купу-
ваме	 10	 –	 ето	 къде	
са	ни	приоритетите	в	
държавата.	

	 Има	 и	 друго	 важно	
нещо.	Едно	е	да	направиш	
тези	процеси,	друго	учите-
лите	 да	 ги	 използват.	 Тук	
въпросът	 е	 къде	 са	 про-
грамите	за	професионално	
развитие	 на	 учителите	 –	
няма	ги.	
 – а какви все пак са 
положителните промени? 
	 –	Има	раздвижване	на	
системата	 и	 нашите	 учи-
лища	 са	 такъв	 пример.	
Имаме	 три,	 сега	 готвим	
четвърто.	А	положителните	
ефекти	 от	 коронаученето	
бяха	учудващо	много.	Един	
от	 тях	 е,	 че	 родителите	
видяха	 процеса	 по	 начин,	
по	 който	 не	 са	 го	 вижда-
ли	 досега,	 и	 осъзнаха,	 че	
учителството	 не	 е	 проста	
работа.	Това	създаде	друго	
качество	 на	 взаимоотно-
шения	между	 родител-учи-
тел	 и	 започна	 да	 възвръ-
ща	 уважението	 към	 учи-
телския	 труд.	Тази	 връзка	
се	 усеща	 и	 от	 децата.	Те	
пък	 започнаха	 да	 носят	
повече	 отговорност.	 Схва-
щането,	че	детето	не	иска	
да	 учи,	 не	 е	 вярно.	 Ако	
ти	 създадеш	 добра	 среда	
и	 му	 дадеш	 възможност	
то	 да	 има	 избор,	 казвай-
ки	 какво	 му	 е	 интересно	

например,	и	ти	го	подкре-
пиш	в	този	процес,	то	ще	
започне	 да	 носи	 повече	
отговорност.	
	 Учителите	 също	 видя-
ха,	че	тези	инструменти	не	
са	 страшни	 и	 аз	 съм	 си-
гурен,	че	се	мисли	как	да	
продължат	да	ги	използват	
и	в	бъдеще.	Ние	не	искаме	
децата	 да	 гледат	 екран	
преди	 десетгодишна	 въз-
раст,	 но	 за	 по-големите,	
които	 са	 по-самостоятел-
ни,	моделът	на	обърнатата	
класна	стая	може	да	сра-
боти	и	да	дава	прекрасни	
резултати.	За	целта	обаче	
трябва	 да	 се	 научат	 как	
да	водят	качествен	диалог	
помежду	си,	не	само	да	си	
блъскат	 мненията.	 Преди	
това	пък	трябва	да	научим	
учителите.	 Има	 необходи-
мост	от	трансформация	на	
цялата	образователна	сис-
тема,	 защото	 ако	 учили-
щето	не	е	среда	за	учене	
на	 всички,	 то	 губи	 почва	
под	 краката	 си.	 Не	 може	
да	изграждаш	любознател-
на	 личност,	 без	 ти	 сами-
ят	 да	 си	 такъв,	 нито	 да	
учиш	 някого,	 че	 грешките	
са	 възможности,	 ако	 сам	
не	го	правиш.	Не	може	да	
убеждаваш	 някого	 в	 цен-
ности,	когато	ти	самият	не	
ги	 живееш.	 Новият	 модел	
училище	 трябва	 да	 въвле-
че	и	родителите,	и	децата,	
и	 учителите	 във	 взаимно	
учене.	
 – има ли и каква е 
опасността от превръща-
нето на образованието в 
бутиково и от допълни-
телно маргинализиране 
на изключените? 
	 –	 Да,	 това	 е	 най-голя-
мата	опасност.	Елитаризи-
рането	 на	 образователна-
та	система	води	до	марги-
нализиране	на	обществото	
и	 до	 разделение.	 Нашата	
образователна	 система	
произвежда	 обществе-
но	 разделение,	 може	 би	
вследствие	 на	 дълбоки	 и	
неизбежни	 обществени	
процеси.	 Логично	 е	 да	
си	 мислим,	 че	 тя	 тряб-
ва	 да	 произвежда	 точно	
обратното.	 Това	 може	 би	
е	 най-същественият	 про-
блем	 –	 как	 да	 направим	
образователната	 система	

такава,	 че	 да	 преодолява	
разделенията	 и	 да	 дава	
по-равен	 шанс.	 Възможно	
е	 и	 в	 много	 други	 страни	
го	правят.	
	 Децата	 трябва	 да	 се	
научат	да	бъдат	създатели	
на	 всякакъв	 вид	 стойност	
–	 икономическа,	 културна.	
Защото	 с	 навлизането	 на	
роботите	 човек	 вече	няма	
да	 има	 нужда	 да	 работи,	
за	 да	 се	 издържа.	Трябва	
да	 измислим	 как	 да	 ос-
мисляме	живота	си	в	този	
момент,	който	не	е	далеч.	
Тогава	 има	 опасност	 от	
най-голямото	 разделение	
–	една	голяма	част	от	об-
ществото,	 държана	 на	 ни-
ски	 нива	 на	 образование	
и	 консуматорско	мислене,	
и	 друга,	 елитна	 част,	 коя-
то	живее	съвсем	различен	
живот.	 Затова	 нашата	 от-
говорност	в	момента	е	да	
научим	децата	да	се	спра-
вят	 с	 този	 род	 проблеми	
и	това	не	става	с	правене	
на	100	точки	на	НВО.	
 – виждате ли в заяв-
ките на мон за рефор-
ма шанс за по-смислена 
промяна? 
	 –	В	момента	-	не.	Това,	
което	 се	 прави	 сега,	 е	
една	 разумна	 оперативна	
политика,	но	преди	да	има	
преосмисляне	 на	 целите	
на	образователната	систе-
ма	 на	 обществено	 ниво	 и	
нова	заявка	за	това,	нищо	
съществено	 не	 може	 да	
се	 случи	 от	 една	 админи-
страция.	 Просто	 нейната	
функция	 е	 да	 поддържа	
статуквото,	 да	 работи	 по-
добре	и	ако	има	малко	по-
просветено	 ръководство,	
да	 прави	 някакви	 опти-
мизации	 в	 тези	 процеси.	
Горе-долу	 това	 се	 случва	
в	момента.	Управлението	в	
момента	е	компетентно,	но	
на	 оперативно	 ниво.	 Съ-
ществената	 промяна	 няма	
как	да	дойде	оттам.	
	 Това	 не	 е	 невъзмож-
но,	 Полша	 го	 направи	 за	
8	 години.	 Просто	 трябва	
осмисляне	 на	 обществено	
ниво,	политически	консен-
сус,	 а	 държавата	 да	 оси-
гури	 необходимия	 ресурс.	
И	 извинението,	 че	 няма	
пари,	не	е	вярно.	Пари	за	
тази	реформа	има.

