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асфалтополагане и строителство
габрово, бул. „Трети март“ 53, тел. 066 801-430, 
тел./факс 066 801-443, e-mail: dimas_to@abv.bg

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 В	 понеделник	 вечерта	
част	 от	 изоставена	 къща	
на	 ул.	 „Брянска“	 в	 Габро-
во	 се	 срути	 на	 тротоара.	
По	чудо	няма	пострадали,	
като	 се	 има	 предвид,	 че	
мястото,	с	фирми	и	търгов-
ски	 магазини	 наоколо,	 е	
доста	оживено.	
	 Съобщението	 за	 па-
дащите	 тухли	 е	 прието	 в	
18,48	часа	на	8	декември	в	
дежурната	 част	 на	 регио-
налната	дирекция	„Пожар-
на	 безопасност	 и	 защита	
на	 населението“	 в	 Габро-
во,	съобщиха	от	службата.	
Веднага	 към	 мястото	 се	
отправил	 аварийно-спаси-
телният	автомобил	на	Гру-
па	 „Спасителнa	 дейност”,	
но	 освен	 да	 опаше	 опас-
ното	 място	 със	 сигнална	
лента,	нямало	какво	друго	
да	направи.
	 Вчера	 минувачите	

предвидливо	 заобикаляха	
мястото,	защото	не	се	зна-
еше	 в	 кой	 момент	 отго-
ре	 отново	 ще	 се	 изсипят	
тухли	 и	 цигли.	 За	 целта	
трябваше	 да	 излизат	 на	
уличното	 платно	 или	 да	
заобикалят	между	спрени-
те	в	дълга	редица	коли.	И	
в	двата	случая	–	неудобно	
за	тях.
	 В	 близост	 се	 намира	
охранителната	 фирма	 „3S	
СОТ“,	 от	 чийто	 управител	
Христо	 Митев	 научихме,	
че	 къщата	 е	 в	 това	 за-
плашително	за	минувачите	
състояние	от	години.	И	не	
за	 първи	 път	 на	 тротоара	
падат	тухли.	
	 „Фирмата	 ни	 е	 тук	 от	
2007	г.	и	през	цялото	вре-
ме	 досега	 не	 съм	 видял	
някой	 да	 дойде	 и	 да	 се	
погрижи	 за	 нещо	 по	 тази	
къща	 –	 обясни	 шефът	 на	
охранителната	фирма.		

Тухли падаò пî „Бряíñка
“
, íе за първи пъò

От години никой не стопанисва саморазрушаващата се къща, ръководството на пожарната алармира Община Габрово

адРЕс “100 ВЕсти”
ВиктОРия ГОРаНОВа

	 Днес	 сутринта	 бях	 сви-
детел	 как	 ученик	 с	 раница	
на	 гърба	 премина	 по	 тръ-
бите	 над	 река	 Янтра.	 Става	
въпрос	 за	 тръби,	 минаващи	
над	 реката,	 след	 Дом	 на	
хумора	и	сатирата	в	посока	
„Кауфланд“.
	 Няколко	 жени	 коменти-
раха	 и	 се	 притесняваха,	 че	
това	 не	 е	 първият	 случай,	
когато	 виждат	 деца	 да	 пре-
минават	по	тръбите.
	 Тръбите	са	хлъзгави	и	са	
доста	високо	над	реката,	въ-
прос	на	време	е	някое	дете	
да	падне	оттам.
	 Предполагам,	че	в	Общи-
на	Габрово	има	информация	
кой	е	собственик	на	тръбите	
и	 може	 да	 се	 задължи	 да	
бъдат	 заградени	 или	 обезо-
пасени	по	някакъв	начин,	за	
да	 бъде	 невъзможно	 преми-
наването	по	тях.

Деца миíаваò пî хлъзãави òръáи íад 
река Яíòра, ñиãíализираò îчевидци

Снимка: Ружа Любенова

Поздравявам екиПа
на „вернада“ еоод 

за успешно приключилия 
окончателен одит 
за международния  

IFS Food-сертификат.

Благодаря за положения
от работници и специалисти 

самоотвержен труд 
за изпълнението на свързаните 

с него високи изисквания.

Без всички вас, 
без безкористната подкрепа 

на моите деца Христо и недка 
трудно бих могла да се справя!
Благодаря ви от сърце!

минка андреева, управител
на „вернада“ еоод

НадЕЖда тиХОВа

	 Стогодишнината	 от	
рождението	 на	 почетния	
гражданин	 на	 Габрово	
Ботю	 Бараков	 –	 първият	
български	 меценат,	 дари-
тел	и	автор	на	уникалната	
световна	идея	за	създава-
не	на	„Кораб	на	изкуства-
та“,	 ще	 бъде	 отбелязана	
днес	и	в	столицата.	
	 Събитието	е	по	иници-
атива	 на	 неговия	 племен-
ник	 Пламен	 Бараков	 със	
спомоществователството	
на	„Златната	ябълка“	ООД	
и	ще	се	проведе	довечера	

от	19	часа	в	зала	„Славей-
ков“	на	Френския	институт.	
Честването	 е	 посветено	 и	
на	 70-годишнината	 от	 ос-
новаването	на	Обществото	
на	 културата	 и	 изкуствата	
на	10	декември	1944	годи-
на	в	София	под	председа-
телството	 на	 Ботю	 Бара-
ков.
	 Програмата	 на	 тър-
жеството,	 за	 което	 ще	
се	 влиза	 само	 с	 покани,	
предвижда	 мултимедийна	
презентация	 за	 живота	 и	
делото	 на	 Ботю	 Бараков.	
Концертът	 от	 класическа	
музика	ще	бъде	със	соли-

сти	 цигулковото	 дуо	Ангел	
Станков	 и	 Йосиф	 Ради-
онов	 и	 струнния	 квартет	
„Сапаев“.	 Пред	 избраната	
публика	ще	 бъде	 предста-
вен	 и	 филмът	 „Пророкът	
на	Кораба	на	изкуствата”.	
Това	е	първият	документа-
лен	филм	за	 големия	бъл-
гарски	 меценат.	 Филмът	
беше	 представен	 пред-
премиерно	 по	 време	 на	
честването	 на	 100-годиш-
нината	 на	 Ботю	 Бараков	
в	 Художествена	 галерия	
„Христо	 Цокев”	 в	 Габрово	
на	27	ноември.	В	него	из-
вестни	габровци,	които	са	

познавали	 Ботю	 Бараков,	
разказват	 спомени	 и	 спо-
делят	 емоции	 за	 неговата	
изключителна	личност.
	 „Изкуството	 –	 това	 е	
бъдещата	 религия	 на	 ця-
лото	 човечество“	 -	 това	
верую	 на	 Ботю	 Бараков	
е	 мотото	 на	 поканите	 за	
честването.
	 Ботю	Бараков	е	роден	
в	 габровското	 село	 Из-
точник	 (бивше	 Попрази).	
Като	меценат	 е	 подпомог-
нал	 стотици	 български	 и	
чужди	 творци	 за	 десетки	
милиона	лева.	

Оòáелязваò 100 ã. Бîòю Баракîв и във Фреíñкия иíñòиòуò 
стЕФка БУРмОВа

 
	 „Тойота	Венци“	е	втори	
в	 категорията	 „Компактен	
мултифункционален	 сер-
виз“	 от	 четвъртото	 изда-
ние	 на	 надпреварата	 „Ав-
томобилен	 сервиз	 на	 го-
дината	2014“,	организирана	
от	 „Shell	 България“	 със	
съдействието	 на	 списание	
„AutoBild	България“.
	 Конкурсните	 категории	
са	„Оторизиран	сервиз	на	
автомобилна	 марка”,	 „Го-
лям	 мултифункционален	
сервиз”,	 „Компактен	 мул-
тифункционален	 сервиз”,	

„Специализиран	 сервиз”,	
както	 и	 „Близо	 до	 клиен-
та“.	
	 Начело	 в	 „Компактен	
мултифункционален	 сер-
виз“	 е	 „Автоцентър	 Ради-
ал“	 -	 София,	 който	 е	 спе-
челил	приза	и	в	категория-
та	„Близо	до	клиента“.	
	 Церемонията	 по	 наг-
раждаването	е	била	в	по-
неделник	вечерта	в	„Пара-
дайз	Център“	в	София.		
	 Третото	 място	 в	 кон-
курса	 е	 отредено	 на	 ЕТ	
„ХЕЕД-91	 Христо	 Петров“	
-	София.	

„Тîйîòа Веíци” - Великî Търíîвî е вòîри 
в „Авòîмîáилеí ñервиз íа ãîдиíаòа 2014” 

стЕФка БУРмОВа

	 Предприятието	за	про-
изводство	 на	 здравослов-
ни	храни	„Вернада“	ЕООД	
в	 Горна	 Росица	 премина	
успешно	 последния	 одит	
за	 получаването	 на	 IFS	
Food-сертификат	 (между-
народен	 стандарт	 за	 без-
опасност	 на	 храните),	 съ-
общи	 неговият	 собственик	
Минка	 Андреева.	 Подго-
товката	 за	 сертифицира-
нето	 започнала	 от	 август	
заради	запитване	от	евро-
пейски	търговци	дали	хра-
ните	отговарят	на	неговите	
изисквания.	

„Верíада“ премиíа 
уñпешíî пîñледíия 
îдиò за IFS Food-
ñерòификаò

миНка миНЧЕВа 

	 Синдикалисти	 от	 Га-
бровска	 област	 ще	 взе-
мат	 активно	 участие	 в	
националния	 протест	 на	
КНСБ,	 който	 ще	 се	 про-
веде	 на	 11	 декември	 в	
София	пред	Министерския	
съвет	 и	Народното	 събра-
ние,	 съобщиха	 от	 РС	 на	
КНСБ	-	Габрово.	Протестът	
ще	 премине	 под	 мотото	
„НЕ	 на	 пенсионна	 рефор-
ма,	 орязваща	 права	 на	
българските	 граждани	 и	
бюджет,	 предлагащ	 един-
ствено	доживотен	 труд	 за	
мизерна	заплата”.

	 „До	митинга	се	стигна,	
след	 като	 станаха	 ясни	
намеренията	 на	 управля-
ващите	в	проектите	на	за-
кони	за	Държавен	бюджет	
и	 бюджет	 на	 Държавното	
обществено	 осигуряване	
за	2015	година	за	увеличе-
ние	с	по	4	месеца	на	въз-
растта	 за	 пенсиониране	
за	трета	категория	-	съоб-
щават	мотивите	за	нацио-
налния	 протест	 от	 регио-
налната	 централа	 на	 син-
диката.	 -	 Има	 обещания	
за	увеличение	с	2	месеца,	
но	това	също	не	устройва	
хората	на	наемния	труд.	

Гаáрîвñки ñиíдикалиñòи ще 
учаñòваò в прîòеñòа íа КНСБ 
прîòив пеíñиîííаòа рефîрма
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Продължава на стр.  8

 „ОПРЕДЕлЕНО СА мно-
го.	 Аз	 се	
пенсиони-
рах	 на	 52,	
а	 сега	 се	
пенсиони-
рат	 на	 по	
65	 –	 това	
са	13	годи-
ни	 разли-
ка.	 През	 това	 време	 ти	
трябва	 да	 работиш	 и	 да	
не	 се	 поддаваш	 на	 стар-
ческите	болежки,	което	е	
сложна	задача“.
 „СПОРЕД мЕН не	 е	 нор-
мално	 го-
дините	 за	
пенсиони-
ране	 да	
са	 толкова	
много.	 И	
без	 това	
работа	 се	
н а м и р а	
трудно,	а	ако	си	минал	40	
години	 и	 те	 съкратят,	 то	
търсенето	 на	 ново	 място	
става	мисия	невъзможна“.
 „ЗА млАДиТЕ няма	 ра-
бота 	 и	
в м е с т о	
с т а р о т о	
поколение	
да	 се	 пен-
сионира	 и	
да	отстъпи	
място	 на	
млади т е ,	
с т а р и т е	
трябва	 едва	 ли	 не	 цял	
живот	да	работят“.
 „ГОДиНиТЕ НАиСТиНА са	
много.	 При	 средна	 про-
дължителност	 на	 живота	
70	 години	
излиза,	 че	
едва	ли	не	
трябва	цял	
живот	 да	
работиш,	а	
не	като	се	
пенсиони-
раш,	 вече	
да	ти	е	дошло	времето“.
 „ГОДиНиТЕ СА много.	
Със	 сетни	
сили	човек	
трябва	 да	
работи.	Но	
явно	 тряб-
ва	 да	 има	
с м ъ р т н и	
случаи	 във	
всяка	 про-
фесия,	причинени	от	вече	
напредналите	 години,	 за	
да	го	променят“.

мíîãî ли ñа 
ãîдиíиòе за 
пеíñиîíираíе?
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• НовиНи и съобщеНия за	ремонтни	дейности
• Проверка на	сметка
• УслУгите,	които	предлагаме
• абоНамеНт за	новини	на	електронната	поща
• абоНамеНт за	съобщения	за	спиране	на	водата

ВодоснабдяВане и канализация
 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com

„ВиК” ООД - Габрово, бул. „Трети март” № 6

КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ!!!
ВИНАРСКА ИЗБА КАРАИСЕН

ПРОДАВА ВИНО ГЪМЗА
РЕКОЛТА 2014 г. ПО 1,70 ЛВ./Л 

промоцията важи 
ОТ 10.11.2014 ДО 31.12.2014 г.

ИЛИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА.

тел. 06132 2459/2460, 0886 815 253

Уважаема редакция,
Пиша Ви от името на театрална формация „Движение“ при 

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ - Габрово.
Вече 25 години влюбените в театъра ученици от ПМГ се обу-

чават в театрална формация „Движение“ и създават спектакли, 
чиито послания са стигнали до сърцата на много хора у нас и 
в чужбина.

Театралната трупа с ръководители г-жа Марияна Митева 
и г-жа Ценка Илиева, която през последните години подготвя 
спектакли на френски и руски език, получи голяма награда за 
труда и таланта си - покана от организаторите на международния 
театрален фестивал „Балаганчик“, който се провежда ежегодно в 
гр. Торино, Италия, да представят България с последния си спек-
такъл - „Човекът в калъф“ по А. П. Чехов на руски език.

Фестивалът ще се проведе от 14 до 17 май 2015 година. 
Необходимата сума за един участник е 25 евро на ден и 20 евро 
еднократна такса за правоучастие. В тази сума не са включени 
пътните разходи.

Съгласно регламента на фестивала ще пътуват 12-те участни-
ци в спектакъла и двамата ръководители. Една част от сумата е 
подсигурена. Необходими са още 1500 евро до края на 2014 
година, с които да се закупят самолетните билети.

Уважаема редакция,
Вашата подкрепа ни е нужна да популяризирате постижени-

ята на театралната формация „Движение“, с което да помогнете 
на нашите деца да представят достойно България, Габрово и ПМГ 
на тоя престижен фестивал.

За повече информация - 066/808246 - Цветана Кюмюрджи-
ева - директор, 066/804096 - канцелария на ПМГ - г-жа Митева 
и г-жа Илиева.

Сметка за набиране на средства:
СИБАНК АД BIC  BUIBBGSF
IBAN  BG25BUIB98881031368600
Дарение за театрална формация „Движение“
С уважение,
инж. Даниела Ботева - член на родителския актив на VІІІ	„а“ 

клас на ПМГ, тел. 0878 509502

Преди	 около	 една	 година	
тухли	пак	паднаха	на	тро-
тоара,	но	бяха	3-4,	сега	са	
много	 повече.	 Надяваме	
се	 компетентните	 органи	
да	реагират	по	най-бързия	
начин,	 докато	 не	 е	 стана-
ло	нещо	по-лошо.“
	 От	 ръководството	 на	
Регионалната	 дирекция	
„Пожарна	 безопасност	 и	
защита	 на	 населението“	
още	 вчера	 сутринта	 са	
уведомили	 Община	 Габро-
во	 за	 опасната	 къща	 на	
„Брянска“.	В	Закона	за	ус-
тройство	на	територията	е	
записано,	 че	 отговорност-
та	за	състоянието	на	сгра-
дите	е	на	 техния	собстве-
ник.	 Всеки	 трябва	 да	 се	
грижи	за	собствеността	си	
–	 държавата,	 Общината,	
собствениците.	 В	 случая	
Община	Габрово,	ако	вече	

не	го	е	направила,	трябва	
да	 изясни	 собствеността,	
комисия	да	направи	оглед	
и	да	излезе	с	предписания	
за	 обезопасяване	 на	 къ-
щата.
	 Преди	 четири	 години	
-	през	декември	2010	годи-
на,	в	Габрово	бяха	пребро-
ени	82	опасни	сгради.	По-
вечето	бяха	необитаеми.	

Тухли падаò пî „Бряíñка”, íе е за първи пъò

миНка миНЧЕВа 

	 По-малко	от	2	км	тръби	
трябва	да	бъдат	положени	
до	 окончателното	 завърш-
ване	на	ІІ	и	ІІІ	етап	на	Во-
дния	 проект.	 Това	 съобщи	
управителят	на	Звеното	по	
управление	на	Водния	про-
ект	Марта	Петрова	по	вре-
ме	на	снощното	заседание	
на	Надзорната	комисия	по	
наблюдение	 изпълнението	
на	проекта.
	 Председател	 на	 коми-
сията	 е	 кметът	 Таня	 Хри-

стова,	 а	 в	 нейния	 състав	
са	 включени	 представите-
ли	 на	 институции,	 съгла-
сувателни	 органи	 и	 екс-
плоатационни	 дружества,	
медии,	 структури	 на	 граж-
данското	общество.	Основ-
ните	функции	на	комисията	
са	 свързани	 с	 преглед	 на	
постигнатия	 напредък	 по	
проекта,	отправяне	на	екс-
пертни	предложения	и	пре-
доставяне	 на	 становища	
във	връзка	с	оперативното	
изпълнение	 и	 разискване	
на	актуални	въпроси.