Явîр Джîíåв: „Оáразîватåлíата íè сèстåма прîèзвåжда îáщåствåíî раздåлåíèå”

Светла 
Костадинова 
	 Тази	седмица	петъчният	
бюлетин	 на	ИПИ	 „Преглед	
на	 стопанската	 политика“	
издава	 хилядния	 си	 брой.	
Това	нямаше	да	е	кой	знае	
какво	 събитие,	 ако	 той	
беше	просто	едно	редовно	
усилие	 на	 екипа	 на	 ИПИ.	
Ако	 прегледаме	 динамика-
та	на	медиите	през	послед-
ните	 20	 години	 обаче,	 ще	
забележим,	 че	 бюлетинът	
на	ИПИ	е	 сред	 не	 повече	
от	15	оцелели	медии,	стар-
тирали	 през	 миналия	 век,	
които	все	още	предоставят	
информация	 и	 коментари.	
А	 това	 само	по	себе	 си	 е	
успех	за	нас.
	 През	 изминалите	 1000	
седмици	 екипът	 на	 инсти-
тута,	 без	 пропуск,	 комен-
тираше	 и	 анализираше	
текущите	стопански	разви-
тия.	Това	изобщо	не	е	лес-
но	по	няколко	практически	
причини:
	 Коментарът	на	текущи-
те	 политики	 изисква	 кри-
тичност,	 бдителност,	 вън-
шен	поглед	и	общо	разби-
ране	 на	 икономическите	
процеси;
	 Формирането	 на	 раз-
биране	 какво	 се	 обсъжда	
в	 парламента	 и	 от	 пра-
вителство	 е	 изключително	
трудно	 откъм	 достъп	 до	
информация,	 а	 и	 трудоем-
ко	постоянно	усилие;
	 Повтарянето	 на	 едни	
и	 същи	 грешни	 политики/
идеи	 или	 липсата	 на	 про-
мени	 затруднява	 комен-

тарите,	 лесно	 се	 попада	
в	 капана	 на	 „това	 вече	
сме	го	писали“	и	авторите	
трябва	да	са	изобретател-
ни	и	актуални	на	настоящ-
ия	дебат.
	 През	 всичките	 1000	
седмици	(от	декември	2000	
г.)	 похватът	 при	 комента-
рите	и	аналитичните	мате-
риали	е	бил	винаги	един	и	
същ.
	 На	 първо	 място,	 во-
дещото	 ни	 разбиране,	 че	
основната	 функция	 на	
държавата	 е	 да	 защита-
ва	 правата	 на	 гражданите	
и	 създаването	 на	 благо-
състояние	 е	 невъзможно	
без	 защита	 на	 частната	
собственост,	 прави	 ясна	
оценката	 на	 всяка	 идея,	
политика	 и	 предложение	
за	 промяна.	От	 тази	 глед-
на	 точка,	 лесно	се	обсъж-
дат	идеи	за	защитни	мита,	
увеличаване	 на	 пречки	 за	
навлизане	на	даден	пазар	
(режими,	такси,	изисквания	
и	т.	н.),	вдигане	на	данъци	
и	др.
	 На	 второ	 място,	 въз-
гледът	 ни,	 че	 стопанската	
свобода	създава	богатство	
и	 повишава	 стандарта	 на	
живот	 на	 всички	 бързо,	
ни	 ориентира	 в	 истински-
те	 подбуди	 на	 лобистки	
групи,	 маскирани	 зад	 ар-
гументи	 като	 интереси	 на	
обществото,	защита	на	по-
требителите	и	бизнеса.
	 Прилагането	 на	 бърза	
оценка	 на	 въздействието	
на	обсъжданите	идеи	пра-
ви	 възможно	 да	 преценя-
ваме	 очакваните	 разходи,	

поне	 на	 непосредствено	
засегнатите	 групи,	 както	
и	 предполагаемите	 ползи,	
ако	изобщо	има	такива.
	 Бюлетинът	 е	 основ-
но	 средство	 на	 екипа	 за	
участие	в	обсъждането	на	
идеи	и	събития,	които	имат	
съществено	 значение	 за	
деловите	 среди	 и	 граж-
данството,	 и	 при	 форми-
рането	 на	 стопанската	 и	
цялостната	 политика	 на	
българските	 правителства.	
Затова	 и	 често	 през	 го-
дините	 една	 статия	 или	
коментар	в	медиите	е	бил	
повод	 за	 реакции	 от	 за-
сегнатите	 –	 през	 ответни	
статии,	неформални	срещи	
или	 покани	 за	 участие	 в	
работни	групи.
	 И	все	пак,	защо	е	ва-
жно	 всеки	 петък	 да	 има	
коментари,	 защитаващи	
стопанската	свобода	и	ли-
чен	избор?	
	 Простият	 отговор	 е,	
защото	 губещите	 от	 пра-
вителствените	 решения,	
тези,	които	плащат	цената,	
не	 са	 организирани	 и	 не	
могат	 да	 реагират	 на	 глу-
пави	и	вредни	идеи.	Те	си	
имат	друга	работа	и	тя	не	
е	 да	 следят	 заседанията	
в	 парламента	 или	 заседа-
нията	 на	 правителството.	
Става	въпрос	например	за	
преобладаващата	 част	 от	
работещите	 в	 предприяти-
ята	 (синдикатите	 предста-
вляват	само	малка	част	от	
наетите),	 хлебарите,	 зана-
ятчиите,	майките,	шофьор-
ите,	берачите	на	ягоди	и	т.	
н.	За	 сметка	на	 това	има	

и	 добре	 организирани	 ин-
тереси	 –	 на	 отделни	 биз-
неси,	 сектори,	 работници	
(много	 малка	 част),	 които	
печелят,	 само	 ако	 полу-
чат	 привилегия,	 плащане	
от	 бюджета	 или	 защита	
за	сметка	на	всички	оста-
нали.	Често	те	вече	са	се	
преборили	 за	 тези	 приви-
легии	и	не	искат	по	ника-
къв	начин	статуквото	да	се	
промени.	Нищо	че	светов-
ната	практика	показва,	че	
конкуренцията,	 еднаквите	
правила	 и	 отворените	 па-
зари	водят	до	повишаване	
на	благосъстоянието.
	 И	докато	кризите	–	во-
енни,	 банкови,	 епидемио-
логични	 и	 изобщо	 иконо-
мически,	каквито	в	крайна	
сметка	са	всички,	могат	да	
бъдат	 катализатор	 на	 раз-
умни	реформи,	 то	би	било	
глупаво	 просто	 да	 чакаме	
поредната	такава,	за	да	се	
случат	и	добри	неща	у	нас.
	 Разбира	 се,	 съвсем	
разумен	вариант	е	и	чрез	
инструментите	 на	 демо-
крацията,	през	избори,	да	
бъде	излъчен	реформатор-
ски	екип,	който	да	има	ви-
зия,	 решимост	 и	 твърдост	
в	 правенето	 на	 про-па-
зарни	 реформи.	 Опитът	 и	
наблюденията	ни	показват,	
че	 сме	 имали	 2-3	 подоб-
ни	 случая,	 които	 обаче,	 в	
рамките	на	първата	година	
от	 мандата	 си,	 обърнаха	
посоката	 и	 надеждите	 за	
икономически	бум	на	бъл-
гарската	икономика,	който	
да	 е	 резултат	 от	 качест-
вено	 подобрена	 среда	 за	

бизнес	и	ефективна	съдеб-
на	 система,	 не	 се	 реали-
зираха.	Вярно	е,	България	
имаше	повече	от	10	години	
растеж	 над	 средноевро-
пейския,	но	това	беше	по-
скоро	 въпреки	 средата	 у	
нас	 и	 защото	 световната	
икономика	 избухна.	 Така	
че	вдъхновяващите,	визио-
нерски	лидери	не	избраха	
България	 за	 свое	 попри-
ще.
	 Не	 трябва	 да	 про-
пускаме	 и	 развитието	 на	
технологиите,	 на	 които	 се	
разчита	от	самото	начало,	
да	 овластят	 тези,	 които	
са	 обект	 на	 стопанската	
политика.	 Нарастващата	
свързаност,	 публичност	 и	
откритост	 на	 управлява-
щите	 по	 света	 доведоха	
до	 революции,	 свалиха	
диктатори	 и	 провокираха	
промяна.	Проблемът	е	как-
во	да	се	прави	след	 това	
и	 често	 тук	 се	 провалят	
страни	като	България.
	 Затова	и	може	би	сис-
тематичният	 подход	 за	
подбуждане	 към	 действия	
(стачка,	 протест,	 гласу-
ване,	 настояване	 за	 ре-
форми)	е	информиране	на	
обществото.	 Този	 подход	
бори	 основните	 фактори,	
които	 позволяват	 неслуч-
ването	 на	 реформи	 у	 нас	
–	 невежеството	 и	 незна-
нието.	 И	 докато	 първото	
е	 присъщо	 за	 тези,	 които	
са	на	власт	по	принцип,	то	
незнанието	 у	 данъкопла-
тците	е	обичайното	състоя-
ние,	когато	няма	информа-
ция	 за	 очакваните	 ефекти	

от	 дадени	 политики.	 Кога-
то	 хората	 разберат	 колко	
пари	харчат	правителства-
та	им	-	или	дават	на	даде-
ни	малки	групи,	или	колко	
по-евтини	 могат	 да	 бъдат	
дадени	стоки,	техният	гняв	
би	 трябвало	 да	 отприщи	
волята	за	промяна.	В	нор-
малната	ситуация	подобно	
социално	 недоволство	 би	
трябвало	да	провокира	из-
бори	или	реформи,	докато	
не	 се	 установи	 ново	 рав-
новесие.	Минимално	необ-
ходимо	 условие	 е	 знание-
то	да	достигне	до	колкото	
е	 възможно	 повече	 хора.	
И	да	се	знае	какво	да	се	
прави	с	него,	разбира	се,	
но	това	е	отделна	тема.
	 От	 перспективата	 на	
тези	 1000	 седмици	 рабо-
та	 на	 екипа	 на	 ИПИ	 по	
анализ	и	коментар	на	сто-
панската	 политика	 можем	
смело	да	твърдим,	че	бяха	
формирани	 и	 възпитани	 в	
определен	 мироглед	 ня-
колко	поколения	журнали-
сти,	които	научиха,	разби-
раха	и	бяха	(не)съгласни	с	
нашите	 тези.	 Редица	 опо-
зиционни	 партии	 препис-
ваха	 наши	 предложения,	
синдикатите	 гневно	 ги	 бо-
риха,	 много	 чуждестран-
ни	 организации	 търсиха	
нашата	 местна	 експерти-
за	и	оценка,	а	читателите	
просто	 се	 информираха	
за	 това	 какво	 ги	 очаква	
в	 близкото	 бъдеще.	 Реди-
ца	 компании	 и	 секторни	
асоциации,	 посолства	 и	
камари	формираха	прогно-
зите	 си,	 коригираха	 очак-

ванията	си	и	ни	подаваха	
информация	 за	 проблеми.	
Този	 непрекъснат	 процес	
изгради	 няколко	 поколе-
ния	 икономисти,	 някои	 от	
които	 участваха	и	в	 упра-
влението	 под	 различна	
форма.	Много	млади	 хора	
получиха	 така	 важната	 за	
тях	 алтернативна	 на	 уни-
верситетската	 гледна	 точ-
ка	за	стопанските	процеси	
и	ефекти.
	 Важното	 обаче	 е,	 че	
се	 прокараха	 няколко	 ус-
пешни	 реформи	 чрез	 съз-
даване	на	 усещане,	 че	са	
неизбежни	 и	 необходими	
за	икономиката.
	 Бюлетинът	 на	 ИПИ	 е	
пускан	 онлайн	 от	 неверо-
ятни	 места	 по	 цял	 свят,	
екипът	 е	 реагирал	 светка-
вично	 на	 всякакви	 ситуа-
ции,	спявките	за	темите	за	
всеки	брой	са	се	случвали	
в	 странни	 формати	 и	 по	
малките	 часове	 на	 нощта,	
но	всеки	автор	е	имал	усе-
щането,	че	това	е	важно.
	 Най-отдаденият	на	иде-
ята	 за	 съществуването	 и	
ролята	на	бюлетина	винаги	
е	 бил	 Красен	 Станчев,	 а	
неговите	 коментари,	 цита-
ти	 и	 скорост	 на	 мисълта	
вдъхновяват	 всеки,	 който	
е	имал	повода	да	бъде	ав-
тор.	 Без	 неговата	 енергия	
и	 вяра	 в	 това	 начинание	
бюлетинът	 щеше	 отдавна	
да	 е	 в	 историята.	 В	 мо-
мента	 обаче	 бюлетинът	
формира	 мнение,	 спира	
вредни	идеи	и	информира,	
а	 това	 е	много	 повече	 от	
първоначалните	му	цели.
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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 

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, обзаведена, двор 
850 м2  изключителни права 43 300 лв
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 ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ 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 ОТ-
ДАВАНЕ НА ИМОТ 
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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
къща В село Козирог, с двор, 
се продава на тел. 0895/166-
612. [12, 7]
къща на Недевци изгодно 
продава тел. 0890/94-51-31. 
[11, 7]
парцЕл ВъВ Варчевци, главен 
път, продава тел. 0888/49-15-
24. [11, 7]
ЕТаж оТ къща в кв. Бичкиня 
продава тел. 0894/766-844, 
0898/760-970. [11, 7]
апарТаМЕнТ - 90 кв. м, до 
училище „Христо Ботев“, Пала-
узово, продава тел. 0892/94-
95-34. [12, 11]
ЕТаж оТ къща в кв. Недевци - 
50 кв. м, тухлен, продава тел. 
0887/203-639, след 17.00 ч. 
[11, 6]
МясТо - 2780 кв. м, в новия 
квартал на Киевци, с южно 
изложение, 20 лв./кв. м, се 
продава на тел. 0876/322-119. 
[11, 10]
апарТаМЕнТ В град Севли-
ево, в центъра, 100 кв. м, 
след основен ремонт, газ, 
климатик, теракота, гранито-
грес, саниран, дограма, из-
ложение изток-юг, хидрофор, 
се продава на тел. 0888/650-
690. [22, 8]
къща В Габрово се продава 
на тел. 0899/438-935. [11, 7]

ЕдносТаЕн апарТаМЕнТ - 
46.06 кв. м, в кв. Младост 
продава 0885/44-76-06. [6, 4]
апарТаМЕнТ В кв. Недевци 
- 82 кв. м. За информация: 
0886/43-61-62. [5, 4]
парцЕл на главен път в града 
продава тел. 0895/710-934. 
[12, 5]
сТара къща, за ремонт, на 
10 км от Габрово на ниска 
цена продава тел. 0895/791-
359. [3, 1]
къща В Чехлевци, до обхода, 
продава тел. 0897/047-452. 
[14, 2]
МясТо, 632 кв. м, кв. Йонко-
во, до Габрово хилс, продава 
тел. 0897/047-452. [14, 2]
пърВи ЕТаж от къща в цен-
търа продава тел. 0988/75-09-
70. [3, 1]
къща В кв. Смирненски, № 
158, продава тел. 066/86-44-
59. [4, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
поМЕщЕниЕ - 80 кв. м, 
подходящо за козметичен са-
лон, се дава под наем на тел. 
0889/353-138. [5, 4]
кафЕ-сладкарница сЕ дава 
под наем на тел. 0889/353-
138. [5, 4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, вто-
ри етаж, в идеален център за 
офис се дава под наем на тел. 
0898/460-609. [5, 4]
поМЕщЕниЕ В центъ-
ра се дава под наем на тел. 
0888/914-554. [5, 4]
гараж - тухлен, в ЖК „Стефан 
Караджа“, зад Риска, дава под 
наем тел. 066/800-065. [7, 2]

кВарТира за сам - 0988/350-
241. [6, 5]
кВарТира за задочници дава 
тел. 0878/204-299. [11, 4]
цЕнТър, ТрисТаЕн, лукс, об-
заведен - 0878/640-993. [4, 2]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ из-
годно се дава под наем на тел. 
0899/169-255. [5, 3]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и полу-
съборена, се купува на тел. 
0895/752-838.
купуВа сТари къщи и по-
стройки по селата на ниски 
цени - тел. 0889/991-977.
апарТаМЕнТ или къща в 
центъра купува на нормална 
цена, без посредник - тел. 
0878/270-430. [12, 12]
апарТаМЕнТ оТ собственик 
купува тел. 0878/595-553. [4, 
3]