	 Към	 края	 на	 годината	
общият	 физически	 напре-
дък	 е	 94%.	 Положени	 са	
общо	 118	 км	 ВиК	 мрежи,	
остават	да	се	изпълнят	по-
малко	 от	 2	 км,	 съобщи	
Марта	 Петрова	 и	 уточни,	
че	 фирмата,	 която	 изпъл-
нява	 етап	 ІІ,	 работи	 по	
главен	 десен	 колектор	 по	
ул.	„Орловска“.
	 Вчера	е	била	завърше-
на	 работата	 по	 ул.	 „Сла-
вянска“	и	остава	работата	
по	 улиците	 „Марин	 Дамя-
нов“	 и	 „Дружба“,	 които	 са	

в	договора	на	етап	ІІІ.	
	 Цялостно	 асфалтирани	
са	93	улици.
	 Снощи	 беше	 отчетено,	
че	 към	 края	на	 2014	 годи-
на	 80%	 от	 дейностите	 по	
рехабилитацията	 на	 Пре-
чиствателната	 станция	 за	
питейни	 води	 са	 изпъл-
нени.	 Това	 са:	 съоръже-
ния	 на	 вход;	 съоръжения	
за	 третиране	 на	 утайки	
от	 технологичните	 води;	
съоръжения	 на	 първично	
пречистване;	работи	се	по	
филтърен	 корпус,	 камери	

и	резервоари,	площадкови	
комуникации	 и	 вертикална	
планировка.
	 Сериозен	 напредък	 -	
94%,	 беше	 отчетен	 и	 по	
изпълнението	на	рехабили-
тацията	 на	 Пречиствател-
ната	станция	за	отпадъчни	
води.	 Изградени	 са	 вече	
съоръженията	 по	механич-
но	 и	 биологично	 стъпало.	
Изпълнен	е	и	ремонтът	на	
административната	сграда.	
В	 момента	 се	 работи	 по	
утайково	 стопанство,	 ме-
тан	 танкове,	 вертикална	

планировка.
	 От	2015	година	в	Габро-
во	ще	функционира	модер-
на	и	надеждна	Пречиства-
телна	 станция	 за	 отпадъч-
ни	води.	
	 Как	се	променят	двете	
пречиствателни	 станции,	
след	изпълнение	на	Интег-
рирания	 проект	 за	 водния	
цикъл	на	Габрово,	членове-
те	на	Надзорната	комисия	
за	 наблюдение	 напредъка	
на	 Водния	 проект	 видяха	
в	 подготвения	 филм	 „Пъ-
тят	 на	 водата“.	 За	 първи	

път	 той	 беше	 представен	
в	 Габрово	 по	 време	 на	
финалната	конференция	по	
приключване	 на	 етап	 І	 от	
Водния	 проект.	 Той	 беше	
оценен	 като	 успешен	 на	
проведения	преди	няколко	
седмици	 национален	 фо-
рум	за	изпълнение	на	про-
екти,	 финансирани	 по	 ОП	
„Околна	среда“.
	 Снощи	 филмът	 беше	
представен	 и	 пред	 члено-
вете	 на	 Надзорната	 ко-
мисия	 по	 наблюдение	 на	
Водния	проект	в	Габрово.

Пî-малкî îò 2 км òръáи îñòава да áъдаò пîлîжеíи 
дî завършваíе íа II и III еòап íа Вîдíия прîекò 

Продължава от стр. 1

Христо Митев

Благодарение	 на	 „Балтов	
консултинг“,	 „Вернада“	 е	
успяла	добре	да	се	подгот-
ви	за	одитите,	през	които	
е	 преминала	 до	 момента.	
Последният	от	тях	е	бил	в	
продължение	 на	 няколко	
дни	 през	 миналата	 сед-
мица,	 когато	 представите-
лите	 на	 сертифициращата	
организация	 „Isa	 Sert”	 от	
Холандия	 са	 надникнали	
във	 всяко	 кътче	 на	 фа-
бриката,	 за	 да	 преценят	
готова	ли	е	за	изпълнение	
на	 високите	 изисквания	
на	 IFS	 Food.	 Ръководител	
на	 проверяващия	 екип	

е	 била	 румънката	 Мада-
лина	 Балан,	 която	 след	
приключването	 на	 одита	
е	обобщила	впечатленията	
си	от	производствения	цех	
в	 Горна	 Росица	 с	 думи-
те:	 „Сертифицирала	 съм	
предприятия	в	областта	на	
хранително-вкусовата	 про-
мишленост	по	цял	свят,	но	
фабриката	в	Горна	Росица	
по	 нищо	 не	 отстъпва	 на	
критериите,	 по	 които	 сер-
тифицираме	 фирмите	 от	
фармацевтичния	бранш“.	
	 Изявлението	 на	 г-жа	
Балан	 дало	 страхотен	 им-
пулс	 на	 Минка	 Андреева,	
която	 обясни,	 че	 позици-

ите,	 по	 които	 е	 правен	
одитът,	 са	 над	 280	 –	 със-
тояние	 на	 предприятието,	
качества	 на	 работниците,	
машини,	 съоръжения,	 ра-
ботно	 облекло,	 инстала-
ции	и	 т.	 н.	Всеки	 един	от	
екипа	 на	 „Вернада“	 ООД	
е	 бил	 подложен	 на	 тест	
за	оценка	на	пригодността	
му,	 знанията,	 квалифика-
цията	 и	 прочие	 изисква-
ния,	свързани	с	 IFS	Food-
сертификата.	 От	 „Isa	 Sert”	
са	проследили	движението	
на	 всяка	 една	 от	 състав-
ните	суровини	на	продукта	
до	 търговската	 верига,	 в	
която	 се	 предлага	 той	 на	

потребителите.	
	 „Строгите	 правила,	 по	
които	работят	от	„Isa	Sert”,	
ни	помагат	на	нас,	произ-
водителите,	 непрекъснато	
да	 повишаваме	 изисква-
нията	към	самите	себе	си,	
към	качеството	и	ефектив-
ността	 на	 работа“	 -	 счита	
Минка	Андреева.	
	 Счита	се,	че	IFS	Food-
сертификатът	 ще	 отвори	
вратите	 на	 големите	 тър-
говски	вериги	по	света	за	
продуктите	 на	 „Вернада“,	
тъй	 като	 той	 се	 приема	
за	 най-високата	 летва	 в	
областта	 на	 хранително-
вкусовата	индустрия.	

	 „Освен	 ползите,	 кои-
то	 бихме	 имали,	 с	 този	
сертификат	 ние	 поемаме	
огромните	 отговорности	
да	 поддържаме	 постоянно	
качество	 на	 произвежда-
ния	 от	 нас	 продукт,	 както	
и	 стерилна	 чистота	 във	
всички	 етапи	 на	 техноло-
гичния	 процес“	 -	 е	 мне-
нието	 на	 собственика	 на	
„Вернада“.	
	 В	момента	предприяти-
ето	произвежда	по	36	000	
кашона	 седмично	 здраво-
словна	 храна	 за	 Румъния.	
Хумусът	пътува	още	за	Че-
хия	и	за	Полша.	Етикетите	
на	 произвежданите	 в	 Гор-

на	 Росица	 продукти	 вече	
са	с	емблемата	на	кошер-
сертификата	 (гарантиращ	
чистотата	на	хранителните	
продукти),	 получен	 преди	
месец,	 след	 три	 седмици	
до	нея	ще	бъде	символът	и	
на	IFS	Food-сертификата.	
	 „През	 2014	 година	 ко-
лективът	 ми	 надхвърли	
себе	 си,	 след	 като	 ус-
пяхме	 да	 получим	 кошер	
сертификат	 и	 покрихме	
изискванията	на	IFS	Food-
сертификата“	 -	 с	 гордост	
заяви	Минка	Андреева.	Тя	
оцени,	че	това	не	би	било	
възможно	 без	 подкрепата	
на	двете	й	деца	Христо	и	

Недка,	 без	 самоотверже-
ния	труд	на	целия	екип	на	
фирмата.	
	 Наградата	 за	 колек-
тива	 е	 поръчаният	 вече	
„Фолксваген	 Кади	Макси“,	
който	ще	пристигне	в	Гор-
на	 Росица	 в	 началото	 на	
следващата	година.	С	него	
екипът	 на	 „Вернада“	 ще	
има	възможността	да	пъту-
ва	в	страната	и	в	чужбина.	
Собственикът	 на	 „Верна-
да“	 е	 купила	 и	 вила	 за	
своя	 екип,	 за	 да	 могат	
хората	 от	 фирмата	 да	 се	
веселят	в	нея,	да	си	орга-
низират	 банкетите	 там	 и	
да	посрещат	своите	гости.

„Верíада” премиíа уñпешíî пîñледíия îдиò за IFS Food-ñерòификаò
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Неясноти	и	колебания	има	
и	 относно	 ситуацията	 с	
ранното	 пенсиониране	 на	
лицата,	 работещи	 първа	
и	 втора	 категория	 труд.	
Позицията	 на	 КНСБ	 за	
реформата	 в	 пенсионната	
система	 е	 категорично	 тя	
да	 е	 комплексна,	 предви-
дима	и	дългосрочна,	какъв-
то	вариант	бе	постигнат	в	
споразумението	 през	 2010	
година,	 подписано	 от	 ми-
нистър-председателя,	 ра-
ботодатели	 и	 синдикати.	
Основната	 цел	 е	 да	 бъде	
стабилизирана	 системата	
и	да	бъде	подобрена	адек-
ватността	 на	 пенсиите	 и	
обезщетенията	 в	 рамките	
на	максимално	възможния	
консенсус.	 Осигуряването	
на	стабилност	минава	през	
мерки	 в	 средносрочен	 и	
дългосрочен	план,	гаранти-
ращи	приходи	на	система-
та,	 контрол	 към	осигурени	
и	 осигурители,	 график	 за	
нарастване	на	приноса	на	
всяка	 година	осигурителен	
стаж	в	размера	на	пенсия-

та“	-	съобщават	и	основни-
те	искания	на	синдиката	от	
РС	на	КНСБ	–	Габрово.
	 Синдикалистите	 насто-
яват	също	и	за	корекции	в	
проектобюджета	 на	 стра-
ната	за	2015	година,	който	
е	с	намалени	средства	за	
отделните	 министерства	 и	
предвиждащ	 само	 съкра-
щение	 на	 работни	 места.	
Според	 тях	 това	 орязване	
на	 бюджетите	 е	 недопус-
тимо	и	не	бива	реформите	
да	 стават	 единствено	 за	
сметка	на	хората	на	наем-
ния	труд.
	 От	 КНСБ	 са	 убедени,	
че	 една	 активна	 и	 целе-
во	премерена	политика	по	
отношение	 на	 минимал-
ната	 работна	 заплата	 в	
дългосрочен	 план	ще	 под-
помогне	 най-нискодоход-
ните	 групи	 работници,	 ще	
стимулира	 потреблението	
и	повишаването	на	доходи-
те	 на	 населението,	 като	 в	
същото	 време	ще	 създаде	
благоприятна	 и	 предвиди-
ма	икономическа	среда	за	
производството	и	бизнеса.	

Гаáрîвñки ñиíдикалиñòи ще 
учаñòваò в прîòеñòа íа КНСБ...

Продължава от стр. 1 РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 Малко	след	17	часа	на	
8	 декември	 водач	 на	 лек		
автомобил	 блъсна	 13-го-
дишно	 дете	 на	 пешеходна	
пътека	в	Габрово	и	избяга,	
без	да	се	погрижи	за	по-
страдалото	момче.	Колата	
му	 се	 движела	 в	 посока	
булевард	„Хемус“.	
	 Пострадалото	 дете	 е	
било	 откарано	 в	 МБАЛ	

„Д-р	Тота	 Венкова“	 за	 на-
блюдение	със	съмнение	за	
комоцио.
	 Мястото	на	произшест-
вието	 е	 „култовата“	 пеше-
ходна	 пътека	 на	 булевард	
„Априлов“,	срещу	северния	
вход	 на	 стадион	 „Христо	
Ботев“.	
	 Там	 неведнъж	 са	 ста-
вали	 тежки	произшествия,	
имаше	 смъртни	 случаи,	 а	
след	 един	 такъв	 бе	 из-

дълбан	 нарочно	 асфалтът.	
Целта	 бе	 да	 се	 намали	
скоростта	 на	 джигитите,	
но	 начинът	 не	 бе	 този.	
Сега	 на	 мястото	 е	 изгра-
ден	 легнал	 полицай,	 но	
по	 разкази	 на	 очевидци	
габровските	 джигити	 ми-
навали	 с	 над	 80	 км/час.	
Други	говорят	за	мъждука-
щото	улично	осветление	и	
липса	на	контрол	от	стра-
на	на	полицията.

Шîфьîр удари деòе íа пешехîдíа дî 
ñòадиîí „Õриñòî Бîòев” в Гаáрîвî и изáяãа

Надя тиХОВа
	 Общо	 148	 837	 туристи	
са	посетили	АЕК	„Етър“	до	
месец	 октомври,	 съобща-
ват	 от	 Музея	 на	 открито.	
От	тях	24	041	са	чужденци.	
Най-многобройни	 са	 били	
посетителите	 от	 Русия	 –	
8559	 човека.	 От	 Франция	
в	„Етър“	са	гостували	1847	
човека,	 от	 Израел	 –	 1392	

човека.	Следват	 ги	испан-
ците	 –	 1135	 човека,	 япо-
нците	–	1047	човека,	и	ита-
лианците	–	891.
	 Сред	 туристите	 е	 има-
ло	 посетители	 и	 от	 по-да-
лечни	 и	 екзотични	 за	 нас	
страни	като	Австралия,	Ко-
рея,	Кувейт,	остров	Маври-
ций,	 САЩ,	 Чили,	 Мексико	
и	други.

Близî 149 хиляди òуриñòи ñа 
пîñеòили АЕК „Еòър” дî îкòîмври
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тиХОмиР ЦъРОВ

Калфин иска кримина-
лизация за неплащане на 
осигуровки, тази информа-
ция разпространиха първо 
електронните медии. Пе-
чатните издания развиха 
темата, давайки трибуна 
на вицепремиера. Идеите 
за реформи в ръководеното 
от него ведомство са пох-
вални, но някак не остава 
впечатлението, че касаят 
самата държава като ра-

ботодател или конкретно бюджетните структури. Там 
по правило осигуровки не се крият. Но дали реално се 
плащат? Води ли държавата само „на книга“ това, кое-
то трябва да бъде внасяно от нея самата в бюджета, 
или наистина сумите постъпват? Справедливо ли е от 
една страна да се подкрепят държавните служители чрез 
поемане на техния дял от осигуровките от самата дър-
жава, а в същото време тези пари да са виртуални? Дори 
хората, които не познават в детайли как функционират 
финансите на България, имат горчивото усещане, че тази 
несправедливост се случва. И че реалната тежест пада 
върху бизнеса и пък той трябва да поеме всички други те-
жести, с които в качеството си на работодател държава-
та и другите бюджетни институции също са натоварени. 

Натоварени - друг път. По-голямата част от товара 
им пак е виртуален. 

Както „плаща“ дължимите от самата нея на самата 
нея осигуровки, по същия начин държавата прилага вирту-
алния подход към много от субектите, на които така или 
иначе им се налага да работят с нея. 

Желанието на Калфин да криминализира неплащането 
на осигуровки, ако се изпълни в буквалния смисъл, ще пре-
върне държавата в преследван от закона субект. Доста 
абсурдно звучи, но май е така. Само че няма да стане, 
защото криминализирани по стар български обичай ще 
са всички други, но не и държавата. Така че да оставим 
Калфин с реформата му, която, дай Боже, да намери под-
крепа.

Да погледнем на държавата като на равноправен 
субект в изпълнението на един проект по дадена опера-
тивна програма. В този случай обикновено ролята на дър-
жавата се изпълнява от „Управляващ орган на оперативна 
програма“ и в институции с контролен характер. Прави 
си бенефициентът своя отчет, изпраща го, всичко уж е 
наред. Нерядко вместо да се преведат одобрените суми 
навреме, следва бавене. Понякога месеци. В един момент 
сметката на бенефициента все пак бива попълнена. Да 
е чул някой да има начислени лихви за забавените пла-
щания? Но я се опитайте да забавите вие плащане към 
държавата или към някоя бюджетна институция! 

Подкрепа на идеята за криминализация на неплащане-
то на осигуровки на вицепремиера Калфин е необходима. 
Дори е наложително да се отиде още по-далече. Но нека 
държавата започне със самата себе си. Да стане държава 
за пример, за да може да изисква и да налага на гражда-
ните също да бъдат за пример. А тези, които искат да 
„минат метър“, да получат заслужено и строго наказа-
ние. Сега, за съжаление, самата държава се придържа към 
правилото „да мине метър“.

 лична позиция

Държаваòа ñе îпиòва да 
„миíе меòър”, а íаказва 
ãраждаíиòе за ñъщия пîдхîд

НадЕЖда тиХОВа
 
	 Габрово	 се	 сдоби	 най-
сетне	 с	 Туристически	 ин-
формационен	 център,	 кой-
то	беше	открит	официално	
вчера	 в	 присъствието	 на	
представители	 на	 култур-
ни	 и	 туристически	 инсти-
туции.	 Неизползваната	 с	
години	 двуетажна	 къща	 в	
Шести	 участък,	 на	 реда	
на	 Странноприемницата,	
беше	 ремонтирана	 основ-
но	 и	 под	 възрожденската	
външност	 на	 сградата	 се	
възцари	 съвременен	 ком-
форт.	 Тук	 туристите,	 посе-
щаващи	Габрово,	ще	могат	
да	 намират	 всякакъв	 род	
информация	 за	 града	 и	
региона.	 „Надявам	 се,	 че	
ще	 изпълним	 тази	 уютна	
и	 гостоприемна	 къща	 с	
едно	 добро	 съдържание“	
-	 каза	 при	 откриването	
Йонка	 Агалова	 -	 ръково-
дител	 на	 Туристическия	
информационен	 център.	
След	отслужения	водосвет	
за	здраве	и	успех	от	отец	
Станислав	 Хубчев	 лента-
та	 на	 новата	 придобив-
ка	 прерязаха	 кметът	Таня	
Христова	 и	 заместник-об-
ластният	управител	Иглика	
Събева.
	 От	 няколко	 години,	
след	като	беше	закрит	ин-
формационният	 център	 в	
сградата	на	Общината,	на	
практика	 гостите	на	 града	
нямаше	откъде	да	получа-
ват	 нужната	 им	 информа-
ция,	 за	 да	 се	 ориентират	

по-лесно	 в	 града	 като	 ту-
ристи.	
	 „За	 всички	 е	 ясно,	 че	
това	 е	 една	 дълго	 чакана	
инициатива,	 която	 трябва-
ше	 да	 намери	мястото	 си	

в	 Габрово	 –	 каза	 кметът	
Таня	 Христова.	 -	 Мястото	
като	 локация	 е	 изключи-
телно	подходящо.	Убедена	
съм,	че	 то	ще	бъде	лесно	
намирано	 от	 туристи,	 ще	
бъде	 предпочитано	 място	
за	всички,	свързани	с	раз-
витието	 на	 туристическия	
бизнес.“	
	 Според	 кмета	 Инфор-
мационният	център	ще	ра-
боти	 за	 популяризирането	

на	Габрово	като	интересна	
и	предпочитана	туристиче-
ска	 дестинация.	 „Мисля,	
че	 този	 Център	 е	 едно	
допълнение	 към	 всичко,	
което	през	последните	го-

дини	 успяхме	 да	 напра-
вим,	 и	 вярвам,	 че	 то	 ще	
продължи	 да	 се	 случва	
и	 в	 следващите	 години	 –	
каза	 още	 Таня	 Христова.	
-	 Габрово	 заслужава	 да	
бъде	разпознато	като	една	
интересна	 дестинация.“	 Тя	
напомни,	 че	 преди	 някол-
ко	дни	се	откри	нов	хотел	
в	 Габрово	 и	 каза,	 че	 се	
надява	 той	 „да	 повлече	
крак“	 и	 процесът	 да	 про-

дължи.	 Габрово	 да	 бъде	
предпочитан	 през	 четири-
те	 сезона	 е	 другата	 кмет-
ска	 надежда,	 подсказана	
от	резервирани	в	хотелите	
места	 за	 месеци	 напред.	