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и гори 
купува тел. 0899/440-177. [11, 
2]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - справки 
на тел. 0878/515-080 [19, 16]
саМосТояТЕлни сТаи в топ 
център - тел. 0878/46-99-11. 
[22, 12]
нощуВки В топ център - тел. 
0878/469-911. [22, 12]
нощуВки - справки на тел. 
0879/272-528, 0888/254-625. 
[33, 10]
саМосТояТЕлни нощуВки 
в идеален център - 0876/731-
419. [11, 1]

ДАВА ПОД НАЕМ
АПАРТАМЕНТ - двустаен, тристаен, обзаведен, газ, 
ново строителство, гр. Севлиево
МАГАЗИН - 168м2, склад и WC, газ, гр. Севлиево
СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ – h 4 м, 600м2,Севлиево 

СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ с рампа - 403м2, Севлиево 
ПОМЕЩЕНИЕ - 348м2 (цех, работилница), с. Ря-
ховците  
ПРОДАВА ДВУСТАЙНИ и тристайни ЗАВЪРШЕНИ 
АПАРТАМЕНТИ в гр. Севлиево, ЖК „М. Палаузов“
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, с 
акт 16, гр. Севлиево, ЖК „Митко Палаузов“

ГР. СЕВЛИЕВО
тел. 0885/666 636

аВТоМобили продаВа
опЕл ВЕкТра 2.0 - ди-
зел, 2000 г., продава тел. 
0897/913-713. [11, 9]
рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, продава 
тел. 0887/707-984. [33, 13]
рЕно лагуна продава 
тел. 0877/991-036. [5, 4]
опЕл зафира, 2.2, бен-
зин/газ, продава тел. 
0889/229-860. [12, 3]

аВТочасТи/Магазини
опЕл зафира на части 
- 1500 лв., продава тел. 
0896/640-293. [10, 10]

гуМи, джанТи
джанТи, алуМиниЕВи, 
с летни гуми - 14 цола, 
продава тел. 0886/062-
351. [2, 2]

под наЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-
томобили под наем, ул. 
„Емануил Манолов“ 28 - 
0999/009-008.
аВТоМобили под 
наем - справки на тел. 
0878/929-080. [19, 16]

скрап, сТари
аВТоМобили
фирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 
Вземане от място - 
0999/009-008.
коли за скрап купува 
тел. 0895/401-969. [21, 
12]
изкупуВаМ коли 
за скрап от място. 
0899/092-510 [22, 6]
изкупуВанЕ на автомо-
били за автоморга - тел. 
0887/46-88-96, 0889/96-
11-33. [5, 1]

пъТна поМощ
пъТна поМощ (лицензи-
рана  - 0999/009-008.

лЕкари
психиаТър и нЕ-
Вролог. д-р Три-
фоноВ, Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕ-
РЕНИЯ.
д-р Марина санкЕВа, спЕциалисТ 
кожни и ВЕнЕричЕски болЕсТи, ЕсТЕ-
Тична дЕрМаТология, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понеделник, вторник, сряда 
и петък от 10.00 до 17.00 часа. Записване 
на тел. 066/800-140.
д-р иВайло дончЕВ - спЕциалисТ 
уролог в Клиника по урология към Уни-
верситетска болница „Лозенец“ (бивша 
Правителствена болница) - гр. София. 
Амбулаторни прегледи всяка събота и 
неделя в кабинет в гр. Габрово, ул. „Ни-
колаевска“ 195 след уговорка на тел. 
0898/74-48-14.

рабоТа прЕдлага
фирМа Търси шофьор категория 
„С+Е“ за прави курсове до Ев-
ропа. Справки на тел. 0885/162-
870. [11, 11]
почисТВач за Централен па-
зар се търси. Телефон за връзка: 
0879/530-405 - Петър Тъпов. [10, 
10]
пицария „Мания“ търси 
сервитьори - справки на тел.  
0878/445-519. [11, 9]
хоТЕлски коМплЕкс търси да 
назначи сервитьори/ки, камери-
ерки, готвачи, рецепционист/ки 
- справки на тел.  0888/343-434. 
[11, 9]
пасТир сЕ търси на тел. 
0897/802-251. [11, 7]

гоТВачка за обедно меню в 
Габрово се търси на тел. 
0896/648-604, 0897/447-071. 
[11, 8]
фирМа Търси монтажник - 
справки на тел. 0888/255-318. 
[11, 7]
пицария „гладници“ търси пи-
цари, сервитьори - справки на 
тел. 0899/319-114. [11, 7]
пицария „Мания“ търси готва-
чи - справки на тел. 0878/445-
519. [11, 7]
МЕхана „фЕнЕриТЕ“ търси гот-
вач топла кухня. Смени - 2 на 2. 
Отлично заплащане. Справки на 
тел. 0896/606-870. [8, 6]
Шофьор на самосвал с ка-
тегория „С“ се търси на тел. 
0899/808-700. [5, 4]

ТранспорТна фирМа наби-
ра Шофьори на гондоли 
с каТЕгория „с+Е“. За кон-
такти: 0887/818-462. [18, 1]

МЕбЕлна фабрика „Фацио“ тър-
си да назначи дърводелец-мебе-
лист и монтажник на мебели от 
масив. Опит е предимство. Справ-
ки на тел. 0888/419-838. [22, 5]
заВЕдЕниЕ В Младост търси ра-
ботник кухня 2-3 дни седмично 
от 16.00 до 22.30 часа, може 
и пенсионерка. Справки на тел. 
0894/325-005. [4, 3]
Магазин за хранителни стоки 
търси помощен персонал. Справки 
на тел. 0897/833-853. [5, 3]
рабоТник за автоморга търси 
тел. 0887/46-88-96. [5, 1]
„ТЕспоМ“ ад Търси да назна-
чи сТругари. Изискване: висока 
квалификация. Брутно възнаграж-
дение 1400 лв., с възможност за 
завишение в зависимост от по-
стигнатите резултати. Справки на 
тел. 0879/123-678 или на място. 
[11, 2]

поМощник-кухня - първа смя-
на, търси тел. 0888/218-048. [4, 2]
жЕна да точи на точилка търси 
тел. 0893/41-44-55. [2, 1]
сЕрВиТьор/ка оТ 8.30 до 17.30 
часа, 4-8-часов работен ден, старт 
750 лв., търси тел. 0887/002-030, 
0888/310-981. [11, 1]
хоТЕл В Трявна търси да назначи 
готвачи, сервитьори, бармани и 
рецепционист. Предлага атрактив-
но заплащане, безплатна храна и 
възможност за ползване на слу-
жебни стаи за преспиване. Справ-
ки на тел. 0885/80-01-53. [11, 1]

грижа за дЕца и ВъзрасТни
Търся жЕна за гледане на въз-
растна жена. 0889/439-509 [10, 2]
глЕданЕ на инвалидно дете в съ-
бота и неделя с преспиване - тел. 
0896/818-179. [4, 2]

рабоТа Търси
47-годиШна жЕна търси рабо-
та като продавач-консултант. С 
опит 15 години в търговията. Тел. 
0886/022-587 - Вълева. [3, 1]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници
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оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-172.
„Мг-лЕс“  продаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти въ-
глища донбас, дърва. Ниски 
цени, безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-903.
нарязани и нацепени букови 
и дъбови дърва. РАЗПАЛКИ - 
0876/839-779.
нарязани и нацепени дърва 
- бърза доставка. Справки на 
тел. 0877/108-825.

дърВа за огрев - нарязани и 
нацепени, се продават на тел. 
0876/437-140.
букоВи дърВа - нарязани и 
нацепени. Безплатен транспорт. 
Справки на тел. 0877/191-102.
дърВа за печки и камини - 
80 лв., 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. Незабав-
на доставка. Тел. 0895/252-
686.
сухи и сурови нацепени дърва 
- 80 лв., се продават на тел. 
0895/752-838.

дърВа за огрев - метрови, за 
печка и камина, гарантирано 
качество и количество - тел. 
0879/988-131, 0879/988-047.
МЕТроВи и нацепени дърва за 
огрев (бук) се продават на тел. 
0879/808-888.
дърВа за огрев - нацепени и 
метрови. Реална кубатура. Тел. 
0883/553-304.
нарязани, нацЕпЕни дърва 
- 85 лв., пелети клас А - 390 
лв./тон - 0893/511-154.
рЕжа дърВа - тел. 0879/850-
554.
сухи дърВа за огрев се про-
дават на тел. 0887/031-439.
нацЕпЕни дърВа - 80 лв., 
дъб, бук - 0886/652-152. [33, 
32]
дърВа за огрев - дъб, бук, га-
бър и акация - тел. 0895/474-
222. [22, 15]
рЕжа дърВа - 0894/220-509. 
[23, 16]

сух и суров дъб се продава на 
тел. 0878/159-361. [5, 5]
дърВа за огрев бук - мет-
рови - 75 лв., нацепени - 95 
лв.; ДЪБ - метрови - 75 лв.; 
нацепени - 85 лв.; АКАЦИЯ 
- метрови - 65 лв., нацепени - 
75 лв., гарантирано качество!, 
се продават на тел. 0894/265-
380. [11, 7]
дърВа - нацепени, сурови и 
сухи, всякакъв вид 80 лв./куб 
се продават на тел. 0896/183-
637 [11, 7]
салкъМ за огрев - нацепен и 
нарязан, с включен транспорт - 
справки на тел. 0896/741-763. 
[13, 4]
цЕпя, прЕхВърляМ, прена-
сям и подреждам дърва за 
огрев - тел. 0988/38-15-44. 
[3, 3]
рязанЕ на метрови дърва - 
справки на тел. 0877/919-006. 
[7, 5]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 0897/832-
363

изгражда ТЕраси - 
0897/931-088.

фирМа изгражда, ремонтира 
или събаря - обезопасява вся-
какви покриви. Изгражда наве-
си, огради и други на най-ниски 
цени и с високо качество. Тел. 
0895/752-838.
фирМа събаря, почиства за 
сметка на материалите - тел. 
0896/183-637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, ел. 
фаянс  - 0878/943-895
събаря сТари къщи и по-
стройки - тел. 0889/991-977.
услуги с мини багер - 75 см 
ширина - 0897/42-93-74.
рЕМонТ на покриви, нови 
конструкции, дървени конструк-
ции, претърсване на покриви, 
повдигане на тавански стаи, 
боядисване, гипсокартон, те-
ракота, фаянс, топлоизолация, 
хидроизолация, веранди, улуци, 
водосточни тръби, тенекеджий-
ски услуги. Гаранция и качест-
во! Супер ниски цени! Тел. 
0893/825-044.

рЕМонТ на покриви - ВСЯ-
КАКВИ, и с плочи, улуци - тел. 
0896/859-701.
сТроиТЕлсТВо и ремонт на 
покриви - справки на тел. 
0896/799-364.
фирМа с ниска оферта. Чисти 
от А до Я къщи, мази, дворове. 
Извършва и строителни работи. 
Тел. 0899/601-444, по всяко 
време. [33, 22]
рЕМонТ на покриви с гаран-
ция - тел. 0896/741-763. [13, 
12]
кърТя бЕТон, каМък - справ-
ки на тел. 0888/544-438. [12, 
10]
сТроиТЕлни рЕМонТи от А 
до Я - 0897/215-513. [22, 5]
хидроизолация на покри-
ви, гаражи и други СМР - тел. 
0876/54-95-12. [22, 13]
рЕМонТ и направа на покри-
ви, улуци, комини, хидроизо-
лации, саниране, вътрешни и 
външни СМР - тел. 0888/020-
187. [22, 13]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, топло- и хидроизола-
ция, покривни ремонти - тел. 
0897/390-194. [22, 13]
събаря, кърТи и почиства 
със собствен транспорт  - тел. 
0895/401-969. [21, 12]
рЕМонТ на стари покриви, 
подмяна на улуци и варови 
мазилки - тел. 0876/416-716. 
[14, 5]
подМазВанЕ на капаци и ре-
монт на покриви се предлага 
на тел. 0897/067-146. [12, 7]

събаря сТари къщи, плевни. 
Тел. 0899/935-213. [5, 4]
Топлоизолации, обръщанЕ 
на прозорци, шпакловки, ма-
зилки, боядисване - 0886/634-
691. [11, 1]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮШЕМЕ - редене, 
БЕЗПРАХОВО циклене, фино 
шлайфане, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 066/86-
61-43, 0889/286-025.
бЕзпраШно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
ШпаклоВка, боядисВанЕ - 
тел. 0895/38-66-50.
ШпаклоВка и боядисване - 
тел. 0878/994-992. [12, 12]

изолации
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 0899/321-
190
изолации,  скЕлЕ - 
0878/943-895
алпинисТи - тел. 0887/13-
13-81. [24, 10]

израбоТВа

оградна МрЕжа про-
изВЕжда, гВоздЕи и 
ТЕлоВЕ на заВодски 
цЕни се предлагат на тел. 
0886/650-175.

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

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи - 0899/359-114. 
[22, 8]
Ел. инсТалации. Бър-
зо, качествено, изгодно! Тел. 
0894/65-64-49. [11, 1]

коМини
профЕсионално почисТ-
ВанЕ на комини - отгоре и 
отдолу. ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 
0897/704-502.
коМиночисТач - 0889/177-
737.

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

Вик
изТочВанЕ на сЕпТич-
ни яМи - справки на тел. 
0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръжка - 
справки на тел. 0887/680-034.
оТпуШВанЕ на канали - 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи - 0894/22-05-
09. [24, 21]
Вик - справки на тел. 
0899/359-114. [22, 8]

дограМа
ЕТ „алЕксандър йорданоВ“ 
- АЛУМИНИЕВА и PVC дограма - 
0896/741-415.
произВодсТВо и монтаж на 
Al и PVC дограма, щори и ко-
марници. Тел. 0899/74-90-24. 
[22, 21]

фирМа „Тд пласТ“ прЕдла-
га израбоТка и посТаВянЕ 
на алуминиева и PVC дограма 
и щори на  изгодни цени - 
справки на тел. 0878/676-161 
[33, 19]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на хладилници и фри-
зери по домовете - 0897/425-
313.
Ел. урЕди попраВя - справки 
на тел. 0894/22-05-09. [24, 21]
рЕМонТ на телевизори по до-
мовете - тел. 0888/279-846. 
[23, 10]
рЕМонТ пЕрални, съдомиял-
ни, печки, бойлери - справ-
ки на тел. 0988/815-645, 
0884/155-075 [3, 3]

почисТВанЕ
почисТВанЕ на входове - 
справки на тел. 0889/242-826. 
[22, 13]
почисТВанЕ на дВороВЕ, 
къщи и апарТаМЕнТи - 
справки на тел. 0895/401-969. 
[21, 12]
почисТВанЕ на помещения се 
предлага на тел. 0897/067-146. 
[11, 7]
почисТВанЕ на мази, апар-
таменти, дворове. Изпиране на 
меки мебели на място. Тел. 
0899/935-213. [5, 4]
почисТВанЕ на доМоВЕ, 
Мази и дВороВЕ от А до Я - 
справки на тел. 0876/731-419. 
[5, 1]