Таня	 Христова	 представи	
на	 гостите	 екипа	 на	 цен-

търа,	чиято	основна	функ-
ция,	 според	 нея,	 ще	 бъде	

свързана	 със	 създаването	
и	 развитието	 на	 богат	 и	
интересен	 туристически	
продукт,	който	не	е	задъл-
жително	да	се	ограничава	
във	 физическите	 граници	
на	Габрово,	за	да	привли-
чаме	 туристи	 не	 само	 от	
страната,	а	и	от	чужбина.	
	 Реставрираната	 къща	
е	 собственост	 на	 Минис-
терството	 на	 културата,	 а	
Общината	 е	 наемател	 в	
нея.	 Според	 Йонка	Агало-
ва	в	Туристическия	инфор-
мационен	 център	 ще	 ид-
ват	 посетители	 за	 всяка-
къв	род	информация,	като	
къде	 могат	 да	 отседнат,	

какво	 да	 посетят,	 тук	 ще	
се	 продават	 дори	 билети	
за	 събития.	 Центърът	 ще	
работи	и	в	събота.	В	него	
ще	 се	 извършват	 и	 някои	
видове	 административни	
услуги	 и	 консултации	 за	
хотелиери	 и	 собственици	
на	 места	 за	 настаняване.	
Освен	 всичко	 друго	 еки-
път	на	Центъра	–	млади	и	
креативни	 хора,	 ще	 отго-
варя	 и	 за	 организирането	
на	рекламни	кампании,	за	
оформянето	 с	 подходящ	
дизайн	на	рекламни	мате-
риали,	които	ще	популяри-
зират	дестинацията	Габро-
во	и	региона.

Гаáрîвî ñе ñдîáи ñ Туриñòичеñки иíфîрмациîíеí цеíòър

	 Габровската	 „СТС	
Софт“	АД	 участва	 в	 орга-
низираната	 от	 ИАНМСП	
в	 София	 търговска	 мисия		
до	 Лондон,	 Великобрита-
ния,	заедно	с	още	21	фир-
ми	 от	 страната,	 работещи	
в	 областта	 на	 информа-
ционно-комуникационните	
технологии.	Лана	Мумджи-
ева	 от	 „Връзки	 с	 общест-
веността“	 на	 агенцията	
обясни,	че	със	съдействие-
то	на	Службата	по	търгов-
ско-икономически	въпроси	
към	Посолството	на	Бълга-
рия	 в	 Лондон	 за	 участни-
ците	 в	 търговската	 мисия	
е	 организирана	 наситена	
делова	 програма.	 В	 пър-

вия	ден	на	проява-
та	 те	 са	 се	 срещ-
нали	 с	 Таня	 Кой-
чева,	 ръководител	
СТИВ	 в	 Лондон,	
която	 е	 направила	
пред	 българските	
предприемачи	 об-
зор	 върху	 британ-
ския	 ИКТ	 сектор,	
представени	 са	
били	 възможност-
ите	 за	 създаване	
на	 търговско	 дру-
жество	 и	 за	 да-
нъчната	 система	
там,	 за	 специфи-
ката	 на	 продажби-
те,	 изграждане	 на	
клиентска	 мрежа,	

както	и	източниците	за	фи-
нансиране	на	ИКТ	бизнеса	
в	 Обединеното	 Кралство.	
По	 време	 на	 посещение	
в	 „The	 Bakery	 Worldwide“	
местни	 специалисти	 са	
представили	 предимства	
от	партньорство	с	различ-
ни	видове	акселератори	и	
са	 запознали	 българските	
бизнесмени	 с	 дейността	
на	„Tech	City	UK“	–	най-го-
лемият	клъстер	на	острова	
с	участници	над	2300	фир-
ми.	В	Лондон	е	била	орга-
низирана	 и	 работна	 сре-
ща	с	презентации	в	бран-
шовата	 асоциация	 „Tech	
UK“,	 по	 време	 на	 която	
експерти	 от	 двете	 държа-

ви	са	споделили	някои	от	
успешните	 бизнес	 прак-
тики.	 Представителите	 на	
Българската	 асоциация	 на	
софтуерните	 компании	 са	
запознали	чуждестранните	
партньори	с	развитието	на	
българския	ИКТ	сектор	и	с	
възможностите	 за	 включ-
ване	 на	 фирми	 в	 проект	
FRACTALS,	 финансиран	 от	
ЕС.
	 Българските	софтуерни	
предприемачи	 и	 специа-
листи	 са	 посетили	 и	 „The	
Business	Show	2014“	–	най-
мащабната	 специализира-
на	 изложба	 във	 Велико-
британия	за	стартиращи	и	
развиващи	 се	 компании.	 

Гаáрîвñкаòа „СТС Сîфò” учаñòва в 
òърãîвñка миñия íа иАНмСП в лîíдîí

стЕФка БУРмОВа

 Севлиевската	 компа-
ния	„Балджиеви-91“	ООД	е	
отличена	 с	 бронзова	 ста-
туетка	 „Хермес“	 и	 грамота	
в	 годишната	 класация	 на	
Българската	 търговско-
промишлена	 палата	 „Топ	
100“	на	водещите	фирми	в	
икономиката	 на	 страната,	
която	се	проведе	в	„София	
хотел	Балкан“	в	столицата.	
Дружеството	 е	 начело	 в		
категорията	 „Топ	 10х6“	 за	
Северен	 Централен	 район	
по	максимални	приходи	от	
продажби	 за	 2013	 година.	
В	 нея	 са	 намерили	 място	
още	 две	 фирми	 от	 Севли-
ево	-	„Емка“	и	„Хамбергер“,	
останалите	 са	 от	 Русе	 -	 5	
компании,	 и	 от	 Свищов	 -	
две.	
	 „Балджиеви-91“	 ООД	 е	
приключило	 2013	 година	 с	
нетни	 приходи	 от	 продаж-
би	 в	 размер	 на	 196	 207	
хиляди	лева,	„Хамбергер“	е	
с	81	835	хиляди	лева	и	е	на	
второ	място	в	класацията,	
а	 „Емка“	 се	 нарежда	 на	
пета	 позиция	 със	 72	 581	
хиляди	лева.
	 Годишните	 награди	
на	 Българската	 търгов-
ско-промишлена	 палата	
са	 определени	 на	 базата	

на	 специално	 разработе-
ни	 критерии,	 показващи	
устойчивост	 на	 развитие-
то	 и	 постигнатите	 от	 ком-
паниите	 постижения.	 Из-
ползвани	 са	 комплексните	
показатели	 от	 класацията	

на	 палатата	 „ТОП	 100“	 за	
успешно	 управление	 и	 ре-
ална	оценка	на	икономиче-
ската	среда.	И	най-важно-
то	-	развитие	на	бизнеса	в	
трудните	условия.
	 По	 време	 на	 тържест-

вената	 церемония	 по	
връчването	 на	 годишните	
награди	 председателят	 на	
БТПП	 Цветан	 Симеонов	 е	
определил	 отиващата	 си	
2014	 година	 като	 трудна	
за	 световната	 икономика	

и	 за	 България.	 Той	 е	 за-
явил	 още,	 че	 заедно	 със	
социалните	 партньори	 са	
предоставили	на	правител-
ството	 съвместен	 проект	
за	приоритетите,	свързани	
с	развитието	на	страната.			

“Балджиеви-91” ñъñ ñòаòуеòка „Õермеñ” îò БТПП
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иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ на ул. „Мир“ 
26, ет. 1, ап. 1, 47 кв. м, 
за 30000 лв. продава тел. 
0877/722-621. [17, 12]
ноВо сТроиТЕлсТВо 
апартаменти и гаражи про-
дава 0878/515-080. [11, 
10]
къща В с. Горна Росица 
продава тел. 0888/447-
096. [10, 10]
апарТаМЕнТ на Еса по 
договаряне продава тел. 
0894/706-794. [12, 7]
къща В с. Междене, на 
10 км от Габрово, изгод-
но продава 0890/371-977. 
[11, 9]

продаВаМ бЕз посред-
ник апартаменти от 60 до 
110 кв. м, ново строител-
ство, намиращи се в кв. 
Тлъчници, цена: 290 евро/
кв. м - тел. 0893/661-325. 
[31, 17]
поМЕщЕниЕ - 100 кв. 
м, за производство, склад, 
в центъра продава/под 
наем - 0889/216-425, 
0885/547-385. [11, 7]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци - 0898/412-609. 
[13, 5]
изгодно! апарТаМЕнТ в 
ИЦ, 52 кв. м, тухла, 1 етаж 
- 0888/457-237. [6, 6]

къща на 2 етажа на Ши-
варов мост продава тел. 
0894/537-887. [11, 6]
поМЕщЕниЕ - 107 кв. 
м, на бул. „Могильов“ 2 
(блок „Сони“) продава тел. 
0887/215-496. [11, 10]
дВусТаЕн ТухлЕн на 
Младост продава тел. 
0898/561-777. [5, 4]
къща с дворно мяс-
то и гараж продава тел. 
0888/676-860 - Дидо. [11, 
8]
Магазин - 50 кв. м, на 
ул. „Орловска“ 85 (блок 
„Дунав-2“) продава/дава 
под наем тел. 0887/215-
496. [7, 6]
апарТаМЕнТ - ново 
строителство, продава 
0896/836-456. [12, 4]
къщи Тип „Кайлъка“ про-
дава тел. 0886/258-661. 
[7, 3]
Магазин, сТая и двор-
но място - 0877/703-723, 
0887/625-156. [8, 5]
къща с двор над пазара 
продава тел. 0898/685-
255. [10, 2]
апарТаМЕнТ - 72 кв. м, 
на Колелото продава тел. 
0898/480-821. [6, 4]
парЦЕл оТ 4190 кв. м в 
Габрово с право на стро-
еж продава за 40000 лв. 
0892/734-768. [5, 2]

къща с дворно място в 
с. Яворец продава тел. 
0887/905-433. [4, 2]
ТрисТаЕн панЕлЕн на 
ул. „Д-р Тота Венкова“ 23, 
втори етаж, продава тел. 
0879/186-660. [5, 2]
сТопанска сграда - 60 
кв. м, в Здравковец; ма-
газин - 120 кв. м, в ИЦ 
и къща с басейн, ателие, 
навес и двор - 2.3 дка, 
продава тел. 0898/971-
989. [3, 1]
бизнЕс сграда в ИЦ 
(къщата на Пенчо Семов) 
продава тел. 0898/971-
989. [3, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
проМишлЕни  50 ст./кв. 
м. Рекорд - 066/801-811
обзаВЕдЕни офиси под 
наем в сградата на ОББ 
дава тел. 0888/907-666 
[19, 12]
саМосТояТЕлна сТая 
под наем - тел. 0898/598-
440. [11, 11]
поМЕщЕниЕ, подхо-
дящо за магазин, офис, 
склад в центъра - ул. „Не-
офит Рилски“ 2, дава под 
наем тел. 0889/436-908, 
0887/249-285. [12, 5]
ЕТаж оТ къща в центъра 
под наем - тел. 0895/741-
830. [11, 4]

съгласно запоВЕд 
№ 2477/09.12.2014 г. 
на кмета на Община 
Габрово „Общински 
спортни имоти“ отда-
ва под наем ОФИС за 
АДМИНИСТРАТИВНА 
ДЕЙНОСТ - 12 кв. м, 
в Спортна зала „Орло-
вец“. Телефон за кон-
такти: 066/809-483. [1, 1]

кВарТира под наем на 
Еса - необзаведена, 120 
лв. - 0896/603-991. [5, 5]
парЦЕл оТдаВа под наем 
за автокъща - 800 кв. м, 
кв. Борово, главен път - 
тел. 0899/194-874. [3, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
дългосрочно дава под наем 
тел. 0895/995-892. [3, 2]
кВарТира над ГУМ дава 
под наем тел. 0889/101-
797. [3, 3]
заВЕдЕниЕ даВа под 
наем 0897/687-029. [5, 3]
Магазин В центъра дава 
под наем тел. 0896/785-
960. [3, 2]
гараж на ул. „Видима“ - 
тел. 0896/857-362. [4, 2]
гараж под наем на Мла-
дост - 0899/079-039. [5, 1]
обзаВЕдЕн храниТЕлЕн 
магазин до Дома на кул-
турата дава под наем тел. 
066/877-830. [2, 2]

Магазин В центъра - 110 
кв. м, на два етажа, 500 
лв., дава под наем тел. 
0888/990-461. [5, 2]
апарТаМЕнТ В центъра 
дава 0888/703-915. [3, 2]

съгласно запоВЕд 
№ 2479/09.12.2014 г. 
на кмета на Община 
Габрово „Общински 
спортни имоти“ отдава 
под наем КАФЕНЕ - 74 
кв. м, в Спортна зала 
„Орловец“. Телефон за 
контакти: 066/809-483. 

ТрисТаЕн до болницата 
под наем - тел. 0888/374-
652. [2, 1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ - 
полуобзаведен, в кв. Трен-
дафил-2 дава под наем 
тел. 0878/482-247. [5, 1]

съгласно запоВЕд 
№ 2478/09.12.2014 г. 
на кмета на Община 
Габрово „Общински 
спортни имоти“ отда-
ва под наем ОФИС за 
АДМИНИСТРАТИВНА 
ДЕЙНОСТ - 25 кв. м, 
в Спортна зала „Орло-
вец“. Телефон за кон-
такти: 066/809-483. [1, 1]

апарТаМЕнТ до Ректо-
рата - 200 лв., дава под 
наем 0878/165-876. [2, 1]

Търси под наЕМ
апарТаМЕнТ или къща, 
обзаведени, търси под 
наем тел. 0876/260-268. 
[16, 1]

иМоТи купуВа
дВусТаЕн панЕлЕн апар-
тамент в Габрово, без пър-
ви и последен етаж, купува 
тел. 06718/25-95. [2, 2]

зЕМи
зЕМЕдЕлска зЕМя купу-
ва в цялата страна. Плаща 
веднага - „Скобелевска“ 
14, ап. 2, 066/803-595, 
0896/875-917. [18, 5]

нощуВки
даВаМ сТаи и апартамен-
ти за нощувки в Севлиево. 
0887/671-848
нощуВки - 0896/640-
697. [22, 20]
нощуВки В топ център, 
10 лв. - тел. 0877/240-
584. [28, 14]
нощуВки - 0878/515-
080. [23, 8]
нощуВки - 10 лв., център 
- 0888/508-819. [3, 2]

хоТЕли
хоТЕлски сТудиа за 
гости в централна град-
ска част - 0877/056-576, 
066/801-000.

НОВО СТРОИТЕЛСТВО
АПАРТАМЕНТИ С АКТ 16, ХИДРАВЛИЧЕН АСАН-
СЬОР. 10% УВЕЛИЧЕНИЕ СЛЕД 31.10.2014
2-ст., 65,1 м2, II ет.+ ид. ч. 11.8 + 4.2 маза
2-ст., 60,5 м2, II ет.+ ид. ч. 11.1 + 5.4 маза
3-ст., 101,3 м2, II ет.+ ид. ч. 18,4 + 6.9 маза
3-ст., 72,9 м2, V ет.+ ид. ч. 12.8+13.2 маза
3-ст., 98,0 м2, V ет. ид. ч. 16.8 + 12.6 маза 
ГАРАЖИ�-�310 eu/м2,�23.90 м2 + 3.90 м2;�28.20 
м2 + 4.60 м2; 22.00 м2 + 3.60 м2

2-ст. Център, луксозно пълно кухненско и инте-
риорно обзавеждане, 71 м2, 2012 г.  43500 eu
ПРОДАВА ГАРАЖИ

Варовник, 22 м2, с канал 9 800 лв

Борово, 17 м2   8 900 лв
Сирмани, 18 м2         9 900 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

1-ст., Лъката,41м2, над партер,тухлен 26 600 лв
1-ст., Дядо Дянко,42м2, 3 ет., тухлен 20 833 лв
1-ст., Монев дол, 38м2, ет. 2, изток 11 111 eu
1-ст. ИЦ, 38 м2, ет.1, след ремонт 20 000 eu
1-ст. ИЦ, 42 м2, ет.2, за ремонт 13 600 eu
2-ст. Колелото, ет. 5, за ремонт 35 000 лв
2-ст. ИЦ,  83 м2, ет. 5 55 500 лв
2-ст. „Кауфланд“, 68м2, ет. 2 23 000 eu
2-ст. Център, 63м2, ет.1, таван, маза 39 200 лв
2-ст. Градище, 67 м2, ет. 3, строителство 2006 
г., обзаведен, южен 33 000 eu

2-ст. Бичкиня, 57 м2, ет. 1 24 000 лв 
2-ст. Г. бърдо, 57 м2, ет. 5 32 990 лв 
2-ст. Център, 64 м2, ет. 3, обзаведен 33 500 eu
2-ст. Център, 64 м2, ет. 3, PVC 47 000 лв
3-ст. „Кауфланд“, 78м2, ет. 5, таван 50 000 лв
3-ст. Лъката, 83м2, ет. 5, таван 50 000 лв
3-ст. х-л „Балкана“, 85м2, ет. 2 41 360 лв
3-ст. х-л „Балкан“, 95м2, ет. 3 75 000 лв
3-ст. ИЦ,  69 м2, ет. 3 + 30 м2 таванско скла-
дово, строителство 2006 г. 61 800 лв
3-ст. ИЦ,  98 м2, ет. 2 17 м2 таван 84 848 лв
3-ст. Център, 77м2, ет. 3, обзаведен 57 000 лв
3-ст. Тлъчници, 84 м2, ет. 3, НС 82 000 лв
3-ст. Колелото, ет. 2, 111м2 77 500 лв
3-ст. Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 26 500 eu
3-ст. Д.Дянко, 86м2, ет.5, за ремонт 43 000 лв
3-ст. ИЦ, 89 м2, ет. 4, за ремонт 65 000 лв
3-ст. ИЦ, 80 м2, ет. 1, за ремонт 63 600 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ 

Враниловци, 2-ет., масивна, РЗП 180м2, с 
гараж, 2 стоп. постр., двор 2000м2 64 500 лв
Новаковци, 2-ет., масивна, РЗП 134м2, строи-
телство 2005 г., двор 1700м2 60 000 лв
Борово, 2-ет., РЗП 94м2, лятна кухня, на 2 
улици, двор 183 м2 11 200 лв

„Македония“, 3-ти етаж от къща, последен, 
89м2, с дюкян, ид. част от двор 30 000 лв
Шиваров мост, 1-ет.,2 стаи, дневна, кухня, 
частичен ремонт, двор 224 м2 36 500 лв 
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна 
кухня, на 2 улици, двор 309 м2 38 800 лв
Богданчовци, 1-ет., 46м2, двор 613м2 14 400 eu
ПРОДАВА КЪЩИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО

Кметовци, 2-етажна, двор 1007 м2  160 000 eu
Радичевец, ново стр., груб строеж, 290 м2  РЗП, 
панорама юг   36 900 eu
Стойковци, ново стр., лок. парно, 190 м2 РЗП, 
панорама юг   132 000 eu 
Стойковци, ново стр., лок. парно, 102 м2 РЗП, 
панорама юг   49 660 eu
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Сирмани, УПИ 627 м2 13 000 лв
Борики, 2190 м2  32 000 лв
Велчевци, 2504 м2  15 600 eu 
Велчевци, 768 м2  10 eu/м2 
Велчевци, 2890 м2  28 000 лв
Зелено дърво, 857 м2  договаряне
Зоопарк, 26008 м2, до 10 м, Кинт 1.2, плътност 
60%, за ваканционен комплекс 20 eu/м2 
Младежки дом, 828м2, до 10 м 11 000 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu

Русевци - 1829 м2, до 10 м, Кинт 1.2 12 eu/м2

Стефановци,1554 м2,склад и произв. 16 eu/м2

Славовци, 817м2, стара постройка 22 000 лв
Сирмани - 925м2  до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок 90 eu/м2

Драгановци, УПИ, 2085 м2, ъглов 17 600 лв
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

Гостилица -12 дка до бента на р. Янтра - 6 еu/
м2; Керека -20 дка, 28 дка, 15 дка
СГРАДИ И ТЕРЕНИ

Бул. “Трети март“ 3, 12525 м2 терен 250 eu/м2

СИЗ, 1560м2 РЗП, 3-етажна 700 000 лв
До главен път Е85, 1685 м2  170 000 лв
Лъката, 670 м2, за склад, произв. 190 000 лв
Сгради от 300 до 750 м2  + земя,  СИЗ дог.
БИЗНЕС ИМОТИ

Ид. център, магазин - 39м2 70 000 лв
Ид. център, търговски комплекс, ресторант и 
офиси, обзавеждане - 1200м2 630 000 eu
Бичкиня, магазин за промишлени стоки 26 м2, 
склад 12 м2, двор 1/6 ид. ч. 23 000 лв
Бивше общежитие, Колелото, 4 етажа + мага-
зин, 1500м2 РЗП 193 800 eu
Ш.мост стари сгради, терен 14000м2 270000 eu
Търговия на едро, офис, 161м2, ет. 3 80 000 eu

ПАНОРАМЕН БАР (целият VI-ти етаж от сграда) 
с 80 МЕСТА, 2 ЗАЛИ - 466 м2 130 000 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ 
В ГРУБ СТРОЕЖ  100 000 eu
ГАБРОВО, СПА-ХОТЕЛ с 52 ЛЕГЛА, НЕЗАВЪРШЕН 
СТРОЕЖ, двор 6320 м2 270 000 eu
Кметовци, хотел с механа, 10 стаи, 2 апарта-
мента, 600 м2  РЗП, двор 2300 м2  121 000 eu
Габрово,„Николаевска“105 м2, склад 31 960 eu
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

МАГАЗИН; СКЛАД - ЦЕНТЪР 30 до 100 м2

Център, 1-стаен, обзаведен до 100 лв
Център, 2-стаен, необзаведен до 150 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 200 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
ОТДАВА ПОД НАЕМ            01/12

Мол Габрово, 3-стаен, обзаведен 330 лв
До ОББ, офис, 100 м2, 5 стаи, ет. 2 600 лв
До БЧК, офис, 106 м2, 5 стаи, ет. 2 600 лв
Кафе „Джулиани“ - 121 м2  400 лв
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ �ПАКЕТ УСЛУГИ, 
СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕ-
НИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

http://paragon-bg.com

пл. Възраждане 5 (Областна администрация)
тел. 066 860 007; 0889 507112; 0885 812240  

office@paragon-bg.com • http://paragon-bg.com
ÍÀØÈ�ÊËÈÅÍÒÈ�ÒÚÐÑßÒ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15 000 
лв; КЪЩИ в града до 35000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 22000 eu; 2-ст.- до 17500 eu; 1-ст. - до 12000 eu

ÍÎÂÎ�ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ:

Младост, 82 м2, ет. 3 38 000 €
Широк център, 100 м2, ет. 2 41 200 €
Широк център, 120 м2, ет. 2 49 500 €
Крушата, 100 м2 80 000 лв
ИЦ, мезонет, 76 м2, ет. 4 дог. и замяна
Младост, 62 м2, ет.1, надпартерен 45 000 лв
Младост, 116 м2, ет. 2 84 000 лв
Младост, 105 м2, мезонет 97 000 лв
Широк център, мезонет, 115м2 43 000 €

ÃÀÐÑÎÍÈÅÐÈ,�ÁÎÊÑÎÍÈÅÐÈ:

Еса, 40м2, ет. 1 20 000 лв
Дядо Дянко, 25м2, лукс., обз. дог
Трендафил-1, 40 м2, ет. 5 21 000 лв
Трендафил-2, 40 м2, ет. 3 25 000 лв
Лъката, 45 м2, ет. 12 26 000 лв

Идеален център, 43 м2, ет. 2 38 000 лв
Г.бърдо,42м2,ет.8, ремонтиран,обз. 31 000 лв

ÄÂÓÑÒÀÉÍÈ�ÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÈ:

Колелото, 74 м2, ет. 6, лукс     55 000 лв
Шивара, 64 м2, ет. 2     34 000 лв
К-с "Хр. Ботев", 68м2, ет. 2 46 000 лв
Дядо Дянко, 70м2, ет. 4/5 35 000 лв
Бичкиня, 77 м2, ет. 3, гараж 60 000 лв
Младост, 54 м2, ет. 7/8     26 000 лв
Младост, 60 м2, ет. 4     38 000 лв
ИЦ, 50 м2, ет. 4 36 000 лв
Дядо Дянко, 70 м2, ет. 5 39 000 лв
Гарата, 60 м2, ет. 3 47 500 лв
К-с "Хр. Ботев", 72 м2, ет. 8 20 000 €
Сирмани, 64 м2, ет. 4 36 000 лв
Идеален център, 68 м2, ет. 3 35 000 €

ÒÐÈÑÒÀÉÍÈ�ÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÈ:

Лъката, 78м2, ет. 6 65 000 лв
Севлиево, 110 м2, ет. 7, тухла 50 000 лв
Автогара, 80 м2, ет. 5 70 000 лв
Бичкиня, 90 м2, ет. 1 48 000 лв

Център, 90м2, ет. 3 67 000 лв
ИЦ, 80 м2, ет. 3 45 000 лв
ИЦ, 87 м2, ет. 1, лукс 87 000 лв
Автогара, 147 м2, ет. 1 договаряне
Център, 80 м2, ет. 4 49 000 лв
Б. Зара, 100 м2, ет.2, гараж,т.,м. 80 000 лв
Варовник, 105 м2, ет. 4 + гараж 72 000 лв

ÊÚÙÈ�Â�ÃÐÀÄÀ:
Йонковото, РЗП 118м2, ПИ 294м2, гаражи  
   45 000 лв
Киевци,ЗП 80м2,ПИ 850м2,гараж 60 000 лв
Баба Зара, ЗП 84 м2, ПИ 410 м2 45 000 лв
Ш. център, ЗП 30 м2, ПИ 178 м2 15 000 лв
Камъка, РЗП 120м2, ПИ 1 дка, гараж  
   48 000 лв
"Баба Зара", етаж, ЗП 115 м2      52 000 лв
Борово, етаж, ЗП 50м2, ПИ 250м2 20 600 лв
Стефановци,РЗП 165м2,УПИ 120м2 46 500 лв
Беленци, етаж, ЗП 91м2, ПИ 330м2, гараж  
   31 000 лв
Златари, ЗП 80м2, ПИ 2 дка 35 000 лв
Етаж от къща, ЗП 64м2,УПИ 570м2 37 500 лв
Борово, ЗП 50м2, ПИ 175м2,гараж 18 500 лв
Йонковото, РЗП 80 м2, ПИ 300 м2 26 000 лв
Радичевец, ЗП 18м2, ПИ 697м2 10 500 лв
Бичкиня, РЗП 118м2, ПИ 313 м2 41 000 лв
Колелото, РЗП 200м2, ПИ 300м2 65 000 €
Бичкиня, РЗП 144 м2, ПИ 434м2 42 000 лв

Баждар, 3-ет.,РЗП 210м2,450м2 земя 68 000€
ÏÀÐÖÅËÈ�Â�ÃÐÀÄÀ:

Русевци, УПИ 2100 м2 58 000 лв
Русевци, ПИ 2000м2, ул. "Зорница" 50 лв/м2

Шенини, ПИ 1250м2 25 000 лв
Шенини, УПИ 672 м2 10 000 лв
Русевци, УПИ 1118 м2 50 000 лв
Любово, ПИ 1216 м2 12 лв/м2

Бичкиня, УПИ 1044 м2 договаряне
Бичкиня, УПИ 964 м2 договаряне
Тончевци, ПИ 1200 м2 5 500 лв
Русевци, УПИ 500 м2 25 000 лв
Киевци, УПИ 3.5 дка 16 €/м2

Стефановци, УПИ 2165 м2 10 лв/м2

Киевци, ПИ 2 дка 17 €/м2

Русевци, ПИ 1000 м2 25 €/м2

Идеален център, ПИ 1500 м2 200 €/м2

Дядо Дянко, ПИ 10 дка 25 лв/м2

ПИ,1500м2,на изход,отл.комуникации 39 лв/м2

Йонково, 1020 м2 10 000 лв
Изход Севлиево, 22 дка           дог.

ÊÚÙÈ�Â�ÎÁËÀÑÒÒÀ:
З. дърво, РЗП 120м2, ПИ 1500м2 29 000 лв
Богданчовци, ЗП 20м2, ПИ 700м2 10 000 лв
Янковци, РЗП 128м2, ПИ 740м2 42 000 лв
Куката, ЗП 75м2, гараж 40м2 37 000 лв
Драгановци, РЗП 108м2, ПИ 920м2 44 000 лв
Междене, РЗП 150м2, ПИ 766м2, навес 105м2  
   35 000 лв

Драгановци, ЗП 25м2, ПИ 1000м2 18 000 лв
Лесичарка, ЗП 86м2, ПИ 800м2 20 000 лв
Драгановци, ЗП 100м2, ПИ 1480м2 35 000 лв
Драгановци, ЗП 110м2, ПИ 1300м2, 
работилници, хидрофор и гараж 32 000 лв
Драгиевци, ЗП 25м2, ПИ 1 дка 10 000 лв
Междене, ЗП 96м2, ПИ 1490м2 20 000 лв
Армените, РЗП 90м2, работилница 100м2, ПИ 
1600м2 10 000 лв
Буря, ЗП 96м2, ПИ 975м2, гараж 15 000 лв
Гъбене, вила, ЗП 36м2, ПИ 800м2 30 000 лв
Николчовци,РЗП 140м2,ПИ 1090м2 37 000 лв
Борики, РЗП 125м2, ПИ 400м2 45 000 лв
Козирог, ЗП 80м2, ПИ 1.1 дка 18 500 лв
Яворец,РЗП 160м2,УПИ 4дка,гараж 40 000 лв
Кметовци, РЗП 80м2, ПИ 570м2 40 000 лв
Драгиевци, ЗП 50 м2, ПИ 1900м2 15 500 лв
Фъревци, ЗП 93 м2, ПИ 1198м2 15 000 лв
Враниловци,РЗП 120м2,ПИ 570м2,гараж дог.
Драгановци, ЗП 80м2, ПИ 1 дка 40 000 лв
Плачковци, ЗП 116 м2, ПИ 200 м2 29 000 €
Енев рът, РЗП 130 м2, ПИ 6 дка 15 000 лв
Шарани, РЗП 60м2, ПИ 2 дка договаряне
Банковци, РЗП 50м2, ПИ 524м2 12 500 лв
Дряново, ЗП 25 м2, ПИ 621 м2 10 000 лв
Боженци, РЗП 140м2, ПИ 700м2 120 000 €
Драгановци, ЗП 35 м2, ПИ 1100м2 14 000 лв

ÏÀÐÖÅËÈ�Â�ÎÁËÀÑÒÒÀ:
Велковци, ПИ 682м2 5 000 лв

Поповци, ПИ 1300м2, равен терен 21 лв./м2

Поповци, 3.8 дка 10 лв/м2

Велковци, 760 м2 в центъра 10 000 лв
Боженци, УПИ 1200 м2 38 000 €
Драгановци, УПИ 1500м2 4 500 лв
Войново, УПИ 2500м2 13 лв./м2

Драгановци, ПИ 1396м2 4 500 лв
Армени, УПИ 2300м2, на път 6 лв./м2

Гръблевци, УПИ 2080 дка 6 500 лв
Зелено дърво, ПИ 900 м2 12 000 лв
Стоевци, УПИ 1240 м2 6 лв/м2

Враниловци, УПИ 940 м2 15 000 лв
Боженци,УПИ 1790м2,разр. за строеж 40€/м2

Донино, ПИ 3700м2, на главен път дог.
Драгановци, ПИ 1100 м2 10 лв/м2

Кметовци, УПИ 600 м2 6 000 лв
Борики, ПИ 800 м2 12 €/м2

Борики, зем. земя, 2 дка 10 лв/м2

ÁÈÇÍÅÑ�ÈÌÎÒÈ:
Широк център, офиси, 310 м2 95 000 лв
Рачевци, къща за гости, РЗП 215м2, ПИ 2.5 
дка  93 000 лв
Голо бърдо, магазин, 107 м2 81 000 лв

ШЦ, офис, 88 м2, ет. 1 65 000 лв
Автогара, склад, 720 м2 120 000 €
СИЗ, склад за пром.стоки, 577м2 180 000 лв
"Орловска", магазин, 100 м2 договаряне
ИЦ, офиси, 152 м2 1000 лв/м2

ИЦ, офис, 60 м2 60 000 лв
Трявна, хотел, РЗП 350 м2 100 000 €
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÈ�ÏÎÌÅÙÅÍÈß:
Дряново, склад, РЗП 860 м2 120 000 лв
Ш. мост, къща и дърв. цех,264м2 120 000 лв
Шиваров мост, магазин, 417м2 400 €/м2

ШЦ, ЗП 1000 м2, ново строителство дог. 
Шивара, ПИ 12 дка, ЗП 3500 м2           дог.
ШЦ, РЗП 306м2, ПИ 11095м2             дог.
ИЦ, ресторант, 300м2 дог.
��������ÎÒÄÀÂÀ�ÏÎÄ�ÍÀÅÌ:�������01/12

ИЦ, офис/магазин, 85м2 700 лв/мес.
Младост, 2-стаен, обзаведен 180 лв
ИЦ, магазин, 50м2 300 лв
ИЦ, офис, магазин, ет. 2, 80м2 договаряне
СИЗ,партер,произв.пом., 350м2 800 лв./мес
Офис до ОББ, 33м2, обзаведен 180 лв./мес.
Инд. зона, склад, 250 м2 1 лв./м2

КУПУВА ЗЕМ. ЗЕМИ. ПЛАЩА ВЕДНАГА

ГАРАНТ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ГАБРОВО, УЛ. ”АПРИЛОВСКА” № 6�
� 066/808�016,�0898�675�565,�0896�752�740�
СОФИЯ, ”ИВ. ДЕНКОГЛУ”�12-14 �� 0884�952�421
www.garantproperty.eu; garant_imoti@abv.bg

13/10ÍÎÂÈ�ÎÔÅÐÒÈ�-�ÈÇÃÎÄÍÈ�ÖÅÍÈ:

К-с "Хр. Ботев", 68 м2, ет. 2 46 000 лв
Лъката, 78 м2, ет. 6 65 000 лв
Бичкиня, 90 м2, ет. 1 48 000 лв

КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН 
АПАРТАМЕНТ ДО 35 000 ЛВ
ПРОДАВА - НОВИ ОФЕРТИ:

Тлъчници, двустаен, 67м2 27 000 лв
Център, двустаен, 63м2 38 000 лв
Падало, 49м2, тухла, ет. 3 33 000 лв
Еса, двустаен, ПВЦ, панел 15 000 eu
Център, двустаен, ет. 2       36 000 лв 
ШЦ, 3-стаен, ново строит. 54 000 лв
Еса, двустаен, ет. 3 28 000 лв
Бичкиня, двустаен, панел 22 000 лв
Младост,3-стаен,монолит,ет.3 46 000 лв
„Свищовска“, гарсониера,ет.5 25 000 лв

Русевци, тристаен, панел 30 000 лв
Драгановци,къща,70м2,1480м2 35 000 лв
ШЦ, къща, 2 етажа, двор 20 000 лв
Гарван,къща, 52м2,2 дка двор 20 000 лв
Русевци, 84м2, н. с., до ключ 40 000 лв
Райновци, вила, 144м2, двор 69 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, 140 м2, ет. 2 25 000 еu
Бичкиня, 3-ст.,тухла,ПВЦ, обз. 40 000 лв
Баждар, къща, 87м2, 500м2 43 000 лв
Драгиевци, 1 дка, бунгало 12 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 4 37 000 лв
З. дърво, бунгало, 1 дка 15 000 лв
ОЩЕ ОФЕРТИ - НА МЯСТО, В ОФИСА

МОНОЛИТ20
години

www.monolit-bg.com

уют  •  спокойствие  •  сигурност
бул. “Априлов” 15 (срещу МОЛ Габрово)
тел.: 80 85 74, 80 62 00, 0885 118 119
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продаВа Машини
изгодно! МоТофрЕза и 
електрожен продава тел. 
0887/610-959. [6, 5]
плЕТачна Машина „Ди-
амант 8F“ продава тел. 
0886/258-661. [7, 3]

продаВа МаТЕриали
ЦиМЕнТоВи колоВЕ 
продава тел. 0888/390-
082. [22, 21]

продаВа обзаВЕжданЕ
фризЕр - вертикален, 
„Индезит“, хидрофор, маси 
и столове за заведение 
продава 0885/871-496. 