косЕнЕ
профЕсионално косЕнЕ и 
поддръжка на дворове - тел. 
0899/140-254.
грижа за Вашия двор - ко-
сене на трева, поддръжка на 
зелени площи, почистване на 
дворове. Тел. 0877/919-006. 
[25, 23]
косЕнЕ, почисТВанЕ на изо-
ставени места - тел. 0886/308-
017. [12, 6]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на опасни 
дървета (АЛПИНИСТ) - www.
arborist-bg.com, тел. 0884/942-
942.
фирМа „ШаМпиони“. Ра-
ботници за всичко, извърш-
ват събаряне, почистване на 
мази и тавани, изкопни работи, 
строително-ремонтни услуги. 
Хамалски работи, пренасяне на 
багаж.  Работим на достъпни 
цени. Тел. 0892/326-344. [33, 
18]
заВаръчни услуги - 
0885/724-671 [12, 5]
дърВодЕлски услуги из-
вършва тел. 0896/078-555. [6, 
3]

профЕсионалЕн
доМоупраВиТЕл
профЕсионалЕн доМоу-
праВиТЕл - поддръжка и упра-
вление на етажна собственост. 
Тел. 0876/543-241. [22, 13]
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ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж  - тел. 
0894/277-849. [11, 8]

ясноВидсТВо
изчисТВанЕ на всичко нега-
тивно - 0895/221-868.

прЕВози
ТранспорТ с камион до два 
тона, самосвал, докерски ус-
луги - изнасяне,  пренасяне, 
изхвърляне на мебели, пре-
насяне на строителни и други 
тежки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до сметището 
- 0898/780-448
услуги със самосвал - 25 
лв., и багер - 50 лв./час - 
0893/511-154.
ТранспорТ с бус  - 0.45 
лв./км -  справки на тел. 
0894/004-045. [22, 14]

 ВодораВно: Мутафова (Стоянка). Апоконин. Корал. „Наметалото”. Ко-
маром. Касил (Лев). „НАК”. Ват. Везир. Рокада. Синор. Заник. Фенер. Налеп. 
Номер. Уат (Джеймс). Декан. Зарезан. Осип. Дамар. Сито. „Кореком”. Берил. 
Дар. Бора. Апаконета. Расо. Аралов (Семьон). Наран. Великан. Борима.  Ка-
толици. Глава. Адамант. „Атомино”. „Народе”. О`Лири (Джон). Акот. Парана. 
Арика Око. Вато (Жан-Антоан). Траки. Аринин (Михаил). „Рода”. Арана. „И ти 
си”. Цар. Лаго. Алара. Гарона. Амарела. Купидон. Номинатив. Разин (Степан). 
Шаран. Рене. Хаганат. Канаверал. 
 оТВЕсно: Луковица. Обама (Барак). Апаратура. Томан. Торос. Таратор. 
Паг. Ма-ратон. Сероводород. Гиза. Фар. Радика. Елада. Аладин. Волов (Па-
найот). „Лепо”. Алимент. Арона. Мезек. Марица. Арагон. Сан. Запад. Пакино. 
Арон. Акин. „На бала”. Тлака. Анак. Тамарин. Меконг. „Ирина”. Ора (Анто-
нио). Пес. Козаров (Тодор). Лари. Аламан. По-тир. Марин. Батика. Амина. 
Калофер. „Леново”. Ариран. Кол. Керес (Паул). Тарама. Итараре. Нонан. 
„Зидари”. Икони. Етер. „Цитаделата”. Аминокиселина. Нокар (Едмон). Нори-
на. Отони. Авел.

отговори на сканди от бр. 164, вторник

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 лв./кв., 
и дялан камък - 35 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-838.
огнЕупорни Тухли, цигли, 
турски керемиди втора ръка 
се продават на тел. 0887/031-
439.
МраМор плочи продава тел. 
0893/200-978. [12, 12]
циМЕнТоВи колоВЕ продава 
тел. 0888/390-082. [19, 8]
Тухли - 0.35 лв., мра-
мор, гланц 40/40/2, палети 
- пластмасови, продава тел. 
0898/660-596. [12, 9]
цигли - двуканални, 1500 
бр., 0.25 лв./бр., продава тел. 
0899/21-37-67. [16, 12]

продаВа обзаВЕжданЕ
хладилник - малък, с камера 
се продава на тел. 0893/956-
391. [18, 3]

продаВа разни
цисТЕрни и бидони се про-
дават на тел. 0887/307-193. 
[25, 22]
каМина „приТи“ - 15 kW 
+ 5, с водна риза, помпа, 
раз. съд и кюнци, продава тел. 
0888/507-625. [3, 3]
МиВка - хром, „Силистра“, 
100 см х 0.60 см с оттечник, 
дамаджана - 40 л, кабел - 
6х2.5 кв., ел. двигател - 2.2 
kW, трифазен, 1420 об./мин., 
продава тел. 0895/791-359. 
[3, 1]
каМина „приТи“ - 18 kW, с 
водна риза и помпа, се прода-
ва нател. 0897/24-54-90. [3, 
1]

продаВа сини слиВи
сини слиВи продава 
0885/590-463. [8, 6]

жиВоТни продаВа
кози продаВа т ел . 
0898/569-486. [5, 3]

храна за жиВоТни
карТофи за животни се про-
дават на тел. 0878/84-39-86. 
[12, 12]

купуВа разни
сТара нафТа се купува на 
тел. 0895/752-838.
изкупуВа буркани сре-
щу „Капитан Дядо Никола“ - 
справки на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497.
буркани бЕз винт се изкупу-
ват на тел. 0879/850-554.
сТара нафТа купува тел. 
0895/401-969. [21, 12]

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

МЕдицински 
МаТЕриали
орТопЕдично МЕханично 
ръчно болнично лЕгло с 
подматрачна рамка и дюшек се 
продава на тел. 0893/956-391. 
[18, 3]
ноВа сгъВаЕМа инвалидна 
количка се продава на тел. 
0899/005-208. [6, 4]

съветът на директорите 
на „узана Тур“ ад кани 
всички акционери да при-
състват на редовно общо 
събрание за приемане на 
годишните отчети за 2019 
г., което ще се проведе 
на 31 август 2020 г. от 
17.30 часа в конферент-
ната зала на спортна зала 
„орловец“. Поканата е пуб-
ликувана и в Агенцията по 
вписванията. [1, 1]

събрания

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора „КОН-
ТО-ЕКСПЕРТ“ - счетоводни ус-
луги, годишно приключване, 
данъчни декларации - 066/804-
066

ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
ОР	ГА	НИ	ЗИ	РА	ЛИ	ЦЕН	ЗИ	РА	НИ	КУР	СО	ВЕ	ЗА:	
 огняр
 кранисТ 
 Мо То ка рис Т
 Ма Ши нисТ на пъТ но-
 сТро и ТЕл ни Ма Ши ни
 гоТВач
 бар Ман-сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо р

из да Ва дър жа ВЕн до ку МЕнТ за пра Вос по соб носТ

 Ма сажисТ
 МаникЮр
 пЕдикЮр
 нокТопласТика
 сТроиТЕл
 заВарчик
 Вик
 ЕлЕкТроМонТьор

0889/900-000 от 10:00 до 14:00

Вк „коко Волей-2016“ 
свиква общо събрание на 
26 септември 2020 г. от 
10.00 часа в кафето на ул. 
„орловска“ 111. [1, 1]
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в Габрово и региона 
с представител 
инж. Иван Господинов

Консултира, доставя, 
монтира, поддържа. 
Справки на тел.
0887 611 753

066 810 410
0889 227 805
офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4