анТрЕ, раздВижЕна сек-
ция, двукрилни гардеро-
би, кухненски ъгъл про-
дава тел. 0889/732-701, 
066/883-119. [4, 3]
хладилник, пЕралня, 
съдомиялна, печка - гот-
варска и микровълнова, 
телевизор продава тел. 
0899/845-318. [11, 2]
диВан - австрийски, ес-
тествена кожа, бежов, 
продава тел. 0878/881-
501. [5, 1]

продаВа разни
казан за ракия продава 
тел. 066/874-284. [11, 10]

чЕрВЕно и бяло вино 
продава тел. 0899/845-
318. [11, 11]
оборудВанЕ за магазин 
продава тел. 0887/316-
184. [11, 3]
диВан - кожен, фритюр-
ник, грил, ски-обувки, ски, 
алуминиеви джанти - 17 
цола, гуми - 15-16-17 цола 
- 0878/881-501. [5, 5]
пиано продаВа тел. 
0897/479-634. [3, 1]
фирМа продаВа изгодно 
полипропиленови тръби и 
ВиК части и части за отоп-
лителни инсталации - тел. 
0897/687-029. [5, 3]

изгодно! дърВЕни па-
лети, талашитени плоско-
сти, пластмасови бидо-
ни - 125 кг, продава тел. 
0887/554-351, 066/805-
624. [3, 1]
сТафиди за ракия про-
дава тел. 0896/929-107. 
[2, 2]
чЕрничЕВо бурЕ - 20 
л, за 35 лв. продава тел. 
066/866-418. [2, 1]

сЕлскосТопанска 
продукЦия
ЕчЕМик, пшЕниЦа, 
царевица продава тел. 
0886/640-101. [11, 6]

сЕно на бали - 4 лв., 
продава тел. 0878/103-
525. [3, 2]

купуВа разни
сТара нафТа купува 
0896/537-777.
акордЕони купуВа тел. 
0878/434-708. 
сТари, нЕрабоТЕщи пе-
рални, хладилници, печ-
ки, бойлери, пружини от 
легла, радиатори, цис-
терни и варели от наф-
та и всякакви други же-
леза, директно от адрес 
изкупува 0888/238-669 и 
0895/190-585. [33, 20]

акордЕони купуВа тел. 
0883/451-695. [18, 11]
сТари карТини, броени-
ци, златни накити - стари 
и нови, пушки, пистоле-
ти, щикове, кортици, саби, 
ками,  медали, ордени, 
значки, монети, банкноти, 
пафти, музикални инстру-
менти, играчки, подноси, 
книги, бижута, ибрици, 
икони, картички, чанове, 
часовници, кандила, свещ-
ници, мотори - 0988/887-
290, 0988/991-314 - Ве-
лизар [20, 6]
фирМа купуВа битова 
нафта - тел. 0895/752-

838. [21, 6]
сТаринни прЕдМЕТи, 
стари броеници и гердани, 
монети, часовници, накити 
и др. антиквариат купува в 
бл. „Чайка“, вх. „Г“, партер 
- центъра. 0889/211-957 
[11, 3]
казан за ракия купува 
тел. 0885/825-710. [3, 1]

купуВа МаТЕриали
купуВаМ орЕхоВи трупи  
0896/53-77-77
фирМа за вторични купу-
ва железа и цветни метали 
с транспорт и товарене - 
0896/183-637. [21, 6]
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EÄÍÎÑÒÀÉÍÈ:
БОКСОНИЕРА В ЦЕНТЪРА ЗАМЕНЯ ЗА ГАРСОНИЕРА
Център, тухла, 50м2, ет. 1, подх. за офис 40 000 лв
Голо бърдо, тухла, 77м2 35 000 лв
Ид. център, 41м2, тухла 40 000 лв
Севлиево, 55м2, ет. 1,подходящ за офис 35 000 лв
Ид. център, 47 м2, ново строителство  40 000 лв

ÄÂÓÑÒÀÉÍÈ:
Младост, ет. 4, монолит, 70м2 40 000 лв
Еса, монолит, 65м2 32 000 лв  
Автогара, ет. 3, 69м2, тухла  47 000 лв
Тлъчници, ет. 5, тухла 32 000 лв
Русевци, 56м2, ет. 3, панел 29 000 лв
Еса, монолит, 76м2 40 000 лв
Голо бърдо, 67м2, монолит, ет. 7 35 000 лв
Бул. „Априлов“, тухла, ет. 3  45 000 лв
К-с „Хр. Ботев“, 60м2, тухла, ет. 3 47 000 лв
Трявна, ет. 1, 66м2, тухла 25 000 €
Младост, ет. 5, 50 м2, монолит 30 000 лв

ÒÐÈÑÒÀÉÍÈ:
Ид. център, монолит, 80м2 45 000 лв
Колелото, тухла, ет. 6  50 000 лв
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
До ст. „Априлов“, тухла, 74м2, ет. 1 50 000 лв
Борово, тухла, ет. 5, 120м2 35 000 €
Младост, монолит, 83м2, ет. 8 51 000 лв
Трендафил 2, панел, 76 м2, ет. 7  31 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 45 000 €
ИЦ, ново строителство, 123 м2, тухла 65 000 €

ÊÚÙÈ:
Бойката, едноетажна,ЗП 51м2,1 дка двор 35 000 лв

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

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

двор 2312 м2 255 000 €
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв
Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

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

ÄÀÂÀ�ÏÎÄ�ÍÀÅÌ:
Автогара, двустаен, обзаведен 180 лв
Ид. център, тристаен, обзаведен 250 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  60 лв., 80 лв., 100 лв.

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

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

GSM 0878/227 225, www.gabrovski-imoti.com
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
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(срещу старата часовникова кула)
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СПЕШНО КУПУВА
Тристаен, тухлен, Голо бърдо

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ, КЪЩИ:
Ид. център, 65 м2, тухла дог.
Д. Дянко, 90м2 ет. 2, тухла 51000 лв

Колело, 80 м2, ет. 2, тухла 43000 лв
Борово, 70 м2, ет. 3, тухла 35000 лв
Боксониера, след ремонт, обз. 15000 лв
Еса, 45 м2, ет. 5, панел дог
Къща, Киевци, 1-етажна, двор - 17000 

лв или заменя за боксониера с допл.
Трендафил2,60м2,панел,ет.1 27000 лв
Борово, 100 м2, ППП 40000 лв
Голо бърдо, 80 м2, партер 40000 лв
Голо бърдо, 67 м2, тухла 35000 лв

Свищовска, 60м2,пан., ет.3 27000 лв
Младост, 68 м2, тухла, ТЕЦ 32000 лв
До Техномаркет, произв. пом. 70м2+ 
с парцел 500м2, 3-фазен ток 31000 лв
КУПУВА: гарсониера; 2-ст. Еса

ÎÙÅ�ÎÔÅÐÒÈ�-�Â�ÎÔÈÑÀ���ÊÓÏÓÂÀ�ÇÅÌÅÄÅËÑÊÀ�ÇÅÌß�Â�ÖßËÀÒÀ�ÑÒÐÀÍÀ���ÏËÀÙÀ�ÂÅÄÍÀÃÀ���ÎÙÅ�ÎÔÅÐÒÈ�-�Â�ÎÔÈÑÀ�

РУМЯНА МАНЕВА
“Ñêîáåëåâñêà”�14,�åò.�1,�àï.�2,��æèë.�âõîä�â�Äîì�íà�êíèãàòà

066 803 595; 0887 760 790; 0896 875 917 
imoti-maneva.com;  maneva.sales@gmail.com
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ÍÎÂÎ�ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ�
Монев дол, 174м2, ет. 4,обзаведен 70 000 лв
Лъката, 69м2, ет. 2,обзаведен лукс 47 000 eu
Лъката, 78м2, ет. 1 57 000 лв
Радичевец, 107 м2, ет. 3 32 000 eu
Дядо Дянко, 95 м2, ет. 2 21 900 eu
Дядо Дянко, 118 м2, ет. 4 27 220 eu
Дядо Дянко, 84 м2, ет. 2 19 400 eu
ÒÐÈÑ�ÒÀÉ�ÍÈ�ÌÎ�ÍÎ�ËÈÒ�ÍÈ:

Ид. център, 77 м2, ет. 2 с гараж 65 000 лв
Лъката, 80 м2, ет. 6, ТЕЦ 68 000 лв
Борово, 76 м2, ет. 1 43 000 лв
Тлъчници, 94м2, ет. 1, + гараж 55 000 лв
Дядо Дянко, 80м2, ет. 1 35 000 лв
Падало, 67м2, ет. 6 39 000 лв
Лъката, 95 м2, ет. 12 58 000 лв
Стефановци, 123 м2, ет. 3, гараж 57 000 лв
Шиваров мост, ет. 3, 105м2 65 000 лв
ÒÐÈÑ�ÒÀÉ�ÍÈ�ÏÀÍÅËÍÈ:

Тлъчници, 98м2, ет. 5 50 000 лв
Младост, 70м2, ет. 6 37 000 лв
Русевци, 76м2, ет. 4 45 000 лв
Бичкиня, 78 м2, ет. 6 35 000 лв
ÄÂÓÑ�ÒÀÉ�ÍÈ�ÌÎ�ÍÎ�ËÈÒ�ÍÈ:

Автогара, 76м2, ет. 1, ТЕЦ 40 000 лв

Център, 60м2, ет. 2, обзаведен 43 000 лв
Дядо Дянко, 59м2, ет. 7 35 000 лв
Трендафил-2, 60м2,ет. 3 обзаведен 28 000 eu
Бичкиня, 64м2, ет. 3 35 000 лв
Голо бърдо, 88 м2, ет. 1 41 000 лв
Лъката, 69 м2, ет. 4 40 000 лв
ÄÂÓÑ�ÒÀÉ�ÍÈ�ÏÀÍÅËÍÈ:

Голо бърдо, 57м2, ет. 7 28 000 лв
Младост, 63 м2, ет. 2 32 000 лв
Сирмани, 63м2, ет. 3 25 000 лв
Младост, 72 м2, ет. 1 28 840 лв
ÅÄÍÎÑÒÀÉÍÈ:�

Маркотея, 45 м2, ет. 1    20 800 лв
Баждар, 45м2, ет. 1 29 000 лв
Падало, 45м2, ет. 5, обзаведен 26 000 лв
Трендафил-2, 44м2, ет. 6, обз. 24 000 лв
ул. „Орловска“, 50м2, ет. 3    31 000 лв
Шивара, 50 м2, ет. 7, обзав. лукс  40 000 лв
ÃÀÐÀÆÈ:�

Младост, 18м2, ток 6 000 лв
Борово, 18 м2 7 500 лв
Варовник, 18м2 8 500 лв
Дядо Дянко, 35 м2 6 000 лв
ÅÒÀ�ÆÈ-ÊÚ�ÙÈ:�

Радичевец, РЗП 98 м2, двор 289м2 60 000 лв  
Център, РЗП 121 м2, двор 143м2 45 000 лв  

Шивара, 150м2, над магазини 49 000 лв
Етъра, 70 м2, ид. части от двор 24 000 лв
ÊÚ�ÙÈ�Â�ÃÐÀ�ÄÀ:�

Център, РЗП 140м2, двор 270м2 39 100 лв
Лъката, РЗП 170м2, двор 567м2 32 000 лв
Бойката,н.с.,РЗП 132м2,двор 1300м2 36 000eu
Велчевци, РЗП 70 м2, двор 962 м2 32 000 лв
Радичевец, РЗП 216м2, двор 149м2 50 000 лв
Войново, РЗП 240м2, двор 1 дка 50 000 лв
Лъката, РЗП 1300м2, двор 450м2 40 000 лв
Лъката, РЗП 90м2, двор 195м2 60 000 лв
Борово, РЗП 168м2, двор 549м2 14 000 лв
Варовник, РЗП 152м2, двор 378м2    38 000 лв
ÄÀ�ÂÀ�ÏÎÄ�ÍÀ�ÅÌ�ÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÈ,�ÅÒÀÆÈ:

Г. бърдо, 2-стаен, полуобзаведен, ет. 4 200 лв
Център, двустаен, 60м2, ет. 2, обзав. 180 лв
Център, боксониера, обзаведена 100 лв
Варовник, тристаен, обзаведен, ет. 2 400 лв
Д. Дянко, тристаен, ет. 11, обзаведен 170 лв
Голо бърдо, тристаен, обзаведен,ет. 5 300 лв

ÅÄÍÎÑÒÀÉÍÈ:
Голо бърдо, 40м2, ет. 1 18 900 лв
Център, н.с., 42м2, ет.3 39 000 лв
Трендафил-1,40м2, ет.5 19 500 лв
Бичкиня, 40м2, ет. 6 20 000 лв
ÄÂÓÑÒÀÉÍÈ�ÌÎÍÎËÈÒÍÈ:
Голо бърдо, 68м2,ет. 10 29 000 лв
До „Кауфланд“,60м2,ет.1 28 500лв
Бичкиня, 67м2, ет. 5 30 000 лв
Шивара, 65м2, ет. 3 17 000 eu
Център, 64м2, ет. 6 42 000 лв
Лъката, 71м2, ет. 11 35 000 лв
ÄÂÓÑÒÀÉÍÈ�ÏÀÍÅËÍÈ:
Сирмани, 81м2, ет. 6 30 000 лв
Бичкиня, 57м2, ет. 3 23 000 лв
Младост, 76м2, ет. 7 30 000 лв
Младост, 76м2, ет. 1 31 000 лв
Младост, 60м2, ет. 8 20 000 лв
Трендафил-1, 58м2,ет.2 25 000 лв
Трендафил-1, 62м2,ет.5 20 000 лв
ÒÐÈÑÒÀÉÍÈ�ÌÎÍÎËÈÒÍÈ:
Автогара, 88м2,ет.3,ТЕЦ 55 000 лв
Ш. мост, 96м2, ет. 4 51 500 лв
Д. Дянко, 95м2, ет. 11 35 000 лв
Д. Дянко,96м2,ет.5,лукс 47 999 лв
Център, 120м2, ет. 5     65 000 лв
ÒÐÈÑÒÀÉÍÈ�ÏÀÍÅËÍÈ:
Бичкиня, 76м2, ет. 2     38 000 лв

ИЗБРАНО ЗА ВАС  ГАБРОВО 
ул. “Опълченска” 13
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Русевци, 76 м2, ет. 4     45 000 лв
Младост, 86 м2, ет. 8     29 000 лв
ÊÚÙÈ�Â�È�ÈÇÂÚÍ�ÃÐÀÄÀ:
Старилковци, РЗП 90м2, двор 2 дка, построе-
на 1980 г.                            25 000 лв 
Стоевци, РЗП 280м2, двор 650м2 58 000 лв
Иванили, РЗП 57 м2, двор 1050м2 30 000 лв
Гъбене, РЗП 86 м2, двор 1364 10 000 лв
Златевци, РЗП 128м2,земя 1720м2 23 000 лв
Киевци, ЗП 33 м2, двор 600м2 25 000 лв
Богданчовци, ЗП 50м2, двор 500м2 15 000 лв 
Лъката, РЗП 204м2, двор 300м2 53 000 лв
Бичкиня, РЗП 65м2, двор ид. ч. 30 000 лв
Шив. мост, РЗП 80м2, двор 500м2 35 000 лв
Поповци, РЗП 100м2, двор 2090м2 84 500 лв
Йонковото, РЗП 120м2,двор 280м2 48 000 лв
Бакойци, РЗП 75м2, двор 1 дка 15 000 лв
Недевци, РЗП 104м2, двор 300м2 25 000 лв
Киевци, РЗП 80м2, двор 900м2 57 000 лв
Райновци, РЗП 222м2, двор 1060м2   44 000 лв
ÅÒÀÆÈ�ÎÒ�ÊÚÙÈ:
Шиваров мост, 62м2, двор 500м2 31 000 лв
Камъка, 50м2, ет. 2 25 000 лв
Център, 85 м2, ет. 2    45 000 лв
Бичкиня, 69 м2, двор 322 м2 30 000 лв
Ид. център, 240 м2, + гараж 48 000 eu
Варовник, 46 м2, ет. 1 24 000 лв
„Николаевска”, ЗП 60 м2, ет. 2 30 000 лв
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лЕкари
д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поста-
вяне на меки и твърди 
контактни лещи - понедел-
ник до петък - от 9 до 18 
ч.; събота и неделя - след 
уговорка на тел. 066/80-
32-37. 
очЕн кабинЕТ и оптика 
д-р Митева - ул. „Орлов-
ска“ 45, 066/80-47-50, 
0888/408-934
д-р дончЕВ - НАЧАЛНИК 
УРОЛОГИЯ. Прегледи все-
ки ден на ул. „Николаев-
ска“ 195 от 15 до 18 ч. 
Ехография на бъбреци и 
простата. Лечение на ка-

мъни в бъбреците. Работи 
с талони на РЗОК. 066/87-
96-29, 0898/913-726.
д-р ЙорджЕВа - кожен 
лекар - 0888/544-046.
д-р балникоВа - кожен 
лекар - 0888/878-193.
психиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р дЕнка Белева - фи-
зиотерапия, рехабили-
тация, масаж. Работи с 
НЗОК, в МЦ „Апогей“ /до 
Кауфланд/ ет. 1 кабинет 4 
0898/836-033 [13, 10]
кабинЕТ кожни И ВЕ-
НЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕС-
ТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА 
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕО-
ПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, 
ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ, 
ФОТОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ  

при акне, тъмни петна, 
белези, разширени капи-
ляри  с апарати ПУЛСАР 
и СИНЕРОН ЕЛОС. РАДИ-
ОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ на 
лице. ВЕЛАСМУУТ проце-
дури за лечение на целу-
лит, стягане и изглаждане 
на кожата. МЕЗОТЕРАПИЯ 
при целулит, косопад, тор-
бички под очите, отпусна-
та и дехидратирана кожа.  
ПОСТАВЯНЕ НА БОТОКС 
при мимически бръчки и 
обилно изпотяване. ХИАЛ-
УРОНОВИ ФИЛЪРИ - по-
пълване на бръчки, уголе-
мяване на устни и коре-
кция на лицевия обем и 
контур.  ЕЛЕКТРОКОАГУЛА-
ЦИЯ - премахване на бра-
давици и доброкачествени 
кожни туморчета. ДЕРМА-
ТОСКОПИЯ - диагностика 
и оценка на риска от зло-
качествено израждане на 
бенки и други пигментни 

образувания. ЛЕЧЕБНИ И 
КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 
- биотерапевтичен лазер, 
поляризирана светлина, 
ултразвук, Д Арсонвал, 
химически пилинг, почист-
ване на лице. КАБИНЕТЪТ 
работи и по договор с 
РЗОК. Габрово, ул. „Брян-
ска“ 11, тел. 066/ 800-
140, Д-Р МАРИНА САНКЕ-
ВА, GSM 0889/436-613, 
www.drsankeva.com.