 Запознайте се с най-новото революционно уп-
равление за пелетни котли и камини. Без аналог 
на пазара, може да видите и изпробвате реалните 
възможности и улеснения, които предлага нашата GF 
touchscreen електроника.
 В стремежа си все по-пълно да отговаряме на 
съвременните изисквания, желания и нужди на по-
требителите, през последните години приоритетно 
насочихме усилията си в осъществяването на амбици-
озен проект за създаване и развитие на интелигентно 
управление на нашите продукти с помощта на високи 
технологии. В резултат на упоритата съвместна работа 
на екип от програмисти и инженери с натрупан богат 
опит от цял свят, в продължение на няколко години, 
днес имаме продукт, който сам върши всичко, необ-
ходимо за постигане на идеалната топлина във Вашия 
дом. Вече е факт новото ни лично достижение - упра-
вление на нашите продукти чрез изкуствен интелект! 
Това е единственото по рода си интелигентно управле-
ние с цветен сензорен дисплей, който поставя всички 
опции на върха на пръста Ви, а гласовият асистент га-
рантира използването му максимално лесно и удобно 
дори и от незрящи хора.
 За да задоволим напълно нуждите на нашите 
клиенти и за да направим използването на на-
шите отоплителни уреди максимално удобно, 
лесно и приятно, предлагаме и възможност за 
подмяна на вече съществуващо управление.
Новото управление Golden fire Touch Screen е 
продукт в категория изкуствен интелект, който 
сам върши всичко необходимо за идеалната то-
плина във Вашия дом. Този контролер елиминира 
нуждата от посещения на техници, автоматично 
включва/изключва отоплението в зададени от 
Вас диапазони, автоматично почиства камината 
при необходимост и стабилизира напре-
жението при евентуална промяна в 
мрежата. Всички настройки съхранява в 
Golden Fire SD Card, която е недосега-
ема при евентуална повреда на платка-
та или дисплея и улеснява максимално 
смяната на софтуер. Това управление 
може да бъде монтирано на всеки модел 
котел, камина или горелка.

Тази камина се предлага в 
изключителен промоционален 
пакет, който да задоволи и 
най-изисканият вкус. Специа-
лен НОВ дизайн, възможност 
за избор на цвят от ката-
лог на RAL, както и пакет от 
всички необходими аксесоари 
за цялостно УМНО решение 
за Вашият топъл и уютен 
дом!. GF 2020 Smart - 2635 лева.
Новата GF 2020 SMART ками-
на идва в КОМПЛЕКТ с:.3 години ГАРАНЦИЯ!.Водна риза 21 kW!.Помпа 25/40!.Разширителен съд 5L!.UPS 850 V/A!.Акумулаторна батерия GF 
Battery, осигуряваща до 40 
часа автономна работа!.Баланс вентил!.Интернет Старт/Стоп GF 

Basic!.Кварцова запалка с 2 годи-
ни гаранция!.Автоматичен обезвъзду-
шител!.Всеки закупил GF 2020 Smart 
получава преференциална 
цена за пелети - 370 лв./тон!.Всеки закупил GF 2020 Smart 
получава преференциална 
цена за новия модел прахо-
смукачка за пепел RAIDER RD-
WC05 – 76 лв.!
Опция:.Изкуствен интелект GF 
Touchscreen + 160 лв. с ДДС!
ПРОМОЦИОНАЛНА КОМП-
ЛЕКТНА ЦЕНА - 2635 лева - GF 
2020 Smart 21kW..Ново предложение за ця-
лостно умно решение! 2020 
СМАРТ година в Голдън Фа-
йър. Част от проекта „УМНА 
КЪЩА“.

БЕЗЖИЧЕН СТАЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР с възможност за упра-
вление на отопление или охлаждане през интернет! Цена 399 лева. 

Интуитивно програмиране със сензорен екран, смартфон или 
компютър чрез Интернет Безплатен софтуер и конто 

на сървъра на SALUS за управление на драйвера 
чрез Интернет Безплатно приложение Salus iT500 
в App Store и Google play Безжична комуникация 
Функции Eco и празнична 3 периода включено / 
изключено при избор на функция за управление 
на топлата вода Възможност за програмиране 
до 6 нива на температурата за един цикъл iT500 
Интернет драйвер на температура - седмичен 
иновационен регулатор на температура с въз-

можност на управление чрез Интернет, 
като и директно чрез регулатор. Уп-
равление чрез Интернет с компютър 
или смартфон Управление на мястото 
на употреба Монтаж на стената или 

на друго избрано място Сензорно про-
грамиране на термостата Обхват: 868 MHz 

Режими: Отопление / Охлаждане 2 изхода 230V. 
Ниво на защита: IP 30

Вашата интелигентна система за 
отопление с изкуствен интелект !ОТОПЛЕНИЕ НА ПЕЛЕТИ
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- Г-жо Рачева, почти 
изчезваща ли е професи-
ята книговезец?

-	Така	е.	В	Габрово	по-
знавах	 само	 г-н	 Димитър	
Личев,	 но	 не	 съм	 рабо-
тила	 с	 него.	 Като	 книго-
везка	 дълги	 години	 съм	
работила	в	печатница	„По-
липрес”.	

- там ли натрупахте 
първите умения?

-	 Да.	 В	 продължение	
на	 десет	 години	 извърш-
вах	 много	 манипулации,	
свързани	 с	 различни	 ви-
дове	 издания,	 вестници,	
реклами.	 Научих	 всички	
неща,	 които	 се	 изискват	
за	 книговезането.	 Натру-
пах	 професионален	 опит	
и	докато	отначало	ме	обу-
чаваха,	после	аз	започнах	
да	обучавам	новопостъпи-
лите	на	умения.	При	това	
трябва	 да	 имаш	 желание	
да	се	саморазвиваш.	

- сега давате живот 
на книгите в Регионална 
библиотека?

-	 Преди	 година	 и	 по-
ловина	 г-жа	 Савина	 Цо-
нева	 ми	 гласува	 доверие	
като	ме	покани	на	работа.	

Всичко,	 което	 подготвям	
като	 готова	 подвърза-
на	 продукция,	 премина-
ва	 първо	 през	 погледа	 й,	
преди	да	отиде	във	фонда	
и	към	читателя.	

В	 началото	 започнах	
с	книги.	Още	нямаше	под-
готвено	 помещение	 -	 ате-
лие	 с	 машини,	 които	 се	
използват	 за	 работа	 с	
по-обемисти	 издания	 като	
вестници	 и	 др.	 Сега	 раз-
полагам	 с	 напълно	 обо-
рудвано	 ателие	 за	 под-
вързия	 и	 с	 необходимите	
специализирани	 материа-
ли.	 Макар	 и	 по-малки	 по	
размери,	книгите	изискват	
различно	отношение	-	скъ-
сани	 корици,	 залепени	
листи	 с	 тиксо,	 липсващи	
страници.

Постепенно	 работата	
с	 книжните	 издания	 ми	
достави	 все	 по-голямо	
удоволствие	 -	 да	 виждам,	
че	 мога	 да	 направя	 ста-

рите	 книги	 да	 изглеждат	
като	 нови.	 Стари,	 редки	
и	 ценни	 издания	 най-ве-
че	 от	 отдел	 „Краезнание”	
трябва	 да	 изглеждат	 като	
че	 не	 са	 пипани	 с	 ръце.	
Да	 са	 със	 запазен	 ав-
тентичен	 вид.	 Наистина	
тези	 стари	 издания	 са	 с	
по-качествени	 материали	
като	вид	хартия,	но	и	са	с	
по-различна	технология	на	
подвързване.	В	 случая	 се	
опитвам	 да	 ги	 преработя	
по	нов	начин.	

- какви помощни 
средства използвате?

-	 Работя	 с	 бормашина	
за	пробиване	на	книжното	
тяло	 преди	 зашиване	 със	
специален	конец.	

Работата	на	книговезе-
ца	е	главно	ръчна	-	измер-
ване,	подлепяне,		изрязва-
не	 на	 ръка.	 Единственият	
помощник	е	 гилотината,	с	
която	 коригирам	 размера	
на	вестниците.