„д-р бонка Лалева 
ИППМП“ записва паци-
енти като личен лекар 
през м. декември. В 
практиката работят - 
д-р Б. Лалева - специа-
лист по обща медицина, 
д-р Т. Тодоров - спе-
циалист по вътрешни 
болести и кардиология. 
II поликлиника, кабинет 
№ 46, 066/814-368, 
0898/860-861 [10, 4]

козМЕТика, Масаж
Масажи - антицелулитен, 
медицински и др. - справ-
ки на тел. 0877/240-584. 
[22, 13]
Масажи - 0896/867-284. 
[11, 8]

лЕчЕниЕ
клиника „ВиТаМЕд 
плюс“ -  Габрово, пре-
доставя своите услуги на 
ПРАЗНИЧНИ ЦЕНИ! Пред-
лагаме Ви процедури за 
оформяне на тялото с 
отслабващ ефект, стяга-
не, премахване на целу-
лит и белези, коригиране 
на бръчки. За тази цел 
използваме Липолазер, 
Кавитация, Целутрон, Ва-
куум масаж, RF лифтинг. 
Разполагаме с Инфрачер-
вена сауна, СПА капсула. 
Лечение и отслабване с 
Инфрачервен тунел. Тел. 
066/800-579.

аВТоМобили продаВа
продаВаМ: опЕл Комбо 1.7 
DTI, 2003 г.; Рено Трафик, 1.9 
DCI, товарен, термо, 1+5, 2007 
г.; Алфа Ромео - 1.9 JTD, 2006 
г. Всичко обслужено, платено. 
Тел. 0887/26-60-50.
ауди 1.8 У - АГУ, ГТП, ГО, 
продава тел. 0988/812-306. 
[11, 6]
Ford Focus 1.6 - 2000 г., с 
АГУ, за 3300 лв. продава тел. 
0899/240-842. [6, 3]
нисан съни продава тел. 
0896/088-862. [11, 5]
сиТроЕн ZX продава тел. 
0896/088-862. [11, 5]
VW поло - комби, дизел, про-
дава тел. 0885/234-051. [5, 3]

фолксВагЕн пасаТ - комби, 
продава тел. 0896/707-592. 
[3, 2]
пЕжо-406, Турбо-дизЕл, 
2200 лв., и Опел Астра - газ/
бензин, 1200 лв. - перфектни, 
продава тел. 0879/699-540. 
[2, 2]

Ваз, МоскВич
Ваз-2101, В движение, с га-
зова уредба, продава тел. 
0877/470-672. [3, 2]

джипоВЕ
джип сузуки Витара - модел 
1991 г., с АГУ, за 2150 лв. 
продава тел. 0899/935-007. 
[3, 2]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ (може и дефе-
ктирали) до 1000 лв. от място 
изкупува  0897/429-374
ВсякакВи аВТоМобили из-
купува тел. 0896/088-862. [22, 
15]

ВсякакВи Мпс-Та изкупува 
0896/836-456. [23, 8]

аВТоМорги
ника-ауТо (биВш къмпинг 
Любово) изкупува всякакъв 
вид МПС. Осигуряване на без-
платен транспорт и заплащане 
веднага на най-добри цени. 
Предлага монтаж на закупе-
ните от нас части с отстъп-
ка и гаранция. 066/88-66-77, 
0899/88-64-24

аВТоМобили под наЕМ
аВТоМобили под наем - 
0878/929-080. [22, 20]

скрап, сТари аВТоМобили
коли за скрап от място изку-
пува тел. 0899/092-510. [22, 
14]

гуМи
гуМи и джанти - внос от Гер-
мания, продава тел. 0897/877-
977. [6, 6]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
МЕждуградски прЕВо-
зи С ПИКАП И БУС - по 
договаряне, реално, из-
годно -  0887/26-60-50.
ТранспорТ с обемен 
бус, 2.5 тона, цена по до-
говаряне. 0887/365-475
ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, и самосвал - 
0893/511-154.
МЕждуградски Транс-
порТ 1,5  и 2 тона,  фак-
тури - тел.066/ 80-88-88, 
0887/759-956.
ТранспорТ до 3.500 
кг, падащ борд, рабо-

тим събота, неделя - тел. 
0887/316-184. [11, 3]
ТранспорТ с бус - то-
варен, пътнически, хлади-
лен - тел. 0886/258-661. 
[10, 3]
ТранспорТ с бус - са-
мосвал - тел. 0892/074-
641. [5, 2]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ - 066/80-49-
48.

куриЕрски услуги
куриЕрски услуги - на 
палет, до 3000 кг, падащ 
борд - тел. 0887/316-184. 

ЕроТика
МоМичЕ за забавления - 
0887/028-016. [11, 9]
ЕроТични Масажи - 
тел. 0876/735-596. [22, 
13]

сЕкс за мъже - 
0896/981-354. [11, 10]
сЕкс за дами до 60 г. - 
0893/850-790. [8, 8]
МоМичЕ за забавление  
- 0884/495-210 [5, 3]

ясноВидсТВо
ясноВидкаТа Мария Христова отговаря на тел. 
0895/201-332. [4, 1]

ЦЕН ТЪР ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ОБУ ЧЕ НИЕ - ГАБ РО ВО
ОР ГА НИ ЗИ РА ЛИ ЦЕН ЗИ РА НИ КУР СО ВЕ ЗА: 

 ШИ ВАЧ
 РЕ МОНТ НА ШЕВ НИ МА ШИ НИ 
 ЕЛЕК Т РО И МО ТО КА РИС ТИ
 ОГ НЯ РИ
 КРА НИС ТИ
 БАР МАН-СЕР ВИТЬОР

ИЗ ДА ВА ДЪР ЖА ВЕН ДО КУ МЕНТ ЗА ПРА ВОС ПО СОБ НОСТ

 ГОТ ВАЧ, СЕР ВИТЬОР
 КОЗ МЕ ТИК
 ФРИЗЬО РИ
 ЛЕ ЧЕ БЕН МА САЖ
 МАНИКЮР, ПЕДИКЮР,       

НОКТОПЛАСТИКА 808-592

 МА ШИ НИСТ НА ПЪТ НО-СТРО И ТЕЛ НИ МА ШИ НИ

уроЦи, курсоВЕ
нЕМски Език - уроци и подготовка 
за TestDaF - тел. 0885 835 757.
спорТЕн клуб „Алфа-Метал“ про-
вежда курсове за безопасно бора-
вене с огнестрелно оръжие - тел. 
066/80-69-62
уроЦи по математика - 5-7 клас - 
тел. 0888/616-856. [11, 1]

аВТоаларМи
аВТоаларМи „VALcor“ - модели за 2014 
г., притежаващи евросертификат за ка-
чество. Аларми за жилища, офиси, мага-
зини и автомобили с GSM-известяване. 
Електронно заключване на блиндирани 
и гаражни врати, парктроници, зумери. 
ДОЖИВОТНА ГАРАНЦИЯ. Монтажен център 
- сервиз „Авторай“. тел.  0887/759-956.

спорТ
колЕдЕн дЕТски шахтурнир. Записване на тел. 
0899/590-276. [6, 4]



сТроиТЕлсТВо
сТроиТЕлсТВо, ВъТрЕш-
ни ремонти - 0898/545-
274.
събаря и почиства от А 
до Я и извършва строител-
ни работи - тел. 0895/043-
388.
кърТи и пробива - 
0897/832-363
про алпин ЕООД. Из-
граждане на тераси, то-
плоизолации, гипсокартон, 
фаянс,. 0877/888-173, 
0898/679-771, 066/850-
266
шпаклоВка, боядисВа-
нЕ - 0895/386-650 [22, 
21]
боя, шпаклоВка, гипсо-
картон, фаянс извършва - 
гаранция - тел. 0899/648-
090. [18, 13]
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали  
склад бул. „Трети март“ 87 
и магазин на ул. „К. Д. Ни-
кола“ 65, без почивен ден 
от 7.30 до 19 ч., 066/801-
501. [13, 5]

сТроиТЕлни рЕМонТи - 
5 лв./час - тел. 0892/307-
128. [11, 6]
кърТя бЕТон, камък - 
справки на тел. 0888/544-
438. [11, 3]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - ре-
дене, циклене, фино шлай-
фане, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 
066/86-61-43, 0889/286-
025
бЕзпрашно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
ЕТ „Ванко“ - РЕДЕНЕ, ЦИ-
КЛЕНЕ и лакиране, паркет 
и дюшеме;  066/86-86-60 
(вечер), GSM 0896/005-
498.

ВъТрЕшни рЕМонТи от А 
до Я се извършва на тел. 
0895/177-661. [11, 11]
рЕМонТ на бани, фаянс и 
теракота - тел. 0887/584-
405. [11, 11]
боядисВанЕ, шпаклоВ-
ка, окачен таван, изола-
ции - тел. 0877/044-326. 
[11, 10]
полаганЕ на ламинат, 
фаянс и теракота - заявки 
на тел. 0877/044-326. [11, 
10]

изолаЦии
алпинисТи - 0898/907-
400
алпинисТи, ТЕнЕкЕ-
джиЙски услуги  - 
0899/321-190
алпинисТи - 0878/447-
244.
ТоплоизолаЦии - топ 
цена - на тел. 0885/878-
954.

израбоТВа
наВЕси, огради, парапе-
ти - 0878/311-152.
оградна МрЕжа произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени предлага 
066/80-85-39.
израбоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
870-546.

щори
ЕТ „ВЕдиМа-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

Ел. инсТалаЦии, рЕМонТи
рЕМонТ и монтаж на бой-
лери и автоматични перал-
ни по домовете, без почи-
вен ден  - тел. 066/82-16-
75, 0899/284-703.
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [20, 13]

Вик, коМини
оТоплЕниЕ, Вик - 
0888/366-270.
Вик МонТаж и поддръжка 
- 0887/680-034.
Машинно оТпушВанЕ 
на канали - 0897/615-666
ВодооТоплиТЕлни и 
ВиК инсталации. Солар-
ни инсталации. Проекти-
ране, доставка и монтаж 
0898/57-22-13
оТпушВанЕ на канализа-
ции - тел. 0876/788-233.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
ВодопроВодни оТоп-
лиТЕлни инсталации - 
тел. 0885/463-811. [33, 
27]
рЕМонТ и подмяна на ВиК 
и мръсни канали - тел. 
0887/584-405. [11, 11]
коМиночисТЕнЕ - тел. 
0895/240-227. [22, 18]
почисТВанЕ на комини 
- тел. 0898/237-231. [22, 
18]

Вик и отопление - монтаж 
и ремонт - тел. 0878/539-
173. [11, 9]
Вик и ел. инсталации и 
услуги - тел. 0877/044-
326. [11, 10]

дограМа, PVc, алуМиниЙ
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОВ“ - АЛУМИНИЕВА и PVC 
дограма - 0896/741-415, 
066/808-180.
„крос коМЕрс“ - Al и 
PVC дограма Rehay, КВЕ, 
„Етем“, щори - ул. „Васил 
Левски“ 1, 066/804-151, 
0879/40-71-72.
„ТЕнТа“ Еоод - Алуми-
ниева и PVC Дограма, 
Сенници и Щори - тел. 
0878/60-65-70, 0899/119-
319, www.TEHTA.com, ул. 
„Свищовска“ 71Б.
ролпласТ - AL и PVC до-
грама, до -30% коледно 
намаление - справки на 
тел. 0877/044-326. [11, 
10]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори, 
плазми, LCD, LED, МО-
НИТОРИ - 066/804-193, 
0887/942-469.
рЕМонТ на МИКРОВЪЛ-
НОВИ ПЕЧКИ, резерв-
ни части - 066/804-193, 
0887/942-469.

рЕМонТ на всички марки 
автоматични перални - тел. 
0888/294-214. [26, 24]
рЕМонТ на фризери и 
хладилници по домовете 
- тел. 0895/743-912. [11, 
11]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 13]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, сушилни, печки, 
бойлери - тел. 066/865-
046, 0988/815-645. [3, 2]
рЕМонТ на телевизори, 
микровълнови, перални - 
тел. 0896/929-107. [2, 1]

почисТВанЕ
„Ели 07“ ЕООД - по-
чистване  - 066/857-028, 
0893/435-258, 0898/485-
154.

услуги
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
заВаръчни услуги - тел. 
0892/906-051. [19, 12]
заВаръчни услуги - 
0885/724-671. [9, 1]

Магазини
„брилянТ яна“ ЕООД 
предлага богато разноо-
бразие от бижута и аксе-
соари за коса в магазина 
си срещу БЧК  - 0898/317-
631
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87-04-89, 0888/255-318

ДОГРАМА AL, PVC

ГАРАЖНИ ВРАТИ

ЩОРИ 
външни, 
вътрешни

KacTeëO

оТоплЕниЕ
прЕсяТи Въглища дон-
бас и брикети, кафяви въ-
глища и разпалки. Безпла-
тен транспорт. 0887/031-
439, 0889/991-977, 
066/88-21-13, с/у КДН
дърВа за огрев - 
066/823-712, 0887/620-
535, 0885/152-803.
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ - 0898/450-
946, 0887/105-729.

дърВа за огрев на склад 
- метрови,  нацепени, ре-
ални кубатури, доставка 
веднага, безплатен пре-
воз - 0879/988-131, 
0893393377.
„касиопЕя“ - ДЪРВА ЗА 
ОГРЕВ - нарязани, метро-
ви. Въглища. БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ. 0899/472-
390, 0885/632-242
наЦЕпЕни дърВа - 60 лв. 
реален кубик, безплатен 
транспорт - 0897/222-062.
сухи  дърВа в чували - 
4 лв., безплатна доставка 
-  0899/508-564
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.

дърВа за огрев - всички 
видове - 0877/056-576, 
066/801-000. 
наЦЕпЕни дърВа - 60 
лв. с безплатен транс-
порт,  незабавна доставка 
- 0899/508-564.
дърВа за огрев - метро-
ви, нарязани и разпалки в 
чували, с безплатен транс-
порт - тел. 0896/741-763. 
[11, 10]
ЕТ „пЕТя Гайдарова“ - 
донбаски въглища - 365 
лв./т, брикети - 290 лв./т, 
дърва за огрев. Безплатен 
транспорт. Тел. 0898/690-
606, 066/808-053. [24, 
14]
рЕжа дърВа навсякъде - 
тел. 0877/776-966. [11, 7]
донбаски Въглища,, 
брикети, екобрикети, над 

500 кг  безплатен транс-
порт - 066/801-501. [13, 
5]
дърВа В чували - 4 лв./
бр. - тел. 0893/940-922. 
[26, 12]
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0878/513-
665, 0887/547-499. [13, 
5]
МЕТроВи дърВа - 50 лв., 
нацепени - 60 лв., реал-
но количество и коректно 
отношение, продава тел. 
0894/062-744. Всеки кли-
ент е важен за нас! [11, 
8]
МЕТроВи дърВа - 50 
лв., нацепени - 60 лв., 
гарантирано количество, 
получаваш това, което си 
си поръчал, продава тел. 
0877/272-621. [11, 8]

чуВал дърВа - 4 лв./
бр., нарязани - 60 лв./куб. 
- на тел. 0893/511-154. 
[25, 11]
салкъМ, акаЦия - 45 
лв. метрови и 59 лв. на-
рязани, с включен транс-
порт - тел. 0896/741-763. 
[11, 4]
сухи дърВа в чували - 
4 лв., разпалки - 3 лв. 
Справки на тел. 0877/595-
094. [17, 2]
наЦЕпЕни дърВа, раз-
палки, дърва в чували 
продава тел. 0892/074-
641. [5, 2]
прЕнасяМ и нареждам 
- 0988/381-544 - Антон. 
[1, 1]
дърВа за огрев и разпал-
ки в чували - 0886/393-
726. [14, 1]

� НОВА ГОДИНА В ПАРИЖ-ВИЕНА-
ЗАЛЦБУРГ: 26.12.2014-05.01.2015 Г.; 11 
ДНИ/6 Н-КИ ВВ; 689 ЛВ., С АВТОБУС.
� НОВА ГОДИНА В РИМ-ВЕНЕЦИЯ-
ФЛОРЕНЦИЯ: 28.12.2014-04.01.2015 Г., 8 
ДНИ/5 Н-КИ ВВ; 699 ЛВ.; С АВТОБУС.
�НОВА ГОДИНА В БУДАПЕЩА: 29.12.2014-
03.01.2015 Г., 6 ДНИ/4 Н-КИ НА БАЗА ВВ; 
ЦЕНА 479 ЛВ., С АВТОБУС.
�НОВА ГОДИНА В ПРАГА - БУДАПЕЩА: 
29.12.2014-03.01.2015 Г.; 6 ДНИ/4 Н-КИ НА 
БАЗА ВВ; ЦЕНА 549 ЛВ., С АВТОБУС.
�КОЛЕДА В НИЦА-ФЛОРЕНЦИЯ-МИЛАНО: 
23.12.2014-29.12.2014 Г., 7 ДНИ/4 Н-КИ 
ВВ+ВЕЧЕРЯ НА БЪДНИ ВЕЧЕР; ЦЕНА 595 
ЛВ.; С АВТОБУС.
� КОЛЕДА ВЪВ ВИЕНА-ВЕНЕЦИЯ: 
22.12.2014-27.12.2014 Г.; 6 ДНИ/3 Н-КИ 
ВВ+3 ВЕЧЕРИ (ВКЛ. НА БЪДНИ ВЕЧЕР ВЪВ 
ВИЕНА); ЦЕНА 479 ЛВ., С АВТОБУС.

�НОВА ГОДИНА НА ОСТРОВ КОРФУ: 
30.12.2014-03.01.2015 Г., 5 ДНИ/3 Н-КИ НА 
БАЗА НВ; ЦЕНА 455 ЛВ.; С АВТОБУС.
�НОВА ГОДИНА В АНТАЛИЯ: 28.12.2014-
03.01.2015 Г.; 7 ДНИ/5 Н-КИ ULTRA ALL 
INCL.; OT 366 ЛВ.;С АВТОБУС OT В. ТЪРНОВО.
�НОВА ГОДИНА В АТИНА: 30.12.2014-
02.01.2015, 4 ДНИ/3 Н-КИ НА БАЗА ВВ; 
ЦЕНА 349 ЛВ., С АВТОБУС.
�НОВА ГОДИНА В ХЪРВАТСКА ИСТРИЯ: 
30.12.2014-03.01.2015 Г.; 4 ДНИ/3 Н-КИ НА 
БАЗА НВ; ЦЕНА 498 ЛВ., С АВТОБУС.
�ИТАЛИАНСКИ СЪН-ВЕНЕЦИЯ - ПАДУА 
- ВИЧЕНЦА - СИРМИОНЕ - ВЕРОНА: 27.02-
03.03.2015, 5 ДНИ/2 Н-КИ НА БАЗА BB; 
ЦЕНА 329 ЛВ., С АВТОБУС.
� СИНАЯ-БРАШОВ-ЗАМЪКЪТ “БРАН”-
ДВОРЕЦЪТ ”ПЕЛЕШ” - БУКУРЕЩ: 28.02-
02.03.2015 Г.; ЦЕНА ОТ 199 ЛВ., С АВТОБУС 
ОТ В. ТЪРНОВО.

МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯ ЗА ТУРИЗЪМ
 “СТЕФАН КАРАДЖА” 3
  0877/61 05 58

066/830251МЕТАЛ ТУР

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM05/12

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ - 04.12./18.12. от 144 лв., ОДРИН -                                                                              
06.12./13.12./20.12., 39 лв., БУКУРЕЩ - 
29.11, 40 лв.
НОВА ГОДИНА 2015 ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ - 30.12., от 198 лв., ТАСОС - 
30.12., 454 лв., КУШАДАСЪ - с 4/5 нощ., 
от 273/302 лв., МАРМАРИС - 400/459 
лв., БОДРУМ - 380/434 лв., АНТАЛИЯ - 
329/366 лв.
КОЛЕДНА МИНИ ПОЧИВКА В БАНСКО - 
25.12., 3НВ, 195 лв.
НОВА ГОДИНА ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВИЕНА - 520 лв., ПРАГА - 549 лв., АТИНА - 
393 лв., КОРФУ - 539 лв., БУКУРЕЩ - 205 лв.

НОВА ГОДИНА 2015 ОТ СОФИЯ, СЪС 
САМОЛЕТ:
ДУБРОВНИК - от 585 лв., АНТАЛИЯ - от 
505 лв., О. РОДАС - от 499 лв., МАЛТА 
- от 709 лв., ГЕНУА - от 585 лв., КОСТА 
ДЕЛ СОЛ - от 683 лв., ЛИСАБОН - от 
1302 лв., ТУНИС - от 683 лв., ДУБАЙ - от 
1457 лв.
ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ, ТАСОС, ОЛИМПИЙ-
СКА РИВИЕРА, СОЛУН, КАВАЛА, АЛЕКСАН-
ДРУПОЛИС - собствен транспорт
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА ЛЯТО 2015 в 
Турция, Гърция, Испания, Италия, Фран-
ция, Португалия
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ  

sviat@mail.bg

 
  

турагенции

жиВоТни продаВа
заЙЦи и фуражи за 
зайци продава тел. 
0878/854-109.
прасЕТа за клане про-
дава тел. 0888/313-857. 
[23, 8]
ТЕлЕТа и крави про-
дава в с. Чавеи, тел. 
0885/522-466. [11, 7]
угоЕни прасЕТа про-
дава тел. 0895/512-245. 
[11, 5]
Малки прасЕТа про-
дава тел. 0878/103-525. 
[3, 2]
угоЕно прасЕ - 120 кг, 
продава тел. 0899/306-
920. [5, 2]
кучЕнЦа българска 
овчарка и мъжко теленце 
продава тел. 0899/447-
299. [3, 1]
доМашни сЕлски 
прасета продава тел. 
0878/180-860. [5, 1]

рабоТа прЕдлага
„уорМТЕк“ Еоод - с. 
Орешак, община Троян - 
производител на пелетни 
камини, СПЕШНО търси да 
назначи заварчик специа-
лист съдове под наляга-
не Телефон за контакти: 
0888/353-710 - Валентина 
Георгиева. [12, 8]
сЕрВиТьор/сЕрВиТьор-
ка с немски за Германия 
търси тел. 0878/346-445. 
[11, 7]
игрална зала търси 
крупие (жена) - справ-
ки на тел. 0896/695-749. 
[11, 7]
МасажисТка Търси - 
справки на тел. 0877/240-
584. [19, 4]
сТудио за красота търси 
маникюристка - справки 
на тел. 0895/005-430. [8, 
8]

фризьорски салон 
търси фризьор, масажист, 
козметик - тел. 0895/954-
599. [6, 6]
продаВач на плодове и 
зеленчуци търси - справ-
ки на тел. 0894/420-914. 
[5, 5]
надоМно до 780 лв. 
- тел. 0896/490-256, 
0886/453-076. [5, 3]
Тао клуб и дискотека 
„Сен Тропе“ търси серви-
тьорки за петък и събота 
вечер - тел. 0885/611-
819. [19, 4]
„ЦЕраТиЦиТ българия“ 
АД - Габрово търси  да 
назначи настройчици на 
машини с ЦПУ.Кандидати-
те да имат техническо об-
разование и опит. Друже-
ството осигурява разходи-
те за транспорт или квар-
тира. Документи се при-
емат на адрес: гр.Габрово, 
„ЦЕРАТИЦИТ България” АД, 
бул. „Столетов” 157, отдел 
„Персонал”. [12, 2]
продаВачка на закуски 
търси тел. 0895/151-064. 
[3, 2]

МаЙсТор на закуски тър-
си тел. 0896/857-362. [4, 
2]
рЕсТоранТ „гурМЕ“ тър-
си сервитьорка с опит - 
0897/999-806. [5, 2]
охраниТЕлна фирМа 
набира служители - жени - 
тел. 0878/709-624, e-mail: 
yori.ivanova@abv.bg. [4, 1]
прЕподаВаТЕл по нем-
ски търси тел. 0878/881-
501. [5, 2]
„подЕМ габроВо“ ЕООД 
търси стругар за универса-
лен струг - тел. 0884/854-
354. [5, 2]
спЕшно! гоТВачи/
ки и чистачка търси тел. 
0897/346-092. [5, 2]

згпу груп ООД търси 
да назначи сТругар 
за универсален струг 
- на тел. 0887/756-
302, 066/800-926 [5, 1]

аВТоМиВка Търси ра-
ботник - тел. 0896/777-
521. [5, 1]
МЕхана „МусТанг“ тър-
си сервитьори, миячка - 
тел. 0899/161-663. [11, 1]

фирМа „булкарТо“ 
ЕООД търси електрока-
рист за товаро-разтовар-
ни дейности в складовете 
на фирмата. Изисквания: 
удостоверение-свидетел-
ство за управление на 
електрокар, стаж поне 5 
години. Автобиография и 
снимка на адрес: ул. „Ин-
дустриална“ № 18. [4, 1]
ВЕрига храниТЕлни 
магазини „Нивен“ търсят 
продавачки за новооткри-
ващ се магазин на Коле-
лото - тел. 0898/675-398. 
[3, 1]
МаникЮрисТка Търси 
тел. 0988/815-666. [4, 1]

рабоТа Търси
рабоТа за пикап и бус 
търси 0887/26-60-50.
диплоМирана Тъкачка 
търси работа без претен-
ции - тел. 0886/988-088. 
[11, 6]

грижа за дЕЦа и ВъзрасТни
грижа за болни и въз-
растни. Рехабилитация. 
Тел. 0898/307-195. [5, 1]

Уп ра ви тел и гл. ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Отг. сек ре тар: Бо я на Пен че ва - 066/810-411, 0888/261-847; Ре пор те ри: Ру жа Лю-
бе но ва - 810-417, 0898/703-030; Мин ка Мин че ва - 810-418, 0887/237-585; На деж да 
Ти хо ва - 810-419, 0887/633-112; Стефка Бурмова - 810-414, 088/666-7532. Стеф ка 
Бе ше ва - 810-413, 0889/517-920. Обя ви: Ди ми тър Гос по ди нов - 810-415; Рек ла ма: 
Свет ла Са во ва - 0888/428906. Wеb ди зайн: Ивай ло Гос по ди нов. Сче то вод с т во: 
Веска Константинова - 810-416, Факс: 875-210; Юри ди чес ки съ вет ник: Ев ге ни По-
пов - 0888/339-070. Печат: ПК ПО ЛИП РЕС - 810-920.

 5300 Габ ро во, ул. “Отец Паисий” № 2

Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително

Вестник “100 вести” излиза от понеделник до събота
Разпространява се в Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

e-mail: 100vesti@stovesti.info  Нов факс! 87 52 10 

даВа заЕМ
ProVIdENT - 0899/460-
760.
крЕдиТ - 0882/007-049. 
[12, 7]

бързи крЕдиТи до 5000 
лв. Ясни условия. Тел. 
0882/529-697. [11, 4]
бързи крЕдиТи - 
0885/703-217. [16, 2]

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

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

ÌÅÁÅËÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

ВЕТЕринари
д-р росЕн ДИМИТРОВ 
- ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛА-
ТОРИЯ И ЗООМАГАЗИН - 
прегледи, лечение, про-
филактика, изкуствено 
осеменяване - Габрово, 
ул. „Стефан Караджа“ 
19, срещу Автогарата, 
до Уникс, тел. 066/806-
140, GSM 0888/671-905, 
0897/897- 822.

рекламата, която 
няма алтернатива

РЕДОВНА	АВТОБУСНА	ЛИНИЯ 
Трявна-Габрово-София

ЧаС на ТръГване оТ Понеделник до ПеТък:
Трявна - 5.30 ч.; Габрово - 6.15 ч. - сектор в 
София - 16.50 ч. - сектор 5; неделя и в ПразниЧ-
ни дни:  Трявна - 14.00 ч.; Габрово - 14.35 ч.;  
София - 18.20 ч. Цена на билета: еднопосочен - 15 
лв.; двупосочен - 25 лв. Местата са ограничени! ин-
формация и резервации: 0898 41 80 81; 0898 41 80 77

ТРЯВНА ТРАНС АД
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сНЕЖиНа симЕОНОВа
	 За	първи	път	в	Дряно-
во	с	официална	церемония	
ще	 бъде	 запалена	 колед-
ната	 елха.	 Събитието,	 ор-
ганизирано	 от	 Общината,	
е	на	15	декември	от	17.30	
часа	на	пл.	 „Ларгото“.	На-
чало	 на	 празника	 ще	 по-
стави	 кметът	 на	 Дряново	
д-р	 Иван	 Николов,	 а	 вед-
нага	 след	 грейването	 на	
коледните	светлини	на	от-
критата	сцена	пред	елхата	
ще	 започне	 празничната	
програма	 с	 участието	 на	
самодейни	читалищни	със-
тави.	За	радост	на	дрянов-
ци	 тази	 година	 украсата	
на	 града	 е	 по-богата	 и	
ефектна.	 Вече	 заблестяха	
празничните	 светлини	 в	
централната	 градска	 част,	
като	едновременно	с	голя-
мата	елха	още	 три	 колед-
ни	дръвчета,	разположени	
в	парковите	пространства,	

също	 ще	 бъдат	 запалени.	
„От	 6-7	 години	 насам	 не	

сме	украсявали	града	тол-
кова	 богато	 поради	 липса	

на	средства	-	сподели	кме-
тът	Николов.	-	Тази	година	

с	 дарени	 пари	 от	 фирми,	
с	 които	 имаме	 договорни	
отношения,	успяхме	да	за-
купим	 нова	 украса,	 която	
вече	 радва	 дряновци.	 Тя	
със	сигурност	не	може	да	
съперничи	 по	 пищност	 на	
украсите	 в	 големите	 гра-
дове,	 но	 се	 надявам	 да	
създаде	още	по-празнично	
настроение	на	жителите	и	
гостите	на	Дряново.“	
	 Празничната	 програма	
за	 Коледа	 и	 Нова	 година	
вече	набира	скорост.	Още	
от	 първия	 ден	 на	 декем-
ври	стартира	традиционни-
ят	 Конкурс	 за	 най-атрак-
тивна	 коледна	 украса	 по	
домовете,	 организиран	 от	
читалище	 „Развитие-1869”.	
Заявките	 за	 участие	 се	
набират	 до	 18	 декември,	
а	 награждаването	 на	 по-
бедителите	ще	бъде	на	19	
декември.
	 В	 центъра	 на	 внима-

нието	 в	 празничната	 про-
грама	 съвсем	 естествено	
са	 най-малките	 граждани	
на	Дряново.	За	децата	от	
детските	 градини	и	 учени-
ците	от	I	до	IV	клас	читали-
ще	„Развитие	1869”	органи-
зира	 тържества,	 наречени	
„Заедно	на	Коледа”.	
	 Конкурс	 за	 рисунка,	
поезия	 и	 проза	 на	 тема	
„Рождество	 Христово”,	
както	 и	 коледна	 работил-
ница	 за	 направа	 на	 ав-
тентични	 сурвакници	 за	
най-малките	 ученици	 ор-
ганизират	 от	 читалище	
„Дряновска	 пробуда-2008“.	
Награждаването	 на	 по-
бедителите	 от	 конкурса	
„Рождество	Христово”	е	на	
18	 декември	 в	 Ритуалната	
зала	в	Общината.
	 В	празничната	програ-
ма		са	включени	и	няколко	
изложби.	 В	 Икономовата	
къща	 на	 11	 декември	 от	

17.00	 часа	 се	 открива	 ко-
ледната	изложба	„Природ-
на	дървопластика	и	дърво-
резба”	 от	 Димитър	 Дими-
тров.	 През	 тази	 седмица	
предстои	 представянето	
и	 на	 още	 две	 изложби,	
разположени	в	Арт	залата	
на	 читалище	 „Дряновска	
пробуда-2008“	-	изложба	от	
икони	на	Гергана	Симеоно-
ва	 и	 на	 детски	 рисунки	 и	
картички.	
	 На	 17	 декември	 от	
17.30	 часа	 в	 Ритуалната	
зала	на	Общината	е	обявя-
ването	на	Десетте	най-до-
бри	спортисти	на	Дряново	
за	 2014	 г.	 В	 навечерието	
на	 Коледа	 и	 Нова	 годи-
на	 Община	 Дряново	 за	
пореден	 път	 ще	 зарадва	
с	 подаръци	 деца-сираци	
и	 полусираци	 от	 община-
та.	За	тях	е	организирано	
специално	 тържество	 на	
18	декември	от	15	часа.

	 Футболен	 клуб	 „Янтра	
Габрово“	получи	покана	за	
участие	 в	 Коледен	 турнир	
за	 деца	 за	 Купа	 „Боляр-
чета	 2014“.	 Надпреварата	
ще	 се	 проведе	 в	 рамките	
на	 три	 дни	 -	 от	 18	 до	 21	
декември,	 в	 Двореца	 на	
културата	и	спорта	„Васил	
Левски“	в	старата	столица.
Турнирът	 е	 за	 две	 възра-
сти	 -	 родени	 2005	 и	 2006	
година.	
	 При	 9-годишните	 ще	
участват	отборите	на	„Доб-
руджа“	 (Добрич),	 „Берое“	
(Стара	 Загора),	 „Ферион“	
(София),	 „Делфините“	 (Ва-
рна),	 „Янтра	 Габрово“	 и	
домакините	от	„Болярчета“	

(Велико	Търново).	
	 В	 надпреварата	 при	
8-годишните	 спорят	 съста-
вите	 на	 „Болярчета“	 (Ве-
лико	 Търново),	 „Фортуна“	
(Плевен),	 „Ферион“	 (Со-
фия),	„Добруджа“	(Добрич),	
„Локомотив“	(Горна	Оряхо-
вица)	 и	 „Янтра	 Габрово“.	
Ще	 се	 играе	 по	 система-
та	 „всеки	 срещу	 всеки“,	
на	 шампионатен	 принцип	
и	 отборите,	 събрали	 най-
много	точки,	ще	станат	но-
сители	на	Купа	„Болярчета	
2014“.	 Двете	 гарнитури	 на	
„Янтра	 Габрово“	 ще	 бъдат	
водени	 от	 треньорите	 Ра-
дослав	 Димов	 и	 Генади	
Цитлакидис.

ФК “Яíòра Гаáрîвî” пîлучи 
пîкаíа за учаñòие в Кîледеí 
òурíир във Великî Търíîвî

Кîледíаòа елха íа Дряíîвî ще áъде запалеíа íа 15 декември

миНка миНЧЕВа
 
 И	 тази	 година	 мест-
ната	 структура	 на	 ГЕРБ	
в	 Габрово	ще	 участва	в	
благотворителна	инициа-
тива	в	подкрепа	на	деца	
с	увреждания,	съобщиха	
от	 пресцентъра	 на	 ре-
гионалната	 централа	 на	
партията.
	 Заедно	 със	 сдруже-
ние	 „Равен	старт“	 и	Ре-
сурсния	център	ще	бъде	
организиран	 традицион-
ният	 коледен	 благотво-
рителен	 концерт.	 Тази	
година	 средствата,	 съ-
брани	от	него,	ще	бъдат	
използвани	 за	 изграж-
дането	 на	 Логопедичен	
кабинет	 за	 невербални	
деца.	Това	са	деца,	кои-
то	 не	 могат	 да	 прого-
ворят	 и	 за	 които	 към	
момента	няма	специали-
зирано	място	за	целена-
сочена	работа	с	тях.
	 Традиционно	 общин-
ските	съветници	от	ГЕРБ	
даряват	 над	 2000	 лв.	 от	
възнагражденията	 си	 в	
подкрепа	 на	 децата	 с	
проблеми.	 Средствата,	
събирани	 през	 изми-
налите	 шест	 години	 от	
същата	 благотворителна	
инициатива,	 са	 използ-
вани	 за	 изграждане	 на	
рехабилитационен	 ка-
бинет	 към	 Ресурсния	
център,	 за	 изграждане	
на	ресурсни	 кабинети	 в	
училищата,	за	оборудва-
не	 с	 пособия	 за	 обуче-
ние	 на	 децата	 със	 спе-
циални	 образователни	
потребности	и	 за	водна	
рехабилитация.	 Подпо-
могнати	са	и	две	деца	с	
увреждания.
	 Тази	 година	 благот-
ворителният	концерт	ще	
бъде	на	16	декември	от	
17.30	 часа	 в	 зала	 „Въз-
раждане“,	 а	 благотвори-
телният	 коледен	 базар	
с	 изработени	 коледни	
предмети	ще	бъде	на	17	
и	 18	 декември	 от	 10.00	
до	 18.00	 часа	 в	 Мол	
Габрово.	Участници	в	ко-
ледния	 благотворителен	
концерт	 тази	 година	ще	
бъдат	 деца	 от	 детските	
градини	 „Дъга“,	 „Явор“	
и	 „Първи	 юни“,	 танцо-
ва	 школа	 „Лиана“,	 ДФА	
„Габровче“,	 Теодора	 и	
Анита	Томови.			