- как съживявате 
една болна книга?

-	Първо	я	преглеждам.	
Ето	 книгата	 пред	 мен	 -	
„Емоционална	 интелигент-
ност”	 от	 Даниел	 Голдман	

-	личи,	че	е	много	ползва-
на.	Има	скъсана,	избеляла	
корица,	 която	 трябва	 да	
се	 отстрани	 от	 книжно-
то	 тяло.	 Вътре	 се	 откри-
ват	 и	 откъснати	 листи.	 И	
от	 колегата	 компютърен	
специалист	 Марияна	 Три-
фонова	 зависи	 нейното	
съживяване.	Ако	 има	 дру-
го	 издание	 на	 книгата	 в	
отдел	„Заемна”,	липсващи-
те	 листи	 се	 ксерокопират	
във	 формата	 на	 издание-
то,	 а	 цветната	 корица	 се	
принтира	 на	 специален	
картон	 (180	 грама).	 Като	
нови	 изглеждат	 току-що	
подвързаните	 книги	 на	
Дейвид	 Едингс	 -	 „Пазите-
лят	на	Запада	и	Кралят	на	
Мургите”,	на	Клайв	Къслър	
-	 „Джъстин	 Скот	 (Сабо-
тьорът)”,	и	др.

Много	 ръце	 в	 Дет-
ския	отдел	са	разгръщали	
„Звезди	 и	 планети”,	 а	 и		
„Енциклопедия	 на	 младия	

откривател”	-	богато	илюс-
трована	 със	 специални	
уеб	сайтове,	които	отвеж-
дат	 читателя	 по	 забавен	
информативен	 начин	 до	
любопитни	 факти.	 В	 слу-
чая	 за	 книгата	 се	 налага	
принтиране	 в	 цвят	 на	 ня-
кои	 страници,	 които	 се	
оразмеряват	 по	 съответ-
ната	страница.

С	 течение	 на	 времето	
хартията	остарява,	проме-
ня	цвета	си	и	няма	начин	
новият	лист	офсетова	хар-
тия	да	не	се	различава.

- Подлепването също 
е майсторска работа.

-	Лепилата	са	водораз-
творими.	Не	са	опасни	за	
здравето,	за	книгите.	Има	
лепило,	 подходящо	за	ла-
кови	покрития,	друго	е	за	
обикновена	хартия.

В	 работата	 използвам	
няколко	вида	лепила.	

В	 никакъв	 случай	 не	
се	 използва	 тиксо.	 Зале-
пени	страници	от	читателя	

с	тиксо	се	отделят	по	спе-
циална	технология.	

- как постъпват кни-
гите при вас?

-	 Обикновено	 върна-
тите	 книги	 в	 Заемна	 се	
преглеждат	 от	 библиоте-
карите	 и	 повредените	 се	
отделят	 за	 книговезното	
ателие.	 Също	 такива	 по-
стъпват	 по	 списък	 и	 от	
завършилата	инвентариза-
ция.

- Работата с вестници-
те е редовна, нали?

-	 Да.	 Ежедневници-
те	 се	 подвързват	 в	 края	
на	 месеца	 от	 „Читалня”	 и	
„Краезнание”.	 Седмични-
те	периодични	издания	се	
подвързват	по-рядко.

Важно	 е	 страниците	
да	могат	да	се	ксерокопи-
рат	при	нужда.	За	самото	
подвързване	 е	 необходи-
мо	 форматиране	 преди	
гилотината,	 шиене	 и	 пра-
вене	на	корици.	Ежеднев-
ниците	 са	 с	 меки	 корици	

и	 книговинил	 (текстилен	
материал),	 прикрепен	към	
вестника	с	лепило.

От	 по-старите	 вестни-
ци	 („Работническо	 дело”,	
„Балканско	 знаме”	 и	 др.),	
които	 са	 отпечатвани	 на	
друг	 материал,	 има	 раз-
шити,	с	разкъсани	корици,	
изсъхнало	лепило.	Старая	
се	 колкото	 може	 да	 им	
се	върне	автентичния	вид.	
Вестниците	са	печатани	и	
на	различни	видове	печа-
тарски	 машини.	 Вестник	
„100	 вести”	 се	 печата	 с	
по-големи	 полета	 и	 под-
вързан	може	 по-лесно	 да	
се	ползва.

Когато	 вестникът	 е	 с	
много	 страници,	 е	 по-де-
бел,	 подвързан	 е	 съвсем	
в	 края	 на	 вътрешната	

страна	 на	 страницата	 и	
поради	 това	 е	 труден	 за	
ползване	при	разтваряне.

- впечатлението ви на 
книговезец от работата с 
библиотечния фонд? 

-	Той	е	в	добро	състоя-
ние.	Проблем	има	при	но-
вите	книги,	чиито	листове	
са	 залепени.	 По-евтините	
издания	 имат	 различен	
начин	 на	 подлепяне.	 По-
правих	 „Милионерката”,	
първа	 част	 -	 една	 от	 на-
шумелите	книги	на	Венета	

Райкова.	 Скоро	 излязъл	
от	 печат,	 екземплярът	
беше	 с	 повторена	 кола,	
място	 с	 липсващи	 листи	
и	 трябваше	 отново	 да	 се	
разлепят	 кориците,	 да	 се	
отпечатат	и	добавят	нови-
те	страници.	Хубаво	беше,	
че	 библиотеката	 имаше	
два	екземпляра	от	книгата	
и	 можеше	 лесно	 да	 се	
възстанови	пропуснатото.

За	 изминалото	 време	
съм	 подвързала	 над	 300	
книги,	повече	от	130	тома	
вестници.	 За	 нуждите	 на	
инвентаризацията	 бяха	
подготвени	 специални	
картончета	за	 талониране	
на	книгите.

От	 библиотечния	фонд	
най-любима	е	работата	ми	
с	 книгите.	 Там	 наистина	

трябва	 да	 вложиш	 твор-
чество.	Някоя	книга,	която	
читателите	особено	харес-
ват,	се	старая	да	я	напра-
вя	по-специална,	с	твърда	
корица.	 Най-вече	 това	 са	
приключенските,	 фентъзи,	
фантастика	и	др.

Всекидневната	ми	сре-
ща	с	книгите	събужда	же-
лание	 и	 да	 ги	 прочета.	
Винаги	 съм	 обичала	 че-
тенето,	 но	 откакто	 имам	
достъп	 до	 тях,	 интересът	
ми	се	задълбочи.

„Да íаправя старèтå кíèгè да èзглåждат 
катî íîвè å èстèíскî удîвîлствèå за мåí”

Виолета Рачева, книговезец в Регионална библиотека "Априлов - Палаузов" в Габрово:

Вела лазароВа

Майсторите на една рядка професия - книго-
везец, у нас са единици. В много случаи подвързва-
нето на книжните издания е свързано с умение и  
ръчен труд. Освен стари книги, се възстановяват 
и нови, чиито страници напоследък много често 
„отлитат”. За тънкостите на книговезния процес 
разказва Виолета Рачева от Регионална библиотека 
„Априлов - Палаузов” - Габрово. Заварвам я в атели-
ето да обработва внимателно с четка в ръка една 
любима детска книга, а на работния плот и на раф-
товете вече се виждат съживените новоподвърза-
ни книги, както и течения на вестници от местния 
и централен печат.

От свåтîвíата èстîрèя íа кíèгîвåзкèя заíаят...

 Стара машина за преса за подвързване на книги, град 
Бадахос, Испания. В обществената библиотека на града 
има книга на арабски, от времето на заселването им на 
Иберийския полуостров, по които има следи от книговезка 
работа.

 Книговезница в Париж, около 1755 г. Енциклопедията 
на Дидро.

Съвременни 
книговезки 
инструменти 
и материали
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