ГЕРБ - Гаáрîвî îòíîвî 
пîдкрепя кîледíа 
áлаãîòвîриòелíа 
иíициаòива за деца 
ñ увреждаíия

	 На	6	декември,	146	го-
дини	 след	 освещаването	
на	 храм	 „Св.	Николай	Чу-
дотворец“	 в	 Съботковци,		
бе	 отслужена	 литургия	 за	
обновяване	 на	 храма	 от	
отец	 Руслан,	 епархийски	
наместник	 на	 Габровска	
околия,	и	отец	Тодор,	све-
щеник	 на	 църквата.	 От	
2004	 година	 група	 енту-
сиасти	 от	 селото	 започ-
на	 да	 спасява	 от	 разруха	
храма	 -	 един	 от	 малкото	
съхранени	в	региона	през		
годините.	За	десет	 години	
бяха	 събрани	 от	 дарители	
над	 60	 хиляди	 лева	 и	 с	
труда	на	местните	жители	
бе	 изцяло	 подменен	 по-
кривът,	 възстановена	 бе	
камбанарията	и	от	старата	
спукана	камбана	бяха	пре-
отляти	4	нови	камбани.	
	 Цялата	църква	отвътре	
бе	 обновена,	 като	 бяха	
реставрирани	повредените	
голям	 централен	 и	 четири	
малки	 медальона,	 както	 и	
трите	 икони	 на	 фасадата.	
На	 службата	 на	 храмовия	
празник	 в	 събота	 имаше	
и	 църковни	 песнопения,	
изпълнени	 от	 хора	 на	
храм	 „Успение	на	Пресве-
та	Богородица“	в	Габрово.		
На	 празника	 присъства-
ха	 около	 стотина	 миряни	
от	 Съботковци	 и	 гости	 от	
страната.	 На	 всички	 бе	
раздаден	рибен	курбан	за	
здраве	и	благоденствие.

С лиòурãия и курáаí 
îòáелязаха Никулдеí 
в ñелî Съáîòкîвци
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 - Г-жо братованова, 
през новата година изти-
чат социалните оценки и 
добавки на хората с ув-
реждания. какво трябва 
да направят, за да про-
дължат да получават та-
кива добавки?
	 -	 През	 2015	 година	
масово	 изтичат	 социал-
ните	 оценки	 и	 добавките	
на	 хората	 с	 увреждания,	
тъй	като	законът	стартира	
2005	година.	Тогава	хората	
си	 подаваха	 масово	 до-
кументите	 за	 добавките,	
а	тези,	които	са	с	пожиз-
нен	 срок	 на	 решението	
на	 ТЕЛК,	 трябва	 на	 все-
ки	 пет	 години	 да	 подават	
молби	 за	 добавки.	 Хора-
та	 трябва	 да	 проследят	
месеца	 на	 изтичането	 на	
добавката,	 тъй	 като	 те	 не	
се	 дават	 със	 задна	 дата.	
Вчера	например	имаше	та-

къв	 случай	 –	 една	 жена	
си	 търси	 добавките	 за	 7	
месеца	 назад.	 Оказва	 се,	
че	 е	 изтекла	 социалната	
й	оценка,	а	тя	не	е	дошла	
да	я	поднови	и	няма	право	
на	 добавки.	 Търсенето	 на	
социалните	 добавки	 е	 ан-
гажимент	 на	 гражданите.	
Ние	 нямаме	 възможност	
да	 търсим	 всеки	 от	 тях,	
тъй	като	на	един	социален	
работник	 се	 падат	 между	
2-3	 хиляди	 инвалиди,	 за	
които	 отговаря.	Не	 е	 въз-
можно	 всички	 тези	 хора	
да	 бъдат	 уведомени	 инди-
видуално.	 Разбира	 се,	 не	
всички	от	тях	са	с	пожиз-
нен	 срок	 на	 ТЕЛК	 реше-
нието.	 Ние	 сме	 разкрили	
достатъчно	приемни.	
	 Ще	направим	приемна	
и	 в	Клуба	 на	 инвалида,	 а	
може	би	и	в	Дневния	цен-
тър.	Къде	ще	има	допълни-

телно	 разкрити	 приемни,	
ще	 уведомим	 в	 начало-
то	 на	 следващата	 година,	
за	да	няма	струпвания	на	
хора	 и	 опашки.	 Очакваме	
около	 3-4	 хиляди	 човека	
да	 дойдат	 и	 да	 си	 подно-
вят	социалните	оценки.
 - докога трябва да 

стане това?
	 -	Всеки	трябва	да	про-
следи	 своя	 краен	 срок,	
който	е	посочен	в	получе-
ната	от	него	заповед,	през	
2021	година.
 - има промени в на-
ционалната програма 
„личен асистент“. какви 

са те и какво трябва да 
направят хората, които 
работят като асистенти на 
свои тежко болни близ-
ки?
	 -	 Има	 нови	 молби-де-
кларации	 и	 е	 въведено	
ново	 условие	 –	 лицата	 с	
90	и	над	90%	трайно	нама-
лена	 работоспособност	 с	
определена	 чужда	 помощ	
да	 се	 включват	 в	 програ-
мата,	 ако	 са	 в	 състояние,	
при	 което	 не	могат	 да	 се	
самообслужват.	 Подбор	
ще	 се	 прави	 с	 особена	
прецизност,	защото	напри-
мер	на	някои	лица	е	даден	
пожизнен	срок	на	намале-
ната	 трудоспособност,	 но	
впоследствие	 състоянието	
им	се	е	подобрило	до	сте-
пен,	 в	 която	 те	 могат	 да	
се	 самообслужват.	 Соци-
алните	работници	ще	пре-
ценяват	кои	са	най-тежки-
те	 случаи.	Това	 се	 налага	
заради	 ограничения	 кръг	
хора,	 които	 трябва	да	по-
паднат	 в	 тази	 програма.	
Смятам,	че	и	така	е	редно,	
защото	 има	 доста	 лица	
с	 над	 90%	 и	 чужда	 по-
мощ,	които	се	придвижват	
сами	 и	 могат	 да	 се	 са-
мообслужват	като	ползват	
помощни	 средства	 и	 не	
се	налага	в	такава	крайна	

степен	 ползването	 на	 ли-
чен	 асистент.	 Не	 е	 важна	
само	трудовата	заетост	на	
близките,	 а	 пълноценните	
грижи,	 които	 се	 полагат	
24	 часа	 за	 болния.	Освен	
това	 дали	 може	 болният	
сам	 да	 се	 придвижва	 в	
жилището,	ще	имаме	пред-
вид	и	каква	е	възможност-
та	 за	 комуникации,	 мен-
талните	 му	 способности,	
ориентацията	 и	 адекват-
ността	на	поведението	му,	
дали	 може	 да	 извършва	
дейности	 от	 ежедневния	
живот	 като	 самостоятел-
но	хранене,	 тоалет,	прием	
на	 лекарства,	 почистване,	
пазаруване,	 приготвяне	
на	 храна	 и	 други.	 Всичко	
това	 ще	 бъде	 отразено	 в	
новите	 социални	 доклади.	
Много	 важно	 е,	 че	 вече	
се	 оценяват	 и	 финансо-
во	 потребителите.	 Ще	 се	
прави	преценка	на	тяхното	
имуществено	и	финансово	
състояние	 –	 какви	 са	 до-
ходите,	 прехвърлян	 ли	 е	
имот,	има	ли	регистрирана	
фирма	и	 т.	 н.	Ако	доходи-
те	надвишават	линията	на	
бедност,	 която	 за	 2014	 и	
2015	година	е	286	лева,	чо-
векът	 няма	да	 бъде	 вклю-
чен	в	програмата	за	личен	
асистент.	От	практиката	ни	

се	 оказва,	 че	 има	 потре-
бители	с	високи	пенсии	и	
доходи,	които	могат	да	си	
плащат	 на	 външни	 хора	
да	 ги	 обслужват.	 Сега	 в	
програмата	 ще	 включва-
ме	най-бедните	хора	с	ув-
реждания.	Заплащането	на		
личните	 асистенти	 идва	
от	 бюрата	 по	 труда.	През	
тази	 година	 имаше	 30	 чо-
века	лични	асистенти	и	те	
бяха	 одобрявани	 по	 реда	
на	постъпване	на	молбите.	
Сега	 обаче	 няма	 да	 бъде	
така.	 Ние	 каним	 заетите	
в	 момента	 асистенти,	 за	
да	 ги	 анкетираме,	 има	
чакащи,	 а	 и	 нови	 молби	
се	 подават.	 Така	 че	 сега	
ще	 се	 прецизира	 повече	
включването	в	програмата	
„Личен	асистент“.
 - заради поскъпване-
то на тока бяха увеличени 
и помощите за отопление. 
колко ще се доплаща и 
кога?
	 -	Новият	размер	на	по-
мощта	за	отопление	е	361	
лева	за	целия	отоплителен	
период,	 при	 328,60	 лева	
досегашна	 сума.	 Разлика-
та	от	32,40	лева	ще	я	полу-
чат	на	два	транша	–	12,96	
лв.	 ще	 получат	 през	 де-
кември,	а	остатъка	–	през	
януари.

Радîñòиíа Браòîваíîва: „В „личеí аñиñòеíò” 
ще включваме íай-áедíиòе хîра ñ увреждаíия”

НадЕЖда тиХОВа
 
 През 2015 година масово изтичат социалните оценки и 
интеграционните добавки на хората с увреждания, напомня 
директорът на ТД „Социално подпомагане“ в Габрово. Наново 
ще бъдат прецизирани и работещите като социални асис-
тенти на своите близки. А нормативна промяна ще добави 
още 32 лева към помощта за отопление на хората с ниски 
доходи. За тези социални придобивки разговаряхме с дирек-
тора на ТД „Социално подпомагане“ в Габрово Радостина 
Братованова.

 
Според	 Камелия	 Славей-
кова,	изпълнителен	дирек-
тор	 на	 „Shell	 България“,	
експертното	 жури,	 в	 кое-
то	 участва	 и	 известният	
автомобилен	 състезател	
Илия	Чубриков,	е	останало	
впечатлено	от	прилаганите	
иновации	 в	 обслужването	
на	клиентите,	високотехно-
логичното	 оборудване,	 не-
престанните	 дейности	 за	
повишаване	на	квалифика-

цията	на	екипите	и	услови-
ята	на	работа	в	сервизите	
финалисти	 в	 конкурса.	 В	
журито,	 определило	 по-
бедителите,	 са	 били	 още	
председателят	 на	 Съюза	
на	 автосервизите	 Емил	
Германов,	 главният	 ре-
дактор	 на	 „AutoBild“	 Ралф	
Петров,	 Камелия	 Славей-
кова,	 Илиян	 Василев	 от		
„Shell	България“	и	др.	
	 В	 тазгодишната	 над-
превара	 за	 „Автомобилен	

сервиз	 на	 годината“	 се	
бяха	 включили	 над	 35	 ав-
тосервиза	от	цялата	стра-
на.	 След	 проведеното	 он-
лайн	 гласуване	 от	 потре-
бители	бяха	определени	20	
сервиза,	 които	 преминаха	
във	 втората	 фаза	 на	 кон-
курса.	Те	бяха	посетени	от	
представители	 на	 журито,	
което	 постави	 оценки	 по	
критерии:	 материално-тех-
ническа	 база	 и	 оборуд-
ване,	 условия	 на	 работа,	
брой	 и	 квалификация	 на	
персонала,	 гама	 от	 пре-
доставяни	 услуги,	 инова-
ции	 в	 работата	 и	 обслуж-
ването	на	клиентите.
	 В	 третото	 издание	 на	
„Автомобилен	 сервиз	 на	
годината“	през	2013	година	
автосервизът	 на	 „Тойота	
Венци“	 в	 Габрово	 застана	
начело	 в	 категория	 „Ком-
пактен	мултифункционален	
сервиз“,	 а	 година	 по-рано	
–	 през	 2012-та,	 първото	
място	 беше	 отредено	 на	
„Тойота	Венци“	във	Велико	
Търново.

„Тîйîòа Веíци” - Великî Търíîвî е вòîри 
в „Авòîмîáилеí ñервиз íа ãîдиíаòа 2014”

допитване

мíîãî ли ñа ãîдиíиòе 
за пеíñиîíираíе?

Продължава от стр.  1
 „ÕОРАТА ТРЯБВА да	 се	
пенсиони-
рат	по	ста-
рата	 сис-
тема,	 а	 не	
постоянно	
да	 се	 вди-
гат	 годи-
ните.	 Все	
пак	в	края	
на	 живота	
си	 всеки	 би	 искал	 да	 се	
нагледа	 на	 внуци	 и	 да	
има	време	за	всичко“.
 „ГОДиНиТЕ ЗА пенсиони-
ране	 са	
много,	 но	
все	 пак	 в	
Бъл гария	
население-
то	 заста-
рява	и	ако	
се	 пенси-
о н и р а м е	
на	 55,	 то	 накрая	 ще	 се	
окаже,	че	няма	откъде	да	
дойдат	пари	за	пенсии“.
 „ВЪПРОСЪТ НАиСТиНА е	
доста	 ин-
тересен	 и	
много	 де-
бати	 могат	
да	 се	 раз-
вият	 върху	
него,	 но	
в	 крайна	
сметка	 не	
се	сещам	за	човек,	който	
умира	от	желание	да	ра-
боти	 докато	 стане	 на	 70	
години,	както	би	трябвало	
да	стане	след	години“.
 „КАТО ГлЕДАм в	 какво	
време	 жи-
веем,	 спе-
циално	 за	
жените	 го-
дините	 за	
пенсиони-
ране	 са	
наистина	
много.	Мъ-
жете	имат	по-голям	шанс	
да	се	задържат	на	работ-
ното	си	място,	но	жената,	
след	 като	 премине	 мла-
достта,	вече	няма	шанс“.
 „КАТО ПЕНСиОНЕР сама-
та	 рефор-
ма	 не	 ме	
касае.	 Но	
доколкото	
чувам,	гор-
ко	 му	 на	
м л а д о т о	
поколение,	
защото	ще	
се	наложи	да	работят	 до	
последно,	за	да	се	пенси-
онират“.

Продължава от стр.  1

Създател	 е	 на	 първия	
симфоничен	 камерен	 ор-
кестър	 с	 диригент	 проф.	
Асен	 Найденов,	 като	 го	
подпомага	 с	 лични	 сред-
ства	 години	 наред.	 Бара-
ков	 създава	 в	 София	 ху-
дожествена	 галерия	 със	
закупени	 от	 него	 стотици	
произведения	на	изкуство-
то	на	световноизвестни	ху-
дожници	и	скулптори.	Под-
държа	 драматичен	 театър,	
хор	„Кавал“.	Издава	книги	
на	 известни	 писатели	 и	
журналисти,	като	приходи-
те	дарява	на	авторите.	По	
негова	 идея	 и	 като	 пред-
седател	 на	 „Общество	 за	
култура	и	изкуство“	в	Бъл-
гария	започва	изграждане-
то	 на	 огромен	 „Кораб	 на	
изкуствата“.	Ботю	Бараков	
дарява	на	Художествената	
галерия	 „Христо	 Цокев“	 в	

Габро-
во	 35	
к а р -
т и н и	
и	 17	
скулп-
т у р и ,	
о с т а -
н а л и	
о т	
р а з -
грабе-

ната	 му	 колекция.	 За	 го-
лемия	си	дарителски	жест	
е	 удостоен	 със	 званието	
„Почетен	 гражданин	 на	
Габрово“.
	 Днес,	 10	 декември,	
след	 10	 часа	 Пламен	 Ба-
раков	 ще	 гостува	 в	 пре-
даването	 на	 БНТ	 „Денят	
започва	с	култура”.	Той	ще	
представи	 документалния	
филм,	 който	 се	 подготвя	
във	връзка	със	100-годиш-
нината	на	Ботю	Бараков.

Оòáелязваò 100 ã. Бîòю Баракîв 
и във Фреíñкия иíñòиòуò 

Продължава от стр.  1

Започна	 записването	
на	 отборите,	 желаещи	 да	
участват	 в	 23-то	 издание	
на	 турнира	 по	 минифут-
бол	за	Купата	на	Община	
Габрово.	По	традиция	над-
преварата	 ще	 стартира	 в	
началото	 на	 новата	 годи-
на.	Тимовете,	които	възна-
меряват	 да	 се	 включат	 в	
нея,	 вече	могат	 да	 заявят	
това	 в	 деловодството	 на	
„Общински	спортни	имоти“	
в	спортна	зала	„Орловец“,	
етаж	IV.	

И	 през	 2015	 година	
турнирът	 ще	 бъде	 един,	
без	 разделяне	 на	 юноши	
и	мъже,	и	в	него	ще	могат	
да	участват	всички	желае-
щи,	 навършили	 16	 години.	
За	 да	 протече	 максимал-
но	 стегнато	 и	 в	 нормал-
ни	 срокове,	 схемата	 за	
провеждането	му	ще	бъде	
с	32	отбора.	Тоест	предим-
ство	 ще	 имат	 първите	 32	
тима,	 които	 се	 запишат	 и	
представят	всички	необхо-
дими	документи	за	участие	
на	техническата	конферен-
ция,	а	те	са:	Списък	на	от-

бора,	 подписан	 от	 водача	
му	 и	 заверен	 от	 Област-
ния	 съвет	 на	 Български	
футболен	 съюз	 -	 Габрово	
(съдържащ	 трите	 имена	
и	 ЕГН	 на	 състезателите,	
максимум	15	на	брой);	До-
кумент	 за	 предсъстезате-
лен	 медицински	 преглед	
на	играчите;	Квитанция	за	
платена	 такса	 за	 участие,	
която	 е	 в	 размер	 на	 150	
лева.	 Отборите	 ще	 полу-
чат	 бланките	 за	 списъка	
на	 отбора	 и	 предсъстеза-

телния	 медицински	
преглед	при	плаща-
нето	 на	 таксата	 в	
деловодството	 на	
„Общински	спортни	
имоти”.

Остава	 валид-
но	правилото,	че	в	
един	 отбор	 могат	
участват	не	повече	
от	 двама	 състеза-
тели,	 картотекира-
ни	във	„В“	група	за	
сезон	2014/2015	 го-
дина.	 Новото	 е,	 че	
отборите	ще	играят	
с	 шестима	 състе-
затели	 (5	 полеви	и	

вратар),	а	не	както	до	мо-
мента	-	с	петима.	

Пълния	 текст	 на	 На-
редбата	 за	 турнира	 може	
да	 намерите	 на	 сайта	 на	
„Общински	спортни	имоти”	
www.sport-gabrovo.com.

Техническата	 конфе-
ренция	ще	 се	 проведе	 на	
9	 януари	 в	 конферентна-
та	 зала	 на	 спортна	 зала	
„Орловец”,	а	надпреварата	
ще	стартира	на	12	януари	
(понеделник).

Запîчíа запиñваíеòî за 
XXIII-я òурíир пî миíифуòáîл